
Waleczny oręż w walce o plon

RGT RITTER Pszenica ozima klasy B
Hodowca:  RAGT Francja
Rejestracja:  PL 2020 

ZALETY 
 Q Niespotykana odporność na wyleganie 

oraz potężny kłos wypełniony 
wysokiej jakości ziarnem to cechy 
godne podziwu. Odmiana z czołówki 
najwyżej plonujących pszenic 
zarejestrowanych w 2020 roku.

FAKTY
 Q odmiana stabilnie i wysoko plonująca 

w latach 2018‑2020 według COBORU

 Q najwyższa odporność na wyleganie 
(8,3 w skali COBORU)

 Q 2 odmiana pod względem odporności 
na septoriozę plew w badaniach 
COBORU

 Q najwyższa odporność na rdze żółtą  
(9 w skali COBORU)

MOCNE STRONY
Bardzo wysoka wydajność
Świetna zdrowotność na wszystkich  
poziomach ochrony
Niska o wysokiej odporności na wyleganie

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY
właściwości agronomiczne
zimotrwałość 3,0
kłoszenie      
dojrzałość      
wysokość roślin      
odporność na wyleganie      

odporność na choroby
mączniak      
septorioza liści      
septorioza plew      
fuzarioza kłosa      
rdza brunatna      
rdza żółta       
DTR      

wartość plonu
plon ziarna      
MTZ      
liczba opadania      
Ciężar 1 hl      
zaw. białka surowego      

WARUNKI AGROTECHNICZNE
Termin i gęstość siewu (roślin/m2):

wczesny optymalny opóźniony

280 szt. 360 szt. 400 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Idealny na dobre stanowiska, ale dobrze sobie radzi 
również na tych słabszych.

NOWOŚĆ
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RGT RITTER

 Mateusz Hachuła
Doradca terenowy RAGT Nasiona

Od kilkunastu lat jestem zawodowo związany 
z hodowlą roślin. Kieruję się mottem „Dobór 
odmian czynnikiem sukcesu” i uważam że znajo-
mość odmian uprawianych przez moich klientów 
jest istotnym elementem w uzyskiwaniu przez 
nich najwyższych plonów. Wiedza ta pozwala 
na stosowanie najlepszej agrotechniki dla każdej 
z odmian.
RGT RITTER to nowo zarejestrowana odmiana 
o bardzo wysokim potencjale plonowania.
Potwierdzają to wyniki COBORU uzyskiwane 
przez odmianę w latach 2018-2020 na pozio-
mach a1 105% wzorca i a2 104% wzorca
RGT RITTER buduje dorodne kłosy o bardzo 
dobrym zaziarnieniu z wysoką masą tysiąca zia-
ren. Jest to charakterystyczna cecha dla odmian 
w typie pojedynczego kłosa.
Rośliny RGT RITTER są niskie i bardzo odporne 
na wyleganie. Cechy te w połączeniu z wyjątko-
wą odpornością na choroby liści zabezpieczają 
potencjał plonu.
Wysoka zdrowotność RGT RITTER pozwala 
na średnio intensywne lub późniejsze wyko-
nywanie zabiegów. Może spełnić oczekiwania 
producentów stosujących najlepsze preparaty 
i tych którzy stosują mniejsze nakłady na ochro-
nę fungicydową. Ponadprzeciętna odporność 
na łamliwość podstawy źdźbła i brunatną plami-
stość uzupełnia pakiet odporności.
Polecamy do wysiewu w szerokim zakresie termi-
nów. RGT RITTER to jedna z najwyżej plonujących 
pszenic ozimych w Polsce, charakteryzująca się 
bardzo wysoką zdrowotnością wyróżniającą się 
wśród odmian o zbliżonym potencjale

Plon ziarna w wybranych punktach doświadczalnych  
na dwóch poziomach agrotechniki [w dt/ha]
Doświadczenia rejestrowe  COBORU 2019
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Plonowanie odmiany RGT RITTER na dwóch poziomach 
agrotechniki na tle wzorca [dt/ha i % wzorca]
Doświadczenia urzędowe COBORU 2018‑2020
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