Produkcja roślinna

C h arakterystykaagrotechniczna
odmian ję czmienia jarego
odmiany jęczmieniajarego dzieląsię na pastewnei browarne.Pastewnenie mogą służyć
jako surowiec dla browaru,natomiastbrowarnenadająsię takżena paszę.Na kaszę i płat.
ki możnaprzeznaczaćjedne i drugle.Najnowszeodmiany'Wprowadzonew 2012roku, są
obecnie rozmnażzane,
więc ich nasiona będąjeszcze niedostępne.
rzemysłbrowarny stawia coraz
większe wymagania odnośnie
wartościtechnologic znej ziar
na j ęczmienia.Słodowniekontraktują i skupująnajczęściej
tylko wybrane przez siebie odmiany, najlepsze
pod względem jakości browarnej'
Im wyisza ocena wartościbrowarnej odmiany, tym większa szansa
uzyskania wymaganych przez słodownie parametrów odstawionego
ziama, a ziamo browarneje st znacznie droższeod pastewnego'
Wybór odmiany
Przy wyborze odmiany do siewu,
rolnik powinien przede wszystkim
kierować się synteĘc zną ocenąw artościbrowarnej odmian, wielkością
plonu ziarna, a następnieogólną odpornością
na choroby.Należy sprawdzić, czy wybrana odmiana jest w
grupie odmian preferowanych przez
danąsłodownię.
odpornośćodmian na wyleganie
jest mniej waŻna,z uwagi na za|ecany niski poziom nawożenia azotem
jęczmienia na cele browarne. Najw ażniejszym kryterium doboru przez
rolnika odmiany pastewnejjest plon
ziama, a następnie za:wartość
białka
w ziamie, odpornośćna wyleganie i
odporność
na choroby.
Gleby, plonowanie,
odporność na choroby
Bardzo dobra wartośćbrowarna
nię zawsze idzie w parze Z wysokim
plonem ziama. Na podstawie trzech
kryteriów, wyszczegolnionych w tabeli l (wg badań CoBoRU), mozna
najwyżej ocenić odmiany: Signora, Mauritia, Kormoran, Conchita.
Afrodite, Marthe, Żeg|arz, Bordo,
16

Tabela1. ocena odmian browarnychi pastewnychjęczmienia
pod względemgłównychkryteriów użytkowo.rolniczych
Wartość
browarna
Bardzo dobra
Dobra
Średnia
Słaba
Plon ziarna
Wvsoki
DośĆwysoki
Średni
odporność
na choroby
Dobra
Średnia
Słabsza
Plon ziarna
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Zawańość białka
Bardzo wysoka
Wysoka
Srednia
Niska
odporność
na wyleganie
Dobra
Średnia
Słaba
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Odmiany browarne
Bordo,KWS A|iciana,Żeg|arz,Mauritia,Signora,Sebastian,
Henrike,Mańhe, Xanadu,Conchita.Toucan
Afrodite,Class, Basza, Nuevo Ser, Victoriana,Granal, prestige, Kormoran,Goodluck
Ryton, Blask, Jersey, Beatrix,Nadek, Gwarek
Binal, Stratus,Poldek
Odmiany browarne
Afrodite,Conchita, Goodluck, Kormoran,Victoriana,KWS
Aliciana, Stratus,Signora
Sebastian,Po|dek,Mańhe, Henrike,Beatrix,Bordo,Xanadu,
Mauritia,Prestige,Nadek,Nuevo Ser, Zeglarz,Blask
Toucan,Class, Ryton, Basza, Gwarek, Binal, Granal, Jersey
Odmiany browarne
Kormoran,Conchita,Afrodite,Marthe,Żeg|arz,Signora'
Class, Xanadu, Goodluck, Victoriana
Nuevo Ser, Basza, Binal,Jersey,Henrike,Beatrix,prestige,
Granal,Mauritia,Poldek,KWS Aliciana,
Stratus,Ryton, Bordo, Nadek, Sebastian,Toucan,Gwarek,
Blask
Odmiany pastewne
Basic, lron, KWS Olof, Natasia, Skald, Suweren, Frontier
Atico,Mercada,Skarb,Stratus,Tocada,Rubinek,poldek
Nagradowicki,Gwarek, Bina|,Rufus, Justina, Bry|,Kirsty,
Boss
Gawrosz
Odmiany pastewne
Gawrosz
Rubinek, Nagradowicki,Bryl, Stratus,Boss
Skarb, Frontier,Rufus, Suweren, Kirsty,Justina, Mercada
Atico, lron, KWS Olof, Natasia,Skatd, Potdek,Gwarek,
Binal. Tocada
Odmiany pastewne
Frontier,Poldek, Tocada, Stratus,lron
Atico,Skarb, Basic, Natasia,Skald, Rubinek,Gwarek,Binal,
Nagradowicki,
Mercada
Kirsty,Bryl, KWS Olof, Justina, Rufus, Suweren, Boss

Produkcjaroślinna
KWS Aliciana i Xanadu. Odmiany
browarne nie roŻnią się znacznie
wymaganiami glebowymi t przedplonowymi. Należy je uprawiać na
lepszych glebach (kompleks pszenny bardzo dobry pszenny dobry, żytni bardzo dobry), po dobrych przedplonach (okopowe,oleiste,w arzywa
naniezbyt duŹych dawkach azotu).
W najlepszych warunkach glebowo-przedplonowych naleŻy lpra.
wiać odmiany o dużejodpornościna
wyleganie: Żeg\arz,Sebastian,Bordo, KWS Aliciana, Mauritia, Nadek
i Mctoriana.
Jęczmień pastewny możnauprawiać na gorszych glebach i po słabszych przedplonach.
Spośródodmian browamych najgorszą jakością a|e przy tym dość
wysokim plonowaniem, charakteryzują się:Stratus,Gwarek, Binal i Pol.
dek.Z tego względu zalicza sięje do
i występują
rypu ogó|nouży'tkowego
one takżewśródodmian oastewnvch.
Gawrosz. na kaszę
Jedyna nagoziarnista odmiana Gawrosz - wyróŻnia się najwyższą
zawartościąbiałka w ziarnie, ale i
najniŻszymplonem.
ZróŻnicowanie odmian pastewnych w aspekcieodpornościna choroby nie jest duża.Największą odpornościąwyroŻniająsię odmiany:
Nagradowicki, KWS Olof, Mercada,
Bryl i Basic.
Dla odmianjęczmieniaZprzeznaczeniem na kaszę i płatki ważne są
takie cechy,jak dla celu pastewnego,
z dodaniem dobrego wyrównania
ziama i mniejszej zawartościfuski.
Ze wzg|ęduna brak łuski i nĄwyższą
zawartośćbiałka w ziamie najbardzlej przydatnąodmianą do przerobu
na kaszęjest nagoziarnisĘ Gawrosz,
ale jego mankamentęmjest niski
plon. Z odmian oplewionych najodpowiedniejszedo tego celu są Frontier,Nagradowicki, Bryl i Rubinek.

Terminsiewu
Jęczmień browarny wymaga
wcześniejszegoterminu sięwu niż
pastewny. Powinien to być koniec

Tabela 2. Normy wysiewu jęczmienia jarego browarnego w kg/ha
Odmiany
Afrodite,KWSAliciana, Basza, Blask, Binal,Kormoran,
Nuevo Ser, Toucan,feglarz

Termin
siewu
27.'t_3.tV

Kompleks glebowo-rolniczy
pszenny
Żytni
pszenny
bardzo
bardzo
dobry
dobry
dobry
.,5_130.

130_136. 140_147-

128 -134
133-'139 144-152
4.lv-lO.lV
Class, Conchita,Goodluck
147-154
130-135
136-42
27.|t-3.1V
Henrike,Mauritia,Nad;;
Poldek' Ryton' sebastian'
140-146 1s2-160
4.rv-ro.rv
134-140
Victoriana,Xanadu
Beatrix,Bordo, Granal,
136-142
142-148 154-161
Zl.ilt- 3.tV
Gwarek, Jersey, Mańhe
141-147
147-154 160-167
4.lV-1O.lV
prestige,Signora,Straius
masy 1000 ziaren- 45 g. W przypadku
Normywysiewuob|iczonoprzy uwzg|ędnieniu
nasiono wyŻszejmasie 1000 ziaren na|eŻyzwiększyćnormęwysiewuo ty|e,o i|ejest
wyŻszaMrZ.
*górnegraniceprzedziałow
i|ości
wysiewustosowaćw przypadkuzmniejszonejzdo|ności
stosokiełkowania
nasioni w warunkachgorszejku|turyg|eby.Do|negraniceprzedziałów
wać w warunkachdobrejku|turyglebyi starannejuprawyro|i.

Tabela 3. Normy wysiewu jęczmienia pastewnego w kg/ha
odmiany

Jakośćg|eby

dobra
Kirsty, KWS Olof, Rufus,
średnia
Skald, Natasia
słaba
dobra
Suweren,Boss, Bryl,Justina,
średnia
N a d e k ,P o l d e k ,B i n a l ,B a s i c
słaba

Atico,Beatrix,Frontier,lron, dobra
średnia
Mercada,Nagradowicki,Rubinek,Skarb,Stratus,Tocada słaba

Terminsiewu
25.llt-5.tv 6-12.1v
110-122* 114-127
118-130 122-135
128-142 132-147
115-127 120-132

13-20.|v
120-134
128-142
138-153
127-140

123-135
134-148

128-140
140-154

135-147
148-162

120-133
128-140
140-153

126-140 134-148
134-147 142-155
147-160 155-169

masy 1000 ziaren- 45 g. W przypadku
Normywysiewuobliczonoprzy uwzg|ędnieniu
normęwysiewuo ty|e,o ile jest
ziaren
na|eŻy
zwiększyć
nasion o wyŻsze1masie 1000
wyżzszaMTZ'
* górne granice przedziałÓwstosowaÓw przypadkugorszej ku|turyg|eby(powodującej
(poniŹej90%)
kiełkowania
słabszewschody)i zmniejszonejzdo|ności

siewu
marca lub pierwsza dekada kwietnia Gęstość
(w przypadku opóźnienia wiosny).
Wysoki plon ziama mozna uzyopóźnieniewysiewu powodujepod- skać przy optymalnej gęstościsiewyiszenie zawartościbiałka w ziar. wu, która za|eŻy od jakości gleby,
nie i pogorszeniejakościbrowarnej. terminu siewu i właściwości
odmian
W pewnym stopniu bardziej tole- (tabele2 i 3). Większą ilośćwysiewu
rancyjnena opóŹnieniesiewu są od- stosujesię w warunkach,w których
miany: Kormoran, Goodluck, Mauri- rośliny słabiej się krzewią (gorsza
tia, Sebastian,Granal, Żeg|arz i Sig- gleba,opóźnionysiew) i przy słabiej
nora. Poniew az jęczmien charaktery- krzewiących się odmianach. Jęczzuje się największątolerancyjnością mień browarny sieje się gęściejniż
wśródzboŻ jarych na opóŹnienie sie- pastewny,aby nie dopuścićdo więkwu, dlatego na cele pastewne na|eŻy szegor ozkrzewięnia roślin,ż|ewpĘ
wysiewać go w następnejkolejności wającegona wyrównanie ziama. Zaleca się rozstawęrzędów I2-|3 cm i
po pszenicy i owsie.
głębokośc
siewu 3 cm. ScieżkitechW przypadku opóznienia siewu
nologiczne na|eŻyzsynchronizować
(po l5 kwietnia) zalecasię wysiewać
robocząopryskiwacza.
z szerokością
tolerancyjnepastewneodmiany: Suweren, Natasia, Nagradowicki, Kirprof.dr hab. KazimierzNoworolnik
lUNG-PIB.Puławv
Rufus.
sty, Justina,
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