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Pszenica ozima jest rośliną o dość dużych wymaganiach, zarówno glebowych,
jak i pogodowych. Obecnie jednak mamy do wyboru odmiany cechujące się
coraz większą odpornością. Zarejestrowana w 2018 roku odmiana RGT Treffer
idealnie wpisuje się w aktualne potrzeby rolników. Sprawdź, jakie są jej
kluczowe zalety.
Zmiany klimatu wymagają od naukowców poszukiwania i tworzenia odmian roślin umiejących
dostosować się do nowych warunków. Do tej pory zimy, którym towarzyszyła gruba pokrywa śniegu,
nie miały aż tak dużego wpływu na kondycję roślin. Teraz, gdy okrywy śnieżnej coraz częściej
zaczyna w okresie zimowym brakować, mrozoodporność i zimotrwałość stały się cechami
kluczowymi dla wielu rolników podczas wyboru najlepszej odmiany pszenicy ozimej.

Wysoka zimotrwałość warunkiem wysokich plonów
Dlatego też w przypadku wyboru pszenicy o wysokiej plenności, ale słabej zimotrwałości możemy
być nieźle rozczarowani. Warto zatem zainwestować w odmianę, której nie przeszkodzą niskie
temperatury. RGT Treffer pod tym kątem została oceniona na poziomie 4,5, co oznacza, że poradzi
sobie ona w warunkach, jakie do tej pory panowały zimą w Polsce. Inną istotną cechą tej odmiany,
powiązaną z zimotrwałością, jest jej znakomita zdolność regeneracji po zimie.

Zdrowotność pszenicy RGT Treffer
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Po przezimowaniu kolejną przeszkodą w uzyskaniu wysokich plonów są choroby atakujące uprawy.
Pszenicę ozimą może zaatakować m.in. fuzarioza kłosów, rdza żółta oraz septorioza plew i liści.
Zastosowanie odpowiednich fungicydów jest niezwykle ważne, ale sama odporność rośliny na
patogeny jest nieoceniona w walce o zdrową uprawę. Korzystając z dziewięciostopniowej skali,
odporność pszenicy RGT Treffer na fuzariozę kłosów wynosi 8. Odmiana ta wykazuje niezwykłą
odporność na rdzę żółtą (8,9 punktów), a także na mączniaka oraz septoriozę plew. Dzięki wysokiej
zdrowotności możliwe jest wysianie pszenicy po kukurydzy, a także uprawianie jej w monokulturze.

Toleruje suszę i słabsze stanowiska glebowe
Wymagania wodne są zależne od fazy wzrostu rośliny, jednak już kilkudniowy brak wody
w niewłaściwym momencie może wykończyć plantację. RGT Treffer jest odmianą, której tolerancja
na suszę została potwierdzona w badaniach rejestracyjnych. Także w stosunku do stanowiska
glebowego pszenica RGT Treffer jest elastyczna, bowiem nawet na słabszej glebie osiąga wysokie
plony. Pszenica ta wykazuje również wysoką tolerancję na podwyższone pH gleby. RGT Treffer
dostępna jest w ofercie firmy Agro Technika.
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