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SY Landrich to pszenica ozima, która jest bardzo prosta w prowadzeniu. Duża
zdolność krzewienia skutecznie chroni przed błędami nierównomiernego
siewu. Wysoka odporność na choroby pozwala na rezygnację z dużej
częstotliwości zabiegów fungicydowych. Zaś wysoka jakość ziarna zapewnia
łatwy zbyt po zbiorze. Można powiedzieć, że odmiana nie wymaga od rolnika
szczególnego podejścia agrotechnicznego. O pszenicy SY Landrich
rozmawiam z dr. Piotrem Hulanickim.
Mateusz Koncewicz: Czego może oczekiwać rolnik kupując odmianę SY Landrich rozmnożoną
przez Golden Seeds?
dr Piotr Hulanicki: Na samym początku trzeba zaznaczyć, że rozmnażana na naszych polach
odmiana SY Landrich powstała w pełnej współpracy z firmą Syngenta. To dzięki dostarczonej przez
tę firmę technologii wywodzącej się z genetyki tej odmiany, poprzez najwyższej klasy ochronę
fungicydową, na zaprawie kończąc, powstał produkt o wyjątkowej jakości. Pełna ochrona wykonana
na plantacji tej pszenicy pozwoliła na uzyskanie wysokiej wartości MTZ, która wynosi 46-48 gr. Ale to
co najważniejsze dotyczy jakości procesu produkcji materiału siewnego. Nasiona z oferty Golden
Seeds powstają wyłącznie na naszych polach i pod naszą pełną kontrolą. Golden Seeds to marka
rodzinnej firmy zajmującej się profesjonalnym nasiennictwem od wielu lat. Praktycznie na każdym
etapie tworzenia nasion pracujemy wspólnie z naszą wykwalifikowaną kadrą i wspólnie zwracamy
uwagę na każdy etap produkcji.
Zmianowanie, zachowanie czystości gatunkowej, wykonywanie selekcji negatywnych na plantacjach
jest podstawą do pozyskania dobrego surowca do produkcji. Utrzymanie czystości kombajnów oraz
czystości ciągów technologicznych gwarantuje bardzo wysoką czystość w każdym worku produktu
dostarczanego rolnikowi. Właśnie tego może spodziewać się każdy rolnik wybierając odmianę SY
Landrich i inne nasiona z oferty Golden Seeds.

Jakość produkcji Golden Seeds
MK: Czy ta sama odmiana pszenicy ozimej rozmnażana przez>Jakość produkcji Golden Seeds
e się różnić?
PH: Rozmnażanie nasion jest dość prostą czynnością. Szkopuł jednak tkwi w tym, jak się to
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robi. Jeśli z pola zejdzie produkt najwyższej jakości – mamy do czynienia z dobrym
początkiem. Prowadzenie plantacji rozmnożeniowych przez zewnętrzne podmioty, tzw.
reproduktorów, to ogromne ryzyko. Czasami dochodzi do zbagatelizowania czynności na plantacji,
które mogą okazać się kluczowe do dalszych prac nad wytwarzaniem materiału siewnego. Tylko
poprzez własny nadzór nad naszymi polami – i ograniczonej być może przez to ilości – wytwarzamy
produkt wyjściowy do produkcji najwyższej jakości kwalifikowanego materiału siewnego.

Nasiona z oferty Golden Seeds powstają wyłącznie na polach i pod pełną kontrolą państwa
Hulanickich
fot. Golden Seeds

Cena nasion
MK: W takim razie na co rolnik powinien zwrócić uwagę, jeśli wybiera odmianę, którą rozmnażają
również inni?
PH: Może to dość trywialne, jednak prawdziwe. Każdy produkt jest jakościowo dopasowany do
poziomu cenowego. I każdy z nas rolników doskonale o tym wie, kupując maszyny lub części
zamienne. Różnica ceny na kwalifikowanym materiale siewnym to często tzw. różnica spokoju.
Materiał siewny między firmami oferującymi te same odmiany może się różnić choćby zaprawą lub
jednorodnością ziaren użytych do ich wytworzenia. Oczywiście jakość zaprawy ma istotne znaczenie
dla ceny. Zastosowanie zapraw wpływających na rozwój systemu korzeniowego podnosi
zdecydowanie wartość kwalifikowanego materiału siewnego. Istotna jest jakość czyszczenia
materiału siewnego, zwłaszcza jeśli surowiec był niejednorodny wielkościowo. Na przykład pochodził
z małych plantacji rozmnożeniowych. Nasiona wcale nie muszą być najgrubsze – takie zwykle słabiej
kiełkują. Dobry materiał siewny musi być przede wszystkim jednorodny.

Pewność
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MK: A jak można to sprawdzić? Przecież rolnik kupując nasiona widzi je dopiero po otwarciu worka,
a pierwszy efekt po kilku tygodniach od wysiewu?
PH: Niestety, tak jest w naszej rolniczej rzeczywistości, że z racji potężnych pieniędzy wydawanych
na inicjację produkcji przez rolnika, czasami zjawiają się oferenci substytutów środków do produkcji.
Już do historii przechodzą dostawy nawozów wapniowych w superofertach, które całą wieczność się
rozkładają, aby dać efekt. Również i w nasionach są takie „wyjątkowe okazje”, w workach na których
wstydzą się podpisać producenci. A przecież czym tu się wstydzić – chyba nie miejscem, gdzie je
wytworzono? To pierwsze na co kupujący powinien zwrócić uwagę, właśnie przed otwarciem worka,
bo to dobrze widać.

Cecha wyróżniająca SY Landrich jest odporność na choroby
fot. Golden Seeds

Branie odpowiedzialności za jego zawartość poprzez podpisanie się na worku to podstawowy
element gwarancji jakości. Dopiero kolejne etapy – zajrzenie do wnętrza worka, czy kondycja
założonej z nich plantacji – jest kolejnym etapem budowy zaufania do producenta nasion. My
produkujemy nasiona pod marką Golden Seeds – podpisując się nazwiskiem. Dodatkowo,
prowadzimy porady telefoniczne, podpowiadamy, co można z danej odmiany najlepszego pozyskać,
co jest optymalne, jeśli ktoś o to zapyta. Nie znikamy po sezonie sprzedaży – jesteśmy do ciągłej
dyspozycji. Dlatego jesteśmy wiarygodni. Mamy ogromną wiedzę merytoryczną i praktyczną
o rolnictwie. Dzielimy się nią, bo sami uprawiamy własne pola.

Cechy odmiany SY Landrich
MK: Wracając do pszenicy ozimej SY Landrich. Co ją wyróżnia na tle innych pszenic jakościowych?
PH: SY Landrich to wyjątkowa pszenica. Łączy cechy dwóch świetnych odmian PAMIER i JULIUS.
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To kompromis jakości plonu oraz potencjału jego tworzenia. Pszenica mocno się krzewi – co>Cechy
odmiany SY Landrich
ch założenia plantacji. Pszenicę SY Landrich cechuje wysoka mrozoodporność – 5 (w skali
COBORU) – co poprawia pewność zachowania żywotności plantacji przy dużych spadkach
temperatur. SY Landrich to pszenica o wysokiej jakości ziarna. Daje to rolnikowi pewność
zachowania parametrów przy dokonywaniu sprzedaży z pola. Rdza żółta i mączniak to choroby, które
słabo się rozwijają na tej odmianie, a to olbrzymia korzyść w kosztach ochrony fungicydowej.
MK: Na jakie gleby jest polecana ta odmiana?
PH: Odmiana charakteryzuje się dość wysokimi wymaganiami glebowymi.
Potrzebuje w miarę stabilnego – niemozaikowatego stanowiska
o zrównoważonej zasobności wodnej.

Optymalny termin siewu
MK: Jaki jest optymalny termin wysiewu odmiany?
PH: Optymalne okresy wysiewu są zależne od rejonu kraju. Północno-wschodnia część ma
dedykowany termin agrotechniczny na około 5-20 września. Gospodarstwa w środkowej Polsce
powinny wysiewać pszenicę od 10 do 25 września. W podobnym terminie siewy rozpoczynać mogą
plantatorzy z południowo-wschodnich regionów. Zachodnia część Polski rozpoczyna siewy od
połowy września do końca tego miesiąca. Najpóźniejszy termin wysiewu wyznaczony jest dla Niziny
Śląskiej oraz terenów nadmorskich – od 20 września do 5 października.

Opóźniony siew
MK: Czy odmiana nadaje się na siewy opóźnione?
PH: Odmiana SY Landrich może być użyta do siewów opóźnionych, gdyż silna zdolność krzewienia
zapewnia również możliwość krzewienia się w okresie wiosennym. Jest ono może mniej
produktywne, ale możliwe i regeneruje nam dobrze obsadę kłosów po opóźnionym siewie. Cecha ta
zapewnia wybrnięcie z trudności zasiewu przy opóźnieniu żniw.

Odporność na choroby
MK: A co z odpornością na choroby?
PH: Wysoka odporność na choroby liści w odmianie SY Landrich dała się bardzo odczuć w tym roku.
Przekropna i wilgotna pogoda mocno sprzyjała rozwojowi mączniaka i rdzy. Odmiana przy
standardowej ochronie okazała się być bardzo mało zainfekowana tymi patogenami.
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Dla kogo jest odmiana SY Landrich?
MK: Jakim rolnikom poleci Pan tę odmianę?
PH: Odmiana jest bardzo prosta w prowadzeniu. Duża zdolność krzewienia skutecznie chroni przed
błędami nierównomiernego siewu. Wysoka odporność na choroby pozwala na rezygnację z wysokiej
częstotliwości zabiegów fungicydowych. Zaś wysoka jakość ziarna zapewnia łatwy zbyt po zbiorze.
Można powiedzieć, że odmiana jest bardzo prosta w prowadzeniu i nie wymaga od rolnika
szczególneg>Dla kogo jest odmiana SY Landrich?
rong>MK: Czy właśnie ta „prostota obsługi” znajduje odzwierciedlenie w dużym zainteresowaniu
rolników odmianą pszenicy ozimej SY Landrich?
PH: Z częstotliwości kontaktów w temacie tej odmiany z naszą infolinią można wysnuć wniosek, że
rolnicy na taką „prostą w obsłudze” odmianę oczekiwali. Ilość zamówień przerasta nasze
oczekiwania. Pewnym jest, że nie spełnimy wszystkich potrzeb, jakie spływają w formie zamówień.
Ale i tak będzie duża liczba szczęśliwców, którym się udało.
MK: Dziękuję za rozmowę.
PH: Dziękuję.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!
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