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czalnictwa odmianowego soi. Dotyczy to w szczególności zagranicznych odmian, niebadanych i niezarejestrowanych w Krajowym rejestrze.

Wstępne wyniki

W

prowadzane od roku 2017 innowacje doświadczalne tradycyjnych roślin strączkowych ujawniły duże zróżnicowanie w zakresie potencjału oraz stabilności ich plonowania. Odnotowane
duże różnice pomiędzy maksymalnymi i minimalnymi
plonami poszczególnych gatunków i odmian w różnych
środowiskach, uzasadniają prowadzenie szerokiego
doświadczalnictwa odmianowego i rekomendację odmian najbardziej przydatnych do określonych warunków gospodarowania.
W roku 2017 najwyżej plonującymi gatunkami były
groch siewny i bobik, natomiast najniżej plonował łubin żółty (rys. 2).
Bobik w ponad 70% doświadczeń plonował powyżej 40 dt z ha. Zdecydowanie najlepsze plony (powyżej
60 dt z ha) uzyskano w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Najlepiej plonowała wysokotaninowa odmiana Fanfare, a także – samokończąca Granit.

Groch siewny wykazał się stosunkowo dużą wiernością plonowania. Plony nasion tego gatunku kształtowały się w przedziale od 32 do 72 dt z ha, przy czym w prawie 40% doświadczeń przekroczyły 50 dt z ha, głównie
w zachodniej części kraju. Najlepiej plonującą odmianą
okazała się francuska ogólnoużytkowa Astronaute oraz
krajowe ogólnoużytkowe odmiany Batuta, Olimp i Tytus, a także krajowa pastewna odmiana Turnia.
Łubin wąskolistny jest gatunkiem o stosunkowo
wiernym, lecz umiarkowanym potencjale plonowania. W prawie 73% doświadczeń plony mieściły się
w przedziale od 22 do 38 dt z ha. Trudno jednoznacznie wskazać rejony bardziej przydatne do uprawy tego
gatunku, gdyż w większości rejonów kształtowały się
na zbliżonym poziomie. Na szczególne wyróżnienie
zasługują krajowe odmiany: Samba, Rumba, Bolero
i Neron. Odmiany samokończące na ogół plonują gorzej niż najlepsze niesamokończące.
Łubin żółty cechuje się najmniejszym potencjałem plonowania i trudno oczekiwać wyraźnej zmiany
w najbliższej przyszłości za sprawą nowych odmian.
Dużym zagrożeniem dla uprawy tego gatunku jest antraknoza i występowanie suszy majowo-czerwcowej.
W roku 2017 najlepiej plonowała nowa krajowa odmiana Puma. Dobrze plonowały także odmiany Baryt,
Bursztyn i Mister.
Soja w roku 2017 plonowała na zadowalającym
poziomie w wielu rejonach kraju, z wyjątkiem województw północnych (pomorskie, zachodniopomorskie
i warmińsko-mazurskie). W tych rejonach uprawa soi
jest ryzykowna, zwłaszcza późniejszych odmian, które tam nie dojrzewały. Z kolei w większości lokalizacji
w południowej i środkowej części Polski, średnie plony
soi były co najmniej zadowalające i wahały się od 3650 dt z ha.
W poszczególnych rejonach kraju szczególnie wyróżniły się następujące odmiany:

Rys. 2. Plon nasion bobowatych grubonasiennych i soi
w doświadczniach PDO w roku 2017

a) rejon południowy (dolnośląskie, opolskie, śląskie,
małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie): Abelina, Mavka, Aligator, GL Melanie, Petrina;

b) rejon środkowy (lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie): Abelina, Mavka, Aligator, GL Melanie;
c) rejon północny (zachodniopomorskie, pomorskie,
warmińsko-mazurskie, podlaskie): Erica, Paradis,
Abelina, Mavka.

Podsumowanie
♦ realizacja zadań w ramach Inicjatywy Białkowej
COBORU pozwoli na stałą weryfikację optymalnych
rejonów kraju do uprawy roślin białkowych i wprowadzenie powszechnej rekomendacji odmian tej
grupy roślin w województwach,
♦ im bardziej różnią się odmiany danego gatunku pod
względem potencjału plonowania w rejonach kraju,
tym większego znaczenia nabiera powszechna rekomendacja odmian,
♦ stała dostępność informacji o przydatności rejonów
kraju do uprawy nowych odmian roślin strączkowych i soi oraz powszechna rekomendacja odmian
do uprawy, będą decydować o poziomie plonowania
i opłacalności uprawy tej grupy roślin,
♦ istnieje potrzeba stałej współpracy z wojewódzkimi
ośrodkami doradztwa rolniczego i innymi instytucjami i organizacjami rolniczymi w zakresie popularyzacji uprawy i wykorzystania krajowych roślin białkowych w przemyśle paszowym.
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