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RGT BONANZA
HODOWCA: SERASEM (RAGT SEMENCES)
REJESTRACJA: POLSKA 2012
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

Rzepak
RGT BONANZA

WYSOKI 
PLON

DOBRY WIGOR
JESIENNY

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• jedna z najwyżej plonujących odmian mieszańcowych w doświadczeniach COBORU
• znakomita plenność
• odmiana o wiernym i stabilnym plonowaniu
• masa tysiąca nasion średnia do większej
• wysoka zawartość białka i oleju, zawartość glukozynolanów niska
• tworzy średniej wysokości zwarty łan o dobrej odporności na wyleganie
• odmiana wyhodowana systemem MSL - dzięki tej hodowli osiągnięto stabilne plonowanie 

i dobrą adaptację do warunków środowiskowych
• odmiana rekomendowana przez COBORU do uprawy w 9 województwach (LZO), 

m.in. dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie oraz łódzkie

Ostoja Twojego rancza

Oskar Kupietz - Specjalista ds. upraw i wdrażania produktu Agro-Efekt

RGT BONANZA to odmiana która z powodzeniem uprawiana jest w Polsce od wielu lat. Ceniona przede wszystkim za wy-
sokie i stabilne plonowanie na terenie całego kraju (117 % wz. 2017-2019 PDO), czego potwierdzeniem jest rekomendacja 
do LZO (Lista Zalecanych Odmian w województwie) aż w 9 regionach Polski. Charakteryzuje się wysoką odpornością na 
najgroźniejsze choroby rzepaku w całym okresie wegetacji. Rośliny są dość wysokie, o dobrej odporności na wyleganie, 
niemniej jednak zalecane jest wiosenne stosowanie regulatorów wzrostu w celu skrócenia i wzmocnienia roślin. Wiosną ro-
śliny cechują się wolniejszym rozwojem, co przekłada się na dłuższy okres regeneracji roślin po przebiegu normalnej zimy 
z mrozami (odbudowę rozety liściowej), a także na późniejsze wydłużanie pędu. Właśnie dzięki wolniejszemu wiosennemu 
rozwojowi roślin, w obecnym sezonie odmiana RGT Bonanza w mniejszym stopniu została uszkodzona przez przymrozki/
mrozy jakie miały miejsce na przełomie marca i kwietnia (nie obserwowałem pęknięć łodyg, a także znaczących uszkodzeń 
pąków kwiatowych, które były jeszcze wtedy mocno osłonięte najmłodszymi liśćmi). RGT Bonanza posiada bardzo wysokie 
cechy użytkowe, które gwarantują wysoką opłacalność w produkcji rzepaku ozimego. Mając na uwadze przebieg pogody 
w obecnym sezonie, rośliny wyglądają bardzo dobrze, są zdrowe, zawiązały dużą liczbę łuszczyn, co w połączeniu z majo-
wymi opadami deszczu powinno przełożyć się na satysfakcjonujące plony.

OPINIA

Nowy wymiar odporności


