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Jak zbudować własną strategię odmianową? [WYWIAD]
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Chcemy stworzyć własną strategię odmianową, ale na co zwrócić uwagę przy
wyborze pszenicy ozimej? W kolejnym odcinku naszego cyklu spotkań
z ekspertem dr inż. Piotr Hulanicki tłumaczy, co jest ważne, a czym nie należy
się nadmiernie przejmować.
Każde gospodarstwo ma inne stanowiska, klasy gleby i sposoby zarządzania. Jak dobrać odmiany
pszenicy ozimej do swojej strategii? Zasada jest prosta: tworząc strategię odmianową, kierujemy się
przeznaczeniem plonu, który chcemy wyprodukować, a ponadto zmianowaniem dominującym
w gospodarstwie.

Strategia odmianowa zależy od gatunku
Piotr Hulanicki przypomina, że musimy pilnować pewnych zależności, które powstają między
roślinami uprawianymi w danym zmianowaniu. Jeżeli w płodozmianie dominują gatunki zbożowe,
będą się tam namnażały choroby, które atakują i chętnie się rozwijają. Zastanawiając się wówczas,
jakie odmiany pszenicy ozimej siać w monokulturze, powinniśmy wybierać te o podwyższonej
odporności na konkretne patogeny.

Obejrzyj cały wywiad:

Kto jest naszym kontrahentem?
Wybierając kierunek pod kątem naszego kontrahenta, musimy natomiast mieć na uwadze jego
potrzeby. W przypadku browaru będzie to bardzo niska zawartość białka, w przypadku pszenic
paszowych – określona ilość i zawartość białka. Jeśli zaś chodzi o pszenice z przeznaczeniem na
wysokojakościowe mąki, będzie to zawartość białka, glutenu i wszystkie inne parametry związane
z jakością pozyskanej mąki.

Ile odmian pszenicy wysiać?
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– Na tak postawiony problem nie ma jednoznacznej recepty – odpowiada Piotr Hulanicki. –
Wybierając kilka odmian pszenicy do gospodarstwa, rozbijemy ryzyko niepowodzenia uprawy
jednej z odmian (…). – Areał gospodarstwa nie ma znaczenia przy wyborze strategii odmianowej,
gdyż można tą strategię zastosować zarówno w małym, jak i w dużym gospodarstwie – dodaje.

dr inż. Piotr Hulanicki
fot. Daniel Biernat

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]
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]

Czy artykuł był przydatny?
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