PANAMA
PLON • STABILNOŚĆ • ZDROWOTNOŚĆ

RAPORT UPRAW - PANAMA WCZESNĄ WIOSNĄ
PLON•STABILNOŚĆ•Z

G
któr
w

Genetyka, która zawsze wygrywa
®® rzepak Panama został zarejestrowany w 2016 roku
®® wiosną 2017 dokonaliśmy lustracji większości pól produkcyjnych, na których
Panama została wysiana, aby ocenić przezimowanie
®® obserwacje prowadzone na poszczególnych plantacjach Panamy wraz ze
szczegółowymi opisami już wkrótce na naszej stronie
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®® doskonałe zimowanie na terenie całej Polski
- na zdecydowanej większości plantacji brak uszkodzeń spowodowanych
złym przezimowaniem
- sporadyczne uszkodzenia zimowe zaobserwowano najczęściej na plantacjach zbyt zagęszczonych lub wysianych na słabych glebach, uszkodzenia
nie przekraczają jednak 10%
- brak plantacji wymarzniętych
®® rośliny rzepaku Panama są intensywnie zielone (ciemniejsze od innych
odmian)
®® odmiana Panama średnio wcześnie rusza na wiosnę
- w latach, kiedy występują wczesnowiosenne przymrozki, lekko opóźniona
wiosenna wegetacja dodatkowo chroni roślinę przed wymarznięciami
- delikatne opóźnienia w stosowaniu wiosennej dawki azotu nie mają wpływu
na jego pobieranie
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Raport upraw - przegląd lokalizacji

1. Plantacja porównawcza,
2.
3.
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Przedsiębiorstwo Rolne Krotoszyn,
88-190 Barcin
RSP Jutrzenka, 88-300 Lubieszewo
Gospodarstwo Rolne w Kowalowie,
69-110 Kowalów
RSP Skrzypiec, 48-217 Skrzypiec
Gospodarstwo Rolne Iskrzynia,
38-422 Krościenko Wyżne
Gospodarstwo Rolne Wierzawice,
37-300 Wierzawice
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Plantacja porównawcza, Przedsiębiorstwo Rolne Krotoszyn, 88-190 Barcin
Informacje o plantacji:
®® norma siewu: 50 roślin/m2
®® obsada przed zimą: 48 roślin/m2
®® gleba: klasa IV
®® przedplon: zboża ozime
Ocena przezimowania:
®® obsada po zimie: 48 roślin/m2
®® 100% roślin Panamy przezimowało
®® brak zimowych uszkodzeń roślin
®® rośliny mają ciemnozieloną barwę
®® plantacja bardzo wyrównana
®® długi korzeń - ponad 25 cm

RSP Jutrzenka, 88-300 Lubieszewo
Informacje o plantacji:
®® os. obserwująca: Bogdan Zieliński
®® powierzchnia: 30 ha
®® przedplon: pszenica ozima
®® gleba: klasa IV
®® norma siewu: 40 roślin/m2
®® obsada przed zimą: 35 roślin/m2
(w czasie wschodów panowała
susza)
Ocena przezimowania:
®® 100% roślin Panamy przezimowało
®® plantacja bardzo wyrównana
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Gospodarstwo Rolne w Kowalowie, 69-110 Kowalów
Informacje o plantacji:
®® os. obserwująca: Piotr Armatys
®® powierzchnia: 48 ha
®® przedplon: pszenica ozima
®® gleba: klasa IVa/IVb
®® obsada przed zimą: 40 roślin/m2
Ocena przezimowania:
®® stan plantacji po zimie bardzo
dobry
®® 100% roślin przezimowało
®® rośliny w doskonałej kondycji
®® sporadycznie pojawia się sucha
zgnilizna kapustnych
®® plantacja wolna od chwastów

RSP Skrzypiec, 48-217 Skrzypiec
Informacje o plantacji:
®® os. obserwująca: Tomasz Synowczyński
®® powierzchnia: 30 ha
®® przedplon: pszenica ozima
®® gleba: klasa IIIa/IIIb
®® norma siewu: 40 roślin/m2
®® obsada przed zimą: 40 roślin/m2
Ocena przezimowania:
®® obsada po zimie: 32 rośliny/m2
®® zimowe uszkodzenia na ok. 10%
powierzchni plantacji
®® około 5% plantacji porażonych
suchą zgnilizną kapustnych
®® Panama przezimowała najlepiej
na tle 8 konkurencyjnych odmian

odmiana konkurencyjna

Panama
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Gospodarstwo Rolne Iskrzynia, 38-422 Krościenko Wyżne
Informacje o plantacji:
®® os. obserwująca: Kamil Kupiec
®® powierzchnia: 10 ha
®® przedplon: pszenica ozima
®® gleba: klasa IIIb
®® norma siewu: 40 roślin/m2
®® obsada przed zimą: 36 roślin/m2
Ocena przezimowania:
®® obsada po zimie: 32 rośliny/m2
®® plantacja bardzo dobrze przezimowała
®® ubytki roślin spowodowane uszkodzeniami przez sarny

Gospodarstwo Rolne Wierzawice, 37-300 Wierzawice
Informacje o plantacji:
®® os. obserwująca: Ewa Kraczek
®® powierzchnia: 12 ha
®® przedplon: pszenica ozima, strączkowe, ostropest
®® gleba: klasa III/IV
®® norma siewu: 50 roślin/m2
®® obsada przed zimą: 50 roślin/m2
Ocena przezimowania:
®® obsada po zimie: 45 rośliny/m2
®® cała plantacja dobrze przezimowała
®® brak wymarznięć
®® miejscowo rośliny uszkodzone przez zwierzęta
®® długi system korzeniowy, rośliny silne , intensywnie zielone

