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Nowe odmiany zbóż i nie tylko w Saaten Union, DSV i
Rapool!
Autor: Małgorzata Srebro
Data: 13 czerwca 2019

Nowe odmiany zbóż, rzepaku czy mieszanek poplonowych można było
podziwiać na tegorocznych Dniach Pola organizowanych przez firmy Saaten
Union, Rapool oraz DSV. Dowiedz się więcej na temat nowości i nie tylko!
Dni Pola jak co roku odbyły się w stacji Doświadczalno-Hodowlanej w Spytkówkach w woj.
wielkopolskim. Na poletkach zaprezentowano ponad 100 odmian zbóż, rzepaku oraz mieszanek
poplonowych. Nie zabrakło nowości oraz sztandarowych odmian, które od lat cieszą się uznaniem
dystrybutorów oraz rolników. Dowiedz się, co na nowy sezon polecają hodowcy!

Nowe odmiany zbóż w ofercie Saaten Union

fot. Małgorzata Srebro
Nowe odmiany zbóż zaprezentował Tomasz Szymański, product manager ds. zbóż
konwencjonalnych z firmy Saaten Union

Już tej jesieni będą dostępne nowe odmiany zbóż w ofercie Saaten Union. Wśród nich znajdziemy
pszenice ozime, pszenżyto, jęczmienie oraz żyta. Podczas tegorocznych Dni Pola Saaten Union
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szczególną uwagę zwrócono na najnowszą elitarną pszenicę ozimą Expo, pszenżyto
Tadeus oraz jęczmiona Jakubus czy Mirabelle. – Pszenica ozima Expo to elita o wysokiej
zimotrwałości, aż 5 punktów w 9-stopniowej skali. Odznacza się zdrowym kłosem i liśćmi, nie
straszna jej fuzarioza czy rdza żółta – mówił Tomasz Szymański, product manager ds. zbóż
konwencjonalnych.
Nową odmianą pszenżyta jest SU Tadeus, charakteryzujący się wysoką zimotrwałością, najwyższym
plonowaniem na suchych stanowiskach oraz wysoką odpornością na wyleganie. W jęczmieniu także
pojawią się nowości, min. 6-rzędowa odmiana Jakubus oraz wielorzędowa Mirabelle, o jakości
jęczmienia 2-rzędowego.
Zobacz jak wyglądały Dni Pola w Spytkówkach:

Poplonowe nowości mieszankowe
Nowe odmiany zbóż to nie jedyne nowości zaprezentowane podczas Dni Pola. Na poletkach firmy
DSV zaprezentowane zostały mieszanki poplonowe. Country Energy 2025 to nowość wśród
mieszanek do użytku kośnego i pastwiskowego na trudne stanowiska. Jak mówił Jerzy Trościanko,
menedżer produktu i handlu DSV Polska:

fot. Małgorzata Srebro
Jerzy Trościanko zaprezentował nowe mieszanki poplonowe, min. MaisPro TR Greening

– Country Energy 2025 to wysoka wartość paszy oraz jej trwałość. Dodatkowo dzięki
odpowiednio dobranym odmianom życicy trwałej, wiechliny łąkowej, kostrzewy i tymotki, to także
wysoka gęstość runi. Można ją wysiewać na stanowiskach suchych, zimnych oraz na terenach

2/4

agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

podgórskich. Kolejną mieszankową nowością, która zwróciła uwagę odwiedzających jest MaisPro
TR Greening polecana do płodozmianu z kukurydzą.
Charakteryzuje się wysoką bioróżnorodnością, a w swoim składzie zawiera aż 18 gatunków
roślin. – Dzięki takiej kompozycji w glebie mamy więcej mikroorganizmów pożytecznych.
Dodatkowo ogromna ilość biomasy, którą wytwarza, wpływa na lepszą strukturę gleby, a także
wyższą zawartość składników pokarmowych – dodał Jerzy Trościanko.

Odporne rzepaki ozime

fot. Małgorzata Srebro
Crome F1 to nowa propozycja wśród odmian kiłoodpornych

Firma Rapool zaprezentowała dwie nowości: odmianę Duke F1 oraz Crome F1. Pierwsza z nich to
odmiana zawierająca gen odporności na wirus żółtaczki rzepy (TuYV) oraz gen RLM 7, który
odpowiada za odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Dodatkowo Duke F1 plonuje na
poziomie 125% wzorca, jest odporna na pękanie łuszczyn oraz przydatna do uprawy w suchych
warunkach. Crome F1 to odmiana odporna na specyficzne rasy kiły kapusty.
Szybko kiełkuje oraz charakteryzuje się silnym wigorem jesiennym. Artur Kozera z firmy Rapool
oprócz wymienionych odmian podkreślił znaczenie zeszłorocznej nowości Prince F1 oraz stabilnej
w latach Atora F1.

Dyrektywa azotanowa i nawożenie azotem
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fot. Małgorzata Srebro
Dr hab. Witold Szczepaniak z UP w Poznaniu mówił o nowej dyrektywie azotanowej i nawożeniu
azotem

Drugą część spotkania wypełniły wykłady zorganizowane w Dolsku, gdzie prezes zarządu Saaten
Union Leszek Goliński oraz przedstawiciel zarządu spółki DSV Andrzej Duszejko opowiedzieli
o 20-leciu działalności firm na polskim rynku. Oprócz wykładów dotyczących historii firm, dr hab.
Witold Szczepaniak z UP w Poznaniu opowiedział o nawożeniu azotem w świetle nowych przepisów.
Według eksperta nowa dyrektywa azotanowa jest krzywdząca nie tylko dla roślin, ale także
dla rolników i środowiska. – Wegetacja w tym roku ruszyła w połowie lutego, a w niektórych
miejscach nawet wcześniej. Niestety wg przepisów azot można roślinom podać dopiero po
1 marca, do tego czasu rośliny głodowały – podkreślił.
Rośliny przez cały sezon wegetacyjny muszą być odpowiednio zaopatrzone w azot. – Składnika
tego nie może zabraknąć na żadnym etapie rozwoju, bo wszystko to odbija się na
potencjalnym plonie. – dodał Witolda Szczepaniak. Przepisy o stosowaniu azotu może bez
problemu zmienić minister rolnictwa. – Minister Jan Krzysztof Ardanowski może zmienić daty
stosowania nawozów azotowych jednym rozporządzeniem. Nie jest prawdą, że Unia Europejska
wymusiła na naszym kraju takie terminy – podsumował wykład.
Więcej zdjęć w galerii:

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

