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Jaką odmianę rzepaku wybrać? Populacyjną czy hybrydową? Posłuchaj
naszego wywiadu i dowiedz się, co radzi ekspert.
Co roku zastanawiamy się, jaką odmianę rzepaku wybrać. Żeby ułatwić sobie zadanie i przy okazji
mieć poczucie że własne pieniądze wydaliśmy naprawdę rozsądnie, warto szukać opinii specjalistów.
W naszym studiu gościliśmy jednego z nich, Grzegorza Litwina z firmy RAGT Semences Polska.

Twardy orzech do zgryzienia?
A zatem jaką odmianę rzepaku wybrać? Nasz specjalista tłumaczy: – Wybierając odmianę
populacyjną, nie mamy pewności co do wysokości plonu, jaki dzięki niej osiągniemy. Nie mamy
także pewności, jeśli chodzi o stabilność odmiany populacyjnej. A jak plonują odmiany populacyjne?
– Zazwyczaj około 20% niżej od odmian hybrydowych. Wybierając odmianę populacyjną
likwidujemy sobie elastyczność związaną z terminem siewu danej odmiany rzepaku ozimego.
Dlatego warto postawić na odmiany hybrydowe, które cechują się większą stabilnością plonowania,
wyższą mrozoodpornością, tolerancją na choroby.

„Hybryda” zdecydowanie lepsza
Czy jakaś odmiana wyróżnia się szczególnie w całej palecie możliwości? Grzegorz Litwin
zdecydowanie poleca RGT Jakuzzi. Dlaczego? – Głównymi zaletami tej odmiany, oprócz wysokiego
i stabilnego plonu potwierdzonego badaniami przeprowadzanymi przez COBORU oraz badaniami
firmowymi RAGT, jest wysoka mrozoodporność oraz tolerancja na podstawowe choroby
występujące w rzepaku. Mowa przede wszystkim o bardzo groźnej chorobie, jaką jest wirus
żółtaczki rzepy oraz odporność, wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych – opowiada
ekspert.

Co jeszcze warto mieć na uwadze?
Wiemy już, jaką odmianę rzepaku wybrać. Na jakich konkretnie stanowiskach sprawdzi się ta
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odmiana? – Odmiana RGT Jakuzzi doskonale sprawdziła się na słabych stanowiskach, w trudnych,
zeszłorocznych warunkach – mówi Grzegorz Litwin. – Mamy nadzieję, że w tym sezonie
wegetacyjnym pokaże swój wysoki potencjał plonowania, gdyż warunki są na tę chwilę bardzo
sprzyjające w uprawie rzepaku ozimego, a rośliny po ciepłej zimie były w dobrej kondycji
i zdrowotności. Odmiana przeszła kwitnienie bez żadnych strat, gdyż mamy zawiązane na
wszystkie łuszczyny na roślinie.

Najważniejsze cechy RGT Jakuzzi
Odmiana RGT Jakuzzi charakteryzuje się krótkimi, prostymi łuszczynami, dzięki czemu mamy
zwiększoną odporność na usypywanie się łuszczyn. Za sprawą takiej budowie łuszczyny odmiana ma
bardzo wysoki MTZ i nadaje się do opóźnionego zbioru. Jak zwykle przysłowiową wisienkę na torcie
ekspert zostawia na koniec. – Tą najważniejszą [cechą – przyp. red.], która przekłada się na wysoki
plon, jest zdrowotność odsiewu do zbioru – podsumowuje specjalista, a my zachęcamy do
zapoznania się z ofertą firmy Agrotechnika, która jest wyłącznym dystrybutorem odmiany RGT
Jakuzzi w Polsce.
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