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Czy każdą odmianę można wysiać wcześniej? [WYWIAD]
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Jakie są skutki zbyt wczesnego siewu odmian do tego nieprzystosowanych?
Czy każdą odmianę pszenicy ozimej można posiać we wczesnym terminie?
Posłuchaj, co radzi ekspert nasiennictwa z 20-letnim stażem, dr inż. Piotr
Hulanicki.
Z technicznego punktu widzenia wszystkie odmiany można wysiać we wcześniejszym terminie.
Powstaje natomiast pytanie, co taki wczesny termin siewu ma na celu i co chcemy dzięki niemu
osiągnąć. Jak mówi Piotr Hulanicki, pszenica ma określone makroregiony, w których
wyznaczono terminy siewu optymalne oraz opóźnione. Ponieważ od momentu, w którym
powstały tego typu opracowania, mija kilka lat, a także mając na względzie zmiany klimatyczne,
termin optymalny przesuwa się w granice terminów uznanych za opóźnione. I to jest cel, do którego
należy dążyć.
Z punktu widzenia odmianowego niektóre z pszenic posiadają tempo wzrostu, które jest dosyć
intensywne. Wczesny termin siewu tego typu odmian jest bardzo ryzykowny i wiąże się
z pogorszeniem jakości i stanu ozimin w okresie jesiennym. Takie działania nie są zatem
zalecane i niosą ze sobą określone ryzyko. Uważa się je za błąd w sztuce.

Posłuchaj eksperta:

Gdzie znajdziemy informacje o właściwym terminie siewu?
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Pszenica w Polsce ma cztery określone makroregiony
fot. Daniel Biernat

– Informacje o terminie siewu danej odmiany pszenicy nie istnieją. Nikt nie odważy się stworzyć
tego typu kalendarium, które zasugeruje, że daną odmianę wysiewa się w tym i w tym dniu
kalendarzowym – mówi ekspert.
Można zatem wnioskować jedynie na podstawie cech, którymi charakteryzuje się dana
odmiana. Czyli – czy jest ona przystosowana do wysiewu w określonym terminie.
Od czego zależy termin siewu pszenicy? – W przypadku odmian, które się silniej krzewią, mówimy,
że są one bardziej przydatne do opóźnionych terminów siewu – tłumaczy Piotr Hulanicki. –
Natomiast odmiany, które krzewią się wolniej, są dedykowane do wczesnych terminów siewu.
Podsumowując: jedyną informację na temat terminu zasiewu możemy pozyskać z materiałów
opisujących daną odmianę i układając to w całość, możemy powziąć decyzję o zasiewie tej odmiany
w terminie wcześniejszym bądź późniejszym.
Doradztwo prowadził dr inż. Piotr Hulanicki, ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem
w nasiennictwie i właściciel marki Golden Seeds.
Chcesz porozmawiać z ekspertem? Zadzwoń: 505 227 032.
Nie widziałeś wcześniejszych odcinków? Sprawdź tutaj:
Kwalifikowany? Elitarny? Jaki materiał siewny jest najlepszy? [WYWIAD]
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Stopnie kwalifikacji materiału siewnego bez tajemnic [WYWIAD]
Co znaczą skróty na opakowaniach nasion [WYWIAD]
Jak czytać etykiety kwalifikowanego materiału siewnego na worku [WYWIAD]
Jak przechowywać materiał siewny [WYWIAD]
Pszenica jakościowa a chlebowa: jakie są różnice? [WYWIAD]
Jak zbudować własną strategię odmianową? [WYWIAD]

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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