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Polecana pszenica ozima – to bardzo często wprowadzane zapytanie do
wyszukiwarki Google. W przypadku pszenicy, każdy rolnik wie, jakie cechy są
dla niego najważniejsze. Dla jednych będą to cechy jakościowe, dla drugich
pewne i wysokie plonowanie. Piszemy o pszenicy chlebowej Rotax –
niezawodnej w plonowaniu na wszystkich stanowiskach!
Przy wyborze pszenicy sprawa jest prosta. Powinna ona być uniwersalna, czyli sprawdzać się
w różnych mikroregionach, powinna wysoko plonować, mieć wysoką zimotrwałość oraz wyróżniać się
zdrowotnością. Daje nam to pewność powodzenia uprawy, w każdych warunkach. Wszystkie te
cechy ma pszenica ozima Rotax.

Skorzystaj z Pogotowia Nasiennego GOLDEN SEEDS. Dowiedz się, co, kiedy i za ile wysiać
pod numerem +48 505 227 032.

Polecana pszenica ozima
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Wysoka zdrowotność tej pszenicy, to również niższy nakład finansowy na fungicydy

Pszenica ozima Rotax jest odmianą hodowli Saaten Union, która otrzymała rejestrację w 2014
roku. Producentem materiału siewnego pszenicy Rotax jest marka Golden Seeds. Odmiana ta
świetnie sprawdza się na mocnych stanowiskach, jak i na tych słabszych, z okresowym niedoborem
wody. Ze względu na to, że wykazuje wybitną zdrowotność pod kątem chorób podstawy źdźbła (wg.
oficjalnych wyników COBORU w skali 9-cio stopniowej, gdzie 9 oznacza najwyższą wartość zdobyła
aż 8,1 punktów!) oraz na fuzariozę kłosów (7,8 punktów w tej samej skali) pszenicę tę można
uprawiać z powodzeniem w monokulturze oraz po kukurydzy, wcześnie schodzącej z pola.

Uniwersalność odmiany Rotax potwierdzają dane COBORU
Pszenica ozima Rotax to nowa odmiana na rodzimym rynku, a już wpisała się na listę zalecanych
odmian (LZO) COBORU. Idealnie wpasowuje się w różne warunki klimatyczno-glebowe,
przez co jest szeroko zalecana przez COBORU. Oficjalną rekomendację uprawy tej pszenicy
mamy w województwie: lubelskim, kujawsko – pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim,
warmińsko – mazurskim, wielkopolskim oraz zachodnio – pomorskim. Pszenica Rotax ma znakomitą
adaptację do różnych warunków, w tym doskonale sprawdza się na trudniejszych, stresowych
stanowiskach uprawy.

Rotax ma wybitną zimotrwałość – nadaje się do uprawy w północnej
części kraju
Nie bez powodu pszenica ozima Rotax znalazła się na LZO COBORU w województwie zachodnio –
pomorskim, pomorskim czy kujawsko – pomorskim. Jeżeli chodzi o zimotrwałość, polecana
pszenica ozima ta uzyskała aż 5 punktów! Stawia to pszenicę ozimą Rotax na samym podium.
Zimotrwałość na poziomie 5 świadczy o jej bardzo wysokiej zimotrwałości. Daje nam to pewność
powodzenia tej odmiany również w latach, gdy wystąpią chłodne, mroźne zimy.

Stabilny i wysoki potencjał plonowania
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Wyniki plonowania odmiany Rotax w wieloleciu

Odmiana Rotax wykazała w wieloleciu, że bardzo wysoko plonuje i to niezależnie od panujących
warunków. W przypadku zbóż niezwykle ważna jest stabilność plonowania, która daje gwarancję, że
również w tak ekstremalnych latach jak w 2012/2013 czy 2015/2016 zbierzemy plon na
zadowalającym poziomie. Taką pewność daje polecana pszenica ozima Rotax. W wynikach
COBORU rokrocznie, od momentu zgłoszenia jej do badań wykazuje ona plon zawsze powyżej
wzorca. I co warte podkreślenia, w każdych latach. W sezonie 2012/2013 wydała plon na poziomie
112% wzorca, a w 2015/2016 na poziomie 104% wzorca. Wysiewając tę odmianę zawsze mamy
pewność, że zbierzemy plon każdego roku.

Zalecana zarówno do upraw ekstensywnych jak i intensywnych
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Porównanie kłosów dwóch pszenic odmian chlebowych
fot. Golden Seeds

Polecana pszenica ozima Rotax jest odmianą chlebową. Bardzo dobrze sprawdza się zarówno przy
przeciętnym poziomie agrotechniki, jak i przy zwiększonym, co potwierdzają to wyniki COBORU.
Wyższy poziom agrotechniki dotyczy: wyższego nawożenia azotowego oraz nawożenia dolistnego,
jak również ochrony fungicydowej i regulatorów wzrostu. Gdy popatrzymy na poziom agrotechniki a1
jak i na poziom a2. Dla przykładu w badaniach Centarlnego Ośrodka Badań Odmian Roślin
Rolniczych w 2016r., w WWPO pszenica Rotax w rejonie III, który obejmuje województwo lubuskie,
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie zaplanowała na tym samym wysokim poziomie. Plon ziarna
wyniósł 105% wzorca i to zarówno na poziomie niskiej (a1) jak i wysokiej (a 2) agrotechniki.

Gdzie można nabyć pszenicę Rotax?
Chlebowa pszenica ozima Rotax dostępna jest w portfolio marki Golden Seeds, producenta
kwalifikowanego materiału siewnego.
Więcej informacji o odmianie Rotax uzyskać można pod numerem telefonu + 48 505 227
032.
Nasiona można kupić bezpośrednio w sklepie internetowym.
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