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Odmiany rzepaku odporne na kiłę
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Są droższe, ale w wielu gospodarstwach uzasadnione ekonomicznie. Ich
głównym zadaniem jest niedopuszczenie do zainfekowania ze strony kiły
kapusty. Poznajmy niektóre odmiany rzepaku odporne na kiłę.

Kiła chorobą monokultury

Porażenie kiłą oznacza, że plantacja będzie się nadawać w praktyce do likwidacji. Źródło: agrofoto.pl;
użytkownik: damian12345

Kiła kapusty to bardzo groźna choroba rzepaku. Jest charakterystyczna dla monokultury –
w systemie „rzepak po rzepaku” nie trudno o zainfekowanie tą chorobą. Jej sprawcą jest grzyb
Plasmodiophora brassicae. Czy istnieje skuteczna metoda przeciwdziałania inwazji ze strony tego
patogena? Niestety, poza urozmaicaniem płodozmianu lub wysiewie odmian
o podwyższonej odporności, nie ma w zasadzie innych metod walki z tą chorobą. Na
szczęście na rynku są na rynku sprawdzone odmiany rzepaku odporne na kiłę, a w tym roku pojawiły
się także w tym segmencie nowości.
Niestety, poza urozmaicaniem płodozmianu lub wysiewie odmian o podwyższonej
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odporności, nie ma w zasadzie innych metod walki z tą chorobą.

Odmiany rzepaku odporne na kiłę

Rzepak ozimy SY Alister to jedna z propozycji Syngenty w segmencie odmian odpornych na kiłę
kapusty. Drugą z nich jest SY Alibaba. Źródło: agrofoto.pl; użytkownik: michu20

Jedną z pierwszych w kraju i jednocześnie najbardziej znanych odmian odpornych na kiłę
kapusty jest SY Alister F1. Propozycja od firmy Syngenta jest bodajże najlepiej rozpoznawalną
w Polsce marką rzepaku kiłoodpornego. SY Alister to nie tylko odporność na kiłę. Odmiana ta
cechuje się także wysokim poziomem tolerancji na suchą zgniliznę kapustnych oraz dobrą
odpornością na wyleganie. Nie ma wygórowanych wymagań glebowych, dzięki czemu uprawiana
jest także na stanowiskach mniej zasobnych.
Nowością o podwyższonej odporności na kiłę od Syngenty jest z kolei odmiana SY Alibaba
F1. Oprócz głównej cechy, czyli odporności na kiłę, rzepak ten posiada również wysoką
ocenę zimotrwałości. Bardzo wysoko oceniona została także odporność na choroby – suchą
zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi oraz wyleganie. Rośliny tej odmiany nie są wysokie,
a wigor jesienny określany jest jako średni.
Zakup takich nasion wiąże się co prawda z wyższym wydatkiem, jednak jest to inwestycja
w przetrwanie rośliny.

Uznaną marką jest propozycja od Limagrain – rzepak ozimy Andromeda F1. Poza
odpornością na kiłę kapusty odmiana ta posiada też wysoką mrozoodporność. Termin kwitnienia
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i dojrzewania jest średnio – wczesny. Andromedę wysiewamy na glebach przynajmniej średnich.
Firma Rapool proponuje z kolei odmianę Mendelson F1. Nadaje się ona na różne kompleksy
glebowe, również nieco słabsze. Rozwój jesienny określony jest jako dynamiczny. Wysoko oceniana
jest zdrowotność i odporność na wyleganie roślin tej odmiany.

Andromeda to odpowiedź Limagrain na zapotrzebowanie plantatorów na odmiany odporne na kiłę.
Źródło: agrofoto.pl; użytkownik: przemekaerox

Dekalb plantatorom wysiewającym odmiany odporne na kiłę proponuje rzepak DK
Platinium. Jedną z cech tej odmiany jest podwyższona odporność na pękanie łuszczyn oraz
osypywanie się nasion. Terminy – kwitnienia i dojrzewania – są średniowczesne. M.in. dzięki płaskiej
rozecie odmiana ta osiąga wysoki poziom zimotrwałości.

Rozsądne rozwiązanie w monokulturze
Oczywiście idealną sytuacją jest, kiedy rzepak – tak jak pozostałe rośliny – nie jest
uprawiany w monokulturze.

Oczywiście idealną sytuacją jest, kiedy rzepak – tak jak pozostałe rośliny – nie jest
uprawiany w monokulturze. Z wielu przyczyn – zwłaszcza ekonomicznych – nie możemy jednak
pozwolić sobie często na pełny płodozmian i pozostaje nam jego namiastka. Wówczas odmiany
odporne na kiłę będą w istocie bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Zakup takich nasion wiąże się co
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prawda z wyższym wydatkiem, jednak jest to inwestycja w przetrwanie rośliny. Wszak porażenie kiłą
generuje znacznie wyższe koszta aniżeli te, które wiążą się z zakupem nasion odmiany odpornej na
tę chorobę.
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