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JĘCZMIEŃ JARY SIANY JESIENIĄ
Nowa, ale obiecująca technika jaką jest jesienny siew jęczmienia jarego ma wiele zalet, zwłaszcza pod względem
plonowania. W tym roku na polach produkcyjnych w powiecie złotoryjskim i bolesławieckim jęczmień jary wysiewany
jesienią osiągnął plony średnio o 2 tony wyższe w porównaniu do siewu wiosennego. Różnica w wysokości plonu na
stanowiskach słabszych gdzie stres suszy był bardziej negatywny w skutkach wynosił ponad 2 tony/ha. Przewaga plonu
wynika z wydłużenia okresu wegetacji, lepszego wykorzystania opadów i ograniczenia stresu wysokich temperatur
pod koniec wegetacji. Siew w III dekadzie października wydłuża wegetację o okres jesienny i wczesno wiosenny czyli
o około 120 dni. Jęczmień z takiego siewu kwitnie o około 2 tygodnie wcześniej w porównaniu z siewem wiosennym
więc okres nalewania ziarna przypada na dni z łagodniejszymi temperaturami i o większej dostępności wody.
12.04.2022 Jęczmień jary Laureate w powiecie bolesławieckim.
Siew III dekada października.

12.04.2022 Jęczmień jary Laureate w powiecie bolesławieckim.
Siew początek marca.
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Choć ta technika jest z pewnością ciekawa, ma swoje ograniczenia i należy zwrócić uwagę na kilka czynników:
Zimotrwałość zależy od terminu siewu. Jęczmień
jary wysiany w optymalnym oknie siewu (20-30
października) będzie miał zbliżoną zimotrwałość
do jęczmienia ozimego ale wysiany zbyt wcześnie
lub za późno będzie bardziej wrażliwy na mróz.
Dlatego w regionach gdzie zima jest surowsza
podobnie jak w przypadku jęczmienia ozimego ryzyko
wymarzania wzrasta.
Zwiększona presja rynchosporiozy. Jęczmień jary
w porównaniu z jęczmieniem ozimym jest bardziej
podatny na tą chorobę, która może się już rozwijać
jesienią. Ważny jest zatem dobór odmiany
o podwyższonej odporności na tą chorobę jak na
przykład Laureate i RAGT Planet. Zastosowanie
zaprawy Systiva® 333FS / ZN Premium 333FS może
stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed tą
chorobą. Zabieg fungicydowy T1 należy ukierunkować
na zwalczanie rynchosporiozy.

Ryzyko wylegania. Większy potencjał plonowania
zwiększa ryzyko wylegania. Warto więc zwrócić na to
uwagę w przypadku łagodnej zimy i dostosować
dawkę regulatora wzrostu. W naszych testach
zauważyliśmy, że jęczmień jary siany jesienią jest
mniej wrażliwy na wyleganie niż jęczmień ozimy ale
bardziej podatny niż jęczmień jary.
Za wcześnie też nie dobrze. Jęczmień wysiany zbyt
wcześnie, wchodzi w przerwę wegetacyjną
nadmiernie wybujały, co niekorzystnie wpływa na
jego przezimowanie. W warunkach łagodnej zimy taki
jęczmień może osiągnąć fazę 1 kolanka (BBCH 31) na
przełomie lutego i marca co naraża kłoski na
przymrozki wiosenne.
Siew późniejszy np. w listopadzie ogranicza
potencjał plonowania i pogarsza warunki
wilgotnościowe, ponieważ siew należy przeprowadzić
w dostatecznie osuszoną glebę.

TERMIN SIEWU: Optymalny termin siewu to III dekada października, tak aby w czasie zimy jęczmień był w fazie
3 liści, i tak aby faza BBCH 31 nie nastąpiła zbyt wcześnie.
GĘSTOŚĆ SIEWU: W przypadku bardzo dobrych warunków siewu gęstość można zmniejszyć do 300 nasion/m².
W przypadku mokrej jesieni korzystniejszy będzie gęstszy siew 400 nasion/m².
Jeśli jesień jest łagodna, należy zwrócić uwagę na rozwój mszyc.
Odmiana: W celu zmaksymalizowania potencjału plonowania
i zminimalizowania ryzyka należy wybrać odmianę
o korzystnym profilu agronomicznym:
Wysoka odporność na rynchosporiozę
Wysoka tolerancja na wyleganie
Podwyższona mrozoodporność. Chociaż odmiany
jęczmienia jarego nie są badane urzędowo pod tym
względem to zauważyliśmy, różną reakcję na mróz.
Niektóre odmiany są mniej wrażliwe od innych.
Rekomendujemy odmiany Laureate i RAGT Planet
Dodatkową korzyścią tych odmian jest gen
odporności na mączniaka MLO, który
zabezpiecza całkowicie przed tą chorobą.
Prusice 2022 Jęczmień jary Laureate:
po lewej siew 30.10., po prawej 8.03. Uzyskana
różnica w plonie to 1,9 t/ha na korzyść siewu jesiennego.
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PSZENICE KONSUMPCYJNE W OFERCIE SOUFFLET!

KWS ETERNITY
Bardzo wysoka wydajność przy
elitarnej jakości

REKOMENDACJE
AGRONOMICZNE:

typ
ELITARNA

Doskonałe parametry: zawartość
białka, sedymentacja i liczba opadania

wczesność
ŚREDNIO WCZESNA

Wysoka odporność na choroby

wysokość
ŚREDNIO WYSOKA

Wysoka odporność na wyleganie
Wysoka odporność na wymarzanie
Duże i szerokie liście flagowe

odporność na wyleganie
WYSOKA
MTZ
WYSOKI

Wymagania glebowe: Odmiana
przeznaczona do uprawy na wszystkich
stanowiskach nadających się do
uprawy pszenicy ozimej.
Norma wysiewu w zależności od
terminu: wczesny 280–320 kiełk.
ziaren/m2, optymalny 320–340 kiełk.
ziaren/m2, późny 340–380 kiełk.
ziaren/m2.
Odmiana jest średnio wrażliwa na
chlorotoluron.

KARIATYDA
Wysoki poziom plonowania
zarówno w średnio intensywnej,
jak i intensywnej technologii uprawy
Średnio wczesna, co daje jej
przewagę w uprawie na glebach
słabszych oraz w latach suchych
Średnia długość słomy i dobra
odporność na wyleganie
Bardzo dobra zimotrwałość, oceniona
na 5,0 (w skali 9 stopniowej)
Przydatna do opóźnionych siewów,
szczególnie po kukurydzy

typ
JAKOŚCIOWA
wczesność
ŚREDNIO WCZESNA
– WCZESNA
wysokość
ŚREDNIO WYSOKA
odporność na wyleganie
WYSOKA
MTZ
WYSOKI

E

A

REKOMENDACJE
AGRONOMICZNE:
Wymagania glebowe: Odmiana
przeznaczona do uprawy na wszystkich
stanowiskach również tych słabszych.
Norma wysiewu w zależności od
terminu: wczesny 280–300 kiełk.
ziaren/m2, optymalny 300–350 kiełk.
ziaren/m2, późny 350–380 kiełk.
ziaren/m2.
Odmiana wykazuje dużą przydatność
do opóźnionych siewów np. po kukurydzy
ziarnowej lub burakach.
Kariatyda wykazuje niską wrażliwość na
chlorotoluron.
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KOLEJNA MASZYNA NA POKŁADZIE
SERWIS CZYSZCZENIA I ZAPRAWIANIA ZBOŻA
Niesłabnące zainteresowanie mobilną usługą czyszczenia
i zaprawiania zboża sprawiło, że postanowiliśmy
poszerzyć swoją działalność o kolejną maszynę. Tym
razem wzmocnimy naszą obecność na terenie wschodniej
Polski, dzięki czemu na obszarze naszego kraju będą
działały, aż 4 MOBILNE CZYSZCZARKO-ZAPRAWIARKI.

Pozwoli to na dotarcie do większej liczby klientów oraz
sprawniejsze wykonanie usługi. Przypominamy również,
że zamawiając naszą usługę DOJAZD JEST GRATIS!
W związku z tym jeśli cenią sobie Państwo czas oraz chcą
otrzymać wysokiej jakości materiał siewny z własnych
zbiorów, zapraszamy do kontaktu!

DOSTARCZYŁEŚ JĘCZMIEŃ DO SOUFFLET?
SPRAWDŹ PARAMETRY DOSTAW W APLIKACJI FARMI!
Wszystkie dostawy Soufflet w jednym miejscu? To możliwe,
dzięki aplikacji Farmi! Znajdziesz w niej szczegółowe
informacje dotyczące dostarczonego zboża wraz
z jego parametrami. Jednak to nie wszystko.
Farmi pozwoli Ci nadzorować Twoje zakupy i obecne rozliczenia
z Soufflet, dzięki czemu masz podgląd do swoich działań
biznesowych. Dodatkowo aplikacja zawiera również prognozę
pogody, rekomendacje stosowania ŚOR, notowania giełdowe
czy najnowsze informacje rolnicze. Aplikacja jest prosta
w użyciu i całkowicie bezpłatna. Wystarczy pobrać
aplikację, dodać unikatowe dane gospodarstwa i w pełni
korzystać z dostępnych funkcji.
Pobierz:

app.farmi.com
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