
•  Rejestracja: 2019 Węgry CCA Polska
•  Wysoki plon i regularność plonowania
•  Doskonała odporność na PHOMĘ i CYLINDROSPORIOZĘ
•  Bardzo dobra odporność na wyleganie
•  Bardzo wysoka zdrowotność od siewu do zbioru

RGT AZURITE
RZEPAK OZIMY

JAKOŚĆ • ZDROWOTNOŚĆ • PLONOTWÓRCZOŚĆ
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RZEPAK OZIMY RGT AZURITE

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Po 2-letnich doświadczeniach polowych przeprowadzonych na kilkudziesięciu poletkach rozrzuco-
nych na terenie całej Polski można zaobserwować przydatność odmiany RGT Azurite do uprawy  
we wszystkich rejonach kraju. Odmiana ta charakteryzuje się bardzo wysokim stabilnym plono-
waniem, wysokim zaolejeniem i bardzo wysoką zdrowotnością roślin, począwszy od zasiewów aż 
do zbiorów. RGT Azurite jest odmianą, która silnie się rozkrzewia dzięki czemu można wysiać tą 
odmianę w mniejszym zagęszczeniu bez obaw o zmniejszenie plonu. Dzięki mniejszej wrażliwości 
na pękanie łuszczyn, odmiana ta nie boi się wydłużonego zbioru. Najważniejszą cechą genetyczną 
odmiany RGT Azurite jest wielogenowa tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy oraz suchej zgnilizny 
i cylindrosporiozy dzięki czemu rolnik ma zabezpieczoną plantację od zasiewów aż do zbiorów.

PROFIL ODMIANY:
Rejestracja: 2019 Węgry CCA Polska 
Typ: mieszaniec zrestorowany 
Wczesność: średnio-późny 
Termin kwitnienia: średni do późnego 
Termin zbioru: średni do średnio-późnego

Charakterystyka zdrowotna:
  Tolerancja na suchą zgniliznę: bardzo dobra
   Tolerancja na zgniliznę twardzikową: dobra 
   Tolerancja na cylindrosporiozę: bardzo dobra
   Tolerancja na werticliozę: bardzo dobra
  Zdrowotność od siewu do zbioru: wysoka

Charakterystyka agronomiczna
  Wysokość: średnia do wysokiej
  Odporność na wyleganie: bardzo dobra
  Wigor jesienny: dobry
  Wzrost wiosenny: średni
  Wrażliwość na clomazon: brak

Charakterystyka technologiczna
  Zaolejenie: bardzo wysokie
  Zawartość białka: średnia
  Zawartość GLS: średnia
  MTZ: średni

PORADY SIEWNE  
DLA ROLNIKA
  Optymalny termin siewu: w zależności od 

regionu od 10 sierpnia do 5 września
  Zalecana obsada:  

  gęstość w rzędzie max 15 roślin na m.b.
   wysiew siewnikiem klasycznym:  

30–45 roślin/m2

   wysiew siewnikiem pneumatycznym: 
20–30 roślin/m2

Po więcej informacji zapraszamy  
do dystrybutorów regionalnych  
lub bezpośrednio do firmy

DOŚWIADCZENIA POLOWE
Wyniki polowe Polska RAGT 2018

Wyniki Europa Centralna RAGT 2018

Odmiana Kontrola Plon RGT AZURITE  
[dt/ha] 

Plon kontroli  
[dt/ha]

% plonu  
RGT AZURITE  

do kontroli
AZURITE DK EXSTORM 50,6 45,8 110,5%
AZURITE DK EXPLICIT 49,5 39,0 127,0%
AZURITE ARSENAL 49,4 44,6 110,7%
AZURITE DK EXCEPTION 49,9 47,2 105,8%
AZURITE BENDER 48,6 45,2 107,6%
AZURITE ATORA 51,8 47,1 110,1%


