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Rzepaki w tym roku są niższe. Dlaczego?
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Data: 23 maja 2016

To rolnicy zwrócili nam uwagę, że w wielu częściach Polski rzepaki
w tym roku są niższe niż zazwyczaj. Dlaczego tak się stało?
– Nie na wszystkich plantacjach rzepak jest niższy – mówi Anna Kucharska, doradca rolny
z Dopiewa Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. – Z moich obserwacji
wynika, że może się tak dziać tylko w przypadku naprawdę dużych upraw.
Działanie preparatów skracających widać właśnie na dużych plantacjach.
Anna Kucharska, doradca rolny z Dopiewa Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

Jak mówi pani Kucharska, powodów może być kilka.
– Pamiętamy, jak ciepłym miesiącem był luty – wyjaśnia pani Kucharska. – Wielu rolników
narzekało wtedy, że rośliny są głodne, a tu trzeba jeszcze poczekać z nawożeniem i wielu
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rolników podsypało wtedy rzepaki azotem. Gdy potem rzepaki zaczęły szybką wegetację, wiem,
że rolnicy zaczęli je skracać. Działanie preparatów skracających widać właśnie na dużych
plantacjach.
Kolejnym powodem może być także wiosenna susza i naprzemienne chłodne i ciepłe dni. Sami
rolnicy w wielu regionach Polski narzekają na kłopoty z pogodą, które powodują, że z powodu
chłodu rzepak kwitnie dłużej niż przeciętnie, nierównomiernie przyrasta i szkodniki,
zmylone pogodą, też pojawiają się niespodziewanie, bo nieterminowo.
Kolejnym powodem może być także wiosenna susza i naprzemienne chłodne i ciepłe dni.

Innym powodem może być także zima, choć krótka, to jednak z dotkliwymi mrozami. Wiele plantacji
rzepaku trzeba było przesiać. Na tych, które były uszkodzone, ale odbiły, osłabione rośliny miały
mniej czasu na rośnięcie.
– Rośliny były słabo ukorzenione, a wynikało to z powodu niedoborów wody w glebie aż do
późnej jesieni – wyjaśnia nam prof. Andrzej Doroszewski, kierownik Zakładu Agrometeorologii
i Zastosowań Informatyki w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach. – Jak roślina jest słaba jesienią to jest słaba to kiepsko zimuje i jest słaba
także wiosną.
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