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Mocny rzepak ozimy w „Złotej promocji 3+1”
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Rzepak ozimy za 1 zł? Właśnie za tyle można zakupić jednostkę siewną nowej,
hybrydowej odmiany rzepaku ozimego RGT JAKUZZI w promocji
organizowanej w sklepie internetowym firmy Agro Technika. Akcja
promocyjna trwa tylko do 15 sierpnia i jest skierowana wyłącznie do rolników.
„Złota promocja 3+1” została przygotowana z myślą o wszystkich rolnikach, którzy szukają na
zbliżające się siewy dobrego i wysoko plonującego rzepaku ozimego w korzystnej cenie. Jej zasady
są proste:
Wystarczy zamówić 3 jednostki siewne rzepaku RGT JAKUZZI w sklepie agrotechnika.co.
Czwarta jednostka siewna zostanie automatycznie dodana do koszyka za kwotę 1 zł netto.
W trakcie składania zamówienia istnieje możliwość wyboru nasion ze standardową zaprawą
fungicydową, jak i z opcją dodatkowej zaprawy neonikotynoidowej.
Z promocji jedna osoba można skorzystać tylko raz, w terminie do 15 sierpnia 2019 roku.
Dostawa zamówienia na terenie całej Polski jest bezpłatna.

Rzepak ozimy RGT JAKUZZI – jakościowa odmiana
RGT Jakuzzi F1 to odmiana mieszańcowa rzepaku ozimego o wysokiej zdolności do adaptacji. Może
osiągać wysokie plony również na gorszych stanowiskach. Cechuje ją dobra zimotrwałość i bardzo
dobra odporność na wyleganie i osypywanie nasion. Toleruje także pojawiające się niedobory wody.
Atutem RGT JAKUZZI jest wysoka zdrowotność. Cechuje ją bardzo dobra odporność na suchą
zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową i werticiliozę. Dodatkowo, ten rzepak ozimy jest
poligenicznie odporny na wirusa żółtaczki rzepy TuYY.

Posłuchaj eksperta
– To, że w promocji oferujemy rodzimym rolnikom akurat tę odmianę, nie jest kwestią przypadku.
Producenci rzepaku zasługują bowiem na to, co najlepsze. RGT JAKUZZI śmiało można zaliczyć
do kategorii jakościowego rzepaku. Nie tylko dobrze planuje i wyróżnia się szeroko pojętą
odpornością, ale jego nasiona cechują się wyjątkowo wysokim poziomem kwasów Omega-3
i wysoką zawartością tłuszczu. Wybierając RGT JAKUZZI, rolnik otrzymuje nasiona bardzo dobrego
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rzepaku ozimego z opcją dodatkowej zaprawy neonikotynoidowej w atrakcyjnej, niespotykanej na
rynku cenie – wyjaśnia Paweł Hulanicki, Business Development Director w Agro Technika.
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