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RGT Jakuzzi F1– nowa odmiana rzepaku w Polsce!
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RGT Jakuzzi F1 to nowa odmiana rzepaku ozimego, która jest dostępna na polskim rynku
drugi rok. Oprócz tolerancji na wirus żółtaczki rzepy oraz podwyższonej odporności na
suchą zgniliznę kapustnych charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania. Sprawdź
wyniki jakie uzyskała!

RGT Jakuzzi F1 – opis odmiany

Parametry techniczne odmiany RGT Jakuzzi F1

To odmiana mieszańcowa w pełni zrestorowana, która według badań rozpoznawczych CCA zajęła
5 wysokie miejsce. Warto podkreślić, że RGT Jakuzzi F1 to odmiana, która dobrze plonuje nie
tylko na dobrych i bardzo dobrych stanowiskach, ale także na tych słabszych. Cechuje ją
dobra zimotrwałość. Potwierdzono jej przydatność do uprawy na glebach mozaikowych. Dodatkową
zaletą jest tolerancja na okresowe niedobory wody.
PROMOCJA na nasiona rzepaku RGT Jakuzzi. Przy wyborze 2 jednostek siewnych dostawa
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gratis. Odwiedź teraz profesjonalny sklep internetowy, kliknij tutaj.
Cechą charakterystyczną tej odmiany jest pokrój łuszczyn oraz bardzo wysoka odporność
na osypywanie się nasion. Łuszczyny tej odmiany są krótkie oraz grube. Większość odmian
rzepaku ma łuszczyny w kształcie „bananowatym”, w przypadku RGT Jakuzzi F1 są one proste
i stojące.Warto wspomnieć, że odmiana ta należy do grupy pierwszych odmian nowego trendu
w hodowli tzw. jakościowej odmian rzepaku. Ma wyjątkowo wysoki poziom kwasów Omega-3 –
co jest jednym z pierwszych efektów hodowlanych.
Cechy charakterystyczne RGT Jakuzzi F1 :
poligeniczna odporność na wirus żółtaczki rzepy TuYV;
podwyższona odporność na suchą zgniliznę kapustnych Phoma;
dobrze plonuje na bardzo dobrych i słabszych stanowiskach;
toleruje okresowe niedobory wody;
rośliny średniej wysokości;
wysoka zawartość oleju w nasionach.
Więcej na temat tolerancji na wirus żółtaczki rzepy TuYV w artykule.

Wyniki plonowania w Czechach
Według badań przeprowadzonych w Czechach w latach 2016-2017 RGT Jakuzzi F1 to odmiana
o wysokim i stabilnym potencjale plonowania. Badania zostały przeprowadzone
w 8 lokalizacjach, a wyniki plonowania były porównywane z innymi wiodącymi odmianami.
Porównanie wyników plonowania odmian rzepaku ozimego w Czechach
Odmiana
Kontrola
Plon
Plon kontroli Różnica
Porównanie
badana
odmiany
dt/ha
ilościowa
plonu
badanej
plonu dt/ha badanej
dt/ha
odmiany do
kontroli %
RGT Jakuzzi DK Exquisite 55,1
47,4
7,76
116,4
RGT Jakuzzi DK Explict
52,9
46,7
6,27
113,4
RGT Jakuzzi DK Extorm
53,6
47,4
6,24
113,2
RGT Jakuzzi Arsenal
49,4
45,4
4,06
109
RGT Jakuzzi Visby
57,9
49,4
8,54
117,3
W porównaniu ze wszystkimi odmianami RGT Jakuzzi F1 charakteryzował się wyższym
plonowaniem, które wynosiło od 109 – 117,3 % w stosunku do kontroli.

Wyniki plonowania na Węgrzech
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Badania przeprowadzone na Węgrzech w latach 2015/2016 skupiły się na wysokości plonowania,
zawartości oleju w nasionach oraz glukozynolanów. RGT Jakuzzi F1 w porównaniu do kontroli
charakteryzował się wysokim plonem nasion oraz zawartością oleju. Również w przypadku
gluzkozynolanów ich zawartość ich w nasionach była najwyższa, co prezentuje poniższa tabela.
Wyniki
2015/2016

RGT Jakuzzi
F1
Arsenal F1
DK Exquisite
F1
Hybrirock F1
Sherpa F1

Plon nasion

Zwartość
oleju

%

Glukozynola
ny

t/ha
5,16

%
108,1

48,29

umol/g
13,8

4.86
4.74

102.0
99.6

48.18
48.01

10,3
12

4.71
4.43

99.1
93.1

47.50
47.35

12,3
12

Wyniki plonowania we Francji
Z badań przeprowadzonych we Francji w latach 2016-2017 wynika, że potencjał plonowania odmiany
RGT Jakuzzi F1 w porównaniu do odmian Alexander F1, DK Extorm F1 oraz DK Exception F1 wahał
się średnio, w granicach 102-105,7 %. Charakteryzowała się również wyższą zawartością oleju
nasionach niż powyższe odmiany, która w badaniach wyniosła 11,2 %.

Podsumowanie wyników badań
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Potencjał plonowania odm. rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1

Biorąc pod uwagę dane dotyczące badań przeprowadzonych w krajach europejskich odmiana
rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 charakteryzuje się wysokim oraz stabilnym plonem
nasion, a także wysoką zawartością oleju. W Polsce we wstępnych badaniach plonowania
odmian w doświadczeniach rozpoznawczych przeprowadzonych w 2017 roku odmiana RGT
Jakuzzi F1 uplasowała się na 5 pozycji osiągając 108 % wzorca w przypadku plonowania.
Odmianami wzorcowymi były: ES Valegro F1, Marcelo F1, Atora F1 oraz DK Expiro F1.

Gdzie można kupić nasiona odmiany RGT Jakuzzi F1?
Rzepak ozimy RGT Jakuzzi F1 polecany jest przez markę Golden Seeds oraz jest dostępny
w portfolio firmy Agro Technika. Nasiona dostępne są z zaprawą neonikotynoidową.
Więcej informacji o odmianie uzyskać można pod numerem telefonu +48 505 227 032.
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