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Mała obsada roślin? Czy i jak można wybrnąć z takiej sytuacji? W kolejnym
odcinku audycji „Agrotechnika doradza” rozmawiamy o tym, jak poradzić
sobie z takim problemem. Na pytania odpowiada dr inż. Piotr Hulanicki,
ekspert ds. nasiennictwa. Posłuchaj, ponieważ być może ta wiedza przyda się
wiosną.
Przypominamy, że partnerem cyklu jest agrotechnika.co, oferująca kwalifikowany materiał siewny
pszenicy Rotax. Rotax to pszenica, która sprawdzi się w różnych warunkach.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY:

Mała obsada roślin
Jak tłumaczy pan Piotr Hulanicki, wiosną obsadę da się jeszcze poprawić. Szczególnie, jeśli
mowa o pszenicy i pszenżycie. – Pszenica dokrzewia się w dwóch momentach – jesienią i w okresie
wiosny. Prowadząc w odpowiedni sposób łan, jesteśmy w stanie sprowokować rośliny do
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krzewienia i do uzyskania większej obsady źdźbeł kłosonośnych – wyjaśnia ekspert ds.
nasiennictwa.
Dużo gorzej przedstawia się ta kwestia, jeśli chodzi o żyto i jęczmień. – Tu temat jest w zasadzie
pożegnany. Jeśli obsada roślin na wiosnę jest mała – jedyne co możemy zrobić, to zachować
czystość w takiej odmianie. Tak, by w miejscu, gdzie tej obsady jest mało, nie wchodziły nam
chwasty – radzi pan Piotr Hulanicki.

Zahamowanie wzrostu rośliny
W przypadku pszenicy i pszenżyta dokrzewianie odbywa się za wykorzystaniem środków ochrony
roślin – retandartów czy fungicydów opartych o azole, jak tebukonazol. Te preparaty powodują
zahamowanie wzrostu dominującego pędu. – Roślina przedkłada rozkrzewienie nad wzrost. Nie
biegnie do góry, w kierunku światła, tylko rozkrzewia się, tworzy następne węzły krzewienia
i umocowuje je w glebie. To daje nam szansę wzrostu tej części plonotwórczej w postaci
źdźbeł obarczonych kłosem – wyjaśnia pan Piotr Hulanicki.

Bronowanie – to się nie opłaca!
Kiedyś, gdy nie stosowano jeszcze herbicydów, wykonywano bronowanie. Jak wyjaśnia ekspert ds.
nasiennictwa – To jest stary chwyt, który był stosowany przez lata. Teraz, ze względu na to, że
z reguły stosujemy jesienią herbicydy, zabezpieczające łan przed wzrostem chwastów,
bronowanie staje się nieopłacalne. Dzisiaj najprostszym sposobem jest zastosowanie retardantów
w fazie pełni krzewienia. Tak, by można było powstrzymać rośliny przed wzrostem
wydłużeniowym i sprowokować je do większej krzewistości.
Interesujące informacje w tym zakresie dostarcza artykuł – Skracanie zbóż i dokrzewianie pszenicy
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