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Zastanawiasz się, jakie odmiany rzepaku ozimego są najlepsze? Rzepak
hybrydowy czy populacyjny? Czy wiesz, jaki proces jest najbardziej
energochłonny dla tej rośliny? Co można zrobić, aby wspomóc uprawę w tym
trudnym dla niej okresie? Zobacz eZielone Pola.
Ekspert z Osadkowski SA w tym materiale porównuje dwie znane odmiany rzepaku i przekazuje
wskazówki dotyczące uprawy tej rośliny.

Rzepak hybrydowy czy populacyjny?
Ekspert z firmy Osadkowski SA wybrał się w podróż na plantację demonstracyjną rzepaku
ozimego RSP Sadki, aby przeprowadzić monitoring dwóch odmian: Chopin F1 oraz SY Ilona.
Pierwsza odmiana należy do grupy hybryd, natomiast druga do populacji. W jakiej kondycji są te
odmiany rzepaku? Czy widać różnice pomiędzy nimi w okresie przedkwitnieniowym? Jeśli tak, to
jakie? Odpowiedzi między innymi na te pytania znajdziesz w czwartym już filmie z cyklu eZielone
Pola 2020.

Kiedy rzepak potrzebuje najwięcej energii?
Proces kwitnienia rzepaku jest najbardziej energochłonnym momentem dla rośliny, dlatego w tym
okresie wymaga dodatkowego wsparcia, przede wszystkim podczas okresowych niedoborów wody.
Istnieje bowiem rozwiązanie, które jest w stanie wesprzeć rośliny i dostarczyć im dodatkowej energii.
Takim okazuje się preparat Maxi-Grow, ponieważ pozwoli on utrzymać potencjał plonowania
poprzez dostarczenie energii, wyrównać kwitnienie i zawiązywanie łuszczyn. Po więcej informacji
dotyczących tego produktu zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Osadkowski SA.

Uprawa rzepaku i opłacalność
Oglądając ten odcinek, możesz poszerzyć swoją wiedzę i poznać odpowiedzi na pytania, które
znajdują się poniżej.
Jakie odmiany rzepaku cechują się wysokim potencjałem plonowania?
Czy wybrać rzepak hybrydowy czy populacyjny?
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Kiedy i w jaki sposób wspomóc rzepak?
Która odmiana posiada gen odporności na wirus żółtaczki rzepy?
Jakie wyniki wg COBORU otrzymała odmiana Chopin F1?
Jak bor wpływa na rośliny?
Jaka jest najlepsza odmiana populacyjna rzepaku ozimego w naszym kraju?
Kiedy powinno się zbierać rzepak z odmian populacyjnych?
Chcecie zobaczyć, w jakiej są kondycji znane Wam zapewne odmiany rzepaku? Czy uprawa rzepaku
w tych odmianach to opłacalność plonu? Koniecznie obejrzyjcie ten odcinek eZielone Pola!

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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