
RGT MANZZANA
Rejestracja we Francji 2013 rok
Wysoki i stabilny poziom plonowania i zaolejenia
Przystosowana do wszystkich rodzajów gleb
Odmiana o wysokiej zdrowotności przez cały cykl rozwojowy

RZEPAK OZIMY
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PROFIL ODMIANY
Rejestracja : 2013 Francja
Typ : mieszaniec  zrestorowany typu OGU-INRA
Wczesność: średnio - późna
Termin kwitnienia :średnio - późny
Termin zbioru : średni do późnego

Charakterystyka zdrowotna
wielogenowa zdrowotność

- Sucha zgnilizna : bardzo dobra
- Zgnilizna twardzikowa : bardzo dobra 
- Cylindrosporioza : bardzo dobra
- Werticilioza : bardzo dobra

Charakterystyka agronomiczna
- Wysokość : średnio- wysoka
- Odporność na wyleganie :  dobra
- Wigor jesienny : dobry
- Wzrost jesienny : mały do średniego
- Wrażliwość na clomazon : brak

Charakterystyka technologiczna
- Zaolejenie : wysokie
- Zawartość białka : średnie
- Zawartość GLS : średnie
- MTZ : średnIa do wysokiej

PORADY SIEWNE 
DLA ROLNIKA
- IIlość docelowa roślin na polu :

Gęstość w rzędzie max 15 roślin na mb
Wysiew siewnikiem klasycznym :
30-45 roślin/m²
Wysiew siewnikiem pneumatycznym :
20-30 roślin/m²

- Optymalny termin siewu :
W zależności od regionu : 
od 10/08 do 10/09
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Po więcej informacji zapraszamy 
do dystrybutorów regionalnych  lub 
bezpośrednio do firmy

DOŚWIADCZENIA POLOWE

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Po wieloletnich obserwacjach tej odmiany zarówno na poletkach demonstracyjnych jak i na 
doświadczeniach makro przeprowadzanych w całej Polsce w gospodarstwach rolnych mogę 
polecić tą odmianę do uprawy w każdym rejonie naszego kraju. MANZZANA pokazała swoją 
stabilność w plonowaniu oraz wysoką zdrowotność co można zauważyć w przedstawionych 
wynikach. Z całą pewnością odmiana doskonale sprawdza się na słabych stanowiskach z 
niedoborami wilgoci gdzie pokazuje swoje możliwości plonotwórcze. Odmiana o bardzo szerokim 
terminie wysiewu oraz średnim wzroście jesiennym co umożliwia doskonałe przygotowanie roślin 
do zimy. MANZZANA charakteryzuje się ponadto umiarkowanym wzrostem wiosennym dzięki 
czemu unikamy wymarznięć wiosennych. Jedną z ważniejszych cech odmiany jest mniejsze 
pękanie łuszczyn przy przedłużonym zbiorze.
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Rzepak ozimy
Badania firmowe RAGT w Polsce 2013
Plon nasion (dt z ha) 
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Rzepak ozimy
Badania firmowe RAGT w Polsce 2014
Plon nasion (dt z ha) 
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