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COMPETENȚĂ
DEȚINEM CUNOȘTINȚELE CULTURII
RAPIȚEI DE MAI BINE 120 ANI
Primele programe de ameliorare în cadrul RAPOOL
au început deja de acum 120 de ani. Aici se află
leagănul european al cultivării rapiței. Originea
succesului rapiței în Europa se regăsește la
amelioratorii celor trei asociați ai Companiei
RAPOOL.

PROFIT

Sunt mai bine de 20 de ani de când RAPOOL a
comercializat la nivel mondial primii hibrizi de
rapiță cu caracteristici specifice. Astăzi varietățile
hibride moderne de la RAPOOL reprezintă un
câștig sigur pentru fermieri, cu producții mari și
cu ulei mai mult pe unitatea de suprafață.

AMELIORARE
CEA MAI DEZVOLTATĂ REȚEA
DE AMELIORARE A RAPIȚEI
DIN EUROPA
Amelioratorii noștri, prin programele acestora,
oferă o diversitate genetică de neegalat. RAPOOL
dispune de cea mai complexă rețea de ameliorare
a rapiței din Europa. Hibrizii RAPOOL sunt testați în
fiecare an în peste 180 locații și în număr de peste
100.000 de parcele în vederea selectării hibrizilor
performanți și adaptați diverselor condiții pedoclimatice.

HIBRIZII NOI AU CAPACITATE
MAI MARE DE PRODUCȚIE

CONSULTANȚĂ
MANAGEMENT GERMAN
100% CALITATE

RAPOOL - COMPANIA CARE FURNIZEAZĂ TOATE
SERVICIILE DINTR-O SINGURĂ SURSĂ
RAPOOL își impune singură cele mai înalte criterii referitoare la calitatea
seminței conform standardului german și le transpune în mod consecvent
și pe piețele internaționale, unde își desfășoară activitatea. Cercetarea,
ameliorarea, producerea de semințe, tehnologia de cultură, ambalarea,
tratarea și vânzarea, toate sunt produsele și serviciile RAPOOL. Toate provin
și sunt furnizate de la aceeași companie. Compania RAPOOL oferă hibrizi de
rapiță de o calitate excepțională, cu o capacitate de germinare foarte bună,
cu o răsărire excelentă și ce este cel mai important, aceste semințe le livrăm
la timp pentru agricultorii noștri.

COMPANIE BAZATĂ PE PARTENERIATE
ȘI ORIENTATĂ CĂTRE PRACTICĂ
RAPOOL oferă în toate țările în care vinde, concepte
de consiliere cuprinzătoare pentru agricultori. În plus
pe lângă o consiliere la fața locului, se adaugă și
transmiterea de informații din cadrul evenimentelor
din câmp și a manifestărilor de specialitate. RAPOOL stă
astfel alături de agricultori ca un partener de încredere.

ETAPE ÎN AMELIORAREA

RAPIȚEI DE TOAMNĂ

2017

Mai mulți hibrizi cu
ameliorări specifice pentru
Phoma (APR 37) și TuYv
(Turnip Yellow Virus)

2009

Primele varietăți de rapiță
de toamnă cu rezistență
la Phoma Genele RLM7

2008

Înregistrarea hibridului
VISBY cu potențial excelent
de producție (+10% mai
multă producție)

2001

Primul hibrid din lume cu
rezistență la hernia rădăcinilor
(MENDEL)

2013

Primul hibrid de
rapiță semipitic

2009

Primul hibrid
Clearfield®

2005

Apariția primei varietăți
de rapiță HOLL

1995

Primul hibrid MSL
din lume

1986

Calitate standard
pentru varietățile 00

1981

Aprobarea varietăților 00
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