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Listy Odmian Zalecanych: zajrzyj przed wyborem odmiany
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Każdego roku rolnicy stają przed wyborem konkretnych odmian do
wysiania na swoich polach. Wybór nie powinien być przypadkowy,
gdyż od tego w dużej mierze zależy wysokość plonów oraz zysk
z prowadzenia gospodarstwa. Przed wyborem odmiany warto
zajrzeć do Listy Odmian Zalecanych dla danego regionu.
Producenci materiału siewnego oferują szeroki wybór odmian o doskonałych parametrach,
podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne, choroby czy szkodniki. Nie ma jednak
uniwersalnej odmiany, która świetnie sprawdzi się na terenie całego kraju. Wysokość plonów, ich
jakość czy odporność roślin w dużej mierze jest uwarunkowana czynnikami pogodowymi czy
rodzajem gleb występujących w gospodarstwie. Dlatego też warto przed wyborem odmiany
zapoznać się z publikowanymi co roku Listami Odmian Zalecanych. Są one publikowane dla każdego
regionu, dzięki czemu rolnicy mają ułatwiony wybór.
Od kiedy zwracam uwagę na dobry materiał siewny i odpowiednie odmiany, z roku na rok
odnotowuję coraz lepsze zbiory zarówno rzepaku, jak i pszenicy, żyta czy jęczmienia.
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Adam Sulejewski, właściciel gospodarstwa w Łodwigowie

– Listy Odmian Zalecanych są tworzone na podstawie wyników doświadczeń, które prowadzone są
w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – wyjaśnia Henryk Pastuszek,
dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie (woj. warmińsko-mazurskie). –
Zarejestrowane w Polsce odmiany trafiają do stacji doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania
Odmian Roślin Uprawnych, są wysiewane na polach, a następnie analizuje się ich plonowanie,
zdrowotność i parametry w odniesieniu do warunków glebowych czy pogodowych.
Na podstawie wyników badań publikowane są Listy Odmian Zalecanych. Odmiany, które na takich
listach pojawiają się, charakteryzują się stabilnością upraw oraz wysokimi plonami na terenie
danego województwa, co potwierdzają opinie rolników.
– Podczas wybierania odmian zawsze korzystam zarówno z Listy Odmian Zalecanych dla woj.
warmińsko-mazurskiego, jak i z fachowego doradztwa producenta materiału siewnego – mówi
Adam Sulejewski, właściciel gospodarstwa w Łodwigowie pod Grunwaldem (woj. warmińskomazurskie). – Od kiedy zwracam uwagę na dobry materiał siewny i odpowiednie odmiany, z roku na
rok odnotowuję coraz lepsze zbiory zarówno rzepaku, jak i pszenicy, żyta czy jęczmienia.
Dzięki temu, że wybieram odmiany zalecane dla mojego regionu, czyli w dużym stopniu mające
wyższe parametry mrozoodporności, nie mam problemów z przemarzaniem upraw. Np. tej zimy
u sąsiadów rzepak wymarzł, a mój się utrzymał prawie bez żadnych szkód!

Zobacz też: Listy Odmian Zalecanych są ciągle niedoceniane
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