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Co pokazała lustracja pszenicy w RSP Sadki?
Autor: eZielone Pola Osadkowski
Data: 8 czerwca 2020

Miesiąc temu gościliśmy na plantacji demonstracyjnej pszenicy ozimej
w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Sadki. W owym czasie rośliny były
w fazie początku drugiego kolanka. Natomiast teraz widzimy w pełni
rozwinięty liść flagowy. Zobaczmy, jaka jest kondycja czterech różnych
odmian pszenicy.
Coraz częste opady deszczu poprawiły kondycję roślin, ale stan wilgotności gleby pozostawia wiele
do życzenia. Jak zareagują na to rośliny? Czy wykażą się wysokim potencjałem plonotwórczym?
Która odmiana radzi sobie najlepiej w panujących warunkach?

Kondycja pszenicy – miesiąc od os>Kondycja pszenicy – miesiąc od
ostatniej lustracji
ola demonstracyjne w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Sadki, która znajduje się w regionie Nakła,
koło Bydgoszczy, pszenica ozima była w fazie drugiego kolanka, a dokładnie na jej początku. Dziś
mamy 25 maja. Lustracja czterech odmian: Apostel, RGT Depot, SY Orofino oraz Hondia
przyniosła nam przede wszystkim w pełni rozwinięty liść flagowy. Jaki zatem jest stan upraw pszenicy
ozimej?

Stan ozimin po opadach
Jak widzimy rośliny są pokryte wodą, ponieważ co chwilę występują opady deszczu. Wczoraj,
w niedzielę oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek spadło około 15 litrów wody, co nas bardzo
cieszy. Występujące z większą częstotliwością opady uzupełnią bowiem braki, które powstały
w okresie od połowy marca do końca kwietnia. To co widzimy na polach, to wyprostowana kondycja
roślin oraz uruchomienie składników pokarmowych. Niestety wraz z wzmożonymi opadami i poprawą
kondycji rośnie presja chorób grzybowych. Będą one mocniej atakować wraz ze wzrostem
wilgotności w łanie. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak chronić uprawy przed chorobami?
Zobaczcie film i przekonajcie się, jaki jest stan upraw pszenicy ozimej:

Stan upraw pszenicy ozimej
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Stan upraw pszenicy ozimej
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Stan upraw pszenicy ozimej: w pełni rozwinięty liść flagowy oraz pęczniejąca pochwa, w której
niebawem będzie przemieszczał się kłos to efekty zmiany warunków pogodowych. Odmiana Apostel
fot. Osadkowski SA

Liść flagowy to część rośliny, o którą w szczególności powinniśmy dbać. W jaki sposób? Mowa tu
o ochronie w warunkach przekropnej pogody i spodziewających się podwyższeń temperatur, które
mają nastąpić w najbliższych dniach. Na plantacji w RSP Sadki jesteśmy po wykonaniu zabiegu T2,
czyli ochronie liścia flagowego. Został on wykonany 20 maja przy użyciu preparatu Adexar w dawce
1,4 l/ha. Zapewne wielu z Was zastanawia się, czy wybrać ochronę T2, czy poczekać i wykonać
łączony zabieg T2 i T3. Należy wziąć pod uwagę, że przy panującej pogodzie presja chorób
jest duża. Przede wszystkim ze strony septoriozy, która wymaga wilgotności. Dodatkowo skoki
temperatury spotęguje atakowanie tej jednostki chorobowej. Co więcej, septorioza cechuje się długim
okresem utajenia, który może trwać nawet do 21 dni. To oznacza, że infekcja chorobami grzybowymi
zbóż będzie postępować, ale nie będzie widocznych objawów jej na powierzchni roślin.
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Stan upraw pszenicy ozimej: występujące przebarwienie nie tylko u samej podstawy świadczą
o późniejszych infekcjach, które wchodziły na rośliny
fot. Osadkowski SA

Podsumowując, jaki jest stan upraw pszenicy ozimej? Układ pogody w maju, większa częstotliwość
opadów znacznie polepszyły kondycję roślin. Mamy nadzieję, że czerwiec będzie również łaskawy
w deszcze niż rok temu, a temperatura będzie umiarkowana. Takie warunki umożliwią bowiem
wykorzystanie potencjału plonotwórczego upraw, który został na dzień dzisiejszy zbudowany na
polach demonstracyjnych w RSP Sadki. Oczywiście takiego przebiegu pogody, a w efekcie wysokich
plonów, życzymy również Wam!
Zerknijcie do naszego kanału na YouTube oraz do zakładki eZielone Pola na tej stronie, ponieważ
możecie zobaczyć wszystkie nasze wizyty na polach demonstracyjnych i lustracje pól czterech
różnych odmian pszenicy ozimej. Ekipa Osadkowski SA zaprasza!

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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