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Współczesne rolnictwo wymaga od rolnika umiejętności strategicznego
zarządzania. Wciąż też zwiększa się obszar decyzyjny: wzmacnianie plonu
już na starcie, dobieranie środków ochrony bez budowania odpornościi
zagrożenia ekologicznego czy przygotowanie się na zaskakujące warunki
pogodowe. Sprzymierzeńcem rolnika staje się najnowsza technologia.
Koncern Bayer opracował FieldViewTM Plus. To nowoczesne narzędzie
pozwala stale monitorować stan plantacji, w porę reagować na
pojawiające się zagrożenia i analizować skutki wcześniejszych decyzji.
Rolnictwo precyzyjne wydaje się jedyną słuszną drogą rozwoju.
Ważnym ogniwem procesu decyzyjnego jest dobry wybór nasion
na start. Nowoczesne odmiany kukurydzy DEKALB są starannie
dostosowane do polskich warunków klimatycznych. Od momentu
wysiewu dają szansę na stabilny plon i wysoki zysk.
Dochodowe plantacje trzeba mądrze chronić. Dobrze zbudowana
strategia ochrony roślin to niezbędne ogniwo łańcucha decyzyjnego
zapewniającego sukces.
Kontrola nad chorobami zbóż, działanie interwencyjne
i zapobiegawcze, zapobieganie odporności w połączeniu
z wygodą stosowania to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych
rolników. Specjalnie z myślą o nich koncern Bayer opracował
unikalne fungicydy zbożowe – Input Triple i Ascra Xpro.
Sprawdzają się one w rozmaitych warunkach, co potwierdzają
na łamach „Hektara” rolnicy, którzy korzystają z tych
rozwiązań.

Iwona Krych-Stec
Dyrektor Marketingu Bayer Crop Science

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia
i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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FieldView

™

rolnictwo
precyzyjne
w praktyce

Wielu plantatorów z powodzeniem
wykorzystuje cyfrowe narzędzia
w codziennej pracy.
Pomimo dostępu do technologii
ostateczne decyzje i tak
podejmuje rolnik. Ich skutki
widoczne są w następnych
sezonach, dlatego aby
zwiększać plony, niezbędne
jest wspieranie procesu
decyzyjnego sprawdzonymi
narzędziami.
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Właściwe narzędzie już jest!
Climate FieldView™ umożliwia gromadzenie danych pochodzących
z różnych źródeł na indywidualnym koncie gospodarstwa. Są to:
// mapy zasobności gleby oraz plonów,
// zdjęcia satelitarne obrazujące stan wegetacji
roślin na poszczególnych polach i osi czasu,
// informacje techniczne dotyczące pracy maszyn rolniczych.

Strona www.climatefieldview.com.pl dostarcza
podstawowych informacji i umożliwia kontakt ze
specjalistami z Climate FieldView™ w celu indywidualnej
konsultacji dotyczącej dostosowania sprzętu gospodarstwa
do rozwiązań oferowanych przez FieldView™.
Liczy się każdy hektar
FieldView™ Plus to narzędzie, które stanowi wsparcie dla rolnika w zarządzaniu gospodarstwem wielkoobszarowym. Tworzenie skryptów
(norm ilościowych) wysiewu nasion, dawkowania środków ochrony roślin
czy nawozów daje możliwość decydowania o ich optymalnym zużyciu.
Prowadzenie upraw na setkach hektarów wyklucza naoczną obserwację każdego skrawka pola. Zdjęcia oparte na mapach satelitarnych dostarczanych przez FieldView™ pomagają zdiagnozować potencjalne problemy.

Fot. 1. FieldView™ Drive to urządzenie, które podłączone
do portu diagnostycznego maszyny umożliwia
gromadzenie oraz wizualizowanie w czasie rzeczywistym
danych pochodzących z pracy maszyn rolniczych.
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Ogrom korzyści
FieldViewTM Plus oferuje najbardziej przydatne narzędzie
do szybkiego podejmowania decyzji:
// analizę uzyskanych plonów,
// raporty z różnych fragmentów pól,
// rozbudowaną wizualizację i zdalny podgląd
poszczególnych pól
// odbieranie i przechowywanie danych płynących
z pracujących maszyn rolniczych,
// wgrywanie danych przez narzędzie przetwarzania
danych Data InBox,
// prognozę pogody,
// zdjęcia satelitarne pól różnicujące strefy lepszej
i gorszej zdrowotności roślin,
// mapy zużycia wody dla upraw.
Kondycja roślin pod stałą kontrolą
FieldView™ Plus wykorzystuje dane z satelity do monitorowania stanu upraw. Dzięki analizie światła słonecznego
odbitego przez liście rośliny uprawnej i przetworzonego
przez platformę można w czasie rzeczywistym zmierzyć zdrowotność roślin. Każdą zmianę odzwierciedlają aktualizowane co kilka dni zdjęcia satelitarne.
Zdjęcia satelitarne dostarczaja także informacje
o skuteczności i efektywności podjętych przez nas
działań agronomicznych.
Stosowanie różnych środków ochrony lub zróżnicowanych
dawek tego samego produktu wpływa na końcowy efekt,
co może być widoczne już po kilku dniach od zastosowania. Porównanie tych danych pod koniec sezonu z wynikami plonów pozwoli podjąć lepsze decyzje w przyszłości.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Mapy wegetacji oraz mapy rozpoznawcze tworzone przez
FieldView™ Plus pomagają rolnikom dostrzec zmiany
i podejmować decyzje, dostarczają informacji o skuteczności
podjętych działań agronomicznych.
Jednoczesny zbiór i analiza jakości plonu
Jednym z najważniejszych narzędzi FieldView™ Plus jest
analiza plonowania oparta na danych płynących z kombajnu wyposażonego w czujniki, które umożliwiają precyzyjne
rejestrowanie ilości zebranego plonu oraz jego wilgotności.
Podczas przejazdu maszyny tworzy się mapa różnicująca
kolorystycznie miejsca bardziej i mniej plonotwórcze. Dołączona do mapy legenda wskazuje operatorowi, jaki średni
plon w przeliczeniu na hektar uzyskała dana strefa. Następnie te dane zostają przetworzone pod kątem różnych
zmiennych, co pozwoli rolnikowi ocenić, które działania
agronomiczne najkorzystniej wpłynęły na plonowanie roślin.

Skrypty siewu kukurydzy FieldView™
Ważną funkcją w pakiecie FieldView™ Plus są
Skrypty siewu FieldView™, czyli zalecenia siewu odmian
kukurydzy Dekalb® oparte na zdjęciach satelitarnych
oraz mapach plonów z poprzednich sezonów.
Rolnik posiadający siewnik z kontrolą sekcji wysieje nasiona tak, by maksymalnie wykorzystać miejsca na polach o największym potencjale i ograniczyć liczbę nasion
w strefach gorszej żyzności. Ograniczone zostają straty
w materiale siewnym i zapewniony wyrównany wzrost
roślin nawet w mocno zmiennych warunkach. Istnieje
też możliwość samodzielnego generowania skryptów.
Wewnątrz obrysów pól dodanych wcześniej do konta
można dodać strefy o zmiennej ilości nasion.

Najbardziej istotną informacją jest zróżnicowanie plonu na
konkretnym polu oraz możliwość wskazania czynników,
które go warunkują.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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FieldView™ Plus to innowacyjne,
zaawansowane i przyjazne
w obsłudze narzędzie
wspierające decyzje rolnika
w oparciu o analizę wielu
istotnych danych
źródłowych.

Zrównoważone stosowanie środków
ochrony roślin i nawozów
FieldView™ Plus pozwala na tworzenie
zaleceń stosowania środków ochrony
roślin oraz nawozów. Tworzenie stref
o zmiennym dawkowaniu umożliwia:
// precyzyjne i oszczędne stosowanie produktów,
// prowadzenie doświadczeń oceniających
efektywność zastosowanych produktów,
// rotowanie dawką i rodzajem produktu.
Suma korzyści
Praca z platformą FieldView™ Plus
przekłada się na:
// poprawę wydajności produkcji,
// ograniczenie zbędnych zabiegów ochrony i nawożenia.

Rolnik, który do tej pory kierował się intuicją
i subiektywną oceną, może podejmować decyzje
wsparte obiektywnymi danymi.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Program porównawczy II

Program Bayer
Input® Triple + Ascra® Xpro

Program porównawczy I

Przykład dobrej praktyki
W tym roku użytkownicy Field View™ Plus wykorzystali funkcjonalność platformy do oceny zdrowotności roślin w okresie wegetacji
oraz mapowania plonów pszenicy podczas żniw.
W tym celu przeprowadzono w gospodarstwie pod Malborkiem
test porównawczy dotyczący skuteczności różnych programów
fungicydowych (produktów Bayer i porównawczych).
Oto wyniki (fot. 3):
// obszar opryskany fungicydami Input Triple
i Ascra Xpro uzyskał plon na poziomie 5,6 t/ha,
// program porównawczy I
plon na poziomie 3,72 t/ha,
// program porównawczy II
plon na poziomie 4,19 t/ha.
Podobne różnice dostrzeżono w trakcie wegetacji
(fot. 2). Wigor roślin pszenicy po oprysku fungicydami Input Triple i Ascra Xpro (kolor ciemnozielony) był silniejszy niż w przypadku programów
porównawczych (kolor jasnozielono-żółty).
Świadczy to o:
// wysokiej skuteczności zwalczania chorób,
// nieograniczonym (bez stresu) wzroście,
// fizjologicznej aktywności fungicydów.

Fot. 2

Wielkość plonu
Pszenica ozima, bardzo późny
termin siewu - przełom
listopada/początek grudnia .

Program Bayer:
Input® Triple + Ascra® Xpro

5,65
t/ha

Program porównawczy I

3,72

Program porównawczy II

4,19

t/ha

t/ha

Zastosowanie programu fungicydowego Bayer
w tym teście przyniosło wzrost wydajności plonów co przekłada się na większy dochód rolnika.
Wszystkie procesy, dzięki FieldViewTM Plus, były
widoczne w czasie rzeczywistym, a podejmowane
przez plantatora decyzje zostały wsparte obiektywnymi
danymi. ///

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Wielkość plonu

Fot. 3

Program
Bayer:
Input® Triple
+ Ascra® Xpro

Program
porównawczy I

Program
porównawczy II
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

ZBOŻA
FUNGICYDY
Ascra® Xpro 260 EC
Delaro® 325 SC
Input® Triple

HERBICYDY
Atlantis® Star
Bacara® Trio 516 SC
Expert® Met 56 WG
Huzar® Activ Plus
Komplet® 560 SC
Puma® Uniwersal 069 EW
Sekator® Plus

ZAPRAWY
Bariton® Super 97,5 FS
Scenic® 080 FS
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Kryteria wyboru
zapraw nasiennych
Istnieje wiele czynników decydujących o ilości i jakości uzyskiwanych
plonów zbóż. Na szali miary sukcesu są: zasobność, struktura
i pH gleby, agrotechnika, wybór sposobu uprawy roli, przedplon
i zmianowanie oraz ochrona wybranych odmian zbóż.

Ale to nie wszystko.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Kompleks powyższych czynników dodatkowo weryfikuje przebieg warunków pogodowych w danym sezonie wegetacyjnym. Należy pamiętać, że wpływom podlegają nie tylko rośliny uprawne, ale także mikroorganizmy zdeponowane w glebie na resztkach pożniwnych czy ziarnie
zbóż. Chociaż w zbiorowisku mikroorganizmów towarzyszących uprawie
zbóż dominują grzyby saprotroficzne rozkładające martwą materię organiczną, to około 20-procentowy udział mikroorganizmów o cechach patogenicznych jest wystarczający, aby deprecjonować jakość i ilość plonów.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Zaprawianie ziarna – niedrogie,
skuteczne, obligatoryjne
Z bankiem licznych patogenów w postaci form przetrwalnych, zarodników, strzępek, a nawet uśpionej grzybni
w ziarniaku rośliny mierzą się już od siewu. Jego wczesny
termin dodatkowo wydłuża czas ekspozycji ziarna i siewek na potencjalne zagrożenie kondycji zdrowotnej roślin,
szczególnie w okresie długiej jesienno-zimowej wegetacji
zbóż. Dlatego też zaprawianie ziarna jest uzasadnionym,
najtańszym, obligatoryjnym, a w przypadku wielu patogenów (Tiletia, Ustilago, Microdochium) jedynym skutecznym zabiegiem plonochronnym. Ilość aplikowanych
substancji aktywnych zapraw jest bardzo mała i zabieg
nie stanowi balastu dla środowiska agroekosystemów.
Do wieloskładnikowych zapraw należą Scenic® 080 FS
i zaprawa Bariton® Super 97,5 FS, aplikowane w dawce
100 ml na 100 kg ziarna zbóż ozimych z dodatkiem wody
(400-800 ml). Bariton Super łączy trzy substancje

Przeciwko rozwojowi grzybów
Drugi systemiczny składnik triazolowy
w preparatach Scenic i Bariton Super, tebukonazol, ma
działanie zapobiegawcze i interwencyjne, co poszerza
spektrum działania inhibicji względem grzybów, zarówno na
powierzchni ziarna, jak i związanych z zarodkiem od okresu
kwitnienia. W wielu doświadczeniach laboratoryjnych i polowych wykazano, że protiokonazol i tebukonazol (FRAC 3
o średnim ryzyku nabywania odporności przez grzyby) mają
silny hamujący wpływ na grzyby z rodzaju Fusarium, dominujące w kompleksie zgorzeli siewek.
Dla wysokiej energii ziaren
Działanie trójskładnikowych zapraw
pozwala również kontrolować nasilenie pleśni śniegowej,
śnieci cuchnącej, głowni pylącej jęczmienia oraz pasiastości
liści jęczmienia i plamistości siatkowej jęczmienia. Szerokie
spektrum działania w stosunku do patogenów przenoszonych

Wśród kryteriów doboru zapraw nasiennych zbóż należy położyć nacisk
na wieloskładnikową kompozycję produktu, która pozwala na wzajemne
uzupełnianie skuteczności działania substancji aktywnych względem
patogenów i wykorzystuje różne mechanizmy inhibicyjnego działania.
aktywne: fludioksonil 37,5 g/l, protiokonazol 50 g/l
i tebukonazol 10 g/l. Natomiast Scenic stosowany
w zbożach ozimych i jarych zawiera protiokonazol
37,5 g/l, fluoksastroninę 37,5 g/l oraz tebukonazol 5 g/l.
Przeciwko uodpornieniu
Fludioksonil należący do fenylopiroli
bezpośrednio wpływa na błony komórkowe grzybów oraz na
syntezę aminokwasów przez patogeny. Został zakwalifikowany do grupy FRAC 12, którą wyróżnia niskie ryzyko uodparniania patogenów na substancję aktywną. Zakres działania
fludioksonilu skutkuje hamowaniem wzrostu i rozwoju grzybni
oraz kiełkowania zarodników i ma charakter zapobiegawczy.

z ziarnem, a dających symptomy także na liściu czy po
wykłoszeniu, są zaletami produktów. Kompozycje trzech
substancji aktywnych skutkują również wysoką energią
kiełkujących ziaren, równymi i wczesnymi wschodami
w porównaniu do ziaren niezaprawianych oraz wyższą obsadą
po zimie i wzrostem MTZ. Stosowanie zapraw wieloskładnikowych, których substancje aktywne mają szerokie spektrum
inhibicji względem wielu gatunków grzybów i wykorzystują
odmienne mechanizmy ograniczania wzrostu, rozwoju
i metabolizmu patogenów zbóż oraz są łatwe w aplikacji
i dobrze wiążą się z powierzchnią zaprawianego ziarna,
stanowi fundament sukcesu uprawy zbóż. ///

Przeciwko oddychaniu grzybów
Fluoksastrobina należy do strobiluryn
hamujących oddychanie mitochondrialne komórek grzybów, co powiązane z jednoczesnym działaniem innych
substancji skutecznie przeciwdziała rozwojowi grzybów.
Przeciwko biosyntezie grzybów
Systemiczną ochronę przed patogenami zapewnia protiokonazol, który już po kiełkowaniu ziarna może układowo przemieszczać się w siewkach, ograniczając biosyntezę steroli grzybów,
np. ergosterolu niezbędnego do budowy i funkcji ściany
komórkowej grzybów. Ten triazol jest skuteczny w hamowaniu grzybów patogenicznych, a jednocześnie nie
obciąża gleby, ponieważ okres jego połowicznego rozkładu jest najkrótszy spośród pozostałych azoli i wynosi
1,6 dnia. Protiokonazol nie prowadzi do efektu fitotoksycznego podczas szybkiego tempa wzrostu roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Zaprawiaj
mądrze.
Zbieraj obficie

FUNGICYD

SKŁAD
protiokonazol – 37,5 g/l
fluoksastrobina – 37,5 g/
lltebukonazol – 5 g/l

ZASTOSOWANIE
pszenica ozima
pleśń śniegowa, zgorzel siewek,
śnieć cuchnąca, śnieć gładka,
septoriozy liści, głownia pyląca
pszenżyto ozime
pleśń śniegowa, zgorzel siewek
żyto
pleśń śniegowa, zgorzel siewek,
głownia źdźbłowa żyta
pszenica jara
zgorzel siewek, śnieć
cuchnąca, śnieć gładka

Nie ulega wątpliwości, że zaprawianie zbóż to
przepustka do bezpiecznego i zadowalającego
zbioru. Jak wybrać idealny preparat? Najlepiej
sprawdzać i porównywać składy. Jedną z ofert,
na którą warto zwrócić uwagę, jest Scenic® 080 FS
– zaprawa grzybobójcza w formie płynnego
koncentratu zawiesinowego do zaprawiania
ziarna.
Scenic to środek o działaniu powierzchniowym i układowym, który jest
przeznaczony do ochrony ziarna siewnego zbóż takich jak: pszenica ozima, pszenica jara oraz pszenżyto ozime i żyto. Skład produktu
jest nieprzypadkowy i przemyślany. Tebukonazol (5,0 g/l), fluoksastrobina (37,5 g/l) oraz protiokonazol (37,5 g/l) to mocni zawodnicy, którzy poradzą sobie w ochronie i zabezpieczeniu ziarna przed chorobami.
Preparat ma wygodną formę płynnego koncentratu i nadaje się do
zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych
i zawiesinowych.

DAWKOWANIE
Maksymalna dawka do
jednorazowego zastosowania:
100 ml środka/100 kg ziarna
z dodatkiem 500 ml wody.
Zalecana dawka do
jednorazowego zastosowania:
100 ml środka/100 kg ziarna
z dodatkiem 500 ml wody.
Maksymalna liczba zabiegów
w sezonie wegetacyjnym: 1

Zaprawianie zbóż za pomocą Scenic to doskonałe
zabezpieczenie ziarna przed groźnymi agrofagami takimi jak:
pleśń śniegowa zbóż, zgrzel siewek, głownia źdźbłowa żyta.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Nowe sposoby
zwalczania
wyczyńca
polnego

Szkodliwość wyczyńca polnego jest ogromna, można spotkać się z opracowaniami
mówiącymi nawet o 90-procentowej obniżce plonowania pszenicy.
Jest to gatunek o dość szerokim spektrum kiełkowania,
zarówno jesienią, jak i wiosną.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Chwasty trawiaste stają się
coraz większym problemem
w uprawach zbożowych. Głównym
czynnikiem takiej sytuacji jest
nieprawidłowe zmianowanie oraz
uproszczenia lub błędy w uprawie.
Dlatego też zauważalna jest coraz
większa ekspansja chwastów takich
jak wyczyniec polny. W skrajnych
przypadkach uprawa zbóż może
stać się nieopłacalna.

Niezwalczany wyczyniec polny
przerasta łan pszenicy.

Wyczyniec polny charakteryzuje się szybkim
wzrostem wiosennym. Konkuruje z rośliną
uprawną o składniki pokarmowe.

Szkodliwość miotły zbożowej jest powszechnie znana, a wykonywanie zabiegów
herbicydowych mających na celu jej eliminację jest konieczne. A jak przedstawia się sytuacja zagrożenia innymi chwastami zaliczanymi do traw? Występują
licznie, ale w uprawie zbóż największym problemem są niezmiennie: wspomniany
wyczyniec polny, stokłosy i życice. Chwasty te stanowią zagrożenie lokalne – ich
pojawienie się jest silnie uzależnione od rodzaju gleby. Mogą one występować
także w obrębie poszczególnych gospodarstw (przyczyną jest np. przemieszczanie nasion na narzędziach uprawowych czy ciągnikach). Jednym z ciekawszych
chwastów pod względem botanicznym jest przywoływany wyczyniec polny.
Chwast ten, potocznie zwany trawicą lub lisim ogonem, występuje szczególnie na polach
zlokalizowanych w dawnych rozlewiskach rzek, stąd kojarzony jest z ciężkimi madami. W sprzyjających warunkach potrafi przetrwać także na nieco lżejszych glebach.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Specyfika wyczyńca a strategia
agrotechniczna
Wskutek zmian klimatu cztery pory roku zaczęły się zamazywać i w okresie od siewu zbóż do
wiosny mamy raczej do czynienia z tzw. niekończącą się jesienią, bez przerwy w okresie wegetacji
(z przemrożeniem gleby i pokrywą śnieżną).
Dlatego do kwestii zwalczania wyczyńca rolnik powinien podejść ze szczególną uwagą. Wyczyniec skiełkowany we wczesnych fazach wzrostu zboża to silna
konkurencja i duże osłabienie plonów. Niestety nie jest
to największy problem związany z jego szkodliwością.
To dziki gatunek chwastu, który znacznie szybciej startuje wiosną i szybko przerasta fazę, w której może być
skutecznie zwalczany. Spośród metod niechemicznych
największe znaczenie ma zmianowanie z maksymalnym
udziałem zbóż, co najwyżej na poziomie 50% (im mniej,
tym lepiej), uprawa roślin bobowatych grubonasiennych czy
z rodziny krzyżowych. Dobrze działa również łączenie roślin
z różnych terminów siewu, ponieważ wtedy chwasty mogą
być niszczone mechanicznie. Warto także rozważyć wprowadzenie tzw. pielenia. Jedną z metod agrotechnicznej walki
z wyczyńcem jest przygotowanie stanowiska pod siew kilka tygodni wcześniej. Dzięki temu zabiegowi część nasion chwastu
skiełkuje jesienią. Kolejnym ze sposobów jest oprysk środkiem
Roundup®, wykonywany bezpośrednio przed siewem. Dobrym
pomysłem jest również opóźnienie siewu, co zazwyczaj pomaga
zwalczać chwast. Ważne jednak, aby za długo nie przesuwać tego
terminu, gdyż wiąże się to z obniżeniem potencjału plonowania.
Podobną strategię można przyjąć przy wysiewie roślin jarych, stąd
konieczność wyrównania orki czy innej uprawki. W tym przypadku rośliny wyczyńca, które skiełkują, będą niszczone mechanicznie
lub herbicydem totalnym. Odmiany powinno się natomiast dobierać
w taki sposób, aby miały one silną zdolność do krzewienia i szybkiego zakrywania powierzchni, tak aby utrudnić kiełkowanie chwastom.

A

B

C

Ujęcie z lotu ptaka:
A – przykładowe poletka bez żadnego zabiegu (kontrole)
B – kombinacja z bardzo dobrą skutecznością
C – test odporności w polu (stosowanie graminicydu)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Chemiczna walka z wyczyńcem powinna być
ukierunkowana na jesienne zwalczanie
i ewentualnie wiosenny zabieg poprawkowy.
Test na odporność
Oprócz agrotechnicznej walki z chwastami, dobrze, aby stosowanie herbicydów było zawsze traktowane jako ostateczność. Natomiast ze zmianowaniem powinna być powiązana
rotacja substancji aktywnych i ich mechanizmów działania.
Nie mniej ważne w przypadku tak trudnych do zwalczenia
chwastów jest poznanie, czy na danym polu występuje zjawisko odporności. Jest to możliwe po wykonaniu specjalistycznych testów laboratoryjnych. Badanie pozwoli wyeliminować
ryzyko pogłębiania odporności w roślinach następczych.
Gdy zostanie stwierdzone występowanie chwastu na polu,
skupianie się tylko i wyłącznie na zabiegu wiosennym może
być niewystarczające, ponieważ, jak już wspomniano, jest
to chwast bardzo ekspansywny. Nawet dobre herbicydy nie
zagwarantują wystarczająco długiego okresu działania, stąd
kolejną opcją jest wykonanie następnych zabiegów jesienią.

Faza, w której jest już zdecydowanie za późno na
zabiegi chwastobójcze.
W zwalczaniu wyczyńca polnego ważne jest jego
zwalczanie w odpowiedniej fazie rozwojowej.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Eksperyment i jasne wnioski
Aby to udowodnić w 2019 roku w Retkowie,
w północnej części województwa dolnośląskiego,
założono doświadczenie porównujące preparaty
stosowane jesienią i wiosną. Celem doswiadczenia
było ustalenie optymalnej ochrony przed wyczyńcem.
Na wybranym, nieco podmokłym polu od kilku lat
obserwowano występowanie wyczyńca polnego.
Po pobraniu prób roślinnych badania laboratoryjne
nie wykazały jakiejkolwiek odporności populacji na herbicydy. Na polu prowadzona była uprawa bezorkowa,
w której stosowano bronę talerzową i ciężki kultywator
w celu głębokiego spulchnienia. Na dobrze przygotowanym stanowisku wysiano pszenicę, a pierwszy zabieg
wykonano około 10 dni po siewie, gdy pszenica miała

Wieloletnie doświadczenia wskazują, że jesienią najskuteczniejsze zabiegi to te
przeprowadzane na bardzo małych chwastach (w przypadku wyczyńca najlepiej
do fazy pierwszego liścia) lub przed ich wschodami.
pierwszy liść. Poza wilgotną glebą jest to
jeden z kluczowych elementów koniecznych do uzyskania pożądanych efektów
w walce przeciwko wyczyńcowi polnemu.
Jesień w tym regionie, jak i praktycznie
w całej Polsce, była bardzo mokra, a zima
bezśnieżna. Znaczące spadki temperatur
odnotowano dopiero na przedwiośniu.
Przypadało to na pierwsze zabiegi fungicydowe
i regulacyjne w zbożach, przez co część
plantacji została delikatnie uszkodzona.
Zabieg B (w fazie BBCH 31) wykonano w słoneczny dzień, co również nie jest bez znaczenia
przy zwalczaniu chwastów jednoliściennych. Na
niektórych kombinacjach był to zabieg podstawowy (jedyny), na innych można go traktować jako
zabieg poprawkowy (po jesiennym stosowaniu).
Przedmiotowe badania potwierdziły konieczność
stosowania preparatów jesiennych, gdyż najwyższą
skuteczność uzyskano właśnie na kombinacjach
z zabiegiem A i B. Dobrą informacją, wynikającą
z niniejszego doświadczenia, jest fakt, że niektóre
kombinacje stosowane tylko jesienią mogą bardzo
dobrze przeciwdziałać plenieniu się wyczyńca. Herbicydy takie jak Komplet® 560 SC czy Expert® Met 56 WG
bardzo dobrze zwalczają miotłę zbożową, niestety mogą
okazać się niewystarczające w przypadku wyczyńca
polnego.
Oprócz ewidentnej szkodliwości konkurowania chwastów
z rośliną uprawną wyczyniec polny przyczynia się do
zwiększania wylegania pszenicy. Prowadzi to do jeszcze
większego spadku plonowania.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Na takich stanowiskach warto rozważyć ich mieszaninę
(np. Komplet z Expert Met w odpowiednich proporcjach).
Zwiększa to koszt zabiegu, ale w tym przypadku nie ma
możliwości wprowadzania oszczędności, gdyż wyczyniec
polny jest chwastem ekspansywnym mocno redukującym
plon. Dlatego należy stosować wyższe dawki preparatów,
tak aby ich skuteczność była wystarczająca, i przeciwdziałać
uodparnianiu się chwastów.
Trzeba zaznaczyć, że wiosenne zabiegi herbicydowe cieszą się bardzo dużą popularnością. Kombinacje z użyciem
preparatu Atlantis® Star wraz z Biopowerem pozwalają
uzyskać efekty na poziomie 90-95%. W przypadku zwalczania
chwastów jednoliściennych w zbożach należy się liczyć z tym,
że wyniki na plantacjach produkcyjnych nie zawsze będą na
oczekiwanym poziomie. Z jednej strony wynika to z nierównomiernego występowania wyczyńca na polu, gdyż szczególnie
występuje on w zagłębieniach. Z drugiej strony istnieje coraz
większa konkurencyjność tego chwastu względem pszenicy
czy innych zbóż. Z przeprowadzonego doświadczenia jednoznacznie wynika, że najlepsze rezultaty zwalczania wyczyńca
przynosi połączenie zabiegów jesiennych z wiosennymi. ///
Odpowiednio dobrana strategia zwalczania chwastów
pozwala cieszyć się czystym łanem także na polach
z problemem wyczyńca polnego.

Skuteczność badanych preparatów zwalczających
wyczyńca polnego (w %)
Bacara Trio 516 SC 0,45 l/ha
Attribut 70 SG 60 g/ha

A
B

Bacara Trio 516 SC 0,45 l/ha

A

Atlantis Star 0,333 kg/ha B
Biopower 1 l/ha
B
Komplet 560 SC 0,3 l/ha
Expert Met 56 WG 0,3 kg/ha

A
A

Bacara Trio 0,45 l/ha
Atlantis Star 0,2 kg/ha
Biopower 1 l/ha

A
B
B

Expert Met 56 WG 0,35 kg/ha

A

Komplet 560 SC 0,5 l/ha

B

0
20
Zabieg A: jesień / BBCH pszenicy – 11 Zabieg B: BBCH pszenicy – 31
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Odpocznij
od chwastów
Wygodne stosowanie, łatwe
dawkowanie, pewność
zastosowanego rozwiązania
– poszukiwany zestaw zalet
herbicydu jest na wyciągnięcie
ręki. Z preparatem
Huzar® Activ Plus odpoczywa
się od chwastów!
Przepis na sukces
Unikalny skład – jodosulfuron (10 g/l), tienkarbazon (7,5 g/l) oraz 2,4 D (300 g/l) – gwarantuje szybki efekt wizualny i unieszkodliwienie
uciążliwych chwastów jednoliściennych.
Huzar Activ Plus skutecznie zwalcza chwasty:
// jednoliścienne (wrażliwa miotła zbożowa
i życice),
// dwuliścienne (w tym przytulia czepna,
chaber bławatek oraz fiołek polny wiosną).
O terminie decyduje rolnik
Preparat można zastosować w momencie dogodnym dla rolnika, a nie w określonych warunkach pogodowych lub
organizacyjnych. Zachowuje się przy
tym pewność, że substancja dokładnie pokryje powierzchnię chwastów.

Huzar Activ Plus zwalcza chwasty w różnych
stadiach rozwojowych, poczynając od siewek,
a kończąc na fazie pierwszego kolanka.

Wygoda stosowania
Huzar Activ Plus skutecznie zwalcza
chwasty jedno- i dwuliścienne bez
konieczności sporządzania mieszanek zbiornikowych. Nie wymaga
łączenia z innymi herbicydami w celu
uzupełnienia go o dodatkowe
substancje, aby zwiększyć jego
skuteczność czy poszerzyć spektrum zwalczanych chwastów.
Wygodne stosowanie zapewnia
także płynna formulacja OD.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Dawkowanie jest łatwe do przeliczenia:
jeden produkt – jedna dawka 1 l/ha.

HERBICYD
SKŁAD
jodosulfuron – 10 g/l
tienkarbazon – 7,5 g/l
2,4-D – 300 g/l

Szybkie działanie
Na efekty działania herbicydu nie trzeba długo
czekać, widoczne są już kilka dni po zabiegu.
Najszybciej dostrzega się je na chwastach dwuliściennych, natomiast chwasty jednoliścienne
zamierają po 3-5 tygodniach. Dodatek tienkarbazonu wzmaga działanie przeciwko chwastom
dwuliściennym, włącznie z tak uciążliwymi jak przytulia czepna, chaber bławatek czy fiołek polny.

ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, pszenżyto
ozime, żyto ozime

ZWALCZANE CHWASTY
bodziszek drobny, chaber bławatek,
fiołek polny, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, jasnota różowa,
mak polny, maruna bezwonna,
miotła zbożowa, niezapominajka
polna, ostrożeń polny, przetacznik
bluszczykowy, przetacznik perski,
przetacznik polny, przytulia
czepna, rumian polny, rumianek
pospolity, samosiewy rzepaku,
tasznik pospolity, tobołki polne

Bez ograniczeń
Środek szybko rozkłada się w glebie i nie stwarza
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. To rolnik
decyduje o tym, co w następnej kolejności będzie
uprawiał, a nie strategia obrony przed chwastami. ///

TERMIN STOSOWANIA

Skuteczność działania herbicydu
Huzar Activ Plus

od początku fazy krzewienia roślin
do końca fazy pierwszego kolanka

Badania Bayer 2013-2015; średnia z 68 doświadczeń

DAWKA

miotła zbożowa

1,0 l/ha

chaber bławatek

UWAGA

przytulia czepna

Środek wnika do rośliny w ciągu
2 godzin od zastosowania.
Najskuteczniej niszczy chwasty
jednoliścienne w fazie 2-4 liści.

mak polny
fiołek polny
przetacznik polny

Proste
stosowanie:

przetacznik bluszczykowy
przetacznik perski
ostrożeń polny
jasnota purpurowa
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

26

HEKTAR wiosna 2021

Plus
za plusem

W sytuacji rosnącego
zagrożenia ze strony chwastów
dwuliściennych warto wybrać
herbicyd zawierający substancje
czynne o różnym sposobie działania.
Sekator® Plus to nowoczesny
preparat zapewniający szerokie
spektrum działania, w tym zwalczanie
chwastów odpornych.
Deszcz to wreszcie nie przeszkoda
Płynna formulacja OD herbicydu zapewnia równomierne pokrycie i szybkie pobieranie preparatu przez chwasty. Odporność
na zmywanie przez deszcz sprawia, że ewentualne opady krótko
po zabiegu nie obniżają skuteczności preparatu Sekator Plus.
Płynna postać środka ułatwia dozowanie i przygotowanie cieczy
roboczej.
Decyduj, kiedy zastosujesz
Ważną zaletą preparatu Sekator Plus jest zwalczanie chwastów
w różnych stadiach rozwojowych, poczynając od siewek, a kończąc
na bardziej zaawansowanych w rozwoju chwastach. Środek można
stosować nawet w fazie końca drugiego kolanka z dobrym efektem
chwastobójczym.

Sekator Plus to odpowiedź na współczesne wyzwania:
// postępująca kompensacja zachwaszczenia,
// coraz mniejsza wrażliwość lub postępujące zjawisko
uodparniania się chwastów na niektóre substancje
(np. z grupy sulfonylomoczników).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Sekator Plus najskuteczniej niszczy chwasty
jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt
chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14-18 dni.
Skuteczne trio substancji czynnych
Sekator Plus to herbicyd zawierający trzy substancje czynne:
• 2,4-D w postaci estru – regulator wzrostu, zakłóca on podział komórek prowadzący do deformacji liści i łodyg, zahamowania wzrostu, karłowacenia,
a następnie chlorozy, nekrozy i zasychania roślin,
• amidosulfuron i jodosulfuron – zaliczane do inhibitorów działania syntetazy
acetylomleczanowej (ALS) powodującej blokowanie syntezy białek, hamującej w efekcie wzrost rośliny.
Środek pobierany jest głównie poprzez liście chwastów, w mniejszym stopniu
przez korzenie i przemieszczany w roślinie. Nowy Sekator Plus to specjalista
w zwalczaniu przytulii czepnej i chabra bławatka. Wyróżnia się bardzo dobrym
działaniem na ostrożeń polny, rdesty, rumianowate oraz maki.

Skuteczność zwalczania przez Sekator Plus
uciążliwych chwastów w zbożach
Doświadczenia rejestracyjne przeprowadzone w Polsce i krajach bałtyckich (n = 38)
zboża ozime

skuteczność (w %)

80
60
40
20

y
ist

ln
rd
e

st

pl

am

po
ń
że
tro
os

ko

m

os

a

bi

po
łek
fio

y

ała

y
ln

y
ak

m

ar

un

a

m

zw
be

po

on

ln

na

na
lia
tu
zy
pr

ch

ab

er

bł

cz

aw

ep

at

ek

0

Sekator Plus 0,6 l/ha

SKŁAD
2,4-D w formie estru – 433 g/l
amidosulfuron – 25 g/l
jodosulfuron – 6,25 g/l

ROŚLINA CHRONIONA
jęczmień ozimy, pszenica
ozima, pszenżyto ozime, żyto
ozime, jęczmień jary, pszenica
jara, pszenżyto jare

ZWALCZANE CHWASTY

zboża jare

100

Sekator Plus 0,45 l/ha

HERBICYD

prep. porównawczy 1,0 l/ha

Skuteczność, która nie ogranicza
Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna), nie
stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Jesienią po zbiorze
rośliny uprawnej, w której zastosowano preparat, i po wykonaniu płytkiej
uprawy gleby można uprawiać pszenicę ozimą, pszenżyto ozime, żyto.
Rzepak ozimy uprawia się po minimum 114 dniach od aplikacji środka, jeśli
wystąpiły opady w wysokości co najmniej 100 mm i zastosowano uprawę
bezorkową lub po minimum 100 dniach od stosowania preparatu, jeżeli
wykonano orkę. Wiosną po płytkiej uprawie gleby można uprawiać zboża
jare (pszenica, jęczmień, pszenżyto, owies), burak cukrowy, rzepak jary,
soję, groch, kukurydzę.

Zboża ozime i jare:
chaber bławatek, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa,
jasnota różowa, komosa biała,
mak polny, maruna bezwonna,
niezapominajka polna, ostrożeń
polny, poziewnik szorstki, przetacznik
bluszczykowy, przetacznik polny,
przytulia czepna, rdest plamisty, rumian
polny, samosiewy rzepaku, tasznik
pospolity, tobołki polne, fiołek polny,
rdest powojowaty, przetacznik perski,
wilczomlecz obrotny, dymnica pospolita

TERMIN STOSOWANIA
od fazy 3 liści do fazy drugiego
kolanka zbóż (BBCH 13-32)

DAWKA
zboża jare: 0,45-0,6 l/ha
zboża ozime: 0,6 l/ha

Zgrane duety
Sekator Plus dobrze miesza się z innymi herbicydami zwalczającymi
chwasty jednoliścienne, redukując jednocześnie chwasty trawiaste
i chwasty dwuliścienne. Dobrze uzupełnia się z Atlantisem Star w kompleksowym zwalczaniu trudnych chwastów trawiastych, miotły zbożowej
i chwastów dwuliściennych. Dawki produktów zależą od gatunków chwastów trawiastych, które są głównym celem zwalczania.
Na polach o potwierdzonej odporności miotły zbożowej skutecznym rozwiązaniem jest połączenie Sekatora Plus z Pumą® Uniwersal 069 EW.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Działanie
Input Triple
w praktyce
Czas podsumować sezon 2019/2020 i sprawdzić,
jaką wydajność osiągnęły zboża. Zebraliśmy opinie
rolników na temat nowego preparatu Input® Triple,
który może być stosowany razem z preparatem
Ascra® Xpro 260 EC w uprawie pszenicy
ozimej. Jakie są finalne efekty tego programu
fungicydowego?
Input Triple to nowy fungicyd o wyjątkowym składzie dopasowanym do
pierwszego zabiegu. Zawiera trzy substancje czynne: 160 g/l protiokonazolu (z grupy triazoli), 200 g/l spiroksaminy (z grupy ketoamin) oraz
40 g/l proquinazydu (z grupy chinazolin). Pochodzą one z różnych grup
chemicznych, dzięki czemu skuteczność preparatu jest bardzo wysoka. Środek działa układowo i chroni takie gatunki zbóż jak: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, a także
jęczmień jary. Przed jakimi chorobami chroni Input Triple? Głównie
są to łamliwość podstawy źdźbła, ale też np.: septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż czy rdza brunatna.
Technologia w komplecie
Preparat Input Triple polecany jest w technologii razem
ze środkiem Ascra Xpro, gdzie Input Triple stosuje się w tzw.
terminie T-1, jako ochronę rośliny przed grzybami powodującymi choroby podstawy źdźbła, ale też przed patogenami,
które atakują dolne liście zbóż. Optymalnym terminem do
wykonania zabiegu jest faza pierwszego kolanka (BBCH 31)
lub wcześniej, np. podczas wilgotnej pogody przeprowadza
się go w fazie początku strzelania w źdźbło (BBCH 30).
Input Triple można także stosować do fazy BBCH 49, kiedy
to z pochwy liściowej wyłaniają się pierwsze ości kłosa.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

ZBOŻA
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Input Triple zwalcza również mączniaka prawdziwego zbóż
i traw, zarówno interwencyjnie, jak i zapobiegawczo.
Efekt ochronny utrzymuje się przez długi czas, co pozytywnie
wpływa na zdrowotność liścia podflagowego oraz flagowego.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Z kolei Ascra Xpro zalecana jest w terminie T-2, czyli do
stosowania na liść flagowy. Wówczas można uzyskać
spektakularne wręcz efekty, ponieważ program ochrony oparty
na preparatach Input Triple i Ascra Xpro doskonale zabezpiecza plantację przed chorobami i zapewnia wydanie wysokich
plonów. Warto jednak dodać, że w przypadku niekorzystnych
warunków pogodowych rekomendowane jest wykonanie
zabiegu na kłos przeciwko fuzariozie kłosa.

Przypominamy, że Ascra Xpro to również nowy fungicyd, który
zalecany jest do stosowania w terminie T-2. Zawiera on dwie
substancje czynne z grupy SDHI – biksafen w ilości 65 g/l
i fluopyram również w ilości 65 g/l, ale też bardzo dobrze
znany protiokonazol w ilości 135 g/l. Jednak to właśnie
zwiększona zawartość fluopyramu zapewnia lepszą kontrolę
nad utajonym okresem rozwoju chorób.

Jak preparat bądź cała technologia
sprawdziły się bezpośrednio
u rolników w sezonie 2019/2020?

Rafał Kopij – woj. dolnośląskie

Raport z woj. dolnośląskiego
Rozmawialiśmy o technologii z Rafałem Kopijem, dyrektorem
Zakładu Rolnego Krzeczrol-Urbex na Dolnym Śląsku. Gospodarstwo
liczy 1070 ha, położone jest w gminie Lubin, a dokładnie w miejscowości Krzeczyn Wielki. Produkcja zbóż w minionym sezonie
wynosiła ok. 515 ha, z czego samej pszenicy ozimej – 165 ha.
Dodatkowo wysiane były też inne gatunki zbóż, rzepak i kukurydza.
Technologia Bayer była testowana po raz pierwszy na 20 ha. Dla porównania wybrano obszar o powierzchni 18 ha (i podobne warunki), na którym
zostały zaaplikowane inne preparaty. Badane pole o glebie mozaikowatej
w 10% zajmuje klasa IIIb, a reszta to gleby od IV do V. Przedplonem na
polu z technologią Bayer była kukurydza, całość w uprawie orkowej.
– Odmiana Findus została wysiana późno, bo 5 listopada, mimo to nie było
powodów do jej dokrzewienia. Po zimie plantacja wyglądała korzystnie, nie
zaobserwowano wysokiej presji ze strony chorób. Owszem, spodziewaliśmy
się większych problemów, które mogłyby wynikać chociażby z zimy, której
tak naprawdę u nas nie zanotowaliśmy, ale nie było źle – trochę mączniaka
i początek fuzarioz – mówił Rafał Kopij, oceniając stan plantacji na wiosnę.
Zabieg T-1 wykonano w dawce 1 l/ha preparatem Input Triple. Przy okazji
w mieszaninie zbiornikowej podano regulator wzrostu oraz zastosowano dokarmianie dolistne.
Zabieg wykonano 16 kwietnia, dwa dni po zakończeniu przymrozków.

Czy rolnik zaobserwował różnicę po aplikacji środka?
– Preparat zadziałał, choć na pierwszy rzut oka nie widać było
różnic. Jednak przyglądając się bliżej, okazało się, że liście były
szersze i bardziej zielone na tym polu, gdzie podano Input Triple
– podsumowuje Rafał Kopij, dyrektor Zakładu Rolnego Krzeczrol-Urbex.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Dobry stan fitosanitarny utrzymywał się aż do ukazania się liścia flagowego, kiedy to
zdecydowano się na wykonanie zabiegu T-2. Zabieg ten miał na celu ochronić górne,
najbardziej produktywne liście pszenicy przed atakiem patogenów. Przeprowadzono
go 20 maja preparatem Ascra Xpro (w mieszaninie zbiornikowej z insektycydem
i dokarmianiem dolistnym). – W gospodarstwie zabiegi ochrony przeprowadzane
są prewencyjnie, a nie na skutek porażenia chorobowego. To waga przed silosem
weryfikuje wszystkie technologie – dodał Rafał Kopij i podkreślił, że w pszenicy
aplikowano też zabieg T-3 na tzw. kłos (16 czerwca). W jakich warunkach pogodowych wzrastała pszenica? Sezon był bardzo specyficzny – ciepła i długa jesień
pozwoliła późno sianej pszenicy dobrze się rozkrzewić. W regionie praktycznie do
połowy maja notowana była susza, a dopiero później opady deszczu. – Zbiory na
polu, gdzie stosowano technologię Input Triple oraz Ascra Xpro, przeprowadzono
28 lipca, a plony wyniosły 7,986 t/ha. Na polu (18 ha), gdzie nie zastosowano
tej technologii, wydajność wyniosła 7,647 t/ha, czyli różnica kształtowała się
na poziomie 338 kg - powiedział Rafał Kopij. Parametry jakościowe (średnia
z całego pola 38 ha) to wilgotność 11,8%, wyrównanie ziarna — 84%, gęstość
w stanie zsypnym — 76,6 kg/hl, liczba opadania 384 sek. i białko 13,6%.

Raport z woj. wielkopolskiego
W Wielkopolsce sprawdziliśmy wyniki produkcyjne w gospodarstwie Tech-Kom w miejscowości Brodnica koło Środy Wielkopolskiej. Jego kierownikiem jest Roman Matela, który nadzoruje
w sumie ok. 1300 ha. Całość w systemie uprawy bezorkowej, gleby mozaikowate od IIIb do nawet V klasy. W sezonie
2019/2020 wysiewano w nim pszenicę ozimą, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe i soję. Pod pszenicę przeznaczono ok.
500 ha. Preparat Input Triple w dawce 1 l/ha stosowano na
powierzchni 45 ha. Odmianę Bilans (60% powierzchni pszenicy w gospodarstwie) wysiano na tym konkretnym polu
6 października. Jesień na początku była sucha, roślinom
brakowało wilgoci. Z racji tego, że była też długa i ciepła,
zaobserwowano sporą presję ze strony chorób, zwłaszcza septorioz (brak zabiegu T-0). Wiosną ponownie
zaobserwowano choroby, głównie łamliwość podstawy
źdźbła, ale także mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
Roman Matela – woj. wielkopolskie

Zabieg T-1 wykonano 12 kwietnia preparatem Input Triple.
Po aplikacji okazało się, że choroby zostały zatrzymane.
Jak podkreślał Roman Matela, objawy występowania mączniaka
zniknęły w kilka dni po zabiegu, a łamliwości po około dwóch tygodniach.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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— W przypadku zabiegu T-2 staramy się nie dopuścić do tego, aby
pojawiły się kolejne infekcje. Dbamy o to, żeby roślina była zdrowa.
Działamy zapobiegawczo – mówi kierownik gospodarstwa. Z powodu zimnej i suchej wiosny (kwiecień) w łanie dało się zauważyć, że
zboże zaczęło redukować ilość źdźbeł. Na szczęście w maju, gdy przyszło ocieplenie i oczekiwane opady deszczu, sytuacja się poprawiła.
Ascra Xpro została podana (dodatkowo z nawożeniem dolistnym) 12 maja
w dawce 1 l/ha, co pozwoliło utrzymać plantację w zdrowiu już do końca
(technologia trzyzabiegowa w terminie T-3 preparatem zawierającym
tebukonazol). Plony okazały się bardzo wysokie, bowiem średnia z pola
z technologią Bayer (Input Triple i Ascra Xpro — 45 ha) kształtowała się na
poziomie 9,26 t/ha, przy wysokiej, ale mimo wszystko niższej średniej dla
całego areału pszenicy – 8,77 t/ha. Dla porównania w suchym roku 2019
średni plon pszenicy dla całego gospodarstwa wyniósł 6,55 t/ha.
– W technologii Bayer zawartość białka kształtowała się na poziomie 13,5%,
a gęstość w stanie zsypnym aż 87 kg/ha. Ziarno było wyrównane, a jego
wilgotność wynosiła 13%. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników jej stosowania, co widać po wydajności. Lubimy kompleksowe rozwiązania, gdzie nie
trzeba łączyć ze sobą substancji czynnych, tylko wszystko jest w jednym
produkcie – podsumował Robert Matela.

Raport z woj. zachodniopomorskiego
Andrzej Golik z Karwic koło Sławna prowadzi gospodarstwo
o powierzchni 900 ha (klasa gleby III i IV). Uprawia pszenicę,
rzepak oraz trawy nasienne. W ubiegłym sezonie 500 ha zajmowała produkcja pszenicy, z czego na 167 ha stosowano preparat Input Triple. Siew dwóch odmian Hondia i Bonanza wykonano 20-25 września, dlatego też zastosowano zabieg T-0. Poza
tym powodem wykonania zabiegu fungicydowego jeszcze jesienią był fakt, że przedplonem była pszenica i to właśnie ten czynnik
w dużej mierze zadecydował o końcowym wyniku, czyli plonie.

Andrzej Golik
– woj. zachodniopomorskie

— Zabieg jesienny utrzymał łan w zdrowotności do wiosny. Mączniaka
w tym sezonie nie było, generalnie to był bardzo dobry sezon dla uprawy pszenicy, a nie zawsze tak jest – powiedział Andrzej Golik. Z powodu
przymrozków zabieg T-1 był opóźniony, bo wykonano go dopiero 28-30
kwietnia w fazie BBCH 33. Podano wówczas Input Triple (w mieszaninie
zbiornikowej z regulatorem wzrostu, dokarmianiem nalistnym). – W marcu
wegetacja była przyspieszona, ale zimny i suchy kwiecień ją przystopował.
Po przymrozkach było widać pożółkłe końcówki liści, ale od końca kwietnia
opady były już satysfakcjonujące – dodał. Zdrowotność łanu była dobra, ale na niektórych
stanowiskach pojawiła się fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, a to dlatego, że pszenica była
uprawiana po pszenicy. Zabieg T-2 wykonany został 20 maja preparatem Ascra Xpro na 107 ha
(ze 167 ha z wcześniej omawianych), a pozostałe 60 ha innym produktem. Lecz właśnie na
tych 60 ha wykonano zabieg T-3 Ascrą Xpro (15 czerwca). Jakie plony osiągnęła pszenica?
– Na polach, gdzie przedplonem była pszenica, plon w roku 2020 wyniósł średnio 7,5 t/ha, a na
innych 8 t/ha. Poza tym wilgotność kształtowała się średnio na poziomie 12%, białko – 12,3%,
a zbiory przeprowadzane były dość późno, bo 7-8 sierpnia – podsumował rolnik. ///

Andrzej Golik wypowiedział się również na temat preparatu Input Triple.
Stwierdził, że interesuje go ze względu na bogaty skład – zawartość
trzech substancji czynnych. Poleca ten środek na plantacje, gdzie uprawia
się pszenicę po pszenicy.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Zwalczanie
wczesnych
chorób zbóż

osiąga nowe poziomy

FUNGICYD
RODZAJ PREPARATU
Fungicyd w formie koncentratu
do sporządzania emulsji
wodnej (EC) o działaniu
układowym, do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.

SKŁAD
proquinazyd (związek z grupy
chinazolin) – 40 g/l
protiokonazol (związek
z grupy triazoli) – 160 g/l
spiroksamina (związek z grupy
ketoamin) – 200 g/l

Input® Triple dzięki wyrafinowanemu
połączeniu trzech aktywnych składników jest
jeszcze skuteczniejszy niż dotychczasowe
produkty, zwłaszcza w walce z wczesnymi
chorobami zbóż. Nowe połączenie zapewnia
silny efekt działania przeciwko chorobom
wczesnego rozwoju roślin.

Poprzez wprowadzenie do produktu specjalistycznego składnika przeciwko mączniakowi prawdziwemu (proquinazydu) w praktyce doskonale
się uzupełnia, zapewniając skuteczne działanie zapobiegawcze i interwencyjne. Środek stosowany na początku strzelania w źdźbło zabezpiecza zboża na długi czas i stanowi podstawę dla wysokich plonów.
Zarządzanie odpornością
Ponieważ wszystkie trzy substancje wchodzące w skład Input Triple
pochodzą z różnych klas wg FRAC*, chronią się wzajemnie za pomocą różnych mechanizmów działania. Rezultatem jest zintegrowane zarządzanie odpornością oraz skuteczne zwalczanie chorób.
Mocny partner w pierwszym zabiegu
Kolejnym atutem Input Triple jest formulacja Leafshield, która dodatkowo
zwiększa moc działania środka. Zapewnia dobre zwilżenie i pokrycie roślin,
odporność na deszcz krótko po zabiegu, dobrą dostępność składników
aktywnych w miejscu działania. Jednocześnie daje rolnikom dodatkowe
korzyści pod względem elastyczności stosowania i terminu aplikacji.
* Komitet ds. badania odporności patogenów na fungicydy

ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, pszenżyto
ozime, jęczmień ozimy, żyto
ozime, jęczmień jary

ZWALCZANE AGROFAGI
łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak
prawdziwy zbóż i traw, septorioza
paskowana liści pszenicy, septoriozy
liści, brunatna plamistość liści,
plamistość siatkowa jęczmienia, rdza
brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

TERMIN STOSOWANIA
Środek stosować zapobiegawczo
lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od początku fazy
strzelania w źdźbło do widocznych
pierwszych ości (BBCH 30-49).

DAWKA
maksymalna/zalecana dawka do
jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

UWAGI
zalecana ilość wody: 150-400 l/ha,
zalecane opryskiwanie: drobnokropliste,
środek przeznaczony do stosowania
przy użyciu samobieżnych lub
ciągnikowych opryskiwaczy polowych

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Chroń zboża
niezależnie
od pogody
Wegetacja zbóż w sezonie 2020 stanowiła wyzwanie
i była sprawdzianem konsekwencji zaplanowanych
działań mających na celu ochronę roślin. W minionych
sezonach produkcji zbóż doświadczaliśmy już wahań
warunków pogodowych. Co się działo na polach i jaki
wpływ miała aura na zbiory?

Lata 2016 i 2017 obfitowały w jesienno-zimowe opady
powodujące stagnację wody w zagłębieniach terenu, skutkowały wypłukiwaniem materiału nasiennego i zamieraniem
siewek; podczas gdy już w połowie 2017 roku silny wzrost
temperatury w pełni wegetacji zapowiadał niedobór dostępnej
wody. Lata 2018 i 2019 wyróżniały się skrajnie suchymi
okresami wzrostu i rozwoju roślin, z bardzo wysoką temperaturą i pogłębiały niekorzystny bilans wodny agroekosystemów.
Infekcje a pogoda w ostatnim czasie
W 2020 roku, po długiej, ciepłej wegetacji jesienno-zimowej,
kiedy to rośliny jedynie spowolniły metabolizm, oczekiwaliśmy
wzrostu średniej dobowej temperatury, aby rośliny zbożowe
wraz z wydłużającą się długością dnia mogły płynnie osiągać
kolejne fazy rozwojowe. W tym samym czasie aktywne
pozostawały mikroorganizmy chorobotwórcze, dając objawy
mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septorioz liści, łamliwości
źdźbła i zgorzeli. Chociaż wegetacja w wielu rejonach kraju
ruszyła o kilka do kilkunastu dni wcześniej niż w ubiegłych
latach, to skrajnie suchy, wietrzny kwiecień oraz bardzo zimny
maj z falą późnowiosennych przymrozków, a nawet opadami
śniegu, ograniczał tempo wzrostu roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Region północnej Polski: susza glebowa – kwiecień/maj 2020 r. i skutki
opadów śniegu niechronionych zbóż w maju 2020 r.
Okien zabiegowych na prowadzenie regulacji wzrostu
i pokroju roślin, nawożenia oraz ochrony aparatu asymilacyjnego i kształtującej się podstawy źdźbła z powodu chłodu
było niewiele, ale zabieg T-1 (28-32 BBCH) był konieczny,
ponieważ grzyby w plastyczny sposób dostosowały się do
panujących warunków. Dochodziło do skutecznych wiosennych infekcji, ale z powodu niskiej temperatury objawy chorób
nie nasilały się skokowo, grzyby inkubowały się w tkankach
roślinnych lub zdeponowane w glebie czekały na wzrost
wilgotności. Niemal do końca maja monitoring zdrowotności
zbóż ujawniał fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość
źdźbła zbóż i traw oraz objawy brunatnej plamistości liści,
mączniaka prawdziwego, septorioz w pszenicy i pszenżycie
i plamistości siatkowej jęczmienia w niższych piętrach łanu.
Ciepły i mokry czerwiec był zapowiedzią kolejnych,
wzmożonych infekcji liści i kłosa, co nie pozostawiało
wątpliwości co do zasadności ochrony liścia flagowego.
Pula aktywnych patogenów wzrosła w bardzo szybkim
tempie, z dnia na dzień eliminując potencjał fotosyntetyczny roślin. Należy podkreślić, że optymalnym terminem
aplikacji fungicydów w celu ochrony liścia podflagowego
i flagowego (T-2) jest faza rozwojowa 37-49 BBCH.

Kompleks chorób podsuszkowych

Terminowość ochrony jest istotna, ponieważ długo objawy
chorób możemy określać jako niespecyficzne, co miało
miejsce w 2020 roku, a typowe, jednoznacznie potwierdzające
sprawcę i chorobę obserwujemy po 16 dniach dla septoriozy
paskowanej, po 7-14 dniach septoriozy plew, od 5 do 7 dla
rdzy brunatnej, po 11-15 rdzy żółtej, najkrócej dla brunatnej
plamistości liści – po 3-8 dniach. W tym też czasie patogeny
inkubują się w tkankach roślinnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Presja septorioz liści: kontrola

Po wzroście temperatury i obfitych opadach w 2020 roku
pszenżyto ozime zareagowało jako pierwsze obniżeniem kondycji. W wysokim stopniu porażenia notowano
wówczas rdzę żółtą oraz mączniaka prawdziwego, sięgające liści flagowych, co rokowało wysokie straty plonu.
Ochrona plonu a pogoda
Interwencyjne działanie fungicydów w zabiegu T-2 może
ograniczyć także pogarszanie stanu zdrowotnego kłosa.
W praktyce ochrony plonu należy pamiętać, że to z dolnych
pięter łanu na kłos przerastają lub przenoszone są (z wiatrem, owadami lub mechanicznie) toksynotwórcze grzyby
Fusarium, Parastagonspora nodorum – sprawca septoriozy
plew czy Puccinia stiiformis, grzyb powodujący rdzę żółtą objawiającą się na plewach, a także Blumeria graminis
skutkujący objawami mączniaka prawdziwego lub Drechslera
tritici-repentis — sprawca brunatnej plamistości liści na kłosie.
Mikroorganizmom powodującym fuzariozę kłosów sprzyja
m.in.: chłodna i mokra wiosna i kolejno, w okresie kłoszenia
i kwitnienia, opady oraz temperatura w ciągu dnia w zakresie 12-24oC, a nocą 5-12oC, co wpisało się w 2020 rok.
Pszenica, jęczmień i owies są samopylne, a żyto obcopylne,
zaś kwiaty pszenżyta wykazują oba sposoby zapylenia (ok.
10% obcopylności). Pszenica kwitnie z początkiem kłoszenia,
ale pyłek i znamię słupka dojrzewają kilka dni po wykłoszeniu,
dopiero po tym etapie dochodzi do kwitnienia. Jęczmień
i owies kwitną w czasie, gdy obserwujemy kłoszenie (znamię słupka i pyłek są dojrzałe, zdolne do zapłodnienia), zaś
żyto i teoretycznie pszenżyto na początku kłoszenia nie

mają jeszcze wykształconych elementów kwiatów. Dojrzewają
one dopiero po kilku (7) lub nawet kilkunastu (15) dniach po
wykłoszeniu. Ważne dla dalszego etapu nalewania ziarna jest
zapłodnienie, które następuje w ciągu 1 do 1,5 dnia po kwitnieniu. Praktycznie w pszenicy, jęczmieniu i owsie po wyrzuceniu pylników (widocznych na większości roślin na plantacji)
dochodzi już do zapylenia i zapłodnienia i możemy wykonać
zabieg ochrony kłosa, nie wpływając na
fizjologię nalewania ziarna, zaś w życie i pszenżycie należy poczekać do
ukończenia kwitnienia. Kluczowym
momentem zabiegu w pszenicy jest
kwitnienie, ponieważ pylniki zawierają
m.in. cholinę i inne polisacharydy,
które stymulują wzrost grzybów, co
wraz ze sprzyjającymi warunkami
pogodowymi może decydować
o szkodliwości mykotoksyn
produkowanych przez grzyby.
Doświadczenia polowe wskazują, że możliwe jest niskie
nasilenie fuzariozy kłosów,
ale wysokie stężenie mykotoksyn w ziarnie, co uzasadnia potrzebę pełnego
cyklu ochrony zbóż.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Presja septorioz liści: obiekt chroniony

„Bank patogenów”, a strategia ochrony
Biorąc pod uwagę fenofazy rozwoju zbóż, trzeba podkreślić, że okres krzewienia, kiedy trwa już różnicowanie
stożka wzrostu organów generatywnych oraz faza
strzelania w źdźbło, kiedy różnicują się elementy kłosa,
ma wpływ na plonowanie. Podobnie dobór odmian
tolerancyjnych na niekorzystne warunki pogodowe
oraz o niskiej wrażliwości na czynniki infekcyjne może
być kluczowy w planowaniu programu ochrony
przed patogenami, które tak jak rośliny uprawne
zimują, zachowując potencjał infekcyjny. Należy
mieć świadomość, że koło „banku patogenów”
toczy się nieustannie i równolegle z rozwojem
roślin. Konieczna jest zatem strategia ochrony roślin, którą kroimy na miarę możliwości
działania substancji aktywnych w stosunku
do plastycznych interakcji grzybów w danych
warunkach pogodowych. Analizując presję
patogenów, przebieg warunków pogodowych, a także skuteczność zabiegów
T-1 i T-2 w 2020 roku, uwarunkowaną niską
temperaturą w okresie aplikacji fungicydów,
ochrona kłosa była zwieńczeniem
zysku wysoko plonujących zbóż. ///

Rdza żółta i mączniak prawdziwy na pszenżycie ozimym

Aby wybrać optymalny termin
zabiegu T-3 dla poszczególnych
roślin zbożowych, należy
pamiętać, że wszystkie zboża
mają obupłciowe kwiaty.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Jeden preparat,
wiele zastosowań
FUNGICYD
SKŁAD
protiokonazol - 175 g/l
trifloksystrobina - 150 g/l

ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, pszenica jara,
pszenżyto ozime,
jęczmień ozimy, jęczmień jary

ZWALCZANE CHOROBY
łamliwość podstawy źdźbła,
fuzaryjna zgorzel podstawy
źdźbła, mączniak prawdziwy
zbóż i traw, brunatna plamistość
liści, rdza brunatna pszenicy,
plamistość siatkowa jęczmienia,
rdza jęczmienia, rynchosporioza,
septorioza paskowana liści

TERMIN STOSOWANIA
pszenica, pszenżyto:
od fazy drugiego kolanka
do końca fazy kwitnienia,
jęczmień: od fazy drugiego
kolanka do fazy pełni
kłoszenia

MAKSYMALNA DAWKA
1,0 l/ha

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-400 l/ha

Skuteczna ochrona zbóż przed chorobami to
wielkie wyzwanie dla rolników. Ale też i wielka
potrzeba. Brak efektywnej strategii ochrony nie
pozwoli na osiągnięcie wysokich plonów i znacząco
przyczyni się do obniżenia ich jakości. Sprostanie
temu zadaniu ułatwia Delaro® 325 SC – nowoczesny
fungicyd o szerokim spektrum działania.
Delaro to fungicyd o działaniu układowym, translaminarnym i powierzchniowym.
Sprawdza się w zastosowaniu zapobiegawczym, interwencyjnym, wyniszczającym.
Szeroki wybór terminu zastosowania i dawkowania
Delaro stosuje się zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów
infekcji - wtedy uzyskuje się najlepsze rezultaty zwalczania. Oczywiście nie zawsze
wszystkie choroby atakują jednocześnie - czasami jest konieczne wykonanie zabiegu
przed później pojawiającymi się chorobami. Wtedy produkt wykazuje działanie
interwencyjne lub wyniszczające, zapewniając ochronę plantacji na odpowiednim
poziomie.

Dzięki wszechstronności zastosowania
i elastyczności terminów, Delaro staje się
podstawą indywidualnych programów ochrony.
Delaro wyróżnia się dużą elastycznością dawkowania, które można dopasować do
warunków w czasie zabiegu, poziomu ryzyka infekcji patogenów i przyjętej strategii
zwalczania. W wielu przypadkach dawka 0,8 l/ha jest w zupełności wystarczająca
i rekomendowana, np. w ochronie 3-zabiegowej.
Dobry skład w wygodnej formulacji
Preparat ten zawiera nowoczesne i wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne
w odpowiedniej proporcji oraz odpowiednią formulację. Dzięki temu fungicyd jest
idealnym rozwiązaniem w wielu różnych programach i sytuacjach. Wykazuje przy tym
skuteczne zwalczanie i bardzo długi efekt ochronny. Delaro łatwo się stosuje ze
względu na wygodną płynną formulację, która zapewnia dobrą absorpcję preparatu
na powierzchni liści i wnikanie do wewnątrz roślin.
Wachlarz zalet
Delaro to środek, którego stosowanie niesie szereg korzyści:
// wszechstronność stosowania,
// długotrwałe działanie,
// elastyczne dawkowanie,
// pozytywny wpływ na uzyskiwane plony dobrej jakości.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Ekonomia na polu,
czyli dlaczego warto
zainwestować w fungicydy
Konsekwentne zwalczanie chorób zbożowych to jeden
z najważniejszych czynników uzyskania zdrowych i wysokich
plonów. Środki przeznaczone na właściwą agrotechnikę,
materiał siewny, nawożenie czy ochronę herbicydową nie będą
rekompensowane oczekiwaną wysokością i jakością plonu, jeśli
pominięto ochronę fungicydową.
W ochronie plantacji o najwyższym potencjale plonowania zaleca się
zastosowanie „ochrony premium” opartej na dwóch nowych fungicydach.
Pierwszy z nich to wysokiej klasy fungicyd Input Triple. Produkt eliminuje
Firma Bayer w sezonie 2021
choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i wczesne infekcje
liści. Doskonale uzupełnia się w programie dwuzabiegowym z Ascrą Xpro,
poleca do ochrony zbóż dwa
która stosowana w fazie liścia flagowego i kłoszenia niezawodnie
zwalcza infekcje i korzystnie wpływa na fizjologię roślin.

programy zapewniające skuteczne

Do standardowej ochrony zbóż polecamy ekonomiczny program wykorzystujący wszechstronny fungicyd Delaro. Pierwszy zabieg zapobiega
rozwojowi chorób na długi czas, a następny, wraz z preparatem
Soligor, przedłuża uzyskany efekt.
plony

zwalczanie chorób i wysokie
o odpowiednich parametrach.

Obydwa programy ochrony mogą być uzupełnione dodatkowym
zabiegiem Prosaro® 250 EC, w celu ochrony plantacji przed fuzariozami kłosów.

Program ochrony zbóż preparatami firmy Bayer
Input® Triple

Ochrona Premium:

Delaro®

Ochrona Standard:

BBCH

12

15

23

25

29

31

Ascra® Xpro™

32

37

39

Soligor®

47

51

59

65

91
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Poczucie
pełnej kontroli

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Ascra Xpro® 260 EC pozwala
kontrolować najgroźniejsze choroby
zbóż (w tym septoriozę).
Starannie dobrany skład i nowoczesne
właściwości przekładają się na wysoki
i zdrowy plon. Doskonałe właściwości
lecznicze i zapobiegawcze preparatu
zapewniają elastyczny, kompleksowy
i długotrwały system kontroli nad
infekcjami.

Optymalna kompozycja – maksymalna efektywność
Ascra Xpro to fungicyd o unikalnym składzie.
Łączy w sobie:
// dwie substancje aktywne z grupy SDHI
– fluopyram (65 g/l) – szybko działa, wykazuje lepsze
właściwości systemiczne niż inne substancje aktywne
z grupy SDHI, dzięki czemu wykazuje efektywniejsze
zwalczanie stadiów utajonych patogenów,
– biksafen (65 g/l),
// jedną z grupy azoli – protiokonazol (130 g/l).
Takie połączenie substancji aktywnych zapewnia kontrolę nad szerokim spektrum chorób. Różne mechanizmy
działania substancji aktywnych optymalnie się uzupełniają i stanowią zintegrowane zarządzanie odpornością.
Ascra Xpro wyznacza nowy standard wzorowej walki z chorobami zbóż. Zwiększone działanie interwencyjne daje dodatkową gwarancję skuteczności.

Zarejestrowana maksymalna dawka wynosi 1,5 l/ha.
Jednakże Ascra Xpro wykazuje wysoką skuteczność
ochrony już przy niższych dawkach (1,0 l/ha).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Ochrona to dopiero początek korzyści
Preparat wyróżnia się zwiększonym działaniem interwencyjnym przeciwko septoriozie
oraz zapewnia wysokie plonowanie zbóż.
Kolejne zalety preparatu to:
// wyższa efektywność wykorzystania wody
przez rośliny — oznacza uzyskanie maksymalnych plonów przy niższych opadach,
co ma kluczowe znaczenie podczas suszy,
// technologia Leafshield poprawia właściwości aplikacyjne fungicydu, jednocześnie
zapewniając wysoką przyczepność cieczy
roboczej do powierzchni liścia. Dzięki temu
krople preparatu Ascra Xpro w znacząco lepszy
sposób rozprzestrzeniają się na roślinie uprawnej; technologia Leafshield umożliwia stosowanie różnych technik aplikacji, takich jak dysze
o większej kropli lub niższe objętości wody,
// poprawa wydajności fotosyntezy — zwiększenie
zawartości chlorofilu w komórkach roślinnych; liście
są dłuższe, zdrowsze i dłużej zielone, co gwarantuje skuteczniejszą produkcję cukrów prostych,
a tym samym intensywniejszy przyrost plonu,
// zwiększona średnica korzeni – większy potencjał w pobieraniu azotu i innych niezbędnych składników
odżywczych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Wybierasz termin – wybierasz efekt
Środek może być stosowany w uprawie zbóż w fazie od początku strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia. Najlepsze
rezultaty osiąga się, stosując fungicyd w fazie liścia flagowego
i początku kłoszenia, wykorzystując w pełni jego moc działania
przeciwko patogenom oraz korzystny wpływ na rozwój rośliny.
Kontrolowanie najgroźniejszej z chorób, jaką jest septorioza, wymaga dobrze zaplanowanego programu ochrony fungicydowej:
// termin T-0 wczesną wiosną lub T-1 w fazie strzelania
w źdźbło do drugiego kolanka – wybór produktu w tych
wczesnych fazach zależy od podatności odmianowej
uprawianego gatunku na choroby, daty siewu, presji chorobotwórczej oraz warunków pogodowych,
// termin T-2 – to czas, aby w pełni wykorzystać doskonałe
właściwości fungicydu w zwalczaniu patogenów chorobotwórczych oraz wpływających na zwiększenie plonowania. ///

Zabieg T-2 w fazie liścia flagowego do
początku kłoszenia to czas stosowania
najlepszej ochrony w celu optymalnej
kontroli nad chorobami (w tym septoriozą)
oraz utrzymania zieloności liści przez
długi czas.

FUNGICYD
SKŁAD
fluopyram – 65 g/l
biksafen – 65 g/l
protiokonazol – 130 g/l

ZWALCZANE CHOROBY
pszenica ozima
łamliwość źdźbła zbóż i traw,
mączniak prawdziwy zbóż i traw,
septorioza paskowana liści
pszenicy, septorioza plew, rdza
żółta zbóż i traw, rdza brunatna
pszenicy, brunatna plamistość liści,
fuzarioza liści, fuzarioza kłosów
pszenżyto ozime
łamliwość źdźbła zbóż i traw,
mączniak prawdziwy zbóż i traw,
septoriozy liści, septorioza plew, rdza
brunatna, brunatna plamistość liści
żyto ozime
łamliwośc zbóż i traw, rynchosporioza
zbóż, rdza brunatna żyta
jęczmień ozimy
łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak
prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia,
rynchosporioza zbóż, plamistość
siatkowa jęczmienia, ramularia
pszenica jara
mączniak prawdziwy, septorioza
plew, rdza brunatna pszenicy,
brunatna plamistość liści
jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw,
rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż,
plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia

TERMIN STOSOWANIA
od początku fazy strzelania w źdźbło
do początku fazy kwitnienia (widoczne
pierwsze pylniki) (BBCH 30-61)

DAWKA
1,0 l-1,5 l/ha

ZALECANA ILOŚĆ WODY
100-400 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

KUKURYDZA
HERBICYDY
Adengo® 315 SC
Maister® Power 42,5 OD

NASIONA DEKALB
DKC2972
DKC3595
DKC3697

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Symbioza doskonała,
czyli skuteczne
odchwaszczanie
a wysoki plon kukurydzy
Kukurydza odgrywa coraz większą rolę w światowej, europejskiej i polskiej
gospodarce. Do głównych czynników sprzyjających rozwojowi uprawy
kukurydzy należą: postęp odmianowy i technologiczny oraz
wszechstronność użytkowania. Coraz większym wyzwaniem
natomiast staje się skuteczne odchwaszczanie.
Uprawa kukurydzy a postęp rolnictwa
Dzięki nowym technikom hodowlanym oraz wykorzystaniu
efektu heterozji obserwuje się ogromny postęp w rolnictwie,
a wydajność kukurydzy jest dziś kilkakrotnie większa niż pół
wieku temu. Dawniej dla wyprodukowania 1 t ziarna potrzebowano blisko 0,5 ha – obecnie zaledwie 0,12 ha (rys.1).

Należy się spodziewać, że już niedługo do produkcji
1 t ziarna kukurydzy wystarczy 800-1000 m.2
W warunkach Polski istotny wpływ na możliwości
produkcji i wydajność kukurydzy mają:
// Postęp biologiczny i wzrost produkcyjności
– minimalizacja ryzyka uprawy w warunkach
chłodniejszego klimatu (w tym także w Polsce);
poziom plonów porównywalny do krajów
o korzystniejszym klimacie.
// Postęp odmianowy – w Polsce stało się możliwe uzyskanie wysokich i stabilnych plonów.
Obserwowana w ostatnich 20 latach ekspansja kukurydzy dotyczy również terenów
chłodniejszych, gdzie do tej pory uprawiano
ją co najwyżej na kiszonkę. Wyhodowanie
tolerancyjnych na chłody, plennych, a jednocześnie wczesnych mieszańców sprawiło, że kukurydza doskonale udaje się
również w północnych województwach
Polski, dając wysokie plony ziarna.

Rys. 1. Dynamiczny wzrost plonów i malejący areał niezbędny
do wyprodukowania 1 tony ziarna kukurydzy. Dane dotyczą
ok. 9 mln hektarów kukurydzy na terytorium dzisiejszej Unii
Europejskiej - UE28 (opracowanie wg. FAOSTAT)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Rolnicy w Unii Europejskiej mają do dyspozycji
blisko 6000 odmian o sprawdzonej wartości
gospodarczej dla określonych warunków
regionalnych. Możliwy jest więc właściwy dobór
mieszańców kukurydzy w zależności od kierunku
użytkowania i warunków klimatyczno-glebowych.
W Polsce wpisano do krajowego rejestru ponad 200
odmian (sprawdzone dla naszych warunków poprzez
sieć doświadczeń rejestrowych oraz potwierdzone
w doświadczeniach PDO).

Specyfika uprawy kukurydzy w Polsce
Areał uprawy kukurydzy w Polsce w ostatnich 25 latach systematycznie wzrastał, a od roku 2012 przekracza powierzchnię 1 miliona hektarów (rys. 2). W naszych warunkach równorzędne znaczenie mają dwa kierunki uprawy kukurydzy:
// na kiszonkę z całych roślin – najważniejsze źródło paszy objętościowej dla bydła,
// na ziarno – pasza o najwyższej wartości energetycznej, wyższej o 5-15% niż inne zboża (niezastąpiona w żywieniu wielu zwierząt); doskonały surowiec do produkcji: spirytusu spożywczego i paliwowego, kaszy i mąki oraz skrobi spożywczej i przemysłowej.
Powierzchnia przeznaczona pod kukurydzę ziarnową w Polsce systematycznie rośnie:
z ok. 50 tys. ha w końcu XX w., do ok. 650 tys. ha w ostatnim pięcioleciu (rys. 2). Skutkiem tego zbiory ziarna kukurydzy osiągają poziom 3,5-4,5 mln ton (więcej tylko pszenica). Rosnące znaczenie kukurydzy widać wyraźnie na przykładzie wolumenu skupu,
gdzie ziarno tego gatunku stanowi już 25% obrotu handlowego ziarna zbóż (tab. 1).
Odchwaszczanie istotnym elementem technologii uprawy
O ostatecznej wydajności kukurydzy decyduje całokształt stosowanej agrotechniki, w tym
szczególnie dobór odmiany, termin i sposób siewu oraz nawożenie. Jednakże dla utrzymania
potencjału produkcyjnego roślin kluczowe znaczenie ma dobrze prowadzona pielęgnacja, zapewniająca optymalny rozwój roślin kukurydzy i stwarzająca warunki do wysokiego plonowania.

Rys. 2. Rosnąca powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce (opracowanie wg danych GUS).
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W integrowanej ochronie kukurydzy ważną rolę
odgrywa odpowiednia agrotechnika, stosowanie
zabiegów mechanicznych i walki biologicznej.
Interwencja chemiczna powinna być traktowana
jako ostatnia linia obrony.
Tabela 1. Rosnący skup ziarna kukurydzy w latach 2010-2019
(opracowanie wg danych GUS)
Wyszczególnienie –
– ziarno:
zbóż ogółem
pszenicy
kukurydzy
żyta

Kukurydza ze względu na wolny wzrost początkowy i uprawę w szerokich międzyrzędzich jest bardzo podatna na
zachwaszczenie, zwłaszcza w początkowych etapach
rozwoju. Jako roślina ciepłolubna wegetację rozpoczyna
dopiero, gdy temperatura wzrośnie do 8-10˚C. Wiele gatunków chwastów swój wzrost zaczyna znacznie wcześniej,
stanowiąc zagrożenie dla wschodzących roślin kukurydzy. Dlatego też w kukurydzy kontrola zachwaszczenia

2010

2015

2017

2018

2019

tys. ton

9 383

12 005

12 927

11 271

10 669

%

100

100

100

100

100

tys. ton

5 602

6 785

7 769

6 042

5 426

%

60

57

60

54

51

tys. ton

650

2 099

2 416

2 623

2 624

%

7

17

19

23

25

tys. ton

941

890

922

811

863

%

10

7

7

7

8

pospolita, powój polny. Jednakże występowanie chwastów
jednorocznych może być także nasilone w porównaniu do
prawidłowego zmianowania. Zmiany klimatyczne i częstsze
występowanie łagodnych zim sprzyjają pojawianiu się gatunków ciepłolubnych i późno wschodzących, jak włośnica sina
i zielona, psianka czarna czy blekot pospolity (zachwaszczenie
wtórne). W ostatnich latach pojawiają się nowe i trudne do
zwalczania chwasty, np. zaślaz pospolity czy wyczyniec polny.

Nadmierne zachwaszczenie to jedna z najczęstszych przyczyn niewykorzystania plonotwórczego potencjału kukurydzy. Odchwaszczanie musi być
skuteczne, dlatego trzeba sięgać po dobrze dobrane herbicydy.
za pomocą zapobiegawczych metod agrotechnicznych
czy metody mechanicznej jest mało skuteczna i niewystarczająca. Bronowanie w początkowym okresie wzrostu
kukurydzy oraz mechaniczne pielenie międzyrzędzi w późniejszym okresie niszczy tylko 40 do 60% chwastów.
Spośród ok. 60 gatunków chwastów towarzyszących uprawie
kukurydzy, najliczniej występują chwasty prosowate i kilka
gatunków dwuliściennych, które różnią się w zależności
od warunków glebowych. Nawet niewielka liczba chwastów, cechujących się dużą konkurencyjnością (chwastnica
jednostronna, komosa biała, szarłat szorstki), znacząco
obniża potencjał plonotwórczy kukurydzy i powoduje spadek
opłacalności jej uprawy. Lokalnie duże zagrożenie stwarzają
również rdesty (plamisty, powojowaty, ptasi), chaber bławatek czy przytulia czepna. W mniejszym nasileniu występują
chwasty rumianowate, jasnoty, tobołki polne, gorczyca polna,
fiołek polny czy przetaczniki (tab. 2). Uprawa w monokulturze
sprzyja rosnącemu zachwaszczeniu. W takich warunkach najgroźniejsze są chwasty wieloletnie: perz, ostrożeń polny, bylica

Tabela 2. Gatunki chwastów najczęściej występujące
w kukurydzy

Chwasty
dwuliścienne
Jednoroczne:
komosa biała
rdest powojowaty
rumianowate
chaber bławatek
przytulia czepna
szarłat szorstki
gorczyca polna
tobołki polne
fiołek polny
żółtlica
drobnokwiatowa
// gwiazdnica
pospolita
// jasnoty
// zaślaz pospolity*
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Wieloletnie:
// powój polny
// ostrożeń polny
// rdest
ziemnowodny
// bylica
// pokrzywy
// skrzyp polny

Chwasty
jednoliścienne
Jednoroczne:
// chwastnica
jednostronna
// włośnica
zielona
// włośnica sina
// wyczyniec
polny*
// stokłosy*
Wieloletnie:
// perz właściwy

*nowe chwasty w kukurydzy o lokalnie rosnącym znaczeniu

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Stan zachwaszczenia kukurydzy na poszczególnych polach
i w latach jest dość zmienny, stąd straty w plonach niedostatecznie odchwaszczanej kukurydzy są różne (zob. tab. 3):
// kukurydza niechroniona – 4-5-krotnie niższe plony niż na
plantacjach skutecznie chronionych,
// niska skuteczność (20-30%) – niewielki efekt plonotwórczy,
// skuteczność 60-80% – dość wysokie plony,
// skuteczność powyżej 90% – największy przyrost plonu.
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Chwasty łatwo opanowują kukurydzę,
co prowadzi do silnej redukcji,
a nawet całkowitej utraty plonu.

Tabela 3. Plony ziarna kukurydzy w zależności od skuteczności zwalczania chwastów – w porównaniu do kontroli (bez zabiegu)

OCHRONA CHEMICZNA
Autor i rok publikacji

Lata badań

Bez ochrony
(kontrola)

Skuteczność zwalczania chwastów
niska
(20-30%)

zadowalająca
(70-80%)

dobra
(> 90%)

Idziak, Woźnica, 2010

2008-2009

1,4

2,8

8,3

8,5

Woźnica, Idziak, 2015

2010-2011

1,3

3,1

7,5

10,0

Sulewska i wsp., 2012

2010-2011

6,4

8,1

10,5

Gołębiowska,
Pląskowska, 2017

2012-2014

4,5

-

8,5

10,6

Idziak i wsp., 2019

2015-2016

2,5

-

7,1

8,6

Idziak i wsp., 2014

2012-2013

4,3

-

-

13,0

Waligóra i wsp., 2008

2005-2008

4,2*

-

-

19,1*

Opracowanie według danych GUS
*kukurydza cukrowa – plony kolb

Przy stosowaniu herbicydów nalistnych ważny jest dobór odpowiednich adiuwantów,
ułatwiających odpowiednią retencję kropel na powierzchni chwastów oraz
pobieranie i transport substancji aktywnych herbicydów do organizmu chwastu.

Skuteczne zabiegi odchwaszczające
Najskuteczniejszym i najbardziej ekonomicznym sposobem zwalczania
chwastów w kukurydzy jest zastosowanie herbicydu. Znaczenie mają odpowiedni dobór herbicydu oraz dawki. Istotne są też metody jego stosowania:
// zabieg przedsiewny i preparat doglebowy – ochrona od momentu
wschodów, temperatura powietrza mniej istotna; ich skuteczność
uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby oraz jakości przygotowania
pola; rzadko zwalczają perz właściwy,
// herbicydy nalistne – ich dobór oparty o rozpoznanie wschodzących
chwastów; mniej istotna jest wilgotność gleby, ale znaczenie ma
temperatura powietrza; skutecznie zwalczają perz właściwy.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Najważniejsze zasady skutecznego odchwaszczania:
// utrzymanie niezachwaszczonej plantacji od momentu
wschodów do fazy 8-10 liści (to najbardziej newralgiczny
okres),
// niedopuszczanie do silnego wczesnego zachwaszczenia
kukurydzy (faza 2-4 liści) i jej przerośnięcia przez chwasty,
// im dłuższy okres rywalizacji między kukurydzą a chwastami, tym większe straty plonu,
// zabieg odchwaszczania nalistnego powinien być wykonany
od 2 do 6 tygodni po zasianiu (rys. 3).
// w warunkach silnej presji chwastów zabieg należy wykonać
jak najwcześniej – przedwschodowo lub do fazy 2 liści
(inaczej plon spada poniżej 90% wydajności potencjalnej);
w przypadku mniejszej presji chwastów okno stosowania
jest szersze i zabieg można wykonać do 3 tygodni później
(rys. 3).

Rys. 3. Spadki plonów kukurydzy w zależności od presji
chwastów i terminu aplikacji herbicydów. Duża presja
chwastów ogranicza okno zastosowania
(wg Dezso Maisa, Bayer).

Tabela 5. Portfolio herbicydów firmy Bayer Crop Science do odchwaszczania kukurydzy sprzedawanych
na obszarze Europy i Afryki (wg Dezso Maisa, Bayer). Okres stosowania należy sprawdzić z etykietą rejestracyjną
w danym kraju.

Nazwy handlowe

Rejestracja
w Polsce

Okres stosowania
Przed
wschodami

1 liść

Merlin Duo

X

X

Merlin Flexx

X

X

X

2 liście

3 liście

4 liście

6 liści

8 liści

Adengo 315 SC

X

X

X

X

X

Aspect T

X

X

X

X

X

X

X

Capreno

X

X

X

X

X

Laudis 20 WG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Equip
Maister 31 OD

X

X

X

X

X

Maister 310 WG

X

X

X

X

X

Monsoon Active

X

X

X

X

X

Maister Power 42,5 OD

X

X

X

X

X

X
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O słuszności ww. zasad przekonują badania Pickerta
w Niemczech, dotyczące kukurydzy kiszonkowej (tab. 5):
// zachwaszczenie występujące bardzo wcześnie (faza
1-3 liści) i stosunkowo późno (od fazy 8 liści) nie
miało wpływu na poziom plonu,
// zachwaszczenie w fazie 4-6 liści – straty plonu 10%,
// zachwaszczenie w fazie 7-8 liści – straty plonu
20-30%.
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Doświadczenia wskazują, że w zależności od roku i zmienności glebowej różna może być presja poszczególnych gatunków chwastów, co zmusza do bardzo precyzyjnego doboru
herbicydów. W takiej sytuacji dobre rozwiązania to stosowanie:
// mieszanin kilku uzupełniających się substancji aktywnych
w jednym zabiegu,
// mieszaniny substancji aktywnych o różnym mechanizmie
działania w dwóch zabiegach wykonywanych w odstępie
kilkunastu dni (zapobieganie odporności).

Adengo to ceniony preparat doglebowy z możliwością
stosowania powschodowego do fazy 2 liści kukurydzy.

Herbicydy firmy Bayer w czołówce
Firma Bayer (Bayer Crop Science) jest czołowym producentem herbicydów na wielu rynkach świata. Na terenie
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki wśród 10 najbardziej
rozpowszechnionych herbicydów przoduje Adengo, a wraz
z nim Laudis. Maister Power i Maister Power Aspect Pack
stanowią 50% wartości sprzedaży. Portfolio herbicydów
firmy Bayer przeznaczonych do ochrony kukurydzy jest
szersze i obejmuje 11 preparatów (tab. 5). Tabela ta pokazuje też, że 8 herbicydów firmy Bayer jest dopuszczonych do obrotu w Polsce. W ostatnim okresie sprzedaż
w Polsce skoncentrowana była głównie wokół dwóch
środków: Adengo® 315 SC i Maister® Power 42,5 OD.
Adengo w Polsce jest cenionym preparatem doglebowym
z możliwością stosowania powschodowego do fazy 2 liści
kukurydzy. Skuteczność herbicydów doglebowych można
poprawić poprzez zastosowanie adiuwantów. Ich zadaniem
jest poprawa równomierności pokrycia powierzchni gleby
i ułatwienie wnikania herbicydu do warstwy, z której kiełkują
nasiona chwastów. Takie adiuwanty zawierają też składniki,
których zadaniem jest ograniczenie rozkładu substancji
aktywnej oraz jej zabezpieczenie przed wmywaniem do
strefy kiełkowania kukurydzy. W efekcie adiuwanty mogą
poprawić skuteczność chwastobójczą herbicydów doglebowych, szczególnie w warunkach suszy lub silnych opadów.

W przypadku Adengo jest to innowacyjny sejfner cyprosulfamid. Aktualnie w Polsce ok. 75 procent zasiewów kukurydzy
chronione jest przed chwastami po wschodach - ze względu
na lepszą możliwość doboru herbicydu do stopnia zachwaszczenia zasiewów i składu gatunkowego występujących
chwastów. Najszersze możliwości zastosowania mają herbicydy z grupy sulfonylomoczników, szybko rozkładające
się w środowisku glebowym, bez negatywnego działania
następczego. Użycie ich w nowoczesnych formulacjach,
z różnego rodzaju wspomagaczami czy aktywatorami
oraz aplikowanie różnymi metodami pozwala znacznie
poprawić skuteczność chwastobójczą. Do takich
herbicydów należy Maister Power, zawierający m.in.
foramsulfuron i jodosulfuron metylosodowy.
Zalecane zwykle jest jego jednorazowe stosowanie
w fazie od 2 do 6 liści kukurydzy. W przypadkach
wiosennych chłodów, podczas których jest ryzyko ewentualnych uszkodzeń roślin kukurydzy,
zaleca się stosowanie w dawkach dzielonych:
// pierwszy zabieg: 0,75l/ha-1 w fazie 2-3 liści
kukurydzy (BBCH 12-13)
// drugi zabieg po 7-10 dniach 0,75 l/ha-1 - maksymalnie do końca fazy 8 liścia (BBCH < 18). ///

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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W poszukiwaniu
odmiany idealnej
Trzy odmiany
i trzy spojrzenia
na uprawę
kukurydzy

Każdego roku rolnicy szukają
najlepszych odmian kukurydzy.
Najlepiej takich, które wyróżnią się
wysoką plennością i pozwolą na
obfite zbiory i wyższe dochody.
Nieprzewidywalna pogoda, w tym
susze czy wichury, to czynniki
wywołujące stres środowiskowy
roślin kukurydzy. Aby nie ryzykować,
rolnicy bardzo chętnie zwracają się
w stronę odmian wysoko i stabilnie
plonujących w różnych warunkach
uprawowych.
Wybór odmiany wpływa w ponad 30% na efekt
ekonomiczny. Decyzję dotyczącą zakupu materiału
siewnego należy poprzedzić analizą jej właściwości, potencjału plonotwórczego oraz przydatności dla wybranego kierunku użytkowania.
Oto trzech rolników, trzy historie i trzy odmiany
marki Dekalb w praktycznym zastosowaniu.

3
3

odmiany

spojrzenia

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Jak odmiany marki
DEKALB sprawdzają
się u rolników
Raport z woj. kujawsko-pomorskiego
Rozmawialiśmy z Sebastianem Luberem, który jest właścicielem gospodarstwa o powierzchni 260 ha, zlokalizowanego w powiecie inowrocławskim. – Aby stabilizować
zyski z produkcji roślinnej, uprawiamy w gospodarstwie
kilka roślin. Plon kukurydzy buduje się w lipcu – w miesiącu, w którym na Kujawach występują największe
opady deszczu, dlatego kukurydza jest ważnym ogniwem w strukturze zasiewów. To jedna z głównych roślin,
na której opiera się produkcja w naszym gospodarstwie.
Oprócz niej stawiamy na rzepak, pszenicę, buraki cukrowe. Uprawiamy także warzywa – mówi Sebastian Luber.
W gospodarstwie kukurydza uprawiana jest tylko na ziarno, ale w ramach dywersyfikacji gospodarz wybiera kilka
odmian, w zależności od terminu siewu i klasy gleby.
– Z odmianami marki Dekalb pracujemy już kilka lat.
To siódmy rok, kiedy wybieramy je do zasiewów. Na podstawie wieloletnich doświadczeń mogę powiedzieć, że
wyróżniają się one stabilnością plonów. Świetnie sprawdzają się nawet podczas suszy, z którą mamy do czynienia coraz częściej – podkreśla Sebastian Luber.
Sebastian Luber

Rok 2019 był wyjątkowo
trudny dla uprawy kukurydzy.
Mimo tego w gospodarstwie
Sebastiana Lubera odmiana
DKC2972 wysiana 20 kwietnia
osiągnęła bardzo dobry plon:
15 ton mokrego ziarna.
To świetny wynik, zważywszy na
warunki panujące w poprzednim
sezonie.

DKC2972 bardzo dobrze nadaje się na wczesne siewy,
dzięki czemu jesienią można bardzo szybko rozpocząć
zbiór. Jest to niezwykle ważne, gdyż często ceny kukurydzy na początku zbiorów są korzystne. W roku 2020
kukurydza DKC2972 z powodu siły wyższej została wysiana dopiero 10 maja, według Sebastiana Lubera
wygląda rewelacyjnie. Rolnik powiedział nam, że
spodziewa się wyższych plonów niż w roku 2019.
– Za najlepsze odmiany uważam te, które wykazują się wyjątkową stabilnością w plonowaniu. Zaliczam do nich produkty
marki Dekalb. Nie interesują mnie odmiany, które w jednym
roku osiągają rekordowe plony, a w kolejnych latach, w innych warunkach, zupełnie sobie nie radzą. W gospodarstwie
od wielu lat testujemy odmiany na poletkach doświadczalnych, co pomaga nam skutecznie dobrać je pod zasiewy
w kolejnych latach. W taki sposób testowaliśmy odmianę
DKC2972. Wyniki doświadczeń skłoniły nas do jej uprawy
na polach produkcyjnych – podsumowuje Sebastian Luber.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Raport z woj. mazowieckiego

Na Mazowszu udało nam się porozmawiać z Pawłem
Gruźlińskim, właścicielem gospodarstwa o powierzchni
200 ha, zlokalizowanego w Helenowie Trębskim.
– Od ponad 20 lat cały areał przeznaczam pod zasiewy kukurydzy na ziarno, w monokulturze. Według mnie uprawa kukurydzy jest rentowna. W latach, w których zmagamy się z suszą,
opłacalność produkcji jest niższa, ale i tak bardziej satysfakcjonująca niż w przypadku zbóż – mówi Paweł Gruźliński.

Od 3 lat Paweł Gruźliński uprawia odmiany marki Dekalb.
Podkreśla, że to odmiany sztywne, niełamliwe i dające stabilny plon.
– Oczywiście prowadzę dywersyfikację, nie sieję jednej odmiany na całej powierzchni. Ciągle szukam nowości wprowadzanych na rynek, odpowiednio przetestowanych i lepiej
przystosowanych do zmieniających się warunków klimatycznych i agrotechnicznych. Wolę je niż propozycje, które od
kilku lat są dostępne na rynku. „Smakuję” nowinki. Przeprowadzam próby tych odmian na poletkach doświadczalnych,
na małych powierzchniach i dopiero po przeanalizowaniu
wysokości plonów decyduję się na towarową produkcję.
Mogę je śmiało polecić innym rolnikom – podkreśla rolnik.
W 2019 roku gospodarz postanowił przetestować odmianę DKC3595. Dała wysoki plon, dlatego zdecydował się
na wysianie jej w sezonie 2020 na polu produkcyjnym.
– Odmiana DKC3595 wygrała ubiegłoroczny ranking odmian,
które testowaliśmy w gospodarstwie. Pokonała konkurencję.
Nie tylko pod kątem wysokości plonów, ale przede wszystkim okazała się odporna na wyleganie. Pod koniec września
2019 roku wichury połamały wiele roślin. Odnotowaliśmy duże
straty, a sam zbiór był bardzo trudny. DKC3595 wyróżniała
się dobrą sztywnością łodygi. Tak dobrą, że rośliny na tej
plantacji nie zostały uszkodzone przez wiatr i bez problemów zebraliśmy je z pola – wspomina Paweł Gruźliński.
Sześć tygodni przed zbiorami w sezonie 2020 plantacja DKC3595 „cieszy oko” rolnika. Rośliny ładnie
urosły, kolby są zaziarnione do końca, pokaźne.
Paweł Gruźliński spodziewa się wysokich plonów.

Odmiana DKC3595 oprócz tego,
iż jest wysoko plonująca, okazała się
bardzo odporna na wyleganie, co ma
szczególne znaczenie w przypadku
późnego zbioru. Można ją w łatwy
sposób zebrać z pola nawet gdy zbiór
przypada w listopadzie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Raport z woj. wielkopolskiego

Janusz Kowalski wspólnie z rodzicami prowadzi
gospodarstwo rolne w miejscowości Ślepuchowo
w Wielkopolsce. Zajmuje się hodowlą krów mlecznych.
Jego stado składa się ze 120 krów oraz jałówek.
Wydajność mleczna wynosi około 10 tysięcy litrów/krowę.
Na użytkowanym areale 110 ha połowa obszaru przeznaczona jest pod uprawę kukurydzy. Resztę zajmują użytki
zielone, lucerna, zboża i trawy. – Pod zasiewy wybieram tylko
odmiany typowo kiszonkowe. Przy ich wyborze kieruję się
przede wszystkim strawnością i przyswajalnością. Bazuję na
analizach laboratoryjnych i na ich podstawie określam dawki
dla poszczególnych grup zwierząt – mówi Janusz Kowalski.
Już czwarty rok z rzędu rolnik uprawia kukurydzę marki
Dekalb.– Zacząłem od DKC3350, gdyż to bardzo stabilna
i wdzięczna odmiana, zapewnia dobre parametry jakościowe
kiszonki, dlatego wciąż ją wybieram – wyjaśnia gospodarz.

Janusz Kowalski

W 2019 roku po raz pierwszy rolnik testował DKC3697.
Badał ją pod kątem obsady. – Z doświadczeń wynika, iż
w przypadku tej odmiany nie ma sensu gęsta obsada.
Zauważyłem, że masa zielona była identyczna w przypadku
różnych norm wysiewów, a przy niższej obsadzie uzyskiwałem
wyższą zawartość skrobi. Nie opłaca się siać gęsto – podsumowuje rolnik. Bez dobrej strawności wydajnej i skoncentrowanej kiszonki nie można uzyskać satysfakcjonującej rentowności w produkcji mleka. Pasze objętościowe są najtańszym
sposobem pozyskania energii – dzięki dobrej kiszonce możemy ograniczyć nakłady na zakup pasz treściwych. Doświadczenia z roku 2019 skłoniły mnie do wyboru tej odmiany pod
zasiewy w 2020 roku. Oczywiście w gospodarstwie stosuję
dywersyfikację odmian, więc część areału przeznaczyłem pod
uprawę innych nasion – podsumowuje Janusz Kowalski ///

DKC3697 to superodmiana. Polecam ten wybór – mówi Janusz
Kowalski – zawartość skrobi, strawność włókna, a co za tym idzie
wysoka wydajność mleczna to cechy, które przemawiają za jej wyborem.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Jakość czy
wydajność
kiszonki?
Już nie musisz
wybierać
Kukurydzę tradycyjnie wykorzystuje się
jako wartościową paszę energetyczną
i objętościową dla przeżuwaczy.
Wiąże się to z wieloma cechami
morfologicznymi rośliny.
Jakie parametry należy więc
przeanalizować przy wyborze
odmiany przeznaczonej do
produkcji kiszonki?

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Co ważniejsze – plon suchej czy świeżej masy?
Przede wszystkim powinno się zwrócić uwagę na plon ogólny suchej masy. Do niedawna rolnicy skupiali się na plonie
ogólnym świeżej masy. Jest on jednak mniej miarodajny.
W ostatniej dekadzie wysiłki firm hodowlanych skupiały się wokół zwiększenia poprawy ogólnego plonu suchej masy – zwiększano przede wszystkim plon biomasy. Wysokie i obficie ulistnione odmiany, charakteryzujące się dużą biomasą, zapewniają
wyższy plon masy zielonej niż te o budowie kompaktowej.
Późniejsze odmiany są na ogół bardziej plenne. Jednak nie należy zapominać, iż wartość FAO powinna być tak dobrana do rejonu uprawy, aby
w zamierzonym momencie zbioru ziarno osiągnęło dojrzałość fizjologiczną.
W ten sposób zostaną zachowane najlepsze parametry jakościowe kiszonki.
Im później przeprowadza się zbiór, tym wyższy plon suchej masy się uzyskuje.
Traci się jednak wówczas na parametrach jakościowych.

32-35%
Optymalna zawartość suchej masy w plonie
ogólnym, z czego około połowa powinna
pochodzić z ziarna.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Wybór optymalnego ziarna
Do produkcji kiszonki zdecydowanie
lepiej nadają się odmiany o ziarnie typu
flint, ewentualnie o ziarnie typu pośredniego. Twarda skrobia w tego typu ziarnie
otacza skrobię miękką, dzięki temu następuje redukcja trawienia skrobi w żwaczu
i zmniejsza się ryzyko wystąpienia kwasicy
u zwierząt.
Koncentracja na… koncentracji energii
Kolejny istotny dla rolnika parametr to koncentracja energii. Kiszonka powinna charakteryzować się wysoką wartością tego wyróżnika.
Energia pochodzi z dwóch źródeł – ze skrobi
(ziarno) i z włókna (łodyga, liście, osadka).

Wydajne odmiany kukurydzy,
przeznaczone do produkcji pasz,
powinny cechować się wysokim plonem
ziarna i wysoką strawnością włókna.

Zawartość skrobi w masie kiszonkowej
waha się pomiędzy 30 a 38% i zależy od:
• terminu zbioru,
• stosunku suchej masy ziarna do pozostałej części rośliny,
• przebiegu warunków pogodowych, które występowały
w trakcie okresu wegetacyjnego.

Termin zbioru kukurydzy przeznaczonej
na kiszonkę jest kluczowy.
Wybór terminu zbioru kukurydzy przeznaczonej
na kiszonkę ma ogromne znaczenie, dlatego tak
ważne jest przestrzeganie następujących zasad:
• Zawartość suchej masy w plonie ogólnym powinna mieścić się
w przedziale 28-38%. Najbardziej optymalny zakres to 32-35%.
• Im wcześniejszy termin zbioru, tym wyższa wilgotność biomasy.
To oznacza: mniejszą zawartość skrobi, niższą efektywność procesu
fermentacji i straty składników pokarmowych, czyli pogorszenie
jakości finalnego produktu.
• Opóźnienie terminu zbioru również skutkuje pogorszeniem parametrów
plonu – ziarno staje się twarde i gorzej strawne oraz zwiększa się zawartość ciężkostrawnego włókna. Taki surowiec charakteryzuje się stosunkowo wysoką podatnością na pleśnienie w trakcie procesu fermentacji.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Znaczenie efektu stay-green
Cechą, którą powinno się także zweryfikować przed dokonaniem ostatecznego zakupu, jest zdolność do utrzymania zieloności wegetatywnych części roślin, czyli efekt
stay-green. Zapewnia on wydłużenie okresu asymilacji
składników pokarmowych i gwarantuje dłuższy okres zbioru
przy zachowaniu optymalnej przydatności do zakiszania.
DKC3697 – wszystkie kryteria spełnione
Odmiana DKC3697 (FAO 240-250) jest przeznaczona
do uprawy na jakościową kiszonkę o wysokiej koncentracji energii. Łączy w sobie cechy wysokiej wydajności
oraz bardzo dobrych parametrów jakościowych kiszonki (wysoka zawartość skrobi, dobra strawność włókna),
co przekłada się na wysoką wydajność mleczną.
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DKC3697 toleruje okresowe niedobory wody
w glebie. Poleca się ją do uprawy na wszystkich typach gleb i na obszarze całej Polski.
Warto rozważyć wybór tej odmiany pod przyszłoroczne
zasiewy. Potwierdzają to doświadczenia rolników testujących
tę odmianę na polach produkcyjnych. Pan Janusz Kowalski
(Oborniki) w swoim gospodarstwie nastawionym na produkcję
mleka wypróbował tę odmianę w sezonie 2019. Nawet w tak
stresowym i suchym roku odmiana wykształciła duże i silne
rośliny. Wykonana analiza próbek masy kiszonkowej potwierdziła wysoką jakość: plon ogólny suchej masy, zawartość
skrobi i strawność włókna. To dobra rekomendacja. ///

Przy wyborze kukurydzy kiszonkowej należy zweryfikować:
plon ogólny suchej masy, zawartość skrobi i strawność
włókna. To najważniejsze parametry, które decydują
o wartości kiszonki.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE KISZONKI ODMIANY DKC3697

GOSPODARSTWO ROLNE JANUSZ KOWALSKI, POLSKA 2019
Sucha
masa

Popiół

NEL

ADF

NDF

Włókno
surowe

Skrobia

Skrobia
chroniona

Strawność materii
organicznej

43,4%

3,85%

6,85
MJ

18,5%

38%

16,4%

36%

34%

77%

DEKALB, CZECHY 2018
Sucha
masa

NEL

Skrobia

40,2%

6,17
MJ

30,7%

NEL – jednostka energetyczna produkcji mleka
ADF – kwaśne włókno detergentowe
NDF – neutralne włókno detergentowe

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

RZEPAK
INSEKTYCYDY
Decis® Mega 50 EW
Kestrel® 200 SL
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Wiosenne
szkodniki rzepaku
i możliwości
ich zwalczania
Duży areał i intensyfikacja produkcji, długi okres wegetacji,
sprzyjające szkodnikom warunki agroklimatyczne,
uproszczenia uprawy oraz ograniczenia w ochronie plantacji
to obecnie główne powody zwiększonej presji ze strony
szkodników rzepaku.
dr inż. Przemysław Strażyński
IOR – PIB w Poznaniu

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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W ostatnim roku z uwagi na warunki klimatyczne w niektórych rejonach kraju wegetacja rzepaku i związana z tym
presja ze strony szkodników trwała niemal cały rok.
Spośród szkodników wczesnowiosennych największe
znaczenie mają chowacze łodygowe, które mogą
pojawiać się na plantacjach już po kilku cieplejszych
dniach. W ich ograniczaniu pomoże precyzyjny
monitoring i dobór skutecznego insektycydu.
Czynniki sprzyjające szkodnikom rzepaku
O terminie pojawienia się i liczebności szkodników
na plantacjach decydują:
// warunki pogodowe – głównie temperatura, która
może zmienić się dynamicznie z dnia na dzień,
// brak zimy lub łagodny jej przebieg,
// susza zimowo-wiosenna.
W okresie wczesnowiosennym największe zagrożenie dla
rzepaku ozimego stanowią chowacze łodygowe. Ta grupa
szkodników (podobnie jak szkodniki jesienne) jest szczególnie
niebezpieczna, ponieważ młode rośliny są bardziej narażone
na atak i trudniej regenerują powstałe uszkodzenia. Szybki
wzrost wiosennych temperatur niesie ryzyko wczesnego pojawienia się tych chrząszczy, które przezimowały w ściółce bądź

Uszkodzone rośliny
często ulegają złamaniu

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

64

HEKTAR wiosna 2021
w glebie na plantacjach, gdzie wcześniej uprawiano rośliny
kapustowate (lub w ich pobliżu). Z wiosennym wznowieniem
wegetacji wiąże się zagrożenie ze strony chowacza
brukwiaczka i chowacza czterozębnego, a lokalnie w ostatnich latach (głównie na południu) także chowacza granatka.
Ten ostatni może pojawiać się już pod koniec lutego przy
wzroście temperatury do około +4°C.
Charakterystyka najgroźniejszych gatunków
Największe znaczenie w rzepaku ozimym mają chowacz
brukwiaczek i czterozębny. Pojawiają się one w każdym
roku, choć w różnym nasileniu w całym kraju (najliczniej
w rejonach zachodnich).

Chowacz brukwiaczek:
// Pojawia się na polach, gdy temperatura gleby mierzona na plantacji wzrośnie do około 5-7°C, natomiast masowy przelot ma miejsce przy wzroście temperatury powietrza do 10-12°C.
// Jaja znajdują się poniżej wierzchołków pędów.
// Typowym objawem żerowania larwy jest charakterystyczne wygięcie łodygi w kształcie litery S.
Chowacz brukwiaczek

Uszkodzone przez szkodniki miejsca często pękają po przymrozkach
lub opadach, co stwarza ryzyko wtórnych porażeń przez sprawców chorób,
szczególnie zgnilizny roślin kapustnych, zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni.
Rośliny, osłabione żerowaniem larw chowaczy oraz porażone przez patogeny,
łamią się i wylegają pod naporem wiatru bądź silnej ulewy.

Chowacz czterozębny:
// Pojawia się zwykle kilka dni po brukwiaczku – w zależności od warunków pogodowych
najczęściej na przełomie marca i kwietnia,
choć okres jego nalotów bywa rozciągnięty w czasie i może zasiedlać uprawy
nawet na krótko przed kwitnieniem.
// Samice składają jaja w wygryzione otwory w ogonkach liściowych lub nerwach głównych.
// Zaatakowany pęd rośnie prosto, jednak
zdecydowanie wolniej niż roślin zdrowych.
Larwy chowaczy rozwijają się przez około 40 dni wewnątrz pędów, ogonków
liściowych lub szyjki korzeniowej.

Chowacz czterozębny
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Prowadzone są badania w kierunku hodowli odmian rzepaku odpornych
w dużym zakresie na uszkodzenia powodowane przez szkodniki.
Obecnie praktyka i nauka idą w kierunku siewu rzepaku w większej
rozstawie, co pozwala uzyskać mocniejsze rośliny.
Budowanie strategii zwalczania
Integrowana ochrona roślin zakłada w pierwszej kolejności
wykorzystanie metod o charakterze zapobiegawczym. Metody
niechemiczne, ograniczające presję chowaczy łodygowych
w okresie wiosennym obejmują przede wszystkim działania mające na celu ograniczanie zachwaszczenia. Szczególną uwagę
zwraca się na chwasty kapustowate oraz samosiewy rzepaku.
Ważne jest również zbilansowane nawożenie, które zapewni
roślinom odpowiednie warunki wzrostu. Mieszańcowe odmiany
rzepaku odznaczają się szybszym wzrostem i lepszą regeneracją uszkodzeń w porównaniu z odmianami populacyjnymi. Duży
nacisk kładzie się także na ochronę organizmów pożytecznych
oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.
Decyzja o chemicznym zwalczaniu szkodników musi opierać
się na rzeczywistym zagrożeniu danej plantacji (po przekroczeniu progu szkodliwości) przy braku skuteczności wcześniej zastosowanych działań o charakterze niechemicznym.
Kluczowa staje się systematyczna i dokładna lustracja plantacji pod kątem wystąpienia szkodników i powodowanych
przez nie uszkodzeń. Naloty chowaczy łodygowych z uwagi
na zmienne temperatury bywają mocno rozciągnięte w czasie.
Monitoring uprawy można prowadzić metodą bezpośredniej
lustracji, ale wypróbowanym i skutecznym sposobem monitorowania terminu pojawienia się chowaczy są żółte naczynia,
które należy wypełnić wodą z dodatkiem płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe (np. płynu do mycia naczyń).
Następnie naczynia umieszcza się w odległości około 20 m
od brzegów plantacji (na większych plantacjach po każdej
stronie) – nawet już w lutym. Z uwagi na możliwość wystąpienia przymrozków warto do naczyń dodać kilka kropel glikolu
lub zawierającego glikol zimowego płynu do spryskiwaczy
samochodowych, który zapobiegnie zamarzaniu cieczy. Przy
systematycznej kontroli (w cieplejsze dni najlepiej codziennie o stałej porze) ta prosta metoda dostarczy informacji
o terminie nalotu szkodników i aktualnym w danym momencie zagrożeniu przez poszczególne gatunki chowaczy.
Co ciekawe, na tej metodzie bazują progi szkodliwości
opracowane dla chowaczy łodygowych, które są podstawą
przy podejmowaniu decyzji o zabiegu insektycydowym:
// dla chowacza brukwiaczka – 10 chrząszczy w żółtym
naczyniu w ciągu 3 dni lub od 2 do 4 chrząszczy na 25
roślinach,
// dla chowacza czterozębnego – 20 chrząszczy w żółtym
naczyniu w ciągu 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach.
Monitoring pozwala również stwierdzić, czy zagrożenie jest
jednakowe dla całej uprawy, czy też w większym stopniu
powinno się chronić pasy brzeżne.

Optymalnym rozwiązaniem w wiosennej ochronie rzepaku
przed szkodnikami będzie zastosowanie insektycydu
Kestrel zawierającego jako substancję czynną acetamipryd,
który wykazuje skuteczność w szerokim zakresie temperatur. Poza tym jako potencjalnie jedyna działająca układowo,
spośród dostępnych w 2021 roku, substancja do insektycydowej ochrony rzepaku wiosną, przemieszcza się
w roślinie, docierając razem z sokami do jej wszystkich
organów. Dodatkowo warto zastosować Decis Mega (deltametrynę). Działa na roślinie powierzchniowo, a na szkodniki
kontaktowo i żołądkowo – stąd konieczność systematycznego monitoringu plantacji i precyzyjnego terminu zabiegu zwalczania chrząszczy chowaczy zanim samice zdążą złożyć jaja.

Ze względu na zmienne warunki
pogodowe panujące wiosną
chemiczne środki ochrony należy
dobierać pod kątem optymalnych
temperatur ich skutecznego działania.
Problemem, który w ostatnich latach staje się coraz bardziej
powszechny, jest wykształcanie odporności przez lokalne
populacje szkodników na niektóre substancje czynne insektycydów – w niektórych rejonach uprawy rzepaku to zjawisko
dotyczy też chowaczy łodygowych. Jako przyczynę należy
wskazać jednostronne stosowanie jednej substancji czynnej
lub kilku należących do tej samej grupy chemicznej. Z tego
względu w integrowanej ochronie zaleca się w miarę możliwości przemienne stosowanie insektycydów różniących
się mechanizmem działania, także z uwzględnieniem zakresu ochrony w poprzednich sezonach. Trzeba zaznaczyć,
że decyzje Komisji Europejskiej o stopniowym wycofywaniu
kolejnych substancji czynnych tego zadania nie ułatwiają. ///

W monitoringu chowaczy łodygowych
sprawdzają się żółte naczynia.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Nowa technologia
INSEKTYCYD

ochrony rzepaku przed
szkodnikami D-ACT to
połączenie dwóch produktów
Decis Mega i Kestrel

RODZAJ PREPARATU
insektycyd w formie koncentratu
rozpuszczalnego w wodzie (SL)
o działaniu kontaktowym i żołądkowym

SKŁAD
acetamipryd — 200 g/l

SPOSÓB DZIAŁANIA
na roślinie działa powierzchniowo,
wgłębnie i układowo

ZWALCZANE SZKODNIKI
chowacz brukwiaczek,
chowacz czterozębny, słodyszek
rzepakowy, chowacz podobnik,
pryszczarek kapustnik

DAWKA
Rzepak ozimy:
chowacz brukwiaczek, chowacz
czterozębny, chowacz podobnik,
pryszczarek kapustnik
zalecana dawka do
jednorazowego zastosowania:
0,15-0,3 l/ha
słodyszek rzepakowy
zalecana dawka: 0,18-0,3 l/ha
Rzepak jary:
chowacz czterozębny
zalecana dawka do
jednorazowego zastosowania:
0,15-0,3 l/ha
słodyszek rzepakowy
zalecana dawka: 0,18-0,3 l/ha
chowacz podobnik,
pryszczarek kapustnik
zalecana dawka:
0,2-0,3 l/ha

OKRES KARENCJI
rzepak – 28 dni

Na plonowanie rzepaku wpływa wiele
czynników. Ważne miejsce wśród nich zajmują
szkodniki. Uprawa tej rośliny jest praktycznie
niemożliwa bez zastosowania insektycydów.
Z tego powodu łan rzepaku wymaga ciągłej
lustracji oraz precyzji w doborze odpowiednich
pestycydów.
Kluczowe znaczenie monitoringu
Monitoring szkodników jest podstawową czynnością na plantacji rzepaku.
Żółte naczynia to najtańszy i najprostszy sposób sprawdzania uprawy pod
kątem występowania agrofagów. Lustracje i kontrole naczyń należy przeprowadzać regularnie, najlepiej o tej samej porze, po południu. Po stwierdzeniu
przekroczenia progu szkodliwości danego szkodnika należy przygotować się
do zabiegu odpowiednio dopasowanym produktem.
Dobór substancji aktywnej – strategiczna decyzja
Dysponujemy środkami z różnych grup chemicznych i o różnym mechanizmie działania. Ważnymi kryteriami wyboru są warunki pogodowe panujące
na polu oraz właściwości biologiczne danego szkodnika.

Kestrel®1 200 SL – rozwiązanie systemiczne
Spośród substancji o działaniu systemicznym na uwagę zasługuje zawarty
w Kestrelu acetamipryd. Substancja działa powierzchniowo, wgłębnie
i układowo, co umożliwia stosowanie środka przeciwko stadiom szkodników
żerujących wewnątrz i na zewnątrz łodyg, pędów i liści. Wewnątrz rośliny
preparat utrzymuje aktywność dłużej niż na powierzchni. Z kolei działanie na
owady (kontaktowe i żołądkowe) trwa około 10 dni, w zależności od gatunku
i fazy rozwojowej szkodnika.
Kestrel jest odporny na parowanie i zmywanie przez deszcz oraz charakteryzuje się bardzo niską toksycznością dla pszczoły miodnej, co pozwala na
przeprowadzanie zabiegów chemicznych nawet podczas kwitnienia rzepaku,
po oblocie pszczół, w godzinach wieczornych, zawsze zgodnie z etykietą.

Podczas stosowania środków ochrony
roślin należy pamiętać, aby chronić gatunki
pożyteczne (w tym zapylające) przez
stosowanie środków selektywnych,
o odpowiedniej porze dnia.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Decis® Mega 50 EW – szybkie działanie
Gdy zbyt niskie temperatury nie pozwalają na zastosowanie środka systemicznego,
warto sięgnąć po środek zawierający deltametrynę – przeznaczony do zwalczania
szkodników gryzących i ssących. Deltametryna jest neurotoksyną, ma szybkie
działanie „uderzeniowe”, skutecznie redukuje populacje szkodników, oddziałując na
układ nerwowy insektów, prowadząc do ich paraliżu.
Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, z kolei na roślinie wykazuje działanie
powierzchniowe. Delcis Mega najskuteczniej działa w zakresie temperatur 10 - 20°C.

Do wiosennej ochrony rzepaku warto
zastosować technologię D-ACT.
W oparciu o badania z pól doświadczalnych Bayer możemy przyjąć, że najwcześniejszy zabieg, w chłodnym okresie występowania chowacza brukwiaczka można
wykonać Decisem Mega. Na drugi, również obejmujący chowacza i słodyszka
rzepakowego polecamy mieszaninę Decis Mega z Kestrelem. A na szkodniki
łuszczynowe warto powtórzyć zabieg preparatem Kestrel. Jego dłuższe i systemiczne działanie pozwoli na zwalczenie chowacza podobnika i pryszczarka
kapustnika.
Terminy i dawki preparatów należy dostosować do czasu
i natężenia występowania szkodników oraz aktualnych
warunków pogodowych. ///

INSEKTYCYD

RODZAJ PREPARATU
Środek owadobójczy w formie
koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej, przeznaczony do
zwalczania szkodników gryzących
i kłująco-ssących w roślinach
rolniczych, sadowniczych,
warzywnych i ozdobnych.

SKŁAD
deltametryna 50 g/l

SPOSÓB DZIAŁANIA NA OWADY
działa kontaktowo i żołądkowo

ZWALCZANE SZKODNIKI
gnatarz rzepakowiec, chowacz
brukwiaczek, pchełka ziemna, pchełka
rzepakowa, słodyszek rzepakowy,
chowacz podobnik, pryszczarek
kapustnik, mszyca kapuściana

DAWKA
pchełka ziemna, pchełka
rzepakowa, szkodniki łuszczynowe
(pryszczarek kapustnik, chowacz
podobnik), mszyca kapuściana,
gnatarz rzepakowiec, chowacz
brukwiaczek — maksymalna dawka do
jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
słodyszek rzepakowy (zabieg
przeciwko słodyszkowi zwalcza
również chowacza czterozębnego)
— maksymalna dawka do jednorazowego
zastosowania: 0,1 l/ha

OKRES KARENCJI
rzepak – 45 dni

zarejestrowany znak towarowy firmy Nufarm Polska

®1

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

BURAK
CUKROWY
HERBICYDY
Conviso® One

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Wyzwania
w odchwaszczaniu
buraków cukrowych

Buraki cukrowe to jedna z najbardziej dochodowych upraw na świecie.
W polskich warunkach opłacalność zaczyna się przy plonie ok. 40 ton
z hektara. Pokonanie tej granicy wymaga jedynie przestrzegania
podstawowych zasad poprawnej agrotechniki. Najlepsi plantatorzy
uzyskują nawet na średnich glebach plony rzędu 70 ton.
dr Jerzy Próchnicki
Polskie statystyki
Burak cukrowy stanowi jedynie ok. 2% struktury zasiewów
w Polsce. Ma jednak duże znaczenie gospodarcze jako
surowiec do produkcji cukru. Jest ważną rośliną w zmianowaniu, a odpady z produkcji (wysłodki i melasa) wykorzystuje się
w żywieniu zwierząt i produkcji alkoholu. Najwięcej plantacji
znajduje się w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, dolnośląskim i opolskim.

Średnie plony buraka
cukrowego w ostatnich latach
przekraczały 50 ton z hektara.
Najwyższe dochodziły w wielu
regionach do 60-70 ton/ha.
Chwasty i szkodniki – wrogowie wysokich plonów
Największym zagrożeniem dla wysokich plonów korzeni
buraków cukrowych są zachwaszczenie i szkodniki, które
zakłócają prawidłowy wzrost i rozwój roślin w początkowym
okresie, czyli od siewu nasion do zakrycia międzyrzędzi
(pierwsze 6 do 8 tygodni).
W Europie znacząco ogranicza się możliwości chemicznej
walki z chwastami, dlatego sukces w tej uprawie coraz
bardziej będzie zależał od umiejętnego wykorzystania
wszelkich innych sposobów ograniczania zachwaszczenia.
Ochrona chemiczna buraków cukrowych musi być rozpatrywana – zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin –
łącznie z innymi, niechemicznymi metodami i stosowana tylko
tam, gdzie inne rozwiązania nie skutkują. Dodatkowo stanowi
ona znaczącą część wszelkich nakładów, więc warto ją
optymalizować.

Złote zasady ograniczania występowania chwastów
Skuteczna walka z chwastami wymaga terminowości
i precyzji. Nie należy lekceważyć potrzeb roślin i terminów
zabiegów. Błędy nie dają się naprawić i skutkują obniżonym
plonowaniem. Chwasty bezlitośnie konkurują z rośliną
uprawną o wodę, składniki odżywcze i przestrzeń. Są lepiej
przystosowane do zamieszkiwanego środowiska. Walka
z nimi powinna być elementem długoterminowej strategii
uprawy, a więc także profilaktyki, obniżania potencjału
tzw. banku nasion.
Roślinom buraka należy stworzyć optymalne warunki do ich
wzrostu i rozwoju. Dotychczasowe badania i obserwacje na
plantacjach produkcyjnych wykazują, że przestrzeganie
podstawowych reguł zrównoważonej, dobrej praktyki rolniczej
umożliwia utrzymanie niskiego poziomu zachwaszczenia
(zwłaszcza gatunkami wieloletnimi), zwiększa konkurencyjność
buraków w stosunku do chwastów (szybsze zakrywanie
międzyrzędzi), sprzyja ograniczeniu zużycia oraz większej
skuteczności stosowanych herbicydów, a co najważniejsze –
przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, zarówno doraźne,
jak i dla roślin następczych.

Od 2014 roku powszechnie
obowiązuje integrowana
ochrona roślin. W ochronie
przed chwastami polega na
łączeniu wszystkich metod ich
ograniczania: agrotechnicznych,
mechanicznych i chemicznych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Eliminacja chwastów w początkowej fazie rozwoju buraków jest
podstawą sukcesu. Późniejsze wschody chwastów nie stanowią
istotnej konkurencji, mogą jednak utrudniać zbiór korzeni.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Do zasadniczych praktyk
agronomicznych należą:
Prawidłowy płodozmian lub zmianowanie budujące żyzność gleby.
Stosowanie wsiewek poplonów i międzyplonów.
Nawożenie zgodne z rzeczywistymi wymaganiami pokarmowymi roślin.
Prawidłowe przygotowanie gleby i podglebia oraz zaopatrzenie w wodę.
Wybór odmian odpowiednich do warunków klimatycznych i glebowych.
Użycie do wysiewu nasion o dużej zdrowotności i sile kiełkowania,
a także wysiew nasion w odpowiedniej gęstości i na właściwą głębokość.
// Ochrona przed szkodnikami i chorobami grzybowymi.
//
//
//
//
//
//

Coraz trudniej chronić uprawy
Ograniczenie liczby substancji czynnych herbicydów używanych w ochronie buraków cukrowych oznacza zwiększoną
konkurencję ze strony chwastów i trudności w odchwaszczaniu uprawy. Dotyczy to zwalczania zachwaszczenia
pierwotnego i wtórnego. Ręczne odchwaszczanie dużych
plantacji jest niewykonalne, a mechaniczne (za pomocą
precyzyjnego sprzętu) wciąż podlega testom.
Właściwy termin zabiegu kluczem do sukcesu
Buraki cukrowe były „od zawsze” uprawą najbogatszą w różnorodne metody odchwaszczania. I dziś nie jest inaczej, ale
jest wyraźnie trudniej. W roku 2021 do dyspozycji pozostaje
9 substancji aktywnych do zwalczania chwastów dwuliściennych, 6 graminicydów oraz glifosat – herbicyd nieselektywny.
Zasada stosowania możliwie dużej różnorodności substancji
w używanych produktach lub mieszankach pozwala na wykorzystanie ich synergii w zwalczaniu gatunków kłopotliwych

Kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu ochrony
buraków przed zachwaszczeniem w każdym systemie
(z adiuwantem lub bez) jest właściwy termin wykonania zabiegu.
(np. komosa) i różnych dróg działania chwastobójczego
oraz rozszerzenie palety zwalczanych gatunków chwastów
bez zagrożenia powstawania odporności. Niezauważone
wschody chwastów, zwłaszcza komosy białej, obniżają
skuteczność całej ochrony herbicydowej. Opóźnione zabiegi
hamują jej wzrost, nie zapobiegają odrastaniu i zachwaszczeniu wtórnemu. Gdy przedłużają się wschody buraków,
chwasty pojawiają się dużo wcześniej przed nimi, nawet
w kilku rzutach, osiągając różne fazy rozwojowe. W efekcie pierwszy zabieg nie niszczy skutecznie chwastów.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Chwasty pojawiające się przed wschodami buraków należy
bezwzględnie usunąć, najpóźniej na 2-3 dni przed dniem
wschodów, za pomocą herbicydów zawierających glifosat.
Glifosat jest pobierany wyłącznie przez części zielone roślin
bezpośrednio opryskane i nie jest absorbowany przez korzenie z gleby. Niszczy wszystkie jednoroczne i wieloletnie gatunki chwastów (nawet perz). Skuteczność oprysku jest ściśle
skorelowana z pogodą, dlatego trzeba wybrać preparat, który
bardzo szybko wnika i mocno działa. Roundup® 360 Plus
zawiera sole potasowe glifosatu i jest skoncentrowany, co
umożliwia o ok. 30% niższe dawkowanie. Efektywnie działa już
od +2ºC, jest szybko pobierany i przemieszczany do korzeni.
W systemach uproszczonej uprawy gleby przedsiewne lub
przedwschodowe stosowanie glifosatu jest w zasadzie zawsze niezbędne – nie ma innych skutecznych metod zwalczenia roślin zeszłorocznych, rosnących w mulczu, wschodzących zimą oraz z obfitego banku nasion na powierzchni gleby.
Na plantacjach buraków cukrowych znaczącym problemem
są chwasty prosowate, głównie chwastnica jednostronna, której często towarzyszą mniej szkodliwe paluszniki
i włośnice. Najlepiej zwalczyć je jednym celnym zabiegiem,
w razie potrzeby wraz z odpowiednim adiuwantem.
Producenci środków ochrony roślin szukają rozwiązań,
które w dobie malejącej dostępności substancji czynnych herbicydów mają pomóc w ochronie
buraków cukrowych przed zachwaszczeniem.
Dzięki temu powstał system Conviso® Smart. ///

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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CONVISO SMART
– innowacja w produkcji
buraka cukrowego
Relacja z pola doświadczalnego — Adrian Sikora, Bayer Sp. z o.o.

Czy Conviso® Smart to rewolucja
czy tylko ewolucja w produkcji
buraka cukrowego? Czy jest możliwe
zastąpienie konwencjonalnej
technologii przez całkowicie
odmienny i innowacyjny
system?

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Unikalna współpraca – innowacyjny efekt
Współdziałanie firm KWS i Bayer doprowadziło do opracowania innowacyjnej technologii Conviso Smart. Jest to
połączenie specjalnie przygotowanej formuły herbicydowej
z klasyczną hodowlą odpornościową. Koncern Bayer skomponował produkt, który zawiera foramsulfuron i tienkarbazon.
KWS z kolei odkryło pojedyncze okazy buraka cukrowego
odporne na te dwie substancje aktywne i rozpoczęło hodowlę twórczą całkowicie nowej odmiany buraka cukrowego.
Po kilku latach hodowli prowadzonej przez KWS
w Centrum Doradztwa Technicznego Bayer w Modzurowie
po raz pierwszy pojawiły się nasiona buraków cukrowych
z odpornością na substancje z grupy inhibitorów ALS (grupy
sulfonylomocznikowej). Prowadzono doświadczenia ze
stosowaniem herbicydu Conviso One zarówno pod względem selektywności, jak i skuteczności. Już w pierwszym
roku stwierdzono bardzo wysoką selektywność herbicydu
Conviso One w stosunku do wyhodowanych buraków.
Maksymalna doświadczalna dawka produktu dochodziła
wtedy do 4 l/ha. Jednocześnie pomiary plonowania korzeni były na niższym poziomie niż odmian tradycyjnych.
Nasuwał się tylko jeden wniosek: herbicyd jest gotowy,
ale nad plonowaniem odmiany trzeba jeszcze popracować. Po kilku sezonach udało się zrealizować cel.

Wiosną 2020 roku firma KWS oferowała do sprzedaży znaną
już odmianę Gladiata, a SESvanderHave nową odmianę
Hopper. Również Betaseeds wyraziło zainteresowanie wprowadzeniem odmian w nowej technologii Conviso Smart.
Nowy produkt – zmiany w kalendarzu oprysków
Dział Rozwoju firmy Bayer sukcesywnie bada skuteczność
nowej technologii w wielu jednostkach doświadczalnych
na terenie Polski. Niezmiennie nasuwa się pytanie: czy
Conviso Smart może skutecznie zastąpić klasyczne rozwiązania, znane od lat 70. XX wieku? Okazuje się to możliwe.
Należy jednak pamiętać, że trzeba zmienić sposób zwalczania
chwastów na plantacjach buraków cukrowych. Plantatorzy
przyzwyczaili się, że najlepszym terminem zabiegu w zwalczaniu nalistnym chwastów jest termin fazy ich liścieni (siewek).
Obecnie najważniejszym kryterium, które decyduje o terminie
zabiegu, staje się inna faza rozwojowa chwastów, w przeciwnym razie oprysk nie będzie w pełni skuteczny. W przypadku
Conviso One najlepiej sprawdza się zastosowanie dawek
dzielonych, czyli 0,5 l/ha w dwóch kolejnych terminach:
// kiedy rośliny komosy białej mają fazę co najmniej dwóch
liści właściwych,
// po 10, maksymalnie po 14 dniach na kolejne wschody
chwastów.

Wejście na rynek
Obecnie Conviso Smart jest dostępne dla rolników. Dzięki
obecności Polski w UE możemy bez ograniczeń korzystać
z odmian zarejestrowanych na jej terenie (z tzw. Katalogu
Wspólnotowego CCA). I niecierpliwe oczekujemy odmian
uznanych i zarejestrowanych w kraju przez COBORU.

Warto wiedzieć, że warunkiem
rejestracji danej odmiany w Polsce
jest spełnienie jednego z dwóch
kryteriów: plon powyżej odmian
wzorcowych lub posiadanie
wybitnej cechy, która stanowi
o jej wyjątkowości.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Dłuższa przerwa między zabiegami pozwala większym
chwastom „odchorować” pierwszy oprysk i stają się one
bardziej wytrzymałe na substancje zawarte w herbicydzie.
Jeden zabieg w pełnej dawce (1,0 l/ha) stosuje się, gdy
komosa osiągnie fazę maksymalnie 4 liści właściwych.
Niezwykły dodatek
Wspomagacz olejowy podnosi skuteczność zabiegu nawet o kilkanaście procent. Szczególnie widać to w przypadku chwastów trudniejszych
do zwalczenia (szarłaty, komosy, rdesty).
Skuteczne zwalczanie samosiewów rzepaku
Samosiewy rzepaku ozimego (zwłaszcza te w starszych
fazach rozwojowych) są całkowicie eliminowane przez
Conviso® One.

Conviso One najlepiej stosować w fazie
od 1 do 8 liści właściwych buraka cukrowego.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

HERBICYD
RODZAJ PREPARATU

Conviso One zwalcza samosiewy
rzepaku w każdej fazie rozwojowej.
Wyzwaniem są samosiewy pochodzące z technologii
*, ponieważ ich cechą swoistą jest również odporność na produkty z grupy ALS. Jeśli rolnik zdecyduje się na wysiew odmian Conviso Smart, najlepszym
rozwiązaniem będzie wykonanie zabiegów przedwschodowych z wykorzystaniem glifosatu z metamitronem.
Tylko w ten sposób można skutecznie zwalczać rzepak CL.
Problem uodpornienia chwastów
Od dłuższego czasu, zwłaszcza w rejonach południowo-zachodniej Polski, odnotowuje się punktowo narastającą
odporność chwastów dwuliściennych (np. szarłatu szorstkiego nie reagującego na herbicydy z grupy ALS).
Na przestrzeni kilku lat testowano łączenie produktów znanych
z tradycyjnego odchwaszczania buraka cukrowego z programem technologii Coviso Smart w celu wzmocnienia działania
na chwasty uporczywe oraz w nietypowych warunkach przebiegu sezonu. Na roślinach uprawnych nie zaobserwowano
negatywnych skutków działania zastosowanych mieszanek.
Nowy standard
W ramach podsumowania warto zaznaczyć, że nowatorska
technologia ochrony roślin buraka cukrowego Conviso Smart ma
szansę stać się podstawowym programem zwalczania chwastów.
W połączeniu z tradycyjnymi rozwiązaniami będzie wyznaczać
standardy w ochronie plantacji na kolejne dziesięciolecia. ///

do stosowania wyłącznie
w odmianach buraka
cukrowego posiadających
odporność na herbicydy
z grupy sulfonylomoczników

FORMA UŻYTKOWA
w formie zawiesiny olejowej
do rozcieńczania wodą

SKŁAD
foramsulfuron – 50 g/l
tienkarbazon metylu – 30 g/l

OKRES STOSOWANIA
Od fazy widocznego pierwszego
liścia właściwego do fazy 8 liści
buraka cukrowego (BBCH 11-18).
Wykonanie zabiegu należy uzależnić
od fazy rozwojowej chwastów,
w szczególności komosy białej. Zabieg
pojedynczy należy wykonać nie później
niż w fazie, gdy widoczne na polu
chwasty (w tym komosa biała) osiągną
fazę maksymalnie 4 liści właściwych.

DAWKI DZIELONE
zabieg pierwszy – nie później niż w fazie,
gdy komosa biała osiągnie maksymalnie
2-4 liście właściwe,
zabieg drugi (w odstępie 10-14 dni)
– nie później niż w fazie, gdy widoczne
na polu chwasty (w tym komosa biała)
osiągną maksymalnie 2-4 liście właściwe

DAWKA
1 l/ha lub 2 x 0,5 l/ha

*

Clearfield® - zarejestrowany znak towarowy BASF
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ZIEMNIAK
ZIEMNIAK
Velum® Prime
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dr Aneta Chałańska

NEFscience, Skierniewice

Nicienie

– zagrożenie
ukryte w glebie
Nicienie opanowały niemal wszystkie
środowiska, w których możliwe jest życie.
Część z nich wyspecjalizowała się
w żerowaniu na roślinach. W wielu
przypadkach uszkodzenia powstałe
wskutek żerowania nicieni są mylnie
interpretowane, bo nie widać sprawcy
i bardzo często dochodzi do wtórnych
infekcji przez patogeny.
Fot. 1. Ziemniak – cysty G.rostochiensis

Symptomy żerowania nicieni
są tym wyraźniejsze,
im wcześniejsza faza wzrostu rośliny.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

ZIEMNIAK

Nicienie – krótka
charakterystyka
Większość nicieni osiąga
rozmiar od 0,1 do 5 mm.
Mają delikatny, pozbawiony
zabarwienia oskórek. Zwykle
nie można ich dostrzec bez
wcześniejszej izolacji z gleby
i użycia mikroskopu. W glebie
żyją w płaszczu wodnym w porach glebowych, a w miarę jej
wysychania przechodzą w stan
życia utajonego lub giną. Przeżywanie tych pasożytów zależne
jest również od temperatury gleby
(optymalna 18-21°C, ale dla rozpoczęcia aktywności wystarczy 10°C).
Przykre skutki żerowania
Żerowanie nicieni prowadzi do
deformacji korzeni spichrzowych lub
zniekształcania i redukcji systemu
korzeniowego. Miejsca nakłuć i wnikania pasożytów do tkanek ułatwiają
infekcję roślin przez bakterie i grzyby.
Niektóre z gatunków dodatkowo są
wektorami chorób wirusowych (werticiliozy, fuzariozy, fytoftorozy czy ryzoktoniozy).
Mątwiki – realne zagrożenie
// W Polsce najczęściej straty
ekonomiczne powoduje:
• mątwik burakowy (Heterodera schachtii) –
rośliny z rodziny kapustowatych,
szarłatowatych i komosowatych,
m.in.: burak cukrowy, rzepak, liczne gatunki
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warzyw: burak ćwikłowy, rzodkiewka, kalafior, kapusta czy
szpinak, a także chwastów: komosa pospolita, tobołki
polne, gorczyca polna,
• mątwik ziemniaczany (Globodera rostochiensis) – rośliny
z rodziny psiankowatych, przede wszystkim ziemniak,
pomidor, oberżyna, papryka, a także liczne chwasty (bieluń, lulek czarny, tujałka, wilcza jagoda),
• mątwik agresywny (Globodera pallida) – występuje lokalnie;
rośliny żywicielskie to ziemniak, oberżyna i lulek czarny.
Na części nadziemnej objawy porażenia roślin na polu przez
mątwiki, niezależnie od gatunku, są bardzo podobne i mało
specyficzne: skupiska słabszych roślin, placowe wypadanie
roślin, na systemie korzeniowym powstaje tzw. broda korzeniowa, utworzona z licznych drobnych korzeni. W uprawie
ziemniaka pierwszym symptomem wskazującym na potencjalne porażenie są skupiska roślin słabiej rosnących na polu. Objawy bezpośrednio na roślinach możemy zaobserwować w kilka tygodni po wschodach ziemniaków: bulwy są małe i jest
ich mniej niż na roślinach zdrowych. Samice mątwików rozwijają się czasem bezpośrednio na bulwach ziemniaków, szczególnie w pobliżu oczek, co sprzyja porażeniu przez zgnilizny.
Guzaki – groźna ekspansja
Uprawom warzyw korzeniowych i roślinom okopowym zagrażają guzaki: guzak północny (Meloidogyne hapla), zasiedlający głównie niezdrewniałe rośliny dwuliścienne, guzak
amerykański (M. chitwoodi) i guzak holenderski (M. fallax)
oraz gatunki z list alertowych EPPO (M. enterolobi, M. luci).
Typowym objawem żerowania guzaków, niezależnie od
gatunku, są wyrośla – guzy na korzeniach roślin. Guzaki
bardzo silnie współpracują z patogenami z rodzaju Fusarium.
Badania dowodzą, że procent porażenia roślin przez patogeny odglebowe spada znacząco, jeśli wprowadzi
się zwalczanie nie patogenu, ale właśnie guzaków.

Złote (mątwik ziemniaczany) lub
mlecznobiałe (mątwik agresywny),
okrągłe samice wielkości łebka
od szpilki obecne na systemie
korzeniowym roślin to jedyny dowód
dostrzegalny gołym okiem, widoczny
dopiero od fazy kwitnienia.

Fot 2. Seler – objawy P. bukowinensis

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Korzeniaki – reduktorzy plonu
Nicienie z rodzaju Pratylenchus, czyli korzeniaki, są migrującymi
pasożytami wewnętrznymi korzeni. Groźne gatunki w Polsce to:
korzeniak szkodliwy (P. penetrans), korzeniak pospolity
(P. neglectus) i korzeniak łopatkowiec (P. crenatus). Korzeniaki
wpływają na wzrost, rozwój i plonowanie roślin. Ich szkodliwość
jest uzależniona od zagęszczenia populacji oraz kompleksu
czynników glebowych i atmosferycznych, np. obecność w glebie
Verticillium, zwłaszcza V. dahliae zwiększa ich patogeniczność,
Fot. 4. Skrócone korzenie – uszkodzenia spowodowane
z nim bowiem korzeniaki tworzą kompleks chorobowy.
przez korzeniaki
// Objawy występowania korzeniaków na roślinach to przede
wszystkim:
Często górna część korzenia spichrzowego zaczyna za• nekrozy korzeni,
gniwać i przy pociągnięciu odrywa się od reszty korzenia.
• zamieranie systemu korzeniowego,
W przypadku marchwi korzenie spichrzowe bywają moc• zniekształcenia korzeni spichrzowych (przy porażeniu
no skrócone, a na ziemniakach tworzą się pęknięcia skórki
roślin we wczesnej fazie wzrostu),
i lekkie wgłębienia przypominające początkowo parcha
• pojawienie się nieregularnych placów tworzonych przez
zwykłego. Niszczyki często porażają także seler. Porażenie
rośliny o zaburzonym wzroście (powiększają się z sezonu
roślin przez te niszczyki sprzyja rozwojowi chorób baktena sezon i pokrywają się z kierunkiem pracy maszyn
ryjnych, co szczególnie widoczne jest w przechowalniach.
polowych, te bowiem przemieszczają
nicienie wraz z glebą).
Krępaki i szpileczniki – groźne ektopasożyty
Szpilecznik baldasznik (Paratylenchus bukowinensis) atakuje
rośliny z rodziny selerowatych (głównie seler i pietruszkę), na
marchwi rozwija się i żeruje bez widocznych symptomów.
Nie omija roślin kapustowatych, co jest ważne przy układaniu
płodozmianu na polach przez niego zasiedlonych. Nicienie żerują
zwykle na wierzchołkach korzeni, w pobliżu stożka wzrostu.
Krępaki występujące w Polsce są groźne m.in. dla: ziemniaka, buraka ćwikłowego, selera, pietruszki i marchwi. Nie tylko bezpośrednio szkodzą roślinom, ale przenoszą także wirusy roślinne, ponieważ
uszkadzają lub całkowicie niszczą komórki korzenia. Konsekwencją
tych zmian są zaburzenia wzrostu, deformacje i zamieranie korzeni
oraz więdnięcie roślin. Żerowanie krępaków na korzeniach marchwi
czy buraków skutkuje powstaniem tzw. brody korzeniowej.
Krępaki przenoszą wirusy z grupy tobrawirusów, w tym najbardziej
znany wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu. Jest on szczególnie
niebezpieczny w uprawie ziemniaka, ponieważ prowadzi do tzw.
czopowatości bulw.

Zagrożenie stanowi populacja
korzeniaków powyżej
100-150 osobników/100 g
gleby. W uprawie ziemniaka,
rośliny wrażliwej na porażenie
przez Verticillium, w przypadku
wystąpienia tego patogenu
obecność 50 osobników
korzeniaka może zredukować
masę bulw nawet o 60%.
Niszczyki – hamulec dla rozwoju
Największe zagrożenie dla upraw warzyw
stanowi niszczyk zjadliwy (Ditylenchus dipsaci),
dla ziemniaka dodatkowo – niszczyk ziemniaczak (D. destructor). Porażone rośliny ziemniaków czy warzyw okopowych stają się
najczęściej karłowate i mają skędzierzawione liście. Pod koroną, u nasady liści i na
szyjkach korzeniowych widoczne są zgrubienia, pęknięcia, zrakowacenia tkanek.

Skutkiem żerowania
szpileczników są
zebrane w kępki
skrócone korzenie,
brązowe plamy oraz
ordzawienia.
Fot. 5. Objawy wirusa nekrotycznej
kędzierzawki tytoniu (TRV)

Obserwacja pola nie wystarczy
Bogactwo gatunków nicieni żerujących na roślinach jest ogromne. Niełatwo prawidłowo zidentyfikować problemy w uprawach z ich udziałem i zazwyczaj trzeba skorzystać z pomocy specjalistów. Metoda „na oko” się nie
sprawdzi, tylko analizy laboratoryjne pozwolą określić właściwy kierunek
działań zwalczających zagrożenie i ostatecznie – uratowanie plonu. ///
Fot. 3. Ziemniak, uszkodzenia
bulwy przez D. destructor.
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Pierwszorzędna
skuteczność
– jakość w walce
z nicieniami
4000 gatunków nicieni powoduje znaczne straty
w wielkości i jakości plonu. Velum® Prime to
unikalne połączenie solidnego, długotrwałego
i niezawodnego działania na nicienie
o ponadstandardowym poziomie bezpieczeństwa
dla użytkownika oraz środowiska.

NEMATOCYD
RODZAJ PREPARATU
nematocyd przeznaczony do
zwalczania nicieni w ochronie
ziemniaków i warzyw korzeniowych

SKŁAD
fluopyram (związek z grupy
anilidów) – 400 g/l (34,5%)

SPOSÓB DZIAŁANIA
środek nicieniobójczy o działaniu
kontaktowym i systemicznym

FORMA UŻYTKOWA
Przeciwdziałanie bez kompromisu
Velum Prime to pierwszy nematocyd z fluopyramem. Działa na młode ruchome formy larwalne, szybko je uśmiercając. Zwalcza mątwiki, guzaki, korzeniaki oraz nicienie z rodzaju Trichodorus spp. oraz Tylenchorhynchus spp.
Nie zagraża organizmom pożytecznym. W Polsce może być stosowany
w uprawie ziemniaków, marchwi, pietruszki, pasternaka, selera, buraka
ćwikłowego. Dla optymalnego działania preparatu należy zastosować go
przed siewem lub sadzeniem rośliny uprawnej i dobrze rozprowadzić w glebie (głębokość 10-20 cm). Velum Prime dzięki swym właściwościom i przy
odpowiednim uwilgotnieniu gleby pozostaje w strefie korzeni rośliny (pierwszy
zabieg nalistny trzeba wykonać preparatem zawierającym substancje z innej
grupy chemicznej, by przeciwdziałać odporności na substancje z grupy SDHI).

Przy zastosowaniu Velum Prime w aplikacji
doglebowej zaobserwowano dodatkowy efekt
—działanie na patogeny grzybowe.

stężona zawiesina do rozcieńczania
wodą

ZWALCZANE ORGANIZMY
guzaki (Meloidogyne spp.), korzeniak
szkodliwy (Pratylenchus penetrans),
cysty mątwika marchwiowego
(Heterodera carotae), nicienie
glebowe z rodzaju Trichodorus
spp. i Tylenchorhynchus spp.

TERMIN STOSOWANIA
ziemniak: 3 dni przed sadzeniem; oprysk
pasowy gleby w trakcie sadzenia przy
użyciu urządzeń wyposażonych w dysze
opryskujące; maksymalnie 1 zabieg
marchew, pietruszka, seler, pasternak,
burak ćwikłowy: 10 dni przed siewem/
sadzeniem; maksymalnie 1 zabieg

DAWKA
ziemniak
przed sadzeniem: oprysk na powierzchni
pola i równomierne wymieszanie z glebą
na głębokość 10-20 cm; 0,625 l/ha +
200-800 l/ha wody;
marchew, pietruszka, seler,
pasternak, burak ćwikłowy
oprysk na powierzchni pola i równomierne
wymieszanie z glebą na głębokość
10-20 cm; 0,625 l/ha + 200-1000 l/ha wody

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Jeden cel,
wiele rozwiązań,
czyli projekt
Bayer
Forward
Farming
Ochrona środowiska,
wysoka jakość i wydajność plonu
oraz odpowiedź na indywidualne
potrzeby bardzo różnych gospodarstw
– czy pogodzenie tych parametrów
jest możliwe w ramach jednej idei?
Firma Bayer udowadnia poprzez
projekt Bayer Forward Farming, że
zrównoważone rolnictwo pozwala
na jednoczesną realizację potrzeb
środowiska, rolników i konsumentów.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Idea projektu
Bayer Forward Farms
to globalny projekt, w ramach którego Bayer nawiązał współpracę z kilkunastoma gospodarstwami
rolnymi zlokalizowanymi w Europie, Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej. Każde z nich pozostaje
suwerenne co do decyzji związanych z rodzajem
uprawy oraz wyborem producentów nasion, odmian,
środków ochronnych itp. Łączy je zobowiązanie do
promowania zrównoważonego i precyzyjnego rolnictwa. Ich plony to żywy dowód na to, że takie działanie
się opłaca: rolnikowi, konsumentom i naszej planecie.
Nauka dokonywania mądrych wyborów
Każde z gospodarstw działa niezależnie, co
nie oznacza, że jest zdane na siebie. Sieć
powiązań partnerskich – od poziomu lokalnego po globalny – służy
rozwojowi oraz ułatwia poszukiwanie najlepszych i sprawdzonych
rozwiązań możliwych do zaadaptowania na danej plantacji. Daje
szansę na mądry wybór spośród
wielu opcji zgodnie z ideą zrównoważonego rolnictwa. Profesjonalne
doradztwo fachowców firmy Bayer nie
wyklucza swobodnego korzystania przez
plantatorów z całej palety dostępnych nasion czy środków ochrony roślin. Jest zorientowane na rozwiązanie problemów konkretnego
gospodarstwa, a nie sprzedaż własnych produktów. Z kolei wdrażanie technologii cyfrowej pozwala na
bardzo precyzyjne planowanie produkcji oraz bezpieczną i celowaną walkę z chorobami czy szkodnikami.
Bayer systematycznie wspiera rolników – promuje i prezentuje
proaktywne zarządzanie w celu ochrony zdrowia ludzkiego
i ochrony środowiska (bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin; ochrona gleby, znaczenie
bioróżnorodności).

Ten wieloletni projekt skupia gospodarstwa uczące się rolnictwa
zrównoważonego, zakłada bowiem rozwój, zmianę w kierunku
korzystania z bezpiecznych dla środowiska rozwiązań przy jednoczesnym
utrzymaniu wydajności i jakości zadowalającej konsumentów.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Maciej Nykiel

Projekt BFF
Bayer Forward Farming współpracuje
z uczestnikami łańcucha żywnościowego
i wartości, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami oraz liderami branży, aby stworzyć przestrzeń do dialogu i demonstracji.
Celem bowiem jest także poprawa jakości
życia rolników oraz lokalnych społeczności.
Bayer Forward Farming w Polsce
Reprezentant naszego kraju znajduje się
w niezwykłym miejscu – niecałe 10 km od
geodezyjnego „serca” Polski. Pan Krzysztof
Nykiel z synem Maciejem prowadzą 90-hektarowe gospodarstwo Kaszewy niedaleko Kutna.
Uprawia tu na glebach piaszczysto-gliniastych
buraki cukrowe, pszenicę ozimą i kukurydzę.

to możliwość pokazania konsumentom, na czym
polega rolnictwo zrównoważone: minimalizujące
wpływ na środowisko naturalne, stabilizujące i zysk
gospodarstwa i dostawy jakościowej, bezpiecznej
żywności.Ta stabilność staje się niezwykle ważna
w obliczu zmian klimatu, które nasilają zmienność
pogody.
Projekt BFF jest również
istotny dla rolników, gdyż
pokazuje, jak
utrzymać dobrą
produkcję w trudnych,
zmiennych warunkach.
dr Michał Krysiak,
kierownik projektu
Bayer Forward Farming
w Polsce

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Początki rodzinnej farmy sięgają XIX wieku.
Pan Maciej to przedstawiciel szóstego
pokolenia gospodarzy na tym terenie!

Krzysztof Nykiel
Czego można się nauczyć od rolników z gospodarstwa
Kaszewy?
Rodzina państwa Nykielów, poznając tajniki zrównoważonego rolnictwa, staje się dla innych przykładem dobrych
praktyk. Jakie elementy prezentuje gospodarstwo Kaszewy?
// Uważny dobór wysokiej jakości nasion i nowoczesnych
odmian idealnie dopasowanych do lokalnych, surowych
warunków środowiska.
// Duża dbałość o glebę po to, by zachować jej żyzność na
długie lata, zapobiec erozji wodnej i wietrznej oraz
np. pozbyć się tzw. podeszwy płużnej.
// Zoptymalizowana ochrona roślin – dzięki modelom
cyfrowym pozwalającym przewidywać infekcje
i naloty szkodników. Dodatkowe łączenie metod chemicznych z biologicznymi i agrotechnicznymi.
// Rolnictwo precyzyjne – cyfrowe narzędzie
Climate FieldView™ bardzo dokładnie wskazuje obszary pola zagrożone chorobami lub
niekorzystnymi warunkami wodnymi.
// Zarządzanie odpornością – rotacja upraw
i mechanizmów działania herbicydów zapobiegają uodpornianiu się chwastów.
// Ochrona bioróżnorodności – liczne rozwiązania agroekologiczne promują bioróżnorodność:
pasy kwietne i usypiska kamieni dla owadów
pożytecznych, a w zbożu okna dla skowronków i tyczki dla ptaków drapieżnych.
// Bezpieczeństwo jako priorytet – prawidłowe
przechowywanie środków ochrony roślin, zagospodarowanie opakowań, ochrona operatora.
// Ochrona wody i gleby – system Phytobac®
umożliwia biologiczną likwidację pozostałości
środków ochrony roślin po myciu opryskiwacza.
Prosta myśl, wielka idea
Według pana Krzysztofa Nykiela rolnictwo zrównoważone oraz ideę projektu Bayer Forward
Farming można opisać prostymi słowami:
„To, czy działasz dobrze, sprawdzisz po
poziomie zawartości próchnicy w glebie
z Twoich pól”. ///

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Niepożądani lokatorzy
– ptaszyniec kurzy i inne
małe owady biegające
w Twoim kurniku
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Stres u zwierząt powodowany pasożytami to
w rezultacie mniejsza efektywność hodowli
i opłacalność całej inwestycji.
Zamiast stosować syntetyczne produkty do
zwalczania insektów, warto postawić na nowe
biologiczne i fizyczne metody pozbywania
się szkodników. Ich niewątpliwą zaletą jest
m.in. innowacyjna formuła i brak wytwarzania
odporności chemicznej. Wygodny Harmonix®
Red Mite to propozycja, z którą warto się
zapoznać.

Dlaczego czerwone roztocze ptaszyniec kurzy jest takie groźne?
// Występuje w kurnikach i wypija krew żywiciela, głównie kur. W skrajnych przypadkach ptaszyńce kurze mogą wyssać do 5% krwi kury w ciągu jednej nocy,
bo właśnie wtedy atakują, powodując bezsenność ptaków. Efekt – stres u ptaków, świąd, zwiększone dziobanie piór, zmniejszony przyrost masy ciała (anemia
drobiu), gorsza jakość upierzenia, obniżona produkcja i jakość jaj. Zdarza się, że
roztocze atakuje bydło, konie, króliki, gołębie. Zaatakowane pisklęta charakteryzują
się wyższą śmiertelnością.
// Ptaszyniec kurzy uczestniczy w przenoszeniu niebezpiecznych chorób, m.in.:
białaczki drobiu, toksoplazmozy, salmonelli, wirusa Newcastle.
// Powoduje choroby osób mających bezpośredni kontakt z ptakami przebywającymi
w kurniku, przyczyniając się poprzez alergeny do astmy oskrzelowej. Ptaszyńce
mogą przenosić na ludzi zapalenie mózgu lub rdzenia kręgowego.
// Roztocze przy utracie żywiciela jest w stanie zaspokoić swój głód krwią gryzoni.
Z tego względu ważny jest monitoring występowania gryzoni.
// Pasożyty mogą przeżyć bez żerowania i pozostawać w stanie uśpienia bez dostępu do
pożywienia nawet do 8 miesięcy, chowając się w pęknięciach i szczelinach ścian kurnika. Populacja roztoczy ptaszyńca może szybko się rozwinąć, dlatego jego zwalczanie
jest koniecznością.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Czy

wiesz, że...
...istnieje produkt Bayer
do zwalczania
ptaszyńca kurzego
i innych małych owadów
biegających, który nie jest
konwencjonalnym preparatem
z substancją czynną?

Sprawdź Harmonix® Red Mite – nowe
alternatywne rozwiązanie firmy Bayer
do zwalczania ptaszyńca kurzego
i szkodników magazynowych.

Na naszym rozwijającym się rynku rośnie zapotrzebowanie na alternatywne
rozwiązania dla konwencjonalnych syntetycznych produktów do zwalczania
insektów. Marka Harmonix® to produkty oparte na biologicznych lub alternatywnych niezawodnych metodach zwalczania szkodników. Zaletą preparatów
np. o fizycznych właściwościach działania jest niewytwarzanie odporności chemicznej
na substancje czynne i dlatego produkty te stanowią ważny element zintegrowanej
metody walki ze szkodnikami.

// Harmonix® Red Mite to koncentrat rozpuszczalny w wodzie o fizycznym sposobie
działania, skuteczny podczas zwalczania ptaszyńca kurzego (Dermanyssus
gallinae), do stosowania w pomieszczeniach chowu i hodowli drobiu.
Harmonix® Red Mite unieszkodliwia również inne małe owady biegające.
// Produkt nie wymaga recepty od lekarza weterynarii. Może być stosowany
w obecności drobiu na różnych etapach jego chowu.
// Łatwy do rozpylenia za pomocą spryskiwacza. Składniki przenikają przez warstwę pyłu
i kurzu często obecnego w kurnikach, a formuła szybko i jednolicie wnika w pęknięcia
i bruzdy, w których najczęściej bytuje ptaszyniec kurzy.
// Zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez ptaszyńce. PAMIĘTAJ!
Niezwłoczne zwalczanie ptaszyńca kurzego hamuje szybki rozwój jego populacji.
// Dzięki ograniczonemu efektowi pozostałościowemu to idealny produkt dla producentów jaj
obawiających się skażenia pestycydami (UWAGA! Dokonując oprysku, usuń uprzednio jaja).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Na czym polega
fizyczna metoda
działania?
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Harmonix® Red Mite zawiera polimer celulozy
umieszczony w wysokiej jakości rozpuszczalniku (spożywczym). W kontakcie z owadem
rozpuszczalnik szybko odparowuje, a polimer
tworzy warstwę, która unieruchamia i „więzi”
owady podobnie jak pułapka mechaniczna.
W wyniku stworzenia warstwy unieruchamiającej – roztocze umiera. Stąd preparat
to płynna, lepka pułapka, niezawierająca
substancji aktywnej i działająca fizykomechanicznie, zapewniająca efekt szybkiej
likwidacji szkodliwych pasożytów.

Larwy

Osobniki dorosłe

Deutonimfy
2-3 dni

NALEŻY STOSOWAĆ
OKULARY OCHRONNE

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE 5 l
REJESTRACJA
produkt nie podlega rejestracji jako środek
biobójczy ze względu na fizyczny
mechanizm działania
(płynna, lepka pułapka)
FORMA UŻYTKOWA

Preparat można stosować
samodzielnie albo naprzemiennie
z konwencjonalnymi środkami
owadobójczymi.
Harmonix® Red Mite doskonale
nadaje się do powtórnej aplikacji.

koncentrat rozpuszczalny
w wodzie
ZASTOSOWANIE
pułapka na szkodniki na fermach
drobiu oraz szkodniki magazynowe
ZWALCZANE SZKODNIKI

PLN

ptaszyniec kurzy
i inne małe owady pełzające
Zdrowsze ptaki

DAWKA

Lepszej jakości
jajka i mięso

Zabezpieczony zysk
z produkcji

1 l produktu na 7,5 l wody
starcza na 200 m2 powierzchni
zabieg należy powtarzać co 7-10
dni przez 2-3 tygodnie lub gdy
roztocza znów się pojawią
oprysk powierzchniowy,
grubokroplisty

Czy preparat może być stosowany w obecności drobiu?
Tak, jednak nie należy opryskiwać nim zwierząt.
Przed zabiegiem trzeba usunąć jaja.
Czy budynek należy wyczyścić przed
zastosowaniem preparatu?
Należy to do dobrej praktyki sanitarnej, aczkolwiek produkt
zawiera formułę przenikającą kurz i pył, więc jego działanie nie
jest ograniczone w tym zakresie. W przypadku obecności gryzoni należy również ustalić częstość ich występowania i wprowadzić zintegrowany system ochrony przed tymi szkodnikami.
Czy tworzy się oporność podczas stosowania?
Nie, ponieważ produkt to lepiąca pułapka, która unieruchamia owady, zwłaszcza te, które już są oporne na
konwencjonalne środki biobójcze. W dalszej kolejności
dochodzi do powalenia/unieszkodliwienia owada. Produkt
może być używany na dowolnym etapie cyklu stada – po
oczyszczeniu, przed uzupełnieniem zapasów lub w momencie pierwszych oznak pojawienia się infestacji. ///

PRODUKT NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED UŻYCIEM
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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INSEKTYCYD
RODZAJ PRODUKTU
insektycyd do zwalczania
much, granulat do
przygotowania roztworu wodnego

SUBSTANCJE AKTYWNE

Wolne od much,

imidachlopryd nr CAS: 13826141-3, 103,1 g/kg (E)-1-(6chloro-3-pirydynylometylo)-Nnitroimidazolidyn-2-ilidynoamina

czyli jak podnieść
wydajność produkcji

muscalure nr CAS:
27519-02-4, 1 g/kg Cis-trikoz-9-en

Problemy zdrowotne zwierząt w konsekwencji
przynoszą negatywne skutki dla opłacalności
i wielkości produkcji. Bez wysokiego poziomu
higieny niemożliwe jest utrzymanie zwierząt
w zdrowiu i osiągnięcie dużej wydajności.
Wszechobecne owady, w szczególności muchy, nosiciele wielu chorób,
stanowią niedające się przewidzieć ryzyko i zagrożenie dla całego pogłowia zwierząt. Zwalczanie much i higiena w stajniach, oborach i chlewniach wysuwa się na pierwszy plan, gdy celem jest opłacalność.
Produkt QuickBayt® WG10 jest przeznaczony do zwalczania much domowych (Musca domestica) wewnątrz pomieszczeń. Produkt nadaje się do
stosowania w gospodarstwach wiejskich lub budynkach gospodarczych,
w których przebywają zwierzęta, takich jak kurniki, stajnie, obory, chlewnie i inne pomieszczenia dla zwierząt oraz wewnątrz miejsc przechowywania odchodów zwierzęcych. Produkt można stosować w obecności zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń,
bydła, drobiu, dzikiego ptactwa), ale w miejscu dla nich niedostępnym.

QuickBayt® WG10 zawiera imidachlopryd
– substancję czynną z grupy chloronikotynyli
(neonikotynoidów). Dlatego należy stosować
strategię zapobiegającą budowaniu
odporności, np. zastosować produkt
zawierający substancję aktywną z innej
grupy chemicznej, np. pyretroid (produkt
K-Othrine® 2,5 Flow).

ZASTOSOWANIE
Produkt QuickBayt® WG10 jest
przeznaczony do zwalczania
much wewnątrz pomieszczeń.
Produkt jest przeznaczony do
stosowania w gospodarstwach
wiejskich lub budynkach
gospodarczych, w których
przebywają zwierzęta, tak jak
kurniki, stajnie, obory, chlewnie
i inne pomieszczenia dla zwierząt oraz
wewnątrz miejsc przechowywania
odchodów zwierzęcych.

ZWALCZANE ORGANIZMY
SZKODLIWE
dorosłe osobniki much: mucha
domowa (Musca domestica)
SPOSÓB STOSOWANIA
Produktu biobójczego należy używać
z zachowaniem szczególnych środków
ostrożności. Przed użyciem należy
zapoznać się z treścią etykiety.
Roztwór roboczy nanosić pędzlem lub
wałkiem w formie pasów lub plam na
elementy drewniane, tekturowe lub
tekstylne o łącznej powierzchni około 2 m2.
Elementy pomalowane produktem
zawieszać lub umieszczać w miejscach,
w których gromadzą się muchy (takich jak
ściany, słupy, filary, ramy okienne itp.). Jeden
roztwór roboczy zabezpiecza pomieszczenia
o powierzchni 100 m2. Produkt wykazuje
skuteczność do 8 tygodni od zastosowania.

DAWKOWANIE
Roztwór roboczy sporządzić
poprzez rozpuszczenie 250 g
produktu w 0,2 l ciepłej wody.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

HEKTAR wiosna 2021

Zdrowie mężczyzny dzisiaj.
Dieta, testosteron i prostata
dr n. med. Andrzej Krzysztof Przybyła

Wbrew pozorom mamy spore pole do popisu, jeśli chodzi
o prewencję naszego zdrowia.

Innowacyjne i zdrowe rolnictwo wymaga nie tylko doskonałych produktów i sprzętu, ale przede
wszystkim potrzebuje zdrowych rolników.
Nawet największy sukces odniesiony w zawodzie będzie
niczym, jeśli będzie to sukces krótkotrwały, odniesiony
kosztem zdrowia.

Na końcu artykułu postaram się wymienić kilka najważniejszych czynników, na które powinien zwracać uwagę każdy
szanujący się mężczyzna, ale najpierw kilka faktów medycznych...

specjalista urolog, androlog

Na całym świecie zyskuje obecnie profilaktyka, czyli nauka
mająca na celu zapobieganie chorobom i zagwarantowanie jak najdłuższego życia w dobrym zdrowiu.
Tym bardziej że aktualne dane demograficzne mówią
o dramatycznie szybkim starzeniu się społeczeństwa.
Ponad dwie trzecie wszystkich gospodarstw rolnych
w Polsce prowadzą mężczyźni. To pokazuje, jak ważne
jest zachowanie ich zdrowia w jak najlepszym stanie.
Ponad połowa z nich ma więcej niż 45 lat. A jest to wiek,
w którym na poważnie trzeba pomyśleć o swoim zdrowiu.
Dodać trzeba jeszcze, że chętnych do pracy w rolnictwie
brakuje i liczba aktywnych rolników będzie w dalszym ciągu
malała…
Mężczyźni żyją średnio 7 lat krócej niż kobiety, cierpią dużo
częściej na choroby przewlekłe i coraz częściej dotknięci są
problemami natury psychicznej (burn out – wypalenie zawodowe, depresja). Ciągły stres, niewłaściwe odżywianie, pośpiech,
alkohol, papierosy, wspinanie się po drabinie kariery powodują spustoszenie w ciele (i psychice) każdego mężczyzny.
Obecnie przyjmuje się, że podejście do leczenia mężczyzn
musi być inne niż u kobiet i musi uwzględniać różnice płci.
Sprawy nie ułatwia system służby zdrowia, który nie dość,
że jest niewydolny, to zdrowie mężczyzny ogranicza do
prostaty. A i ta forma ma często charakter szczątkowy.
Co ma zrobić zatem mężczyzna, aby nie tylko dłużej
żyć, ale żeby „umrzeć później i w lepszym zdrowiu”?

Aging Male oznacza dosłownie „starzejącego się mężczyznę”; pojęcie to zawiera w sobie wszystkie procesy
– zdrowotne, fizjologiczne, patologiczne, psychologiczne
i socjalne – zachodzące u mężczyzn po ok. 40. roku życia.
Właściwie u nas – facetów, „z górki” jest już po... trzydziestce (!).
Z medycznego punktu widzenia od tego momentu zmniejszają
się możliwości naszego organizmu – minimalnie (ale jednak)
zmniejsza się liczba komórek mięśniowych, a z tym nasza siła
fizyczna, szybkość, pojemność serca i płuc, poziom testosteronu. Dlatego niezwykle ważne jest dbanie o siebie
dużo wcześniej niż dopiero wtedy, jak coś „nawali”.
Jądra
Tematem zdrowotnym nr 1 u mężczyzny do 40.
roku życia jest samokontrola jąder. Dlaczego?
To właśnie w przedziale wiekowym między 20. a 40.
rokiem życia występuje najczęściej rak jąder. De facto
jest to najlepiej uleczalny nowotwór u mężczyzn (ponad
90% skuteczności), ale pod warunkiem wczesnego
wykrycia. Wystarczy raz w miesiącu samodzielnie
badać jądra (najlepiej w kąpieli, szukamy twardych,
bezbolesnych guzków) i w razie jakichkolwiek
wątpliwości udać się do urologa, który na podstawie USG bardzo szybko postawi diagnozę.

Mężczyźni potrzebują w sprawach zdrowia
innego, indywidualnego i na nich właśnie specyficznie
ukierunkowanego profesjonalnego podejścia.

PP-NEB-PL-0003-1
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Ponad

2/
3

gospodarstw rolnych
w Polsce prowadzą
mężczyźni
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Prostata
Po czterdziestce na pierwszy plan
wysuwa się prostata, czyli gruczoł
krokowy, który umiejscowiony jest
u mężczyzn (u kobiet nie występuje)
na przebiegu cewki moczowej między
pęcherzem moczowym a penisem.
Po 40. roku życia prostata zwiększa
swoją objętość i może powodować
typowe objawy takie jak: częstomocz,
parcie na mocz, częstsze wstawanie
w nocy, słabszy strumień moczu, kropelkowanie i problemy z erekcją. Najważniejsze
jest aby odróżniać tzw. łagodny rozrost
prostaty od raka prostaty. Do tego służą
regularne profilaktyczne badania urologiczne wykonywane po czterdziestce jeden
raz w roku. To w zupełności wystarczy, aby zapobiegać i ewentualnie leczyć choroby prostaty.
Testosteron
Od 40. roku życia mężczyźni tracą średnio ok. 1%
naturalnego własnego testosteronu, najważniejszego hormonu dla płci brzydkiej. Dodatkowo w tym
wieku wielu mężczyzn dotyka andropauza, czyli
zmniejszona ochota na seks (libido), słabsza erekcja,
ogólne zmęczenie, zaburzenia koncentracji, spadek
siły i wytrzymałości, zwiększona drażliwość itd.
W przypadku andropauzy oraz problemów z libido
i erekcją warto dodatkowo przynieść na coroczną
wizytę urologiczną (oprócz PSA całkowitego) także wynik na testosteron całkowity, którego niedobór
może być przyczyną powyższych dolegliwości.
Obecnie terapie testosteronowe (głównie podawane
domięśniowo) w medycynie stosuje się m.in. w leczeniu
hipogonadyzmu pierwotnego i wtórnego u mężczyzn,
w leczeniu klinicznie znamiennego niedoboru testosteronu
(w andropauzie) czy zespołu LOH (Late-onset hypogonadism) u mężczyzn 50+, w terapii skutków „cyklów
sterydowych” (np. u kulturystów, „sportowców” różnych
dyscyplin nadużywających sterydów). W fachowych rękach
jest to terapia niezwykle bezpieczna i skuteczna.

Badanie urologiczne obejmuje: wywiad
chorobowy, badanie USG, kontrolę
wyników krwi (najważniejsze zabrać ze
sobą na wizytę wynik badania krwi na
tzw. PSA całkowite) oraz badanie palcem
per rectum (bezbolesne, trwające kilka
sekund).

WIEDZA

Dieta i prostata
Powyższą profilaktykę należy wspierać odpowiednią ilością
ruchu oraz dietą. Istnieje szereg prac naukowych, których
obiecujące wyniki wskazują, iż niektóre substancje zawarte
w diecie (np. naturalne polifenole roślinne) mogą hamować powstanie raka prostaty. Wiele produktów rolnych
może stanowić wspaniałą zdrowotnie „męską dietę”.
Z pełnym przekonaniem mogę polecić poniższe substancje
(nie tylko polifenole) jako profilaktykę oraz uzupełnienie
standardowej terapii.
Aronia – łac. Aronia melanocarpa, polski „superowoc”
W dalszym ciągu przez wielu (niesłusznie) niedoceniany. To prawdziwy bank naturalnych polifenoli i witamin
(głównie wit. C i E) oraz potężna broń antyoksydacyjna.
Na początku ubiegłego wieku aronia dotarła do Europy ze wschodnich regionów Ameryki Północnej. Polska
jest największym producentem tego owocu w Europie.
Oprócz silnego działania antyoksydacyjnego (aronia posiada
najwięcej polifenoli ze wszystkich owoców!), wykorzystywanego w zapobieganiu miażdżycy naczyń, Aronia melanocarpa wydaje się mieć pozytywny wpływ na prostatę.
Wierzbownica wąskolistna – łac. Epilobium angustifolium
Wierzbownica wąskolistna to roślina, którą można spotkać
także w Polsce. Nie jest tak bardzo znana jak inne z przedstawionych w zestawieniu roślin. Jednak zasługuje na
szczególną uwagę, ponieważ wykazuje bardzo duże naturalne powinowactwo do prostaty. Jest używana w zielarstwie
i polecana jako napar w zapaleniach gruczołu krokowego.
Ostatnie badania dowodzą, iż wierzbownica wąskolistna
może wpływać na hamowanie niektórych linii komórkowych
raka prostaty, a także indukować apoptozę (zaprogramowaną śmierć) komórek raka. W badania nad wierzbownicą zaangażowani są także polscy naukowcy. Działanie
wierzbownicy wykazano także na drodze mitochondrialnej
hormonozależnych komórek raka prostaty. Szczególną
uwagę poświęca się substancjom zawartym w tej roślinie
o nazwie oenoteina B (z grupy polifenoli – tu tzw. elagotanoidów) oraz pochodnym kwasu elagowego. Substancje
te metabolizują w jelitach do tzw. aktywnych urolityn, które
są dalej wchłaniane i pozytywnie oddziałują na prostatę.
Tak! dla Epilobium angustifolium!!!
Czosnek – łac. Allium sativum
Najważniejszym składnikiem czosnku jest allicyna. Zawiera także dużo siarki, sporo witaminy C, argininę, selen
i kilka witamin z grupy B. Jego działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, antyagregacyjne, przeciwmiażdżycowe i wiele innych opisywane jest od stuleci.
Jeśli chodzi o temat prostaty, w badaniach przedklinicznych
wykazano zmniejszone ryzyko zachorowania na raka prostaty
u pacjentów spożywających czosnek przynajmniej pięć razy
w tygodniu. Warto wspomnieć także o siostrze czosnku –
cebuli (Allium cepa), która wydaje się być równie zdrowa.
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Pomidor – łac. Solanum
Pomidory znalazły się na celowniku badaczy procesów nowotworowych od momentu wyizolowania z nich pewnej substancji – likopenu.
Likopen, karotenoid z pomidorów, ma silne działanie antyoksydacyjne (jest przeciwutleniaczem). Sugeruje się także jego
działanie antynowotworowe. Dieta bogata w likopen/pomidory powoduje np. obniżenie poziomu czynnika PSA we krwi
u pacjentów z rakiem prostaty. Badania kliniczne nad dietą
bogatą w likopen a zachorowalnością na raka prostaty trwają.
Chmiel – łac. Humulus lupulus
Najbardziej znany jako niezbędny składnik dobrze uwarzonego piwa. Chmiel wykorzystywany jest w ziołolecznictwie głównie jako substancja uspokajająca. Niewielu
wie, że w chmielu zawarta jest bardzo cenna substancja,
a mianowicie xanthohumol – polifenol, o bardzo silnym
działaniu antyoksydacyjnym i antynowotworowym. Przeciwnowotworowe działanie xanthohumolu zostało zaobserwowane także w stosunku do komórek raka prostaty (i to
na wiele linii komórek tego raka, m.in. PC-3 i DU145).
Winorośl – łac. Vitis vinifera
Słynny resweratrol zawarty w winogronach, soku winogronowym i winie (więcej w czerwonym) wydaje się
mieć działanie nie tylko przeciwmiażdżycowe, ale i antynowotworowe (in vitro także w stosunku do komórek
rakowych prostaty). Bardzo dużo resweratrolu zawierają
szczepy winogron takie jak np.: Malbec, Merlot, St. Laurent, Bobal czy Saperavi (ten ostatni pochodzi z Gruzji).
Miód pszczeli, pyłek kwiatowy/pierzga, propolis
Cieszmy się kochać pszczoły...
O miodzie pisze się od tysięcy lat i nigdy dosyć. Dodam tylko,
że apiterapia w zapobieganiu i leczeniu uzupełniającym raka
prostaty znajduje moją pełną aprobatę. Bogaty we flawonoidy
gwiezdny napój bogów, a wśród substancji tych chryzyna
i kwas kawowy, działa antyproliferacyjnie (hamuje podziały)
i apoptotycznie (programuje śmierć) na komórki raka stercza
(głównie linii PC-3). Dodam jeszcze, że coraz więcej nadziei
budzą badania pyłku kwiatowego i pierzgi. Poczekamy,
zobaczymy, a póki co
delektujmy się.
Smacznego. ///
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1

5 męskich
przykazań
zdrowotnych

Znajdź sobie aktywne hobby/sport (szachy
i wędkarstwo odpadają). Najważniejsze jest
(udowodniono naukowo), że dyscyplina ta musi
sprawiać ci przyjemność. Zmuszanie się np. do
biegania maratonów (bo to modne) dla kogoś, kto woli
pograć w kosza, jest bez sensu. Mężczyzna, aby coś
zrobić (bez przymusu), musi czerpać z tego przyjemność. Szansa, że wytrwa w tej aktywności, wzrasta
wtedy ogromnie, z pożytkiem dla zdrowia. Aktywne
hobby to priorytet! Zacznij właśnie od tego i uprawiaj
regularnie (2-3 razy w tygodniu, maksymalnie trzy
kwadranse w zupełności wystarczą).

2

Jeśli jesteś po czterdziestce – odwiedź urologa. Raz na dwa lata (po 45. r.ż. raz na rok). To
wcale nie jest straszne. Wielu mężczyzn nie
wie, że profilaktyka w urologii to zwykłe badanie
fizykalne, pobranie krwi, badanie moczu, USG pęcherza, nerek, prostaty i ewentualnie badanie prostaty
per rectum. I tyle! Chwila i po strachu. To nic nie boli,
a pozwoli wykryć ewentualne problemy, które szybko
zdiagnozowane są łatwe do wyleczenia.

3

Dbaj o masę ciała – udowodniono, że obwód
pasa powyżej 102 cm może być niebezpieczny
dla zdrowia i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu
chorób, w tym zespołu metabolicznego, cukrzycy, nadciśnienia czy też impotencji. Dbając o wydatny „mięsień piwny”, kumulujesz tkankę tłuszczową,
która (o rety!) „kradnie” i wiąże testosteron (obniżone
libido). Co jeszcze dzieje się przy otyłości brzusznej:
wzrasta insulinooporność, wzrasta poziom cukru we
krwi, wzrasta poziom „złych” tłuszczów (LDL), obniża
się poziom „dobrych” (HDL), narasta wtórny niedobór
testosteronu…

4

Dbaj o regularne erekcje (przynajmniej 3-4 razy
w tygodniu). Narząd nieużywany zanika – use it
or lose it! Regularne erekcje zapewniają właściwy
dopływ krwi do ciał jamistych członka i dowożąc
tlen, zapobiegają obumieraniu elastycznych komórek
gładkich (tych dobrych) i ich zamianie w tkankę włóknistą (zła, nieelastyczna). Kiedy śpimy, organizm sam
przeprowadza „męski TÜV”, doprowadzając w tzw.
fazie snu REM 4-5 razy w nocy krew do penisa (stąd
nocne i poranne erekcje).

5

Wysypiaj się! Sen dla mężczyzny to nie tylko
odpoczynek, ale zapewnienie dobrego funkcjonowania ważnych dla nas organów (patrz
końcówka punktu 4). Najlepiej 7-8 godzin.
Brak lub osłabienie porannych/nocnych erekcji może
być sygnałem innych chorób oraz zwiększonego ryzyka zawału serca.

WIEDZA

Męska piramida zdrowia
dr n. med. Andrzej Przybyła

III
SEN

Regularny, optymalnie
7-8-godzinny sen

poziom

Sport, ruch celowy,
aktywność fizyczna – zasada:
3 razy w tygodniu, ok. 45 min,
w tym minimum
15 min pocenia się

II
SPORT
poziom

I
NAPOLEON
poziom

„NAPOLEON”
Natural Polyphenols
Enrichment of Nutrients
Dieta bogata w naturalne
polifenole

dr n. med. Andrzej Krzysztof Przybyła
specjalista urolog, androlog

drendriu@gazeta.pl

Od lat zajmuje się tematyką Aging Male
(Männergesundheit, MensHealth = starzenie się
mężczyzn) w organizacjach temu poświęconych.
Chodzi tu o całościowy aspekt zdrowotny u mężczyzn.
Jednym z tematów jest także testosteron oraz zaburzenia
libido i erekcji u mężczyzn... od 40. roku życia.
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Zastosowanie
Roundup®
Spektrum
zastosowania

Typ uprawy

Wiosna przed
różne uprawy
siewem/sadzeniem
kukurydza
Po siewie/
sadzeniu – przed
wschodami

Roundup®
Flex 480

Roundup®
PowerMax
720

2,25 l

1,0-2,5 kg

1,5-2,25 l

1,25-2,5 l
1,125-1,5 l

szparagi
Przedżniwne
zwalczanie
chwastów
i desykacja
Przed zbiorem
Ścierniska

Sady

Użytki zielone, łąki

Lasy

Drzewka
bożonarodzeniowe
Ugory, odłogi

2,5 kg
2,0-3,0 l

1,875-4,0 l

pszenica ozima

1,0-3,0 l

1,875-4,0 l

pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary
łubiny, bobik, groch, peluszka, fasola

1,875-4,0 l
1,0-3,0 l

łubiny, bobik, groch, peluszka, fasola, soja

2,0 kg

gorczyca biała, sarepska, len oleisty

2,0 kg

różne uprawy

2,0-3,0 l

jabłoń

2,25-4,5 l

porzeczka czarna

2,25-4,5 l

1,0-2,5 kg

grusza, śliwa, czereśnia, wiśnia

2,5 kg

porzeczka czarna, czerwona, biała, agrest, malina,
borówka wysoka, winorośl

2,5 kg

orzech laskowy, włoski

2,25-4,5 l

użytki zielone, łąki

2,25-4,5 l

szkółki leśne, młodniki, uprawy leśne z wielolatkami
różnych gatunków
przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne

1,5-3,0 kg
3,0-4,5 l

3,0 kg

2,25-3,75 l
1,0-2,5 kg

place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg,
torowiska tramwajowe

1,0-2,5 kg

drogi, place, tereny przemysłowe, pobocza dróg, bruk,
chodniki, torowiska tramwajowe

3,75-6,0 l

drzewka bożonarodzeniowe
ugory, odłogi
grusza, śliwa, czereśnia, wiśnia, winorośl, porzeczka,
agrest, malina, borówka
pszenica ozima, rzepak ozimy
następstwo roślin/czas do uprawy

2,5-6,0 l

2,5 kg

torowiska kolejowe

łubin, bobik, groch, fasola, gorczyca, len, peluszka, soja
Okres karencji

1,25-1,8 l

rzepak ozimy

szkółki leśne – 2-letnia uprawa sosny
Tereny
nieużytkowane
rolniczo

1,25-2,5 l

ziemniak, burak cukrowy, pietruszka, marchew, por
cebula

Roundup®
360 Plus

3,0 kg
2,25-3,75 l

2,5-3,0 kg

3,8-6,0 l

7 dni

7 dni

nie dotyczy

nie dotyczy

28 dni

nie dotyczy

7 dni

nie dotyczy

24 h i 5 dni

2 i 5 dni

2 do 5 dni

okres od zabiegu do deszczu

1h

1h

1h

prewencja dla ludzi i zwierząt

do wyschnięcia i 7
dni

2 i 5 dni

do
wyschnięcia

1i5m

1i5m

1i5m

Inne
strefa ochronna do wody i terenów nieużytkowanych
rolniczo
okres karencji dla pasz

7 dni

okres ważności

6 lat

nie dotyczy
2 lata

2 lata

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

CZYM JEST
ROLNICTWO
ZRÓWNOWAŻONE?

To wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej
efektywne wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin,
nasion, nawozów, energii, które jednocześnie pozwalają zachować opłacalność produkcji
rolniczej i zapewnić jej akceptację społeczną.

W JAKI SPOSÓB TY MOŻESZ WPROWADZAĆ
ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE?
Ściśle przestrzegaj zasad integrowanej
ochrony roślin i bezpiecznego stosowania
środków ochrony roślin.

Dbaj o to, by opakowania po środkach
ochrony roślin oznaczone specjalnymi
piktogramami były zwracane do Systemu
Zbiórki Opakowań PSOR.

Przystosuj miejsce do mycia opryskiwacza
i korzystaj z instalacji do usuwania
popłuczyn.

Przechowuj preparaty w zamykanym
magazynie, bez dostępu osób
niepowołanych i zwierząt.

Dobieraj odmiany roślin uprawnych odpornych lub tolerancyjnych na agrofagi oraz posiadających
inne cechy zrównoważone, np. niską wilgotność ziarna w czasie zbioru (efekt DRY-DOWN),
podwyższoną tolerancję na wysokie temperatury i okresowe niedobory wody w glebie.

Zapobiegaj odporności agrofagów
na środki ochrony roślin.

Korzystaj z rozwiązań cyfrowych
pozwalających na precyzyjne
stosowanie nawozów, środków
ochrony roślin i nasion.

I poprzez wiele innych działań
www.agro.bayer.com.pl
www.rolnictwozrownowazone.pl

#doceńRolnika
bo
#JestRolnikJestŻywność
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Czekamy na Twoje
pytania:
Zboża
Rzepak
Kukurydza
Ziemniaki
Buraki cukrowe
Bobowate
Bezpieczeństwo
Stosowania Produktów
(Stewardship)
Sady i jagodniki
Warzywa i ziemniaki

600 459 753
600 459 750
602 414 992
668 131 003
600 459 750

734 181 775
608 590 316
602 321 694
600 202 750
660 440 983

601 597 265
660 424 788
668 131 003
668 131 023

734 181 712
666 068 805

Infolinia ze specjalistą Bayer

600 294 400

Dowiedz się więcej o środkach ochrony roślin
z oferty Bayer oraz o nasionach marki Dekalb.
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Materiał zawiera wybrane informacje o wybranych produktach z dnia 31.10.2020 r.
W celu uzyskania większej ilości informacji należy zapoznać się z etykietą.

Stosuj rękawice nitrylowe i kombinezon
ochronny. To najtańsze i skuteczne sposoby
dbania o swoje zdrowie w pracy – zarówno
podczas napełniania opryskiwacza,
jak i udrożniania dysz lub mycia
opryskiwacza po zabiegu.

Stosuj maski zgodnie ze wskazaniami
na etykiecie produktu. Dobierz właściwą
maskę do używanych preparatów:
przeciwpyłową, filtrującą, pochłaniającą itp.
– tak, aby nie wdychać pyłu
ze sproszkowanych lub granulowanych
preparatów ani rozpylonej cieczy roboczej.

Środki ochrony roślin przechowuj
pod kluczem, by niepowołane osoby
nie były narażone na przypadkowy kontakt.

Opakowania po środkach ochrony roślin
przepłucz trzykrotnie, popłuczyny wlej
do opryskiwacza, przedziuraw ostrym
narzędziem opakowanie i oddaj do punktu
zakupu lub firmy Remondis.

Bądź szczególnie ostrożny, stosując środki
owadobójcze w uprawach atrakcyjnych dla
pszczół (rzepak, kwitnące drzewa i krzewy).
Niektórych środków nie wolno stosować
w okresie kwitnienia upraw, by nie szkodzić
pszczołom. Również kwitnące chwasty
są atrakcyjne dla pszczół.

Przestrzegaj okresu karencji, czyli
minimalnego czasu, jaki musi upłynąć
od oprysku do zbioru. Przestrzegaj okresu
prewencji dla ludzi i zwierząt, w tym
pszczół.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze
umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl
OŚRODKI TOKSYKOLOGICZNE, POMOC MEDYCZNA:
Gdańsk – 58 682 04 04 • Kraków – 12 411 99 99 • Lublin – 81 740 89 83 • Łódź – 42 657 99 00
Poznań – 61 847 69 46 • Rzeszów – 17 866 44 09 • Sosnowiec – 32 266 11 45 • Tarnów – 14 631 54 09
Warszawa – 22 619 66 54 • Wrocław – 71 343 30 08

Infolinia ze specjalistą Bayer

600 294 400
Zadzwoń i dowiedz się więcej o środkach ochrony
roślin Bayer oraz o nasionach marki Dekalb.

Bayer Sp. z o.o., tel. 22 572 36 12
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

www.agro.bayer.com.pl
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POTRÓJNIE

SILNY

NOWOŚĆ

• Silny przeciwko
łamliwości podstawy źdźbła
• Silne działanie przeciwko
mączniakowi prawdziwemu
• Silne działanie interwencyjne
i długotrwała ochrona

Input® Triple – ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną
uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

