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Kukurydza
RGT HALIFAXX

RGT HALIFAXX
HODOWCA: RAGT
LICZBA FAO: 230
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• wczesne ziarno, zarejestrowane w Czechach (2019)
• bardzo mocny wigor roślin
• bardzo wysoki potencjał plonowania, zarówno w korzystnych jak i mniej sprzyjających warunkach (susza)
• w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2018, 2 miejsc plonowania w swojej grupie wczesności
• rośliny o charakterystycznie wyprostowanych liściach
• bardzo dobra odporność na wyleganie, wynikająca z dużej zdrowotności roślin

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 80 000 – 85 000 szt./ha 

 
 
 
 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/dent

14-16 rzędów 
22-26 ziaren/rząd
MTZ 280-300 g

ZIARNO

Stanisław Wójtowicz,
Menedżer produktu – kukurydza, RAGT Semences Polska Sp. z o.o.

Odmiana RGT Halifaxx przechodzi w tym roku chrzest bojowy w warunkach produkcyjnych. Pierwsze zbiory z pól potwierdzają 
nasze bardzo dobre opinie o wysokiej przydatności odmiany w uprawie na ziarno. Plony te potwierdzają wcześniej uzyskiwane 
wyniki z poletek doświadczalnych. Wyniki te pochodzą z doświadczeń rejestrowych COBORU, doświadczeń ścisłych RAGT oraz 
poletek polowych u rolników w całym kraju. Wyniki uzyskane w oficjalnych testach potwierdziły wysoką stabilność plonowania 
odmiany. Doświadczenia te prowadzone były miedzy innymi w latach 2018 i 2019, a więc w sezonach suchych. W niektórych re-
jonach Polski wręcz niesprzyjających do uzyskiwania dobrego plonu. Jednakże RGT Halifaxx uzyskał w tych warunkach bardzo 
dobre plony, potwierdzając swoją przydatność. Niski pokrój roślin, wysoka zdrowotność łodyg oraz wysoka odporność na wylega-
nie korzeniowe i łodygowe to pewność zebrania całego plonu z pola. Dodatkowa wysoka odporność na fazariozę kolb to pewność 
zbioru ziarna o wysokiej jakości. Jest to szczególnie istotne podczas tak mokrych zbiorów jak w roku obecnym. Dzięki silnie 
rozwiniętemu i głębokiemu systemowi korzeniowemu RGT Halifaxx potrafi adaptować się do każdych warunków uprawy, nawet 
tych mniej sprzyjających. Również zapylenie odmiany, nawet w mniej sprzyjających warunkach jest bardzo dobre, co skutkuje 
pełną do końca zaziarniona kolbą. Obserwując w tym sezonie RGT Halifaxx na wszystkich poletkach doświadczalnych, nie sposób 
nie zauważyć, że kolby są duże, bardzo regularne, wypełnione do końca ziarnem, co powinno skutkować wysokim plonowaniem. 
Chciałbym też wspomnieć o dobrym oddawaniu wody z ziarna, co czyni odmianę bardziej opłacalną ekonomicznie. Wysoki udział 
ziarna w masie kolb, przy dużych kolbach czynią również odmianę przydatną do zbioru na CCM. Dzięki wyżej wymienionym ce-
chom jak i odpowiedniej wczesności odmiany możemy zawsze liczyć na regularny, zdrowy i wysoki plon uzyskany z RGT Halifaxx.
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