METODIKA PĚSTOVÁNÍ PŠENICE TVRDÉ.

Pozor pšenice tvrdá může být citlivá na diflufenikan!!!

NĚKOLIK SLOV K PĚSTOVÁNÍ PŠENICE TVRDÉ.
Krátká historie.
V průběhu minulých let jsme se při prodejích přípravků ENERGEN potkávali se slovenskými pěstiteli pšenice tvrdé.
Z počátku to pro nás byla exotika. Později jsme začali chápat, že pro dobrého pěstitele, který je pravidelně na poli, je to
plodina, která přináší kvalitní výnos a velmi zajímavý zisk. V okamžiku kdy společnost Agrosales s.r.o. přinesla v osobě
ing. Aleše Rybáka nejenom možnosti odbytu, ale také dodávek a množení osiv pšenic tvrdých, se začal kruh uzavírat.
Vypracovali jsme metodiku vedení porostu pšenice tvrdé, která vychází z našich posledních zkušeností s provozními
pokusy a výsledky pšenic měkkých. Tuto metodiku jsme konzultovali a opravili dle připomínek předních slovenských
pěstitelů pšenice tvrdé (děkujeme) a poskytujeme ji Vám, pěstitelům v ČR jako první vodítko. Současně nám tyto
metodiky pomohly i ke korigování pohledu na normální pšenice.
Jak se díváme na začátek pilotního programu pěstování pšenice tvrdé v ČR?
Děkujeme všem, kteří do toho s námi v roce 2016/2017 šli. Z pohledu pěstování pšenice tvrdé to byl sice příznivý rok na
kvalitu, ale díku suchu v období plnění zrna to byl mimořádně problematický rok výnosově. Díváme se na celý proces
jako na začátek společné cesty. I přes problémy, které nastaly je náš názor jednoduchý. Je zde plodina, která má
dlouhodobě odbyt pravděpodobně až na 60 000 ha. Ceny, i když spadly na 200 EUR/t, jsou stále zajímavé a historicky se
pohybovaly významně výše. (I přes 300 EUR/t). Proto nyní pokračujeme a našim cílem je docílit u našich pěstitelů na
průměrných půdách výsledky nad 7,5 t/ha. Jsme výrobní společnost, a proto Váš úspěch pro nás bude znamenat i další
využívání našich přípravků. Hrajeme od samotného začátku s otevřenými kartami, protože chceme, aby naše spolupráce
byla postavena na důvěře. Přípravky Energen jsou v metodikách doporučeny jen v těch místech, situacích a stavech
porostů, kdy mohou opravdu pomoci.
Pro vedení porostů pšenice tvrdé můžete s úspěchem využít již uvedené metodiky pro intenzivní pěstování
normálních pšenic. Tyto metodiky již byly upraveny, aby vyhovovaly oběma typům pšenic – měkkým i tvrdým.
Z dosavadních zkušeností pěstitelů vyplývá, že úspěšné pěstování pšenice tvrdé má několik zásad, které je vhodné
respektovat.
1. Vysévat na podzim včas a nevysévat mnoho. 2 až 2,5 MKS. Optimální hustota klasů je stejná jako u klasových
odrůd.

2. Hnojit a stimulovat na podzim – vytvořit na podzim silné rostliny a posouvat je v čase. Tím se můžeme na jaře
dostat do situace, kdy již nejsme závislí na jarním odnožování.
3. Hlídat zdravotní stav (3 jarní fungicidy podmínkou) a silně krátit a to v obou termínech.
4. Dobře a intenzivně pracovat s dusíkem a sírou. Nepodceňovat doplňkovou listovou výživu.
5. Před sklizní chránit kvalitu – buď v 18% vlhkosti sklidit a dosušit (velmi bezpečný postup), nebo ve 30% vlhkosti
zalepit obvyklými lepidly na řepku na začátku voskové zralosti. Velmi důležitá je aplikace – okolo 150 l/ha vody a
nutností jsou dvou štěrbinové trysky, aby klasy byly chráněné ze všech stran.
Lukavec 2016/2017 – Výnosy v t/ha sortimentu tvrdých pšenic - Srovnání intenzit a fyziologických variant.

Přeji Vám mnoho úspěchů s pěstováním pšenice tvrdé a také Vám přeji, ať se Vám na této nové cestě daří překonávat
všechny nástrahy. Současně doufáme, že za dva, či tři roky se pšenice tvrdá pro mnohé z Vás stane ekonomicky
zajímavou plodinou se stabilními a vysokými výnosy.

