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Odmiana rzepaku ozimego
DUPLO F1

DUPLO F1
REJESTRACJA FRANCJA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

DOBRY 
WIGOR

JESIENNY

• bardzo wysoki potencjał plonowania, a tak-
że plon oleju,

• odmiana z odpornością na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV), doskonale radzi sobie 
w latach, w których występują wektory TuYV 
(mszyce) oraz na terenach z dużym udzia-
łem w uprawie buraka cukrowego, ziemnia-
ka i kukurydzy,

• idealnie dobrana kompozycja dwóch cech 
2w1, czyli podwójna odporność na choroby 
wirusowe (TuYV) i grzybowe (RLM7),

• wysoka tolerancja na LLS – cylindrosporiozę,
• wysoka odporność łuszczyn na pękanie 

i osypywanie się nasion (pod shatter re-
sistance),

• wysoka zimotrwałość,
• efektywne wykorzystanie nawozów azoto-

wych.

„Pełen pakiet odporności”

PROFIL ODMIANY DUPLO F1

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średnio szybki

wiosenny start wegetacji średni

termin kwitnienia średnio wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin średnia

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie bardzo dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu wczesny i optymalny

liczba roślin na m2 40-45

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

OPINIA

Warunki klimatyczne oraz wprowadzane ograniczenia w stosowaniu nawozów i środków ochrony roślin wpływają na prace 
hodowców rzepaku. Poszukują oni rozwiązań, które będą mogły sprostać zmieniającym się warunkom uprawy. Do takich należą 
nowe genetycznie mieszańce rzepaku. Wśród nich szczególną uwagę chciałbym zwrócić na odmianę DUPLO F1.

Jest to nowy mieszaniec z segmentu odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuVY). Posiada wiele cech pozytywnie 
wpływających na wysokość i niezawodność plonowania. DUPLO F1 charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością. Połączono w 
tej odmianie dwie cechy podnoszące odporność na choroby:
- wirusowe – gen odporności na żółtaczkę rzepy TuYV,
- grzybowe – gen odporności na suchą zgniliznę RLM 7.

Ponadto DUPLO F1 posiada wysoką odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion (pod shatter resistance). Zapewnia 
to ochronę plonu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych. Odmiana plastyczna względem stanowiska. 
Może być uprawiana od gleb słabszych po bardzo dobre. Jest tolerancyjna na okresowe susze. Średnio-wcześnie zakwita i 
dojrzewa. Polecam tę odmianę do uprawy w Państwa gospodarstwach.

Artur Kozera
Rapool Polska, Menadżer produktu i marketingu



Odmiany kukurydzy 2022
5Jesień 2022

R
ZEP

A
K

 O
ZIM

Y

Dział Nasion

Mocne strony

Odmiana rzepaku ozimego
DUPLO F1

DUPLO F1
REJESTRACJA FRANCJA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

DOBRY 
WIGOR

JESIENNY

Korzyści z odporności na wirusa żółtaczki rzepy
Wyższy plon i większa odporność na stresy

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

ZOBACZ FILM 
Z ODMIANĄ DUPLO F1


