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Żniwa rzepaku ozimego na Podkarpaciu [REPORTAŻ]
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Rolnicy z Podkarpacia dopiero rozpoczęli żniwa rzepaku. O 40 hektarach
rzepaku ozimego i jego plonowaniu opowiada Pan Radosław Słyś z powiatu
krośnieńskiego.
Pan Radosław w miejscowości Głowienka prowadzi wraz z rodzicami gospodarstwo rolne, gdzie na
jego części uprawiają rzepak ozimy. Aktualnie, jak podaje Pan Radosław, są na półmetku żniw
rzepaczanych.
Wschody były bardzo dobre, mieliśmy określony zasób wilgoci, szybki rozwój jesienny z wykonaną
jedną regulacją oraz odżywką — podaje Pan Radosław.

Zobacz, jak przebiegł sezon i żniwa rzepaku w gospodarstwie Pana
Radosława

Rzepak odporny na wyleganie
Co skłoniło nas do zakupu oraz uprawy RGT Jakuzzi? — pyta Pan Radosław. — Przede wszystkim
cechy takie jak szybki wigor jesienny, dobra zimotrwałość, czy też dobra odporność na choroby
takie jak sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa oraz dobra odporność na wirusa
żółtaczki rzepy — wymienia zalety odmiany Pan Radosław. — Kolejnymi cechami tej odmiany jest
bardzo dobra odporność na wyleganie, okresowe niedobory wody, jak również odporność na
osypywanie się nasion. — Właściciel gospodarstwa główny nacisk w wyborze odmiany kładzie na
odporność na osypywanie z powodu występowania bardzo często silnych wiatrów w regionie.

Pogoda w sezonie dała popalić

1/2

agrofakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Rzepak RGT Jakuzzi
fot. Mariusz Drożdż

Mówiąc w tym roku o plonowaniu rzepaku ozimego, warto zwrócić uwagę na takie czynniki jak
wiosenne niedobory wody, kwietniowe wysokie przymrozki oraz zimny, deszczowy maj — mówi Pan
Radosław Słyś. – Te czynniki atmosferyczne przyczyniły się znacznie do spadku plonowania
rzepaku ozimego w tym roku — dodaje. W podkarpackim gospodarstwie odmiana RGT Jakuzzi
plonowała na poziomie 3 ton z hektara. – Jest to zadowalający plon jak na tak trudny rok — mówi.
Żniwa rzepaku w tym roku również przebiegają pod presją pogody. Jednak Pan Radosław zdążył
zebrać część plonów przed jej załamaniem. Oglądając nasiona stwierdza — Bardzo ładne
wyrównane ziarno. Grube, o wysokiej masie. — Wielkość i wysoka jakość plonu potwierdziły, że
odmiana RGT Jakuzzi zdała egzamin trudnego sezonu. Gospodarz już zdecydował się na jej zasiew
w przyszłym sezonie wegetacyjnym.
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