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Rozpoczęły się siewy ozimin. Rzepak wraca na pola!
Autor: Beata Kozłowska
Data: 19 sierpnia 2016

Tam, gdzie udało się już zakończyć żniwa rolnicy wysiewają już
rzepak ozimy. W wiekszości kraju termin wysiewu mija z końcem
sierpnia.
– Ponieważ u nas żniwa już praktycznie są zakończone rolnicy przygotowują glebę pod siew
rzepaku – mówi Dorota Paczyńska, specjalistka z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach. – Gdzieniegdzie gleba jest wapnowana, w innych miejscach rolnicy robią
podorywkę pod siew, bo na naszym terenie uprawa bezorkowa jest mało popularna.
W Małopolsce termin wysiewu rzepaku mija z końcem sierpnia.
Ponieważ u nas żniwa już praktycznie są zakończone rolnicy przygotowują glebę pod siew
rzepaku.
Dorota Paczyńska, specjalistka z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach
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Na wschodzie Polski optymalny termin siewu rzepaku właśnie mija. W tej chwili optymalne
warunki siewu są w paski od Podkarpacia przez woj. świętokrzyskie i łódzkie, Kujawy aż po
część woj. warmińskio-mazurskiego.
Specjaliści przypominają, w optymalnych warunkach i siewie w połowie sierpnia idealna gęstość
siewu dla odmian mieszańcowych to 35–50 nasion (zdolnych do kiełkowania)/m², zaś dla odmian
populacyjnych 60–80 nasion (zdolnych do kiełkowania)/m².
– Planuję siew rzepaku na piątek – powiedział nam Jan Kornacki, rolnik z pow. łowickiego. – Jest
trochę mało czasu u mnie między orką a siewem, ale zależy mi, żeby dotrzymać terminu, bo nikt nie
wie, jaka będzie jesień, a rzepak potrzebuje wielu ciepłych dni.
Specjaliści przypominają, że planując uprawę rzepaku należy pamiętać o kilkuletniej przerwie
w uprawie tej rośliny na tym samym polu, zakupie kwalifikowanego i właściwie zaprawionego
materiału siewnego a także o doborze odmian odpornych na patogeny oraz zapewnieniu
optymalnej obsady roślin.
– Nasi rolnicy mają jeszcze chwilę na rozpoczęcie siewów, ale myślę, że lada dzień zaczną
wysiewać rzepak – dodaje Piotr Kujawa, specjalista ds. zbóż i roślin oleistych z Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Jak podkreśla specjalista, są w Wielkopolsce takie miejsca, gdzie pszenica jeszcze stoi na polu
i rolnicy z konieczności zmieniają w ostatniej chwili stanowiska pod rzepak.
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