Rzepak ozimy - RGT BONANZA

RGT BONANZA
„Ostoja Twojego rancza”
HODOWCA: SERASEM (RAGT SEMENCES)
REJESTRACJA: POLSKA 2012, FRANCJA, WĘGRY, SŁOWACJA
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA
CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:
rozwój jesienny – średni
wiosenny start wegetacji – średni
termin kwitnienia – średnio późny
termin dojrzewania – średnio wczesny
wysokość roślin – średnia do wysokiej
CECHY AGRONOMICZNE:
zimotrwałość – bardzo dobra
odporność na wyleganie – dobra
ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:
zgorzel siewek – dobra
sucha zgnilizna kapustnych – bardzo dobra
czerń krzyżowych – dobra
zgnilizna twardzikowa – dobra
cylindrosporioza – dobra
szara pleśń – bardzo dobra
PLON I JAKOŚĆ PLONU:
plon nasion – wysoki do bardzo wysokiego
zawartość tłuszczu – dobra (47,1 % s.m.)
WYMAGANIA GLEBOWE:
OPINIA

odmiana zalecana na gleby średnie i dobre
TERMIN SIEWU:
zalecana w optymalnym i opóźnionym terminie siewu
ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):
40 – 50 nasion na m2 (w zależności od MTN i siły kiełkowania),
tak aby uzyskać obsadę docelową około 40 – 45 roślin na m2
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
dobra tolerancja na chlomazon
odmiana rekomendowana przez COBORU do uprawy w województwie
śląskim (LZO), wielkopolskim, zachodnio- pomorskim oraz podlaskim

Antoni Paszkowski

Gospodarstwo rolne, woj. dolnośląskie

Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni 70 ha. Na areale 20 ha zasiałem rzepak
ozimy odmiany RGT Bonanza. Jesienny rozwój, pomimo ciężkich warunków przebiegał
prawidłowo, szyjka korzeniowa była nisko
osadzona, o średnicy ponad 1cm, rozeta z
10 liśćmi, bez zmian chorobowych i widocznych niedoborów, o intensywnym zielonym
kolorze. Rośliny dobrze rokowały na wiosnnę. W marcu i kwietniu wytworzyły dużą
ilość pędów bocznych, które zaczynają się
15 cm nad ziemią. Obecny stan plantacji RGT
Bonanza rokuje bardzo dobry plon. Jestem
zadowolony z wyboru tej odmiany.
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OPINIA
Grzegorz Litwin
RAGT POLSKA

Odmiana RGT BONANZA jest zarejestrowana w katalogu Polskim i od 2012 roku jest chętnie uprawiana przez rolników.
Odmiana ta osiągając bardzo wyrównane i stabilne plony
na przestrzeni wielolecia uzyskała bardzo pozytywne opinie
wśród rolników i jest przez nich chętnie kupowana.
RGT BONANZA należy do odmian średnio-wczesnych o kompaktowym, równomiernym kwitnieniu.
RGT BONANZA to odmiana która przeznaczona jest na wszystkie rodzaje gleb , doskonale daje sobie radę z okresowymi niedoborami wody.
RGT BONANZA jest jedną ze zdrowszych odmian dostępnych
na Polskim rynku z wysoką mrozoodpornością.
RGT BONANZA charakteryzuje się ponadto bardzo dobrym
startem dzięki czemu nadaje się na opóźnione siewy.
Odmiana ta poprzez badania porejestrowe uzyskała wiele rekomendacji na Listach Zalecanych Odmian do uprawy w poszczególnych województwach.
Dzięki swoim cechą genetycznym, przystosowaniu do Polskich
warunków klimatyczno – glebowym odmianę tą szczególnie
można polecić do uprawy na terenie południowo zachodniej
części naszego kraju.

