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Pszenica na poligonie. W jakiej kondycji są jej różne
odmiany?
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Panujące warunki pogodowe, a także sytuacja glebowa, to poligon dla odmian
pszenicy ozimej. Jak różne odmiany tej uprawy reagują na aktualne warunki?
Jak wygląda ich zdrowotność i w jakich fazach rozwojowych się obecnie
znajdują? Czy susza w pszenicy daje się we znaki? Zobaczcie 8. odcinek
z cyklu eZielone Pola.
W miejscu kręcenia tego odcinka układ gleb nie należy do najlepszych, a okresowe niedobory wody
mocno to potęgują, dlatego ekspert precyzyjnie odnosi się do obecnej kondycji plantacji pszenicy
ozimej.

Susza w pszenicy – co >Susza w pszenicy – co na to różne odmiany
zboża?
https://osadkowski.pl/pl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Osadkowski SA wybrała się do
Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Dłoń. Pole demonstracyjne, znajdujące się w okolicach
Rawicza, jest filią Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dlaczego ta lokalizacja? Przede
wszystkim to miejsce doskonale oddaje parametry klimatyczno-glebowe regionu wielkopolskiego.
Nienajlepsze gleby połączone z okresowym niedoborem wody to odpowiedni poligon do
sprawdzania, jakie odmiany pszenicy ozimej dobrze sobie radzą. Monitoring przeprowadzony przez
Marcina Kaczmarka na różnych odmianach pszenicy takich jak Hondia, Apostel, RGT Depot oraz
SY Orofino pokazuje, jak odporna potrafi być pszenica na trudne warunki panujące w tym regionie.

Zboża w ciągłym stresie – jak temu zaradzić?
>Zboża w ciągłym stresie – jak temu zaradzić?
sytuację stresogenną. Mianowicie susza w pszenicy zbiera swój plon. Czy działania wykonywane na
plantacjach mogą w takich warunkach doprowadzić do fitotoksyczności roślin? Dopiero okres żniw
zweryfikuje to, czy wykonywanie zabiegów, przesunięcie bądź ich zaniechanie było dobrym oraz
rozsądnym działaniem, ponieważ zebrany plon wskaże nam rozwiązanie, które może okazać się nam
pomocne w przyszłych sezonach.
Reasumując, czego przede wszystkim możecie dowiedzieć się z tego odcinka eZielone Pola:
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Czy w intensywnej produkcji rolnej możemy pozwolić sobie na przesunięcia zabiegów
ochronnych?
Czy aktualne warunki pogodowe i susza w pszenicy pozwalają nam na wykonanie zabiegów
z wykorzystaniem środków ochrony roślin?
Co zrobić, kiedy mamy do czynienia z kilkoma falami przymrozków?
Jakie miejsce nadaje się idealnie do sprawdzenia odmian zbóż, ich odporności na choroby?
Jak wygląda zdrowotność i fazy rozwojowe czterech lustrowanych odmian przez eksperta?
Jakie preparaty zabezpieczą plantacje przed mączniakiem oraz rdzami?
Jakie odmiany pszenicy ozimej dobrze sobie radzą w trudnych warunkach atmosferycznych
i glebowych? Obejrzyjcie film albowiem ekspert z firmy Osadkowski SA opowiada o bieżącej sytuacji
w pszenicy ozimej i rozwiązaniach, które możemy w niej zastosować.
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