
•  Rejestracja Francja 2014, w badaniach rejestrowych COBORU 2014 i 2015
•  Odmiana zakwalifikowana do badań PDO w sezonie 2017–2018  

po bardzo dobrych wynikach doświadczeń w CCA przez COBORU
• Bardzo wysoka mrozoodporność
•  Odmiana nadająca się do uprawy na wszystkich rodzajach gleb  

i w każdym regionie Polski
•  Odmiana średnio-wczesna o bardzo wysokim potencjale plonowania  

nadająca się na wczesny jak i opóźniony wysiew
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RZEPAK OZIMY

• JAKOŚĆ
• PLON
• ZIMOTRWAŁOŚĆ
• ZAOLEJENIE
• ODPORNOŚĆ NA SZUSZĘ
• POWTARZALNOŚĆ

2014 2015 2016 2017
Badania rejestrowe

112% 117% 112% –
Badania COBORU rozpoznawcze

– 110% 103% 111%
Badania firmowe RAGT, metodyką COBORU

116% 118% 115% 115%

Wyniki CCA COBORU 2015 – plon nasion [dt/ha]

Lokalizacja (województwo) Wzorzec Średnia  
odmian

RGT 
TREZZOR

Białogard (zachodniopomorskie) 46,1 44,6 44,4
Karżniczka (pomorskie) 61,7 63,3 70,0
Wrócikowo (warmińsko-mazurskie) 53,4 54,2 62,4
Śrem wójtowski (wielkopolskie) 54,0 57,6 63,6
Kościelna Wieś (wielkopolskie) 52,3 53,0 54,1
Chrząstowo (kujawsko-pomorskie) 58,0 59,0 62,8
Głębokie (kujawsko-pomorskie) 36,7 39,7 42,7
Sulejów (świętokrzyskie) 53,7 52,1 61,0
Kawęczyn (mazowieckie) 47,0 46,9 48,4
Bezek (podlaskie) 54,5 55,4 59,0
Tomaszów Bol. (dolnośląskie) 37,3 40,2 41,9
Tarnów (dolnośląskie) 26,0 26,4 23,2
Głubczyce (opolskie) 48,4 49,7 56,9
Kochcice (śląskie) 48,5 49,3 56,7
Przecław (lubelskie) 38,6 38,6 43,2
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Wyniki CCA COBORU 2016 – plon nasion [dt/ha]

Lokalizacja (województwo) Wzorzec RGT TREZZOR
Karżniczka (pomorskie) 56,9 48,7
Wrócikowo (warmińsko-mazurskie) 24,9 26,6
Chrząstowo (kujawsko-pomorskie) 32,8 32,5
Głębokie (kujawsko-pomorskie) 22,6 23,8
Sulejów (świętokrzyskie) 40,7 45,5
Kawęczyn (mazowieckie) 13,3 10,8
Bezek (podlaskie) 51,4 47,4
Tomaszów Bol. (dolnośląskie) 27,1 31,7
Tarnów (dolnośląskie) 39,5 43,0
Głubczyce (opolskie) 40,8 44,5
Kochcice 39,3 44,5
Przecław (lubelskie) 44,6 44,5

Złoto na twoim polu

STOP Fungicyd w okresie jesiennym

STOP Regulator w okresie jesiennym
STOP



PROFIL ODMIANY
Rejestracja: 2014 Francja
Typ: mieszaniec zrestorowany 
Wczesność: średnio-wczesna
Termin kwitnienia: średnio-wczesny
Termin zbioru: średnio-wczesny

Charakterystyka zdrowotna
– Sucha zgnilizna: dobra
– Zgnilizna twardzikowa: bardzo dobra
– Cylindrosporiosa: dobra

Charakterystyka agronomiczna
– Wysokość: niska do średniej
– Odporność na wyleganie: bardzo dobra
– Wigor jesienny: dobry
– Wzrost jesienny: umiarkowany
– Wrażliwość na clomazon: brak

Charakterystyka technologiczna
– Zaolejenie: bardzo wysokie
– Zawartość białka: bardzo wysoka
– Zawartość GLS: niska
– MTZ: średni

PORADY SIEWNE DLA ROLNIKA
– Ilość docelowa roślin na polu: gęstość w rzędzie max 15 roślin na m.b.

Wysiew siewnikiem klasycznym: 30–45 roślin/m²
Wysiew siewnikiem pneumatycznym: 20–30 roślin/m²

– Optymalny termin siewu
W zależności od regionu: od 10 sierpnia do 5 września

Po więcej informacji zapraszamy do dystrybutorów regionalnych  
lub bezpośrednio do firmy.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
TREZZOR jest najnowszą odmianą rzepaku ozimego którą chcie-
libyśmy polecić do uprawy we wszystkich rejonach kraju. Odmiana ta 
podczas dwuletnich badań w COBORU wykazała się bardzo wysokim 
plonowaniem ziarna oraz oleju. Rzepak ten należy do hybryd typu 
MSL jednej z najlepszych hodowli.

TREZZOR cechuje się bardzo wysoką odpornością na niskie tem-
peratury o czym świadczy przezimowanie tej odmiany w obecnym 
sezonie wegetacyjnym.

TREZZOR odmiana pokazała swoją wysoką przydatność do uprawy 
w bardzo trudnych warunkach suszy glebowej w Polsce w sezonie 
2014–2015 (genetyczne przystosowanie odmiany).

TREZZOR odmiana o bardzo wysokiej przydatności do przemysłu 
olejarskiego z bardzo wysokim zaolejeniem ziarna i równoczesnym 
stabilnym i niskim poziomem glukozynulanów.

TREZZOR odmiana która jest relatywnie łatwa w prowadzeniu i potrafi 
wybaczyć niedoskonałości agrotechniczne.

TREZZOR charakteryzuje się niskim pokrojem rośliny bez tendencji do 
wybujania łanu dzięki czemu nadaje się do zrównoważonej uprawy.

TREZZOR przydatny w uprawie na wszystkie rodzaje gleb.

TREZZOR odmiana przebadana przez COBORU zarówno w bada-
niach rejestrowych jak i rozpoznawczych w połączeniu z badaniami 
firmowymi RAGT w sezonie 2014–2015 pokazała swój potencjał plo-
notwórczy w stresowych warunkach uprawy.

TREZZOR najwyżej plonująca odmiana w badniach rejestrowych  
COBORU w rejonie VI.

TREZZOR odmiana o elastycznym terminie wysiewu nadająca się 
na wczesny jak i opóźniony wysiew 15.08–15.09 w zależności od 
rejonu kraju.

RGT TREZZOR
DOŚWIADCZENIA POLOWE
Wyniki rejestrowe COBORU 2015 – % wzorca
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Oficjalne wyniki rejestrowe w Europie 2015 – % wzorca

Tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy TuYV
Po wieloletnich doświadczeniach odbywających się w wielu miejscach, w których przeprowadzane są doświadczenia 
RAGT2N można powiedzieć, że firma nasza posiada w swojej puli genowej pozytywną odpowiedź na obecność wirusa 
żółtaczki rzepy TuYV. Firma RAGT skoncentrowała swoje działania na identyfikacji stabilności i plastyczności odmian, 
co oznacza znalezienie poligenicznego rozwiązania tolerancji na wirusa żółtaczki rzepy TuYV poprzez badania genotypu 
i środowiska w uprawie rzepaku. Firma nasza wprowadza do swoich odmian kompleksowy mechanizm obronny 
POLIGENICZNO-ILOŚCIOWY dzięki któremu roślina posiada odpowiedni poziom tolerancji na wirusa żółtaczki TuYV. 

Wyniki, które posiadamy z doświadczeń firmowych przeprowadzonych przede wszystkim na terenie Niemiec świadczą o wysokiej tolerancji 
odmiany RGT TREZZOR na wirusa żółtaczki rzepy TuYV.
RGT Trezzor ma bardzo dobre wyniki w COBORU ale także na wielu polach produkcyjnych w Polsce. Odmiana pokazała swoje wysokie 
plonowanie w trudnych warunkach glebowo klimatycznych ale także w niekorzystnych warunkach zdrowotno- środowiskowych co świadczy 
o jej dużej zdrowotności i odporności poligenicznej na patogeny występujące w uprawie rzepaku ozimego.


