
Ranost Výška rostliny Vývoj před zimou Odolnost poléhání Mrazuvzdornost Obsah oleje Odolnost k chorobám
Hlízenka
Fóma
Plíseň zelná

polopozdní nízká kompaktní velmi 
vysoká

výborná velmi 
vysoký

RGT DOZZEN je polopozdní MSL hybrid nižšího, kompakt-
ního vzrůstu s mimořádně vysokou odolností poléhání.  
Má výbornou mrazuvzdornost a výrazně nadstandardní zdra-
votní stav. Mimořádným přínosem odrůdy je vysoká tolerance  
přísuškům během vegetace. V roce 2017 byla odrůda  
testována v pokusech SPZO v sortimentu B a obsadila výborné  
druhé místo. Během pěti let, kdy je v České republice pěstován,  
prokázal svoji velmi stabilní výkonnost.

RGT Dozzen
HYBRID PROVĚŘENÝ PODMÍNKAMI ČR!
• mimořádná odolnost poléhání
• výborný zdravotní stav
• tolerance přísuškům

Výnos semen, poloprovozní pokusy SPZO 2017,  
sortiment B

zdravá
rost lina

„Řepka ozimá je významnou plodinou našeho osevního postupu a každým rokem ji 
pěstujeme zhruba na 170 ha. Hybrid RGT DOZZEN jsme poprvé pěstovali v  roce 2014 
a hned během první sezóny nás přesvědčil o svých přednostech a získal si naši oblibu. 
Oceňujeme jeho stabilně vysoké výnosy, špičkový zdravotní stav a výbornou mrazu-
vzdornost. Cca 30 % z celkové výměry řepek sejeme přesným řepným secí strojem 
0,6 VJ/ha. Při tak nízkém výsevku (30 rostlin/m2) hledáme odrůdy, které výborně vět-
ví a nepolehnou. Tyto požadavky dokonale splňuje hybrid RGT DOZZEN, který nasazuje  
větve nízko nad zemí, bohatě větví a není příliš vysoký. Dobře přisedlá přízemní růžice 
na podzim zajistí hybridu bezproblémové přezimování a v  průběhu vegetace se může-
me i při zvýšeném infekčním tlaku hlízenky spolehnout na jeho velmi dobrý zdravotní 
stav. RGT DOZZEN je pro nás již čtyři roky sázka na jistotu a nejinak je tomu i letos, 
kdy společně s dalším hybridem od VP AGRA – ALLISON, tvoří 44 % celkové výměry  
ozimých řepek. V  roce 2018 jsme sklidili na našich polích ozimou řepku s  průměrným 
výnosem 4,83 t/ha, přičemž  RGT DOZZEN ze 70 ha „nasypal“ 4,95 t. Pro náš podnik  
je hybrid RGTDOZZEN již pátým rokem nosnou odrůdou a výnosovou jistotou.“

odrůda % t/ha

Atora 106,70 4,04

RGT  DOZZEN 104,12 3,94

Oriolus 103,38 3,91

DK Exmore 103,36 3,91

DK Expression 101,71 3,85

Allison 101,17 3,83

Zakari CS 100,92 3,82

Mercedes 100,86 3,82

Shrek 100,39 3,80

Inspiration 99,46 3,76

Comfort 99,42 3,76

Astronom 98,52 3,73

DK Explicit 97,97 3,71

DK Sensei 92,61 3,51

Vapiano 89,41 3,38
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