Z praktyki dla praktyków

Wiosna 2019

Szanowni Państwo,
Drodzy Partnerzy BASF Polska!
Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszej edycji publikacji BASF: „Z praktyki dla praktyków”. Czym jest ten
obszerny katalog? Co znajdziecie Państwo na jego łamach?
Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację?
Z praktyki dla praktyków – to ukłon w stronę historii i współpracy BASF Polska z partnerami w całej Polsce, którą
zaczynaliśmy 10, 15 i nawet ponad 20 lat temu. Wtedy byliśmy jednym z pierwszych dużych zagranicznych
koncernów, który działał na polskim rynku, starając się
wypełniać jedną z najważniejszych zasad: pokazywać
praktyczne przykłady, praktyczne doświadczenia i kierować
je wprost do najważniejszych odbiorców – do praktyków
rynku rolnego w Polsce.
Dlatego też kierujemy do Państwa nową publikację, swoisty
wiosenny katalog ochrony roślin BASF, który nie ma być
powieleniem ulotek produktowych ani kolejną broszurą
technologiczną. „Z praktyki dla praktyków” ma być przewodnikiem po profesjonalnej i nowoczesnej ochronie roślin.
Pokazujemy w nim nie tylko, jakie produkty rekomenduje
BASF do najważniejszych upraw, ale także podsumowujemy sezon 2018 i spoglądamy szerzej na problemy,
które na co dzień dotykały polskich rolników. Patrzymy
na ochronę roślin nie od strony produktów BASF, ale od
strony potrzeb i wymagań polskich rolników.
Jeśli szukacie Państwo praktycznych informacji, przykładów, wykresów i tabel pokazujących w sposób przystępny
i tłumaczący zasadność zabiegów czy też ich intensywność – to warto sięgnąć po naszą publikację. Została ona
stworzona właśnie na bazie obserwacji, rozmów i doświadczeń praktycznych, więc mamy nadzieję, że stanie
się ważnym elementem w planowaniu całorocznej ochrony
Waszych pól. Liczymy też na to, że zostanie praktycznie
wykorzystana przez Państwa – najlepszych i najbardziej
doświadczonych PRAKTYKÓW w polskim rolnictwie.
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Czy
wiesz, że...

BASF jest wiodącą firmą

Dzięki ścisłej współpracy z licznymi partnerami

chemiczną na świecie,

ze środowisk akademickich i biznesowych, BASF

w której pracuje ponad

stworzył Verbund – unikalną, interdyscyplinarną

110 000 ludzi, z czego 8000 jest

i międzynarodową sieć know-how.

związanych z naszą branżą,
czyli rolnictwem.

BASF wydaje rocznie niemal 2 miliardy euro na badania,
tworząc chemię dla zrównoważonej przyszłości.

2 000 000 000
BASF składa rocznie
ponad 1000 wniosków
patentowych. Tym
samym koncern zajmuje
pierwsze miejsce w
W firmie BASF około 10 000 ludzi na całym

Patent Asset Index jako

świecie pracuje w sektorze badań i rozwoju na

najbardziej innowacyjna

rzecz innowacji dla przemysłu chemicznego.

firma w branży

Są zaangażowani w prawie 3 000 projektów

chemicznej na świecie.

1.000
wniosków
patentowych

badawczych w około 70 centrach badawczych
na świecie.

3.000
projektów
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70

centrów
badawczych

W 2018 r. BASF Polska zmienił swoją siedzibę.
Aktualnie znajdujemy się w Warszawie
przy Al. Jerozolimskich 142 b.
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Czy
wiesz, że...

Na świecie produkuje się ponad

Powierzchnia uprawy zbóż podstawowych

700 milionów ton pszenicy.

z mieszankami zbożowymi w 2018 r. wyniosła

Jest ona uprawiana na nieco

w Polsce około 7,2 mln ha, z tego:

ponad 220 milionów hektarów.
Największym na świecie
producentem pszenicy jest Unia
Europejska, a jeśli rozpatrywać
każdy kraj osobno, są to Chiny
przed Indiami i USA.

• pszenicy ok. 2,4 mln ha,
• żyta ok. 0,9 mln ha,
• jęczmienia ok. 1,0 mln ha,
• owsa ok. 0,5 mln ha,
• pszenżyta ok. 1,3 mln ha,
• mieszanek zbożowych ok. 1,1 mln ha.

700 000 000 ton
220 000 000 ha

W strukturze zasiewów udział powierzchni zbóż ozimych
wyniósł 58,8%, a powierzchni zbóż jarych – 41,2%.
Źródło: GUS

7 200 000 ha

W Polsce w 2018 r. zbiory zbóż podstawowych z mieszankami
zbożowymi ocenia się 23,4 mln ton, tj. o około 16% mniej
Obszar uprawy zbóż w UE zmniejszył się w 2018 r.
w stosunku do poprzedniego roku o kolejne 0,7 proc.
do 55,1 mln ha. Mokra jesień w północnej i wschodniej
Europie doprowadziła do znacznego zmniejszenia obszaru

od zbiorów 2017. Plonowanie wyniosło 33,1 dt/ha, tj.
o 6,9 dt/ha (o 17%) mniej od plonów z roku ubiegłego.
W tym 36,6 dt/ha to plonowanie zbóż ozimych,
28,1 dt/ha – jarych.
Źródło: GUS

pszenicy (-1,3 proc.), podczas gdy
powierzchnia uprawy jęczmienia (+ 1,7
proc.) i kukurydzy wzrosła (+ 1,2 proc.).

23 400 000 ton
Według szacunków Komisji Europejskiej zbiory zbóż w 2018 r.
w UE wyniosły 293,5 mln ton, czyli o 4,4 proc. mniej niż

Polska jest największym

w poprzednim roku i znacznie poniżej wcześniejszych
szczytowych zbiorów w UE. W sezonie 2014/2015
wyniosły one około 330 mln ton.
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producentem pszenżyta
na świecie. Produkujemy
ponad 5 mln ton tego
zboża.

293 500 000 ton
8

5 000 000 ton
9

Główne
choroby zbóż
– istotne
czynniki
determinujące
porażenie liści
pszenicy
dr hab. Mariola Głazek prof. nadzw. IOR-PIB
dr inż. Agnieszka Mączyńska
mgr inż. Aleksandra Ruczaj

w zachowaniu prawidłowego rozwoju i dobrego
plonowania roślin. Istnieje konieczność tworzenia i stosowania nowych strategii ochrony ze
względów agrotechnicznych, zmieniających się
uwarunkowań pogodowych oraz ekonomicznych. Występowanie chorób i ich rozwój jest
szczególnie uzależnione od przebiegu warunków
pogodowych. Większość patogenów wymaga

Septorioza paskowana

Objawy chorobowe

Cykl rozwojowy Z. tritici

Jesienią i zimą występują na liściach brązowe owalne plamy
z widocznymi owocnikami grzyba – piknidiami. Piknidia na
liściach występują bardzo licznie i łatwo jest je zaobserwować. Jest to ważna cecha diagnostyczna pozwalająca
rozpoznać chorobę (fot. 1). Na liściach, które przezimowały,
widoczne są brązowe plamy, a w ich obrębie liczne, czarne
piknidia. Wiosną i latem uszkodzenia przybierają kształt
pasków ograniczonych nerwami, stąd nazwa choroby
(fot. 2). Na liściach pszenicy występują charakterystyczne
plamy Z. tritici, ograniczone nerwami, w kształcie pasków
z wyraźnymi czarnymi piknidiami.

W okresie jesienno-zimowym, zarodniki (askospory), które
powstały na resztkach słomy po poprzedniej uprawie
pszenicy, przenoszone są drogą powietrzną. Askospory
infekują rośliny w okresie jesienno-zimowym, wtedy powstają na liściach brązowe plamy z owocnikami patogena
– piknidiami. Z piknidiów wydostają się zarodniki konidialne,
które rozprzestrzeniają się wraz z kroplami deszczu lub
poprzez bezpośredni, fizyczny kontakt pomiędzy liśćmi.

liści pszenicy
– Zymoseptoria tritici
Występowanie i szkodliwość
Spośród chorób liści w ostatnich latach istotnie wzrosło
w Polsce znaczenie septoriozy paskowanej liści pszenicy.
Jest to choroba szeroko rozpowszechniona w rejonach
uprawy zbóż i może atakować wszystkie nadziemne organy
roślin w prawie każdej fazie rozwojowej, powodując silne
obniżenie plonu ziarna. Straty plonu mogą być wysokie,
jeśli choroba silnie opanuje liście flagowe i podflagowe.
Jedynie w latach wyjątkowej suszy w maju i czerwcu straty
te mogą być niższe ze względu na niższe porażenie. Rejony
o wyższym poziomie opadów deszczu są silniej zagrożone.
Jednakże nawet w latach, gdy nasilenie porażenia jest duże,
straty plonu nie występują na wszystkich polach w rejonie
w podobny sposób. W różnych warunkach uprawy mogą
być zróżnicowane. W ostatnich latach, pomimo silnych
niedoborów wody w okresie wegetacji zbóż, stwierdzono
występowanie Z. tritici średnio na poziomie 10-25% (u
odmian wrażliwych nawet 40%) powierzchni porażonej
górnych liści pszenicy ozimej. Stopień porażenia jest bardzo
silnie związany z podatnością odmiany.

do zainfekowania oraz rozwoju odpowiednich
warunków wilgotnościowych i temperaturowych.
Ostatnie sezony wegetacyjne charakteryzowały
się bardzo zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a to wpływało na zróżnicowany przebieg
porażenia pszenicy. Znajomość biologii patogenów oraz ich szczególnych wymagań pozwala
na podejmowanie właściwych decyzji o zastosowaniu fungicydów.
Mączniak prawdziwy
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Fot. 1. Na liściach, które przezimowały widoczne są brązowe

Fot. 2. Na liściach pszenicy występują charakterystyczne,

plamy a w ich obrębie liczne, czarne piknidia.

w kształcie pasków ograniczonych nerwami - plamy Z. tritici

Agnieszka Mączyńska

z wyraźnymi czarnymi piknidiami. Agnieszka Mączyńska

Zboża Główne choroby zbóż – istotne czynniki determinujące porażenie liści pszenicy

Choroby zbóż są stałym i wielkim wyzwaniem

Wybrane
choroby liści
pszenicy
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Wykres 1. Przebieg epidemii septoriozy paskowanej liści pszenicy na tle warunków
pogodowych w latach 2015-2018 w porównaniu do wielolecia. Źródło: IOR-PIB O. Sośnicowice.

Tab. 1. Warunki pogodowe w jakich dochodziło do pierwszej detekcji zarodników
Z. tritici i S. nodorum w łanie pszenicy ozimej. Źródło: IOR-PIB O. Sośnicowice.
Suma zarodników w 1m [7 dni]
3

opady mmm

Z. tritici

S. nodorum

39

2

11,30

5

0

7

11,0

24,6

11

1

9,7

6,1

7

0

9,6

16,5

60

25

551

17

5,9

65,5

50

20

34

0

14,9

11,7

40

Rok

Suma opadów w mm
[7 dni]

100
90

2015
2016

2017
2018

poziom porażenia %
L-1 i L-2

Średnia dobowa
temperatura w ˚C
[7 dni]

2015
Śr. temp. 15ºC
Suma opadów 112 mm

2016
Śr. temp. 17ºC
Suma opadów 91 mm

2017
Śr. temp. 16ºC
Suma opadów 49 mm

40

2018
Śr. temp. 15ºC
Suma opadów 105 mm

35

80
70

30

Średnia wieloletnia V - VI
Śr. temp. 15ºC
Suma opadów 173 mm

15

30
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Pyknidia na porażonym liściu + zbliżenie

Czynniki sprzyjające porażeniu:
• wrażliwość odmiany
• wczesny siew

10
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I

III
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maj

• długotrwałe, intensywne deszcze w maju i czerwcu
• słabe zimy oraz wilgotne i wietrzne wiosny

II

II

III

0

czerwiec

Suma opadów 2015

Suma opadów 2016

Suma opadów 2017

Suma opadów 2018

Poziom porażenia 2015

Poziom porażenia 2016

Poziom porażenia 2017

Poziom porażenia 2018

Ochrona
Zwalczanie polega na stosowaniu fungicydów zawierających
triazole w połączeniu z substancjami czynnymi o innym mechanizmie działania na przykład z grupy SDHI (np. fluksapyroksad) oraz chlorotalonil. Zastosowanie niektórych zapraw
nasiennych może powodować początkowe ograniczenie
choroby. Występowanie opadów deszczu jest koniecznym
i decydującym czynnikiem umożliwiającym zainfekowanie
roślin przez Z. tritici.

Septorioza – usychanie liści w łanie

Jak pokazano na powyższym wykresie, przebieg epidemii
septoriozy paskowanej liści pszenicy jest silnie uzależniony
od występowania opadów deszczu. Porównując sumę
opadów z maja i czerwca w latach 2015-2018 stwierdzono,
że w każdym roku była ona niższa niż średnia z wielolecia.
Rok 2015 charakteryzował się najwyższymi i najregularniejszymi opadami, znalazło to potwierdzenie w występowaniu
septoriozy paskowanej liści pszenicy. Poziom porażenia
dwóch górnych liści był bardzo wysoki i wynosił średnio
34%. Rok 2016 charakteryzował się regularnymi opadami
deszczu, jednak na dość niskim poziomie. Regularność
opadów deszczu wpłynęła na porażenie roślin na poziomie
25%, ale było ono późniejsze w stosunku do 2015 roku.
Najniższą sumę opadów stwierdzono w 2017 roku, co
przełożyło się na niskie porażenie pszenicy przez Z. tritici,
wynoszące około 10%.
W sezonie 2018 suma opadów była dość wysoka, ale
obserwowano całkowity brak opadów deszczu w trzeciej
dekadzie maja oraz w drugiej i trzeciej dekadzie czerwca
przy występowaniu bardzo wysokich temperatur – były to
okresy dotkliwej dla roślin suszy. Porażenie wystąpiło dużo
później niż w 2015 r., a także w 2016 r. i kształtowało się na
niskim poziomie, wynoszącym średnio do 10% powierzchni
porażonej liści podflagowych i flagowych. Okresy suszy
wpłynęły na opóźnienie i ograniczenie porażenia pszenicy
przez Z. tritici, która do infekcji i rozprzestrzeniania się
koniecznie wymaga opadów atmosferycznych.
Mając na uwadze bezobjawowy przebieg choroby, należy
wykonać aplikację fungicydów kilka dni po wystąpieniu
ciągłych opadów deszczu, jeszcze przed zaobserwowaniem symptomów chorobowych.

Zboża Główne choroby zbóż – istotne czynniki determinujące porażenie liści pszenicy

Powyższa tabela ilustruje występowanie zarodników
Z. tritici obserwowanych w łanie pszenicy po 7 następujących po sobie dniach deszczowych przy temperaturze
wzrastającej do 10°C i powyżej. Przy wyjątkowo wysokim
poziomie opadów deszczu wynoszącym ponad 65 mm
w ciągu 7 dni, nawet przy temperaturze wynoszącej średnio
5,9°C (czyli mniej niż optymalna temperatura dla Z. tritici),
wychwycono w łanie pszenicy ogromną liczbę zarodników
wynoszącą ponad 551 sztuk.
Optimum temperaturowe dla rozwoju septoriozy paskowanej wynosi 15–20°C. Ilość zarodników odłowionych w łanie
pszenicy wskazuje na wielki potencjał tego patogena do
porażania roślin.
Obfity deszcz powoduje szybkie przemieszczanie się
zarodników z dolnych na wyższe liście w fazie rozwojowej roślin intensywnego wydłużania źdźbła i rozwoju
kolejnych liści.
Symptomy chorobowe pojawiają się po bezobjawowym
(latentnym) okresie wynoszącym 14-28 dni od infekcji.
Bezobjawowy okres od infekcji do pojawienia się pierwszych objawów może być krótszy, jeśli następuje wzrost
temperatury.
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Rdza brunatna w łanie pszenicy

Skupienia rdzy brunatnej na liściu pszenicy

Fot. 3. Charakterystyczne objawy „pawich oczek” brunatnej

Mączniak kłosa

plamistości liści na pszenicy. Agnieszka Mączyńska

Brunatna plamistość liści
– Pyrenophora tritici -

Mączniak prawdziwy zbóż

repentis

i traw – Blumeria graminis

Występowanie i szkodliwość

Występowanie i szkodliwość

Brunatna plamistość liści jest po septoriozie paskowanej
liści pszenicy najczęściej występującą chorobą. Często
obejmuje porażeniem dużą powierzchnię liści, silnie
ograniczając ich powierzchnię asymilacyjną.

Patogen występuje w bardzo szerokim zakresie warunków
agrotechnicznych i pogodowych. Szczególnie chętnie poraża
rośliny dobrze nawożone, będące w dobrej kondycji. Mączniak
prawdziwy wywołuje objawy bardzo wyraźne i rozległe, ale
to nie przekłada się na obniżenie plonu w takim stopniu, jak
wpływają na to inne choroby.

Cykl rozwojowy
Objawy chorobowe

Występowanie i szkodliwość

Czynniki sprzyjające porażeniu

Cykl rozwojowy

Zarodniki przenoszone przez powietrze infekują roślinę uprawną lub samosiewy i mogą się rozprzestrzeniać w bardzo
szerokim zakresie. Ciepła pogoda z temperaturą 15–22ºC i
lekkim wiatrem przy krótkich okresach wysokiej wilgotności
sprzyja infekcji. Nowe skupienia grzybni są produkowane w
ciągu 5–14 dni.
Temperatura powyżej 28ºC oraz silne deszcze mogą zahamować rozwój infekcji.

Rdza brunatna pszenicy
i pszenżyta – Puccina

Rdza brunatna występuje zazwyczaj w późniejszym okresie wegetacji pszenicy, gdy mają miejsce ciepłe i wilgotne
warunki. Szybko i silnie poraża liście flagowe i podflagowe,
mocno ograniczając ich powierzchnię asymilacyjną. Urediniospory (zarodniki) w warunkach wysokiej wilgotności
przy temperaturze 15–35°C kiełkują w ciągu 30 minut, a do
infekcji dochodzi w przeciągu 3 godzin. Jest to podstawą
dynamicznego rozwoju epidemii rdzy brunatnej. Rdza brunatna masowo występuje zwykle w lipcu, stąd powoduje
mniejsze straty niż wynikałoby to ze stopnia porażenia
roślin. Straty plonu ziarna zbóż mogą wynosić 10–30%.

Objawy chorobowe
Na liściach pojawiają się początkowo chlorotyczne plamki,
które poprzedzają pojawienie się urediniów. Dopiero po
kilku dniach w tych miejscach widoczne są skupienia
zarodników. Najczęściej widoczne są jako rozsiane małe
brązowo-pomarańczowe uredinia (zawierające urediniospory) na powierzchni liści. W okresie jesiennym i zimowym
na starszych liściach, na ich spodniej stronie widoczne są
czarne telia.
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• przebieg pogody – szczególnie wysokie temperatury
w czerwcu i lipcu
• wysoka wilgotność (konieczna dla rozwoju porażenia)
• wczesny siew
• pojawianie się nowych ras patogena, mniej wrażliwych
na fungicyd

Patogen przeżywa na resztkach pożniwnych, a uproszczona uprawa sprzyja jego występowaniu. Na resztkach
słomy powstają askospory, zarodniki przenoszone przez
powietrze, które są źródłem pierwotnej infekcji. Na liściach
powstają plamy po 7-14 dniach od infekcji. Wysoka temperatura 20–28°C i deszcze powodujące długotrwałe
nawilżenie liści to sprzyjające warunki dla rozwoju infekcji.

Białe naloty grzybni często występują na liściach już od jesieni. Zielone tkanki rośliny widoczne są pomiędzy plamami
nalotów grzybniowych. Patogen pasożytuje tylko na żywych
roślinach i może porażać wszystkie nadziemne organy zbóż.

Cykl rozwojowy

Czynniki sprzyjające porażeniu

Czynniki sprzyjające porażeniu
Ochrona
Zwalczanie samosiewów, które są zielonym pomostem
pomiędzy zbieraną uprawą a nowym zasiewem. Wrażliwe
odmiany nie powinny być wcześnie wysiewane. Należy
wysiewać odmiany pszenicy o wyższej odporności na
porażenie przez P. recondita oraz prowadzić regularny
monitoring występowania choroby.
Fungicydy zawierające triazole, strobiluryny oraz substancje
czynne z grupy SDHI są skuteczne w ochronie pszenicy przed rdzą brunatną. Odstępy pomiędzy aplikacjami
fungicydów przy silnej presji choroby muszą być krótsze.
Zastosowanie systemicznych zapraw nasiennych może
opóźniać wystąpienie początkowych infekcji.

• wrażliwa odmiana
• uproszczona uprawa i brak płodozmianu

• wysokie nawożenie azotowe

• długie okresy wysokiej wilgotności od fazy rozwojowej
roślin BBCH 32

• żyzne osłonięte miejsca

Ochrona
Niezbędne jest stosowanie pełnej uprawy gleby wraz
z orką w celu przykrycia resztek pożniwnych. Stosowanie fungicydów jest dość trudne ze względu na krótki,
bezobjawowy (latentny) okres infekcji. Triazole stosowane
wiosną w ochronie pszenicy przed septoriozą są pomocne
w zwalczaniu brunatnej plamistości liści.

• ciepła i sucha pogoda z okresami wysokiej wilgotności

Ochrona
Należy wysiewać odporne odmiany, unikać nadmiernego nawożenia azotowego. Właściwe jest zastosowanie fungicydów
o działaniu jedynie na mączniaka, gdy porażenie jest bardzo
silne. Zastosowanie fungicydów zawierających triazole i inne
substancje czynne jest także przydatne w ochronie pszenicy
przed mączniakiem prawdziwym.

Zboża Główne choroby zbóż – istotne czynniki determinujące porażenie liści pszenicy

Objawy chorobowe są bardzo zróżnicowane, początkowo
mają postać czarnych lub brązowych, bardzo małych plamek, które rozwijają się i tworzą większe jasnobrązowe,
owalne plamy z ciemnym środkiem. Plamy te mają często
chlorotyczną obwódkę. Fot. 3 pokazuje charakterystyczne objawy „pawich oczek” brunatnej plamistości liści na
pszenicy. Brunatna plamistość liści jest często trudna do
odróżnienia od septoriozy.

Objawy chorobowe

recondita f.sp.tritici

Rdza brunatna przezimowuje na oziminach, samosiewach
lub trawach i rozprzestrzenia się poprzez urediniospory
(zarodniki) przenoszone przez wiatr. Mroźne zimy silnie
ograniczają występowanie rdzy brunatnej. Optymalne warunki dla rdzy to wysokie temperatury 15–22°C występujące
wraz z wysoką wilgotnością. Wilgotna powierzchnia liści
jest podstawowym czynnikiem dla kiełkowania zarodników.
Objawy chorobowe pojawiają się w ciągu 5–6 dni w optymalnej temperaturze.
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Choroby liści
i ich wpływ
na formowanie
się plonu
Faza formowania się plonu

Faza produkowania plonu

gicydów na rozwinięty 4.–3. liść daje najskuteczniejszą
ochronę tych liści oraz zapewnia częściową ochronę 2.
liścia.
Termin T2 daje najlepszą ochronę liścia flagowego oraz
eliminuje każdą bezobjawową infekcję, która mogłaby
przechodzić z 2. liścia na liść flagowy.
Fazy rozwojowe liści oraz roślin są najlepszymi wskaźnikami
dla podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu fungicydowego.
Ocenę tę można szybko wykonać na polu.
Zastosowanie zabiegów opryskiwania fungicydami w optymalnych terminach T1+T2 pozwala na skuteczną ochronę
trzech górnych liści, które mają istotny udział w wypełnianiu
ziarna i formowaniu plonu.
Podstawowym czynnikiem wpływającym na występowanie chorób w pszenicy jest odpowiednia wilgotność i występowanie opadów deszczu.

Warunki suszy zarówno w okresie wegetacji, jak i jesienią
oraz zimą ograniczają rozwój infekcji. Długa wilgotna jesień
stanowi dłuższy czas ekspozycji roślin na patogeny. Słaba
zima bez niskich temperatur sprzyja rozwojowi infekcji jesiennych i zimowych. Rośliny, wchodząc w nowy sezon, już
przy ruszeniu wegetacji są silnie porażone. Jest to źródłem
infekcji w kolejnych etapach rozwoju roślin.
Decyzję o zastosowaniu fungicydów należy podejmować, opierając się na przedstawionych powyżej danych
dotyczących szczegółowych wymagań patogenów oraz
uwarunkowań pogodowych.

Plamy Z. tritici z wyraźnymi czarnymi piknidiami

Poniższy wykres ilustruje dużo lepszą skuteczność ochrony
pszenicy ozimej przed septoriozą paskowaną przy profilaktycznym zastosowaniu fungicydów w różnych warunkach
trzech sezonów wegetacyjnych.
W praktyce mogą mieć miejsce takie sytuacje, gdy brak
jest objawów choroby na liściach, a infekcja jest tak
zaawansowana, że żaden fungicyd ani żadna
dawka nie zwalczają patogena.
Termin T1 zastosowania fun-

Około 80% plonu powstaje w okresie wypełniania ziarna,
wynoszącym 6–7 tygodni, dzięki procesowi fotosyntezy.
W świetliste dni plon wzrasta około 0,2 t/ha/dziennie. W tej
fazie rozwojowej roślin odłożone zapasy przemieszczają się
do ziaren i tam się gromadzą, co wpływa na 20% wzrost
wypełnienia ziarniaków.

Wykres 2
Efekty zwalczania septoriozy
paskowanej liści pszenicy
w zależności od terminu zastosowania
fungicydów i warunków pogodowych. Źródło: IOR-PIB O. Sośnicowice.

Proces infekcji i jej rozwój
Wiosną, gdy następuje ruszenie wegetacji, najczęściej są porażane
dolne liście pszenicy i one
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Skutecznośc działania fungicydów zastosowanych interwencyjnie
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Intensywny rozwój roślin następuje w kwietniu i maju, gdy
wzrasta temperatura oraz pojawiają się najważniejsze
górne liście. Rośliny osiągają w fazie wysuniętego kłosa
największą zieloną powierzchnię liści i źdźbeł tuż przed
fazą wypełniania ziarna.
Wykonując zabieg w fazie rozwojowej roślin T1 (BBCH 32)
oraz T2 (BBCH 39–45), ogranicza się rozwój choroby oraz
chroni rozwijające się górne liście, co zwiększa możliwości
fotosyntezy u roślin.
Liście flagowe i kłosy mają 65% udziału w tworzeniu całości
plonu ziarna pszenicy.

stanowią źródło pierwotnej infekcji dla wyższych liści. Infekcja następuje bez wykazania objawów (latentny okres
infekcji). Patogen rozwija się w liściach, ale nie można tego
zaobserwować.
Cykl rozwojowy liści – bezobjawowy okres infekcji, następnie pojawienie się objawów odnosi się do wszystkich chorób liści. Okres bezobjawowy bardzo się różni w
przypadku różnych patogenów i jest silnie uzależniony od
temperatury. W wyższej temperaturze jest krótszy. Rdze
i mączniak prawdziwy mają bardzo krótki okres bezobjawowej infekcji i mogą być stwierdzone, zanim liście będą
całkowicie opanowane przez te patogeny.
Z. tritici ma bardzo długi okres bezobjawowej infekcji wynoszący 14–28 dni. Wiele nowoczesnych fungicydów może
zwalczać chorobę po zainfekowaniu liści, ale obejmuje
działaniem tylko połowę tego okresu. Z. tritici w okresie
wegetacji, w lecie, może się rozwijać podczas 14 dni
bezobjawowego przebiegu infekcji, a fungicydy najczęściej
mają działanie interwencyjne tylko przez 7 dni.
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Ochrona
fungicydowa
zbóż
w zmiennych
warunkach
pogodowych

Capalo 337,5 SE
oferuje Państwu znane
korzyści:

Zabieg T1
ochrona podstawy
źdźbła oraz dolnych
liści zbóż

®

Do ochrony podstawy źdźbła zbóż oraz pierwszych symptomów porażenia liści dolnych pszenicy polecamy sprawdzony fungicyd Capalo 337,5 SE, zawierający w swoim
składzie: epoksykonazol, metrafenon oraz fenpropimorf.
Fungicyd ten w pełni zwalcza symptomy już występujących
patogenów, jak: łamliwość podstawy źdźbła, mączniak
prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, HTR oraz rdzy żółtej i brunatnej. Capalo 337,5 SE
dodatkowo zabezpiecza niezakłócony wzrost i rozwój liści
dolnych, stanowiących bazę do zdefiniowania przez roślinę
wysokości przyszłego plonu.
®

®

dr Witold Łykowski, BASF Polska

Produkt ten można stosować
w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym
oraz jęczmieniu jarym przeciwko
najważniejszym patogenom.
Trzy mechanizmy działania
sprawdzonych substancji czynnych:
metrafenonu, epoksykonazolu
i fenpropimorfu, które się idealnie
uzupełniają. Doskonałe zarządzanie
odpornością w jednym produkcie.
Systemowa i translaminarna dystrybucja
substancji czynnych w roślinie
oznacza pełną ochronę powierzchni liści.

Ostatnie dwa lata to ekstremalnie różniące się
Oczka na źdźbłach pszenicy

nic ozimych, które dla osiągnięcia optymalnych
plonów ziarna wymagają od plantatorów między
innymi dobrej wiedzy z zakresu biologii patogenów stanowiących potencjalne zagrożenie dla
plonów. Rok 2017 to okres o podwyższonej
sumie opadów wiosną przy zbliżonej do średniej
z wielolecia wartości temperatur, co skutkowało
w całym wiosennym okresie rozwoju pszenic
występowaniem wszystkich ważniejszych patogenów, które w bardzo dużym stopniu infekowały
poszczególne odmiany pszenic.

Rok 2018 cechował się znacznie obniżoną ilością opadów w sezonie wegetacyjnym oraz niższym niż w latach
poprzednich występowaniem grzybów patogenicznych
na plantacji pszenic ozimych w okresie ich wiosennej
wegetacji. Jednocześnie wyższe temperatury oraz okres
suszy skutkowały niższą presją porażenia takimi patogenami, jak mączniak prawdziwy zbóż i traw w okresie
wiosennym czy też patogenów z rodzaju Fusarium w czasie
kwitnienia pszenic.
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Czy to oznacza,
że możemy dowolnie kształtować
dobór fungicydów
do ochrony pszenic
bądź też w skrajnych
przypadkach zrezygnować z prowadzenia
intensywnej ochrony fungicydowej?
Na te dwa pytanie postaram się dać odpowiedź
poprzez analizę stopnia porażenia pszenic oraz efektów
ochrony fungicydowej na bazie
dwuletnich wyników plonowania z Centrów Kompetencji
BASF.
Firma BASF Polska poleca w ostatnich latach
trzyzabiegowy system
ochrony fungicydowej
oparty na najnowocześniejszych substancjach
czynnych wchodzących
w skład fungicydów uzupełnionych o innowacyjne
formulacje, w pełni spełniające
oczekiwania plantatorów pszenicy oraz innych gatunków zbóż.

Zboża Główne choroby zbóż – istotne czynniki determinujące porażenie liści pszenicy

przebiegiem pogody sezony wegetacyjne psze-
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Co zapewnia Państwu
Adexar Plus?
®

Dzięki zawartości strobiluryny F500 , Xemium
oraz epoksykonazolu łączy długotrwałe
działanie z ciągłym uwalnianiem się substancji
czynnej zmagazynowanej na liściach
dzięki zasobom powierzchniowym.
®

®

Wpływ na fizjologię roślin dzięki zawartości
piraklostrobiny (F 500 ), która wykazuje
również doskonałe działanie grzybobójcze.
®

Szerokie spektrum działania we wszystkich
gatunkach zbóż.
Doskonałą odporność na zmywanie
przez deszcz dzięki tworzeniu na powierzchni
liści krystalicznych zasobów substancji
czynnej Xemium .
®

Zabieg T2
ochrona górnych liści
oraz kłosa
®

®

®

®

Brunatna plamistość liści , warstwa zarodników – zbliżenie
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W tym terminie aplikacji polecamy sprawdzone rozwiązanie,
jakim jest Osiris 65 EC, zawierający w swym składzie
epoksykonazol oraz metkonazol. Fungicyd ten zwalcza
szereg patogenów chorobotwórczych w zbożach w całym
okresie wegetacji, lecz jest szczególnie skuteczny w ochronie kłosa oraz górnych liści poprzez duże powinowactwo
do anatomicznej budowy liścia oraz kłosa, umożliwiające
natychmiastowe wchłanianie substancji czynnych i rozprzestrzenianie ich wewnątrz rośliny oraz warstwy woskowej
kłosów i liści. Osiris 65 EC skutecznie zwalcza takie patogeny, jak: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza
plew, grzyby z rodzaju Fusarium, rdzę brunatną – oraz
zapobiega występowaniu patogenów z rodzaju Alternaria
i Cladosporium. Dobrze zaplanowana ochrona fungicydowa
pszenicy ozimej pozwala na otrzymanie wysokich plonów
o pożądanej jakości technologicznej.
®

Co oferuje Państwu
Osiris 65 EC ?
®

Posiada innowacyjną formulację,
która zapewnia w każdych warunkach
doskonałe pobieranie substancji
czynnej i jej dystrybucję na roślinie
i wewnątrz niej.
Skutecznie zwalczane są zwłaszcza
ukryte pod plewami infekcje grzybami
z rodzaju Fusarium.
Zastosowanie produktu prowadzi
do znaczącej redukcji mykotoksyn.

®

Septorioza, porażenie kłosów

Zboża
Zboża Główne choroby
Ochrona
zbóż
fungicydowa
– istotne czynniki
zbóż wdeterminujące
zmiennych warunkach
porażenie liści
pogodowych
pszenicy

W tym terminie polecamy nowoczesny trójskładnikowy
fungicyd Adexar Plus, zawierający w swoim składzie poza
najskuteczniejszym triazolem, jakim jest epoksykonazol,
strobilurinę – piraklostrobinę (F500 ), która oddziaływuje
pozytywnie na procesy fizjologiczne w roślinie, poprawiając
gospodarkę wodną roślin, zwłaszcza w okresie suszy.
Dodatkowo produkt ten zawiera innowacyjną substancję
czynną z grupy SDHI – fluksapyroksad (Xemium ). Posiada
ona nadzwyczajną mobilność w roślinie, dzięki czemu
wykazuje niezwykle silne działanie interwencyjne. Tworzy
także na powierzchni liści odporne na deszcz krystaliczne
zasoby substancji czynnej, które skutecznie chronią nowe
przyrosty roślin. Xemium to najskuteczniejsze rozwiązanie
fungicydowe w tym terminie aplikacji, skutecznie chroniące
roślinę przed infekcjami ze strony takich patogenów, jak:
septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza
żółta oraz brunatna plamistość liści.

Zabieg T3
ochrona kłosa oraz
zapobieganie późnym
infekcjom liścia
flagowego
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Trzyzabiegowy system ochrony fungicydowej pszenicy ozimej proponowany przez BASF w warunkach Centrów Kompetencji BASF dał pozytywny efekt ekonomiczny zarówno
w roku 2017, jak i 2018 – pomimo odmiennego przebiegu
pogody oraz stopnia infekcji poszczególnymi patogenami.
Analizując przebieg porażenia mączniakiem prawdziwym
zbóż i traw (ERYSGR) w roku 2017, zauważamy bardzo
silny stopień jego wystąpienia na poletkach kontrolnych
w Pągowie oraz Gurczu (w wysokości 37,9%). Było to efektem warunków pogodowych na wiosnę, a w szczególności
dużej ilości opadów deszczu przy łagodnych temperaturach w początkowym okresie wegetacji i braku okresów
suszy. Zgoła odmienny stopień porażenia mączniakiem
prawdziwym zbóż i traw zanotowano w roku 2018, kiedy
to na poletkach kontrolnych wysokość porażenia wynosiła
średnio tylko 5%. W tych jakże odmiennych warunkach
pogodowych system trzyzabiegowy ochrony fungicydowej
BASF okazał się najbardziej skutecznym rozwiązaniem,
w pełni zabezpieczającym rośliny przed rozwojem tego
patogena (wykres 1).

Skupienia mączniaka na liściu

Rok 2017 to korzystne warunki rozwojowe dla septoriozy. Cechował się on łagodnym przebiegiem temperatur
w okresie wegetacji oraz optymalnym rozkładem opadów
deszczu. W tym roku zanotowano najwyższe występowanie tego patogena w porównaniu do lat poprzednich.
Silna presja chorobotwórcza wymagała zastosowania

Wykres 1. Stopień porażenia oraz skuteczność zwalczania mączniaka prawdziwego.
BASF Polska 2017, 2018. Pszenica ozima, 2017, 2018, n=4
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Adexar Plus 1,25 l/ha
Osiris 65 EC 2,0 l/ha
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konkurencji I

System
konkurencji II

najlepszych rozwiązań fungicydowych do ochrony łanu
w ciągu całego okresu wegetacji pszenic. W Pągowie
i Gurczu zanotowano bardzo silny rozwój septoriozy, która
na poletkach kontrolnych w fazie dojrzałości woskowej
ziarna osiągnęła porażenie 45,5% (wykres 2).
Rok 2018 to rok deficytu opadów w ciągu całego okresu
wegetacji oraz podwyższonych temperatur, co skutkowało
znacznie niższym stopniem występowania septoriozy
paskowanej liści na poletkach kontrolnych; w ocenie przeprowadzonej w fazie dojrzałości woskowej ziarna pszenicy
stwierdzono porażenie tym patogenem na poziomie 18,4%.

2018

37,9

5

BASF Polska 2017, 2018. Pszenica ozima, 2017, 2018, n=4

Capalo 1,5 l/ha
Adexar Plus 1,25 l/ha
Osiris 2,0 l/ha

System
konkurencji I

System
konkurencji II

Zanotowany w 2018 roku niższy niż zazwyczaj stopień
występowania septoriozy paskowanej liści pszenicy wymagał jednak zastosowania skutecznych rozwiązań fungicydowych. Niższa presja tego patogena we wczesnych
stadiach rozwojowych często skłaniała rolników do obniżenia dawki fungicydu lub też do stosowania słabszych
rozwiązań. Niestety, okazały się one w efekcie końcowym
mało skutecznym rozwiązaniem. Bezobjawowy przebieg
infekcji ze względu na wyższe temperatury był znacznie
krótszy niż w latach poprzednich, co w późniejszym okresie
skutkowało epidemicznym wystąpieniem patogena. W
praktyce zanotowano niską skuteczność zwalczania tego
patogena po zastosowaniu ochrony fungicydowej opartej
o słabsze rozwiązania. Również nieuzasadnione okazało
się ograniczanie liczby zabiegów bądź też obniżanie dawek
fungicydów. W Centrach Kompetencji BASF najskuteczniejszym rozwiązaniem okazał się trzyzabiegowy system
ochrony oparty na fungicydach: Capalo 337,5 SE – Adexar
Plus – Osiris 65 EC.
®

®

®

Pierwsze wiosenne infekcje septoriozą paskowaną liści

Zboża Główne choroby zbóż – istotne czynniki determinujące porażenie liści pszenicy

Analizując występowanie patogenów chorobotwórczych
na plantacjach pszenicy ozimej za okres wielolecia w Polsce, należy stwierdzić, że w ostatnich latach patogenem
w najwyższym stopniu obniżającym plonowanie pszenic ozimych była septorioza paskowana liści pszenicy
(SEPTTR). Również ten patogen w zależności od przebiegu
warunków pogodowych może występować w zróżnicowanym nasileniu.

Wykres 2. Porażenie oraz skuteczność zwalczania septoriozy paskowanej liści
w odmiennych warunkach meteorologicznych.

23

Wykres 3. Wysokość plonowania pszenicy ozimej w odmiennych warunkach
meteorologicznych. BASF Polska 2017 i 2018. Pszenica ozima, 2017, 2018, n=4
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73,8
Capalo 337,5 SE 1,5 l/ha
Adexar Plus 1,25 l/ha
Osiris 65 EC 2,0 l/ha

Wysokie temperatury w okresie wegetacji pszenic bardzo
sprzyjały wczesnemu wystąpieniu porażenia innymi patogenami chorobotwórczymi, takimi jak rdza brunatna czy
brunatna plamistość liści. Przy wystąpieniu tych patogenów
należy zawsze rozważyć zastosowanie wysokiej klasy
fungicydów; rozwiązania słabsze są w tych warunkach
nieskuteczne, a szybko rozwijające się porażenie w istotny
sposób obniża plonowanie pszenic. W roku 2018 w stopniu
niższym niż zazwyczaj odnotowano występowanie patogenów z rodzaju Fusarium.
Podejmując decyzję o wyborze fungicydów do ochrony
plantacji, musimy uwzględnić wiele czynników, których
nie da się przewidzieć – każdy rok to odmienny przebieg
warunków pogodowych czy też infekcji poszczególnymi patogenami chorobotwórczymi. Od początku zasiewu pszenicy ozimej plantator powinien być pewien, że poniesione
nakłady zwrócą się w postaci wysokiego, opłacalnego
ekonomicznie plonu. Firma BASF, posiadająca wieloletnie
doświadczenie w zakresie doradztwa rolniczego, dostarcza
rozwiązania bazujące na analizie efektów ekonomicznych.
Analizując plonowanie pszenic po stosowaniu różnych
systemów ochrony fungicydowej, należy stwierdzić niższy
poziom plonowania pszenic na poletkach kontrolnych
w roku 2017 w porównaniu do roku 2018 pomimo korzystniejszego przebiegu warunków pogodowych, a zwłaszcza
braku okresów suszy. Jest to wynik wyższego poraże-
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System
konkurencji I

System
konkurencji II

nia patogenami chorobotwórczymi w roku 2017, takimi jak:
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowania liści
pszenicy, rdza brunatna, w mniejszym stopniu łamliwość
podstawy źdźbła zbóż i traw, rdza żółta, brunatna plamistość
liści oraz patogeny z rodzaju Fusarium.
Niezależnie od intensywności wystąpienia patogenów
na plantacji pszenicy ozimej w ostatnich dwóch latach
przy tak skrajnym przebiegu warunków pogodowych,
najskuteczniejszy okazał się system ochrony fungicydowej
BASF oparty na trzyzabiegowym systemie składającym się
z fungicydów Capalo 337,5 SE 1,5 l/ha, Adexar Plus 1,25 l/ha
oraz Osiris 65 EC 2,0 l/ha.
®

®

®

dołącz do nas
na Facebooku

facebook.com
/basf.agro.polska
www.agro.basf.pl

Środek Priaxor stosowaliśmy po raz pierwszy
®

w naszym gospodarstwie. Jak dobrze wiemy,
rok 2018 był bardzo suchy. Priaxor zastosowaliśmy
w kwietniu na jęczmień ozimy. Po żniwach
okazało się, ze to bardzo skuteczny

środek. Na liściach nie było objawów
porażenia chorobami, a plon wzrósł
o 10%! Serdecznie polecamy go wszystkim,
którzy chcą poprawić

swoje plony.

Priaxor sprawdził się bardzo dobrze,
był znacznie lepszy niż inne
fungicydy, które stosowaliśmy wcześniej.
Plon był zdecydowanie wyższy
®

niż w ubiegłych latach. (…) Poza tym pszenica
odróżniała się wyglądem od innych odmian,
rośliny były dłużej zielone, bardziej stabilne,
o większym

wigorze, dobrze
chronione przed chorobami.

Zdecydowanie mogę polecić Priaxor innym
rolnikom.

Tomasz Kuźdub
Gąsawy Rządowe-Nidy,
gm. Jastrząb,
woj. mazowieckie
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Mateusz Galler
Gospodarstwo rolne
w Nowym Browińcu,
gm. Lubrza, woj. opolskie
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Jak
dostosować
dawkę
regulatorów
wzrostu do
zmieniających
się warunków
atmosferycznych?

Zabieg regulacji wzrostu zbóż ma za zadanie ograniczenie
zjawiska wylegania, które nie tylko może przyczynić się
do spadku plonu, ale także obniżyć parametry jakościowe
ziarna. Odpowiedni wybór regulatora wzrostu oraz terminu
zabiegu pozwoli skutecznie zredukować ryzyko wylegania
przez cały okres wegetacji zbóż. Medax Max to skuteczne rozwiązanie od firmy BASF Polska, które sprawdzi się
niezależnie od warunków atmosferycznych!
®

Regulacja wzrostu zbóż
krok po kroku

Zanim zdecydujemy się na wykonanie zabiegu regulacji
zbóż, należy określić fazę rozwojową, w której będą się one
znajdować. Dopiero na jej podstawie można prawidłowo
wyznaczyć termin zabiegu. Odpowiednim terminem do
wykonania pierwszego zabiegu regulacji wzrostu jest
faza pierwszego kolanka (BBCH 31). Podczas lustracji
roślin powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na pierwsze
kolanko, które powinno znajdować się co najmniej 1 cm
ponad węzłem krzewienia – jest to idealny moment na
wykonanie zabiegu. Prawidłowo wykonany zabieg
regulacji wzrostu w tej fazie zapewni wzmocnienie,
pogrubienie oraz skrócenie źdźbła, a także zapewni
roślinom silnie rozwinięty system korzeniowy.

określ
faze rozwojową

z najważniejszych zabiegów wiosennych. Spory
problem stanowi wybór terminu i liczby zabiegów
szczególnie w przypadku zmiennych warunków

kolanko 1 cm
ponad węzłem
krzewienia
BBCH 31

atmosferycznych. Jak zatem wykonać zabieg,
aby był on skuteczny?
Następnymi krokami są:
obliczenie obsady roślin, zaplanowanie nawożenia oraz
sprawdzenie podatności danej odmiany na wyleganie.
Na podstawie tych danych
możemy ocenić ryzyko wylegania roślin, co pozwoli nam
na precyzyjne wyznaczenie
dalszych dawek odżywiania
roślin azotem.
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Regulacja wzrostu zbóż to niewątpliwie jeden

Zboża

Szymon Struzik, BASF Polska
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Regulacja wzrostu wiosną w trudnych warunkach

Medax Max jest elastyczny pod względem temperatury stosowania

Często wiosną warunki atmosferyczne nie sprzyjają zabiegowi regulacji wzrostu. Zbyt niska temperatura oraz
brak promieni słonecznych połączone z częstymi
opadami deszczu mogą znacząco wpłynąć na skuteczność zabiegu. Na szczęście na rynku jest dostępny
Medax Max od firmy BASF Polska, który sprawdzi się
niezależnie od panujących warunków.

Medax Max działa już w temperaturze od 5°C
ze względu na unikalną kombinację dwóch substancji czynnych – proheksadionu wapnia oraz trineksapaku etylu. Proheksadion wapnia jest aktywowany
i działa skutecznie nawet przy tak niskich temperaturach
powietrza. Dodatkowo, zabieg podczas pochmurnej pogody nie obniży skuteczności działania Medax Max, gdyż
zawarty w nim proheksadion wapnia nie wymaga promieniowania słonecznego do jego aktywacji.Medax Max dzięki
swojej formulacji szybko wnika w roślinę, a opad
deszczu nawet godzinę po zabiegu nie
ma wpływu na jego działanie.

®

®

®

°C
25
20
15

®

10

®

skuteczność w szerokim zakresie
temperatur podczas zabiegu
nie wymaga intensywnego
promieniowania UV

5

Chlorek
Proheksadion
chloromekwatu
wapnia

Medax Max

optymalny zakres temperatur

®

Trineksapak
etylu

Etefon

minimalna średnia dobowa
temperatura

odporność
na zmywanie
Zboża

działa już w temperaturze
od 5°C
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Elastyczna dawka w zależności od gatunku

Medax Max – zalecenia stosowania, dostosowane do Twoich potrzeb!
®

Medax Max w zależności od gatunku zboża można stosować
w dawkach pojedynczych lub dzielonych. W zbożach ozimych
może być stosowany dwukrotnie od fazy BBCH 29 (koniec krzewienia)
i w odróżnieniu od innych preparatów dostępnych na rynku, aż do fazy
BBCH 49 (widoczne pierwsze ości). Odpowiednią pierwszą dawką dla
pszenicy oraz pszenżyta ozimego, w fazie BBCH 29-32 jest 0,4 kg/ha
Medax Max łącznie z 1 l/ha CCC. W przypadku żyta ozimego zalecana dawka to 0,5-0,75 kg/ha + 1 l/ha CCC. Jednokrotne stosowanie
Medax Max jest zalecane w przypadku uprawy zbóż jarych od fazy
końca krzewienia BBCH 29, aż do fazy w pełni rozwiniętego
liścia flagowego BBCH 39. Medax Max można bez
obaw łączyć z fungicydami firmy BASF Polska, co pozwala na zaoszczędzenie
czasu oraz zredukowanie liczby
zabiegów.
®

Ty pytasz,
BASF odpowiada
0,5–0,75 kg/ha

Jęczmień jary

zobacz film!

®

0,3 kg/ha + 1 l CCC
Pszenica jara

®

lub

0,4 kg/ha

®

0,5–0,75 kg/ha
+ 1 l CCC
Żyto ozime

max 1,0 kg/ha
w sezonie

lub

0,75 kg/ha

można go stosować w dawkach
pojedynczych lub dzielonych

druga dawka – uprawa intensywna

0,4 kg/ha + 1 l CCC
max 1,0 kg/ha
w sezonie

0,3–0,4 kg/ha

lub

0,5 kg/ha
druga dawka – uprawa intensywna

Równomierny
rozwój źdźbeł

Pszenica
ozima

max 1,5 kg/ha
w sezonie

0,75 kg/ha

0,5 kg/ha

0,4 kg/ha + 1 l CCC

druga dawka – uprawa intensywna

lub

0,3–0,4 kg/ha

max 1,0 kg/ha
w sezonie

0,5 kg/ha

Grubsze, bardziej
równomierne
źdźbła

0,4 kg/ha

Owies

Wyrównany łan

Brak wylegania

Faza rozwojowa
rośliny BBCH
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Widoczny
3. pęd
boczny

Koniec
krzewienia

Początek
strzelania
w źdźbło

Stadium
1. kolanka

Stadium
2. kolanka

Ukazywanie
się ostatniego
liścia

Liść
flagowy
całkowicie
rozwinięty

45
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Koniec
Widoczne
nabrzmiewania
pierwsze
pochwy liściowej
ości
liścia flagowego
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Jęczmień
ozimy

Zboża

Silnie rozwinięty system
korzeniowy

Pszenżyto
ozime
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Jak
uniezależnić
się od warunków
pogodowych
na wiosnę?

Oprócz ochrony przed najgroźniejszymi chorobami zaprawianie może zapewnić wyrównanie wschodów roślin,
pogrubienie źdźbła oraz rozbudowany system korzeniowy.
Systiva 333 FS to pierwszy fungicyd donasienny, który
nie tylko skutecznie ochroni jęczmień jary przed najgroźniejszymi chorobami, ale także pozwoli na pominięcie
pierwszego zabiegu fungicydowego T1.
®

Sposoby zaprawiania nasion
preparatem Systiva 333 FS
®

Większość firm zajmujących się dystrybucją lub sprzedażą
materiału siewnego posiada w swojej ofercie gotowe nasiona zaprawione Systivą 333 FS. Oczywiście istnieje także
możliwość samodzielnego zaprawienia nasion, które można
wykonać na dwa sposoby. W przypadku gdy planujemy
zaprawić nasiona łącznie produktami Kinto Duo 080 FS
oraz Systiva 333 FS, należy to zrobić w jednym zabiegu. Obydwa produkty można bez obaw wymieszać
z odpowiednią dawką wody, a następnie przejść
do zaprawiania nasion. Rekomendowanymi dawkami
podczas zaprawiania materiału siewnego jest 75 ml/100 kg
ziarna Systiva 333 FS oraz Kinto Duo 080 FS 200 ml/100
kg ziarna.
®

®

Rezygnujesz
z jednego zabiegu
fungicydowego

Miłosz Piotrowski, BASF Polska

Stosowanie zapraw nasiennych w uprawie jęczmienia jarego to podstawowy zabieg, bez którego ochrona przed chorobami odnasiennymi
dostępny jest fungicyd donasienny w formie zaprawy, który nie tylko zapewnia ochronę przed

Masz więcej czasu
na inne prace wiosną

patogenami! Sprawdź, jakie korzyści niesie ze
sobą stosowanie Systiva 333 FS!
®

Widzisz silne
i zdrowe rośliny
już od siewu

Zbierasz wysokie
plony nawet
w niekorzystnych
warunkach
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i odglebowymi byłaby niemożliwa. Na szczęście
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Systiva 333 FS to nie tylko ochrona nalistna

Zabieg T2 w jęczmieniu jarym

Systiva 333 FS jako pierwszy fungicyd donasienny oprócz
ochrony młodych roślin przed chorobami wpływa także na szereg innych cech. Zawarte w nim Xemium to
substancja czynna, która korzystnie wpływa na
przyspieszenie i wyrównanie wschodów jęczmienia jarego. Poprawia wigor oraz pokrój roślin nawet w
przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Źdźbła od początku wegetacji są grubsze, a system korzeniowy zdecydowanie bardziej rozbudowany, w porównaniu
z roślinami zaprawionymi standardową zaprawą nasienną.
Dodatkową zaletą jest ograniczenie stresu roślin
wywołanego przez okresowe niedobory wody, które
coraz częściej w ostatnich latach pojawiają się w okresie
wiosennym. Xemium to substancja bardzo mobilna w roślinie – od samego początku ogranicza
występowanie najczęstszych chorób towarzyszących uprawie jęczmienia jarego:
pasiastości liści jęczmienia, mączniaka
prawdziwego zbóż i traw oraz plamistości siatkowej jęczmienia.

Zaprawienie materiału siewnego Kinto Duo 080 FS
+ Systiva 333 FS zastępuje pierwszy zabieg fungicydowy w uprawie jęczmienia jarego. Pozwala to na
zaoszczędzenie czasu podczas intensywnych prac na
początku wegetacji wiosennej. Systiva 333 FS zapewnia
ochronę fungicydową i możliwość pominięcia zabiegu
T1. Kolejnym krokiem do uzyskania wysokich plonów o
bardzo dobrej jakości jest wykonanie zabiegu T2. Zanim
jednak wybierzemy odpowiedni fungicyd, należy
wziąć pod uwagę, jaka uprawa stanowiła
przedplon dla jęczmienia jarego.
Jeśli była to kukurydza lub
zboża, możemy założyć zwiększoną
presję ze stro-

®

®

®

®

®

®

Zalecamy stosowanie Systivy w mieszaninie z preparatem
Kinto Duo 080 FS w dawce 200 ml/dt ziarna
®
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Ty pytasz,
BASF odpowiada
zobacz film!
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dawka 75 ml/dt ziarna

ny grzybów z rodzaju Fusarium ssp. W takim przypadku
firma BASF Polska poleca wykonanie zabiegu preparatem
Osiris 65 EC w dawce 1,5 l/ha. Jeśli ryzyko presji ze
strony grzybów z rodzaju Fussarium spp. będzie niewielkie,
do zabiegu fungicydowego można wykorzystać preparat
Priaxor w dawce 0,75 l/ha.
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Skuteczne
zwalczanie
chwastów
dwuliściennych
wiosną

Zwalczanie chwastów dwuliściennych wiosną najczęściej
przeprowadza się w sytuacji, gdy warunki nie pozwoliły na
wykonanie zabiegu jesiennego lub presja ze strony chwastów wiosną jest tak duża, że należy rozważyć wykonanie
zabiegu korygującego. Pamiętajmy, że chwasty na wiosnę
rozwijają się zdecydowanie szybciej niż zboża ozime, zatem
trzeba działać szybko i skutecznie!

Chwasty, które pojawią się wiosną
Wiosną spory problem mogą stanowić chwasty zimujące zarówno w przypadku wczesnych, jak i opóźnionych
siewów zbóż ozimych. Należy pamiętać, że skuteczność zabiegu w terminie wiosennym zależy przede
wszystkim od umiejętnego rozpoznania gatunków
chwastów oraz ich faz rozwojowych, jakie pojawią
się na polu. Choć wystąpienia gatunków zimujących –
przytulii czepnej, chabra bławatka czy maku polnego – możemy być

Biathlon 4D kontroluje wszystkie
główne chwasty dwuliścienne:

pewni w przypadku niewykonania zabiegu jesiennego,
wiosną także pojawiają się chwasty towarzyszące uprawie,
która stanowiła przedplon. Dlatego przy wyborze herbicydu warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę no to,
jakie gatunki chwastów będzie zwalczał. Biathlon 4D
od firmy BASF Polska to herbicyd, który zapewnia
skuteczne zwalczanie najgroźniejszych gatunków
chwastów, takich jak przytulia czepna, mak polny, chaber bławatek, rumianki, samosiewy rzepaku, gwiazdnica
pospolita, kapustowate, przetaczniki, bodziszek drobny
czy komosa biała.
®

®

Szymon Struzik, BASF Polska

Doświadczenia polowe
BASF Polska, N=19, 2011-2013.

Wiosenne zwalczanie chwastów dwuliściennych

Przytulia
czepna

należy wykonać w sytuacji, gdy zabieg jesienwarunki nie był on w pełni skuteczny. Jak go

Chaber
bławatek

wykonać poprawnie?

Maruna
bezwonna
Mak polny

Chaber bławatek

Przytulia czepna

Bodziszek drobny

Samosiewy
rzepaku
Komosa
biała
0
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Tobołki
polne

Komosa biała

Jasnota purpurowa

Rumianek pospolity

Rdest ptasi

Tasznik
pospolity
Gwiazdnica
pospolita
Przetacznik
bluszczykowy
Stulicha
psia

Zboża Skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych wiosną

Mak
polny

ny został pominięty lub ze względu na trudne

Jasnota
purpurowa
0

BBCH 13-29 – 50 g/ha + 0,5 l Dash HC
BBCH 32-37 – 70 g/ha + 0,5 l Dash HC

Tasznik pospolity
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Samosiewy rzepaku

Gwiazdnica pospolita

Przetacznik perski

39

Aby zabieg był skuteczny

Szeroki zakres temperatur

Kolejnym ważnym aspektem w zwalczaniu chwastów dwuliściennych wiosną w zbożach ozimych są odpowiednie warunki, które po pierwsze nie spowodują ryzyka uszkodzenia
rośliny uprawnej, a po drugie pozwolą skutecznie zwalczyć
najgroźniejsze gatunki chwastów. Najlepszym terminem
do wykonania zabiegu jest wczesna wiosna, tuż po
ruszeniu wegetacji, do końca fazy krzewienia (BBCH
29). Chwasty w tym czasie powinny być w fazie maksymalnie dwóch liści właściwych, co zapewni ich efektywne
zwalczanie. Możliwe jest także opóźnienie tego zabiegu w
przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Zarówno przy wcześniejszym zabiegu, jak i opóźnionym,
skutecznym rozwiązaniem będzie Biathlon 4D. Pamiętajmy, że rośliny podczas zabiegu powinny być
zdrowe, bez widocznych uszkodzeń oraz
w dobrej kondycji. Zabiegu herbicydowego
nigdy nie wykonujemy na mokre rośliny po
opadach deszczu czy rosie.

Kolejna cecha herbicydu Biathlon 4D to działanie w szerokim zakresie temperatur. Zapewnia on skuteczność nawet
w przypadku wcześniejszych zabiegów, kiedy występuje
spore ryzyko niskich temperatur. Zastosowany nawet przy
5°C zapewnia skuteczne zwalczanie najgroźniejszych gatunków chwastów na najwyższym poziomie. Warto podkreślić, że jest to także herbicyd odporny
na zmywanie. Opady deszczu godzinę po zabiegu nie
obniżają jego skuteczności. Jest to bardzo ważną cechą
w przypadku wczesnych zabiegów wiosennych, kiedy
pogoda bywa zmienna. Dawka herbicydu Biathlon 4D
jest uzależniona od fazy rozwojowej zbóż ozimych. Przy
zabiegu zabiegu optymalnym (do końca fazy krzewienia)
należy zastosować 50 g/ha Biathlon 4D w połączniu z
adiuwantem Dash 0,5 l/ha. Natomiast gdy zabieg będzie
wykonywany później (do fazy BBCH 39, czyli w pełni wykształconego liścia flagowego) należy zwiększyć dawkę
obydwu preparatów: Biathlon 4D 70 g/ha + Dash 0,7 l/ha.

faza
BBCH 29

Najlepszy termin

już w temperaturze od 5°C

zabiegu
to BBCH 29

możliwość
zastosowania w późnej
fazie rozwojowej
- szczególnie wskazane,
gdy przez długą
Biathlon 4D 50 g/ha
+ Dash HC 0,5 l/ha

wegetację jesienną

Biathlon 4D 70 g/ha
+ Dash HC 0,7 l/ha

®

®

rośliny na wiosnę są już
w późniejszych fazach
rozwojowych

Stosowanie:
zboża ozime: od początku wznowienia wegetacji wiosną do fazy liścia flagowego
zboża jare: od fazy 3 liści do fazy liścia flagowego

Ty pytasz,
BASF odpowiada

Zboża Skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych wiosną

działa na najwyższym poziomie

do wykonania

zobacz film!
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BBCH fazy rozwojowe
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Capalo

®

337,5 SE

Osiris

®

®

65 EC

Priaxor

Duett Star 334 SE

®

®

fungicyd

fungicyd

fungicyd

fungicyd

fungicyd

Substancje
czynne

fenpropimorf 200 g/l,
epoksykonazol 62,5 g/l,
metrafenon 75 g/l

Xemium (fluksapyroksad) 42 g/l,
F 500 (piraklostrobina) 67 g/l,
epoksykonazol 42 g/l

epoksykonazol 37,5 g/l,
metkonazol 27,5 g/l

Xemium (fluksapyroksad) 75 g/l,
F 500 (piraklostrobina) 150 g/l

fenpropimorf 250 g/l,
epoksykonazol 84 g/l

Sposób
działania

systemiczny – zapobiegawczo
i interwencyjnie

systemiczny – zapobiegawczo,
interwencyjnie i wyniszczająco

systemiczny – zapobiegawczo,
interwencyjnie i wyniszczająco

systemiczny i translaminarny
– zapobiegawczo i interwenycjnie

systemiczny – zapobiegawczo
i interwencyjnie

Forma
użytkowa

koncentrat w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą

koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

koncentrat do sporządzenia emulsji wodnej

koncentrat w postaci zawiesinoemulsji do
rozcieńczania wodą

Zwalczane
choroby

łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła,
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza jęczmienia, septorioza
liści, septorioza plew, rynchosporioza, plamistość siatkowa

łamliwość źdźbła zbóż, septorioza
paskowana liści, rdza brunatna,
brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza
jęczmienia, rynchosporioza zbóż,
plamistość siatkowa jęczmienia,
mączniak prawdziwy zbóź i traw

łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła,
mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści, brunatna
plamistość liści, rdza brunatna,
septorioza plew, fuzarioza kłosów,
czerń zbóż, rynchosporioza zbóż,
plamistość siatkowa jęczmienia,
rdza jęczmienia

septorioza paskowana liści, rdza brunatna,
mączniak prawdziwy zbóż i traw,
rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość
liści zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia,
rdza jęczmienia

mączniak prawdziwy, rdza brunatna,
septorioza liści, septorioza plew, brunatna
plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń
kłosów, rynchosporioza, rdza jęczmienia,
plamistość siatkowa jęczmienia

Chronione
uprawy

pszenica ozima, pszenżyto ozime,
jęczmień jary

pszenica ozima, jęczmień ozimy
i jary, pszenżyto ozime

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

pszenica ozima, jęczmień ozimy i jary,
pszenżyto ozime, żyto ozime

pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, żyto, jęczmień ozimy, jęczmień jary

Zalecana
dawka

1,4–2,0 l/ha

1,25–2,0 l/ha

1,5–2,5 l/ha

0,75 l/ha

1,0 l/ha

Najlepszy wybór na pierwszy
zabieg we wszystkich zbożach
Sprawdzone, kluczowe ogniwo
w zwalczaniu najważniejszych
chorób – łącznie z mączniakiem
Wypróbowane
w najtrudniejszych warunkach
interwencyjne i zapobiegawcze
działanie połączonych
nierozerwalnie substancji
aktywnych

®

®

Unikalna mobilność w roślinie

Zastosuj fungicyd
o zaawansowanej formulacji

Ochrona nowych przyrostów

Osiągnij najlepszą jakość
ziarna, zwalczając szerokie
spektrum chorób

Wybitne właściwości
interwencyjne oraz nowy
standard długości ochrony
Efekty fizjologiczne AgCelence

®

Maksymalizuj zysk z uprawy

®

®

PEWNOŚĆ – osiągasz wyższe plony
i zyski dzięki dwóm sprawdzonym
substancjom czynnym
SKUTECZNOŚĆ – Twoje zboża są
zabezpieczone przed głównymi
chorobami zbóż: septoriozą, rdzami,
plamistością siatkową

Zboża Oferta BASF dla producentów

Rodzaj
preparatu

Najważniejsze
zalety
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Adexar Plus

Zwalczysz mączniaka, septoriozę i rdzę
już na STARCIE
Możesz STARTOWAĆ z ochroną nawet w
niskich temperaturach
Zapewnisz Twoim wszystkim zbożom
niezakłócony START

ELASTYCZNOŚĆ – zyskujesz większą
niezależność od pogody dzięki
doskonałej formulacji i szybkiemu
pobieraniu
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Kinto Duo 080 FS Systiva
®

®

333 FS

Medax Max

Pontos

Mocarz

®

®

®

75 WG

Biathlon 4D
®

zaprawa nasienna

fungicyd bezopryskowy

regulator wzrostu

herbicyd

herbicyd

herbicyd

Substancje czynne

tritikonazol 20 g/l,
prochloraz 60 g/l

Xemium (fluksapyroksad) 333 g/l
(28,78%)

proheksadion wapnia 50 g/kg,
trineksapak etylu 75 g/kg

pikolinafen 100 g/l (8,74%),
flufenacet 240 g/l (20,98%)

dikamba 50% (500 g/kg),
tritosulfuron 25% (250 g/kg)

tritosulfuron 714 g/kg (71,4%),
florasulam 54 g/kg (5,4%)

Forma użytkowa

płynny koncentrat zawiesinowy
(FS)

płynny koncentrat zawiesinowy
(FS)

granule do sporządzenia
zawiesiny wodnej

koncentrat w postaci stężonej zawiesiny

granulat do sporządzania zawiesiny
wodnej

granulat rozpuszczalny w wodzie

Działanie

zwalczanie chorób: pszenica
ozima, pszenżyto ozime: pleśń
śniegowa, zgorzel siewek, śnieć
cuchnąca; jęczmień ozimy: zgorzel
siewek; żyto: pleśń śniegowa,
zgorzel siewek;
pszenica jara, pszenżyto jare:
zgorzel siewek;
jęczmień jary: głownia pyląca,
zgorzel siewek

zwalczanie chorób liści: plamistość siatkowa, mączniak prawdziwy, rynchosporioza, septorioza liści oraz rdze, choroby odnasienne
i odglebowe

redukcja wzrostu roślin i zapobieganie wyleganiu

zwalczanie chwastów jednoi dwuliściennych

zwalczanie chwastów dwuliściennych
– powschodowo

zwalczanie chwastów dwuliściennych –
powschodowo

Chronione uprawy

jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenica jara, żyto,
pszenżyto ozime i jare

jęczmień jary, jęczmień ozimy,
pszenica ozima

pszenica ozima i jara, pszenżyto
ozime, jęczmień ozimy i jary, żyto
ozime, owies

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime

kukurydza, pszenica ozima, pszenżyto
ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies

pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy,
pszenżyto ozime, żyto ozime oraz owies

Termin stosowania

zaprawiane przed wysiewem

zaprawiane przed wysiewem

BBCH 29/32 – 37/39 – 39/49

jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia
(BBCH 00–29); optymalny termin zabiegu:
BBCH 11–13

środek stosować wiosną w fazie krzewienia
zbóż

szerokie okno umożliwiające aplikację
wiosną aż do fazy liścia flagowego (BBCH
13–39)

Zalecana dawka

Pszenica ozima, pszenżyto ozime:
200 ml na 100 kg ziarna siewnego
z dodatkiem 400 ml wody
Jęczmień ozimy: 250 ml na 100 kg
ziarna siewnego z dodatkiem 400
ml wody
Żyto: 150 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody
Pszenica jara, pszenżyto jare, jęczmień jary: 200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml
wody

75 ml/100 kg ziarna w jęczmieniu
jarym,
150 ml/100 kg ziarna w jęczmieniu
ozimym
i pszenicy ozimej
Wymaga stosowania z zaprawą
– Kinto Duo 080 FS

0,3–0,75 kg/ha – w zależności od
uprawy

0,5–1,0 l/ha

0,2 kg/ha + adiuwant

50–70 g/ha + adiuwant Dash HC

Jedna zaprawa do głównych
gatunków zbóż

Rezygnujesz z jednego zabiegu
fungicydowego

Wysoka skuteczność
przeciwko najważniejszym
chorobom pszenicy
i jęczmienia

Masz więcej czasu na inne
prace wiosną

Kompleksowy regulator wzrostu z dwiema dobrze znanymi
substancjami czynnymi – jeden
produkt, z doskonałym efektem
działania!

Najważniejsze
zalety

Specjalista przeciwko pleśni
śniegowej i fuzariozom
Wysoka jakość formulacji:
dobre pokrycie i intensywne
zabarwienie

®

Widzisz silne i zdrowe rośliny
już od siewu
Zbierasz wysokie plony nawet
w niekorzystnych warunkach

Produkt do stosowania niezależnie od pogody – pewność,
że niezależnie od pogody,
zabieg będzie skuteczny!
Elastyczny produkt z szeroką
rejestracją – możliwość użycia
we wszystkich gatunkach zbóż,
w szerokim oknie aplikacji!

Zwiększ ochronę przed pojawianiem
się odporności chwastów dzięki nowej
substancji czynnej – pikolinafen
Rozwiąż problem zachwaszczenia dzięki
synergii dwóch substancji czynnych
Stosuj elastycznie w fazach BBCH 00–29
oraz we wszystkich gatunkach zbóż
ozimych
Wykorzystaj możliwość mieszania z
innymi herbicydami

Niski koszt zabiegu na hektar
Skutecznie zwalcza chwasty
dwuliścienne – w tym gatunki uciążliwe
Ta sama niska dawka w kukurydzy
i zbożach
Nowoczesna formulacja – granule łatwo
rozpuszczalne w wodzie

Zboża Oferta BASF dla producentów

Rodzaj preparatu

Długi termin stosowania, aż do w pełni
rozwiniętego liścia flagowego – szeroki
przedział faz rozwojowych, stosowanie
w dogodnych dla rolnika terminach
Skuteczne działanie w szerokim zakresie
temperatur – tolerancja na różne temperatury i odporność na zmywanie przez
deszcz
Swobodne mieszanie z innymi środkami
ochrony roślin – doskonałe dopasowywanie się do innych partnerów w mieszaninach opryskowych dające bezpieczeństwo dla wszystkich upraw zbożowych
Zwalczanie najważniejszych chwastów
dwuliściennych – długa lista zwalczanych
chwastów, w tym chaber bławatek i przytulia czepna
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Ochrona zbóż preparatami BASF
– plantacje prowadzone intensywnie

T0

T1

T2

T3

fungicyd

Capalo

®

insektycyd

Adexar Plus
®

337,5 SE

1,5 l/ha

regulator wzrostu

1,5 l/ha

lub

herbicyd

Capalo

®

zaprawa nasienna

Adexar Plus

Osiris

®

337,5 SE

1,5 l/ha

®

1,25 l/ha

65 EC

1,5 l/ha

lub

Capalo

®

Osiris

®

337,5 SE

2,0 l/ha

Fastac Active 050 ME
®

Medax Max
®

Nowoś

Systiva 333 FS
®

75–150 ml/dt
ziarna

0,3–0,75 kg/ha
ć

Pontos +DFF *

Biathlon 4D + Dash

Biathlon 4D + Dash

0,5 l/ha+0,2 l/ha

50 g/ha + 0,5 l/ha

70 g/ha + 0,7 l/ha

®

®

®

Kinto Duo

0,15-0,25 l/ha

Zboża Ochrona zbóż preparatami BASF

1,5 l/ha

65 EC

®

080 FS

200 ml/dt
ziarna

JESIEŃ

WIOSNA

*diflufenikan w formulacji 500 g/l
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Ochrona zbóż preparatami BASF
– plantacje prowadzone mniej intensywnie

dołącz do nas
na Facebooku

T0

T1

T2

T3

facebook.com
/basf.agro.polska
www.agro.basf.pl

fungicyd
insektycyd
regulator wzrostu

Priaxor 0,75 l/ha
®

herbicyd

lub

zaprawa nasienna

Duett Star

®

334 SE

1,0 l/ha

®

Premis 025 FS
®

Medax Max
®

150–200 ml/dt
ziarna

0,3-0,75 kg/ha
Nowoś

Systiva 333 FS
®

75–150 ml/dt
ziarna

ć

Pontos +DFF*

Biathlon 4D + Dash

Biathlon 4D + Dash HC

0,5 l/ha+0,2 l/ha

50 g/ha + 0,5 l/ha

70 g/ha + 0,7 l/ha

®

®

®

®

0,15-0,25 l/ha

Zboża Ochrona preparatami BASF

Fastac Active 050 ME

Priaxor 0,75 l/ha

Kinto Duo
®

080 FS

200 ml/dt
ziarna

JESIEŃ

WIOSNA

*diflufenikan w formulacji 500 g/l
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Moc ukryta
w formulacji
dr inż. Łukasz Sobiech
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

formułowania, w wyniku czego otrzymujemy właściwą
formulację produktu handlowego. Zawiera ona zarówno
odpowiednią formę chemiczną substancji czynnej (np. sole,
estry), jak i szereg substancji dodatkowych. Bardzo ważnym
elementem każdej formulacji są substancje dodatkowe
wpływające na poprawę retencji (zatrzymanie kropel na
liściu) oraz ułatwiające wnikanie substancji czynnych do
komórek roślinnych.
Wspomagacze zawarte w formulacji możemy podzielić
na aktywujące i modyfikujące. Adiuwanty modyfikujące
poprawiają właściwości użytkowe cieczy opryskowej,
umożliwiają mieszanie kilku preparatów, zapobiegają pienieniu się oraz ograniczają korozję opryskiwaczy. Producenci pestycydów najczęściej włączają je do formulacji
jeszcze na etapie produkcji. Główną funkcją adiuwantów
aktywujących jest natomiast zwiększenie ilości substancji
czynnej w miejscu działania. Pierwszym etapem jest wzrost
ilości cieczy na powierzchni liścia, co znacznie poprawia
wnikanie preparatów przez jego struktury. Dzięki temu

większa ilość substancji jest we wnętrzu rośliny i może
wywołać lepszy efekt działania. Również czystość samej
substancji czynnej i sposób jej otrzymywania ma kluczowe
znaczenie dla lepszego pobrania i działania preparatu.

Przykłady formulacji
środków ochrony roślin:

Substancje dodatkowe wchodzące w skład formulacji
wpływają na trwałość preparatu, ułatwiają aplikację środka, zapobiegają pienieniu się, ograniczają ujemny wpływ
niektórych substancji czynnych na elementy konstrukcyjne
opryskiwaczy. Mogą też zawierać bufory pH zapewniające
cieczy opryskowej odpowiedni odczyn. W formulacjach
niektórych środków ochrony roślin występują substancje
zabezpieczające roślinę uprawną przed niekorzystnym
oddziaływaniem preparatu (sejfnery).

formulacje stałe

SG

(water soluble granules)
granule rozpuszczalne w wodzie

SP

(water soluble powder)
proszek rozpuszczalny w wodzie
(water dispersible granules)

WG granule do sporządzania zawiesiny wodnej
(wettable powder)

WP proszek do sporządzenia zawiesiny wodnej
formulacje płynne

Wybierając środek ochrony roślin, w wielu przypadkach bierzemy pod uwagę tylko zawartość
substancji czynnej w litrze preparatu. W mniejmulacji, a w szczególności jej jakość i zaawan-

(capsule suspension)
zawiesina kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą

DC

(dispersible concentrate)
koncentrat dyspersyjny

EC

(emulsifiable concentrate)
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

EO

(emulsion, water in oil)
emulsja, woda w oleju

sowanie technologiczne. Przykładem jest np.
glifosat występujący w blisko 100 produktach
handlowych. Nasuwa się więc pytanie, czy każdy
z tych preparatów jest identyczny i nie występują
między nimi różnice w skuteczności działania?

(emulsion, oil in water)

EW emulsja olejowa w wodzie

Głównym składnikiem środków ochrony roślin jest zawarta
w nich substancja czynna, jednak nigdy nie występuje ona
w czystej formie chemicznej. Substancja ta niepoddana
procesom technologicznym charakteryzuje się niewielką
rozpuszczalnością w wodzie, gorszym przenikaniem do
komórek roślinnych, jest bardzo podatna na niekorzystne
warunki pogodowe, jak np. zmywanie przez deszcz lub
intensywne promieniowanie słoneczne, a także może
utracić swoje właściwości w trakcie magazynowania.
Dlatego środki ochrony roślin poddawane są procesom

Preparat o formulacji SC
(na przykładzie produktu Delan Pro)

50

ME

(Microemulsion)
mikroemulsja

OD

(oil dispersion)
zawiesina olejowa do rozcieńczania wodą

SC

(suspension concentrate)
koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą

SE

(suspo-emulsion)
zawiesinoemulsja do rozcieńczania wodą

SL

(soluble concentrate)
koncentrat rozpuszczalny w wodzie

ZC

(mix CS i SC)
połączenie dwóch formulacji CS i SC zawiesiny
kapsuł oraz zawiesiny substancji czynnej

Zboża Moc ukryta w formulacji

szym stopniu zwracamy uwagę na rodzaj for-

CS

51

Fot. 1. Od lewej obiekt kontrolny nieopryskany, kolejne to 2 przykłady rożnych preparatów zawierających tą samą ilość
s. cz. nikosulfuron. Pomimo zastosowania ich w tej samej dawce skuteczność działania preparatów jest różna, a wynika

Powstawanie formulacji

to z jakości formulacji.

Surfaktanty
Rozpuszczalniki
Emulgatory

Substancja
czynna
w formie stałej
lub płynnej

Substancje antypieniące

Gotowy
preparat
handlowy

Substancje buforujące
Substancje ograniczające
Zamarzanie produktu
Substancje ograniczające
występowanie mikroorganizmów
Stabilizatory
Koloranty i pigmenty

Substancja czynna w czystej chemicznie postaci jest na
ogół mało przydatna w praktyce rolniczej, a działające na
nią niekorzystne czynniki środowiska, np. szybki rozkład
przez słońce lub bardzo łatwe zmywanie przez deszcz,
dodatkowo obniżają jej skuteczność działania. W procesie
produkcji środków ochrony roślin i tworzenia

W poniższym schemacie przedstawiono złożony proces
formułowania środków ochrony roślin. Należy pamiętać,
że dobra formulacja nie składa się tylko z wielu składników, ale ważny jest również ich właściwy dobór ilościowy
i jakościowy.
Na rynku istnieje wiele produktów, których formulacja nie
jest tak skomplikowana i zawiera np. bardzo małą ilość
surfaktanta, ale zdarzają się też produkty, które w ogóle
nie zawierają w swoim składzie substancji aktywujących
ich działanie.

nując np. areał uprawy rzepaku w Polsce (około 800 tys.
ha) i Niemczech (około 1,3 mln ha) do liczby preparatów
zarejestrowanych w tej uprawie – możemy stwierdzić,
że pomimo mniejszego areału nasz rejestr środków jest
znacznie bogatszy. Jednak na rynku niemieckim występuje tylko 12 produktów zawierających tebukonazol, a na
polskim około 30. W testach różnych preparatów zawierających tebukonazol prowadzonych na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu wykazano duże różnice w ich
skuteczności działania, co tłumaczono słabszą formulacją
niektórych produktów.

Duża liczba preparatów zarejestrowana na polskim rynku
pozwala na szeroki wybór poszczególnych produktów,
jednak nie bez znaczenia jest jakość ich formulacji. Porów-

Przed wyborem właściwego środka ochrony roślin warto
przeanalizować jego skład nie tylko pod kątem zawartości
substancji czynnej, ale również jakości formulacji.

Zboża Moc ukryta w formulacji

W przypadku herbicydów istnieje niespełna 30 mechanizmów działania, odkrywanie nowych jest obarczone bardzo
trudnym i kosztownym procesem badawczym. Ostatni
herbicyd o nowym mechanizmie działania wprowadzono
na rynek przed 30 laty. Dlatego dalsze prace rozwojowe
producentów środków ochrony roślin będą w szczególności
związane z dobraniem odpowiedniej, dającej najlepsze
efekty formulacji.

Wybierając środek ochrony roślin,
warto kierować się jakością formulacji.
Zarówno preparat A, jak i B mogą zawierać tą samą ilość substancji czynnej,

Liczba środków ochrony roślin zarejestrowanych w uprawie rzepaku
w Polsce i Niemczech

jednak ich skuteczność działania lub np.
kompatybilność do tworzenia mieszanin
mogą być znacząco różne.

A

B

Polska

Niemcy

Fungicydy
Substancji czynnych

103
20

53
17

Herbicydy
Substancji czynnych

201
23

146
23

Insektycydy
Substancji czynnych

112
17

34
14

źródło: Matyjaszczyk i in. 2018 (dane z kwietnia 2017)
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Prawidłowe
przygotowywanie
mieszanin
zbiornikowych

DY
DY

Biathlon
Biathlon 4D
4D w
w wiosennym
wiosennym zwaczaniu
zwaczaniu chwastów
chwastów
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Zboża Prawidłowe przygotowywanie mieszanin zbiornikowych

dobrą
dobrą bazą
bazą do
do tworzenia
tworzenia mieszanin
mieszanin zz herbicydami
herbicydami zwalczazwalcza- tajmy,
tajmy, że
że zgodnie
zgodnie zz rozporządzeniem
rozporządzeniem Ministerstwa
Ministerstwa Rolnictwa
Rolnictwa
jącymi
chwasty
jednoliścienne
w
celu
stworzenia
kompletnei
Rozwoju
Wsi,
stosowanie
mieszanin
jącymi chwasty jednoliścienne w celu stworzenia kompletne- i Rozwoju Wsi, stosowanie mieszanin zbiornikowych
zbiornikowych zarejezarejego
go rozwiązania
rozwiązania chwastobójczego.
chwastobójczego. Wewnętrzne
Wewnętrzne badania
badania firfir- strowanych
strowanych produktów
produktów jest
jest prawnie
prawnie dozwolone,
dozwolone, ale
ale plantator
plantator
my
my BASF
BASF potwierdzają
potwierdzają bardzo
bardzo dobrą
dobrą mieszalność
mieszalność produktu
produktu stosuje
na własną
własną odpowiedzialność.
odpowiedzialność.
stosuje takie
takie rozwiązania
rozwiązania na
Rumian
Rumian polny
polny
Biathlon
4D
z
następującymi
herbicydami:
Apyros
75
WG,
Biathlon
4D
z
następującymi
herbicydami:
Apyros
75
WG,
Samosiewy
100
Samosiewy
Fiołek
100
Izoherb
Fiołek polny
polny
rzepaku
Grafika 2.
2. Prawidłowe
Prawidłowe przygotowywanie
przygotowywanie mieszanin
mieszanin
Izoherb 500
500 SC,
SC, Axial
Axial 100
100 EC,
EC, Atlantis
Atlantis 12
12 OD,
OD, Nomad
Nomad 75
75 WG,
WG, Grafika
rzepaku
90
zbiornikowych.
Puma
Uniwersal
069
EW.
Niektóre
z
nich
posiadają
dedy90
zbiornikowych.
Puma
Uniwersal
069
EW.
Niektóre
z
nich
posiadają
dedyUżywaj tylko czystej wody! Nawet piasek może zatkać filtry.
* Planowane do zastosowania środki ochrony roślin dodajemy według poniżej
Przetacznik
Prawidłowe przygotowywanie
mieszanin zbiornikowych:
Przetacznik
Komosa
biała
kowane
przez
producenta
adiuwanty
ii w
takim
przypadku
80
Komosa
biała
perski
podanej
kolejności
uwzględniającej
rodzaj
formulacji:
kowane
przez
producenta
adiuwanty
w
takim
przypadku
Ponadto zanieczyszczenia sprzyjają nagromadzeniu się substancji
80
perski
1
stałe/ciekłe
nawozy
należy
zastąpić
Dash
HC
zaproponowanym
adiuwantem
dla
1 Woda
Woda (ok.
(ok. ½
½ pojemności)
pojemności)
Terminy
zabiegów
środkami
ochrony
roślin
w
okresie
wegetacji
często
pokrywają
się.
Rodzi
to
stałe/ciekłe
nawozy
czynnych.
należy
zastąpić
Dash
HC
zaproponowanym
adiuwantem
dla
70
70
herbicydu
zwalczającego
chwasty
jednoliścienne.
pytania ze strony stosujących środki ochrony roślin, czy można łączyć agrochemikalia?
Możliwość
Przygotuj ciecz roboczą bezpośrednio przed zabiegiem –
Uruchom
herbicydu zwalczającego chwasty jednoliścienne.
2
Uruchom mieszadło
mieszadło na
na średśredacznik
Ostrożeń
60
2 niej
Formulacje
stałe
Terminy
wiosennych
zabiegów
odchwaszczających
często
acznik
Ostrożeń finansową oraz czasu. Niemniej jednak
60
intensywności
(prędkości)
łączenia
zabiegów
daje
dużą
oszczędność
należy
pamiętać,
nie pozostawiaj przygotowanej mieszaniny na dłuższy czas
Formulacje stałe
Terminy wiosennych zabiegów odchwaszczających
często
1 Woda (ok.
½ pojemności)
niej intensywności (prędkości)
czykowy
polny
czykowy
polny
WG
pokrywają
się
z
terminami
wykonania
zabiegów
fungicyda50
w zbiorniku opryskiwacza.
a przed każdym
użyWG
się z terminami
wykonania zabiegów fungicyda50 że ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa,pokrywają
stałe/ciekłe
3
2 Uruchom
mieszadło
naNawozy
średniej
WP
mi
lub
regulatorami
wzrostu.
Biathlon
4D
dzięki
dobrej
mieNawozy
stałe/ciekłe
3
Używaj przez cały czas mieszadła (nawet podczas jazdy na pole
ciem przeczytać informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Podczas twoWP
40
mi lub regulatorami
wzrostu. Biathlon 4D dzięki dobrej mie40
intensywności
(prędkości)
SG
szalności
z
innymi
środkami
ochrony
roślin
daje
możliwość
i w polu), aby zapobiec wytrącaniu i osiadaniu na dnie zbiornika
rzenia mieszanin zbiornikowych pamiętajmy o kolejności dodawania poszczególnych produktów.
Pestycydy
SG
szalności z Kolejność
innymi środkami ochrony roślin daje możliwość
4
30
Pestycydy według
według kolejności
kolejności
4
30
SP
tworzenia
mieszanin
zbiornikowych.
Wykonując
zabiegi
herformulacji
substancji czynnych.
ne
Stulicha
psia
ustala się według formulacji. Poniższa grafika przedstawia
przygotowanie mieszaniny
zbiornikowej.
3 Nawozy
stałe/ciekłe
SP
tworzenia
mieszanin zbiornikowych. Wykonując
zabiegi
herformulacji
ne
Stulichaprawidłowe
psia
20
bicydem
Biathlon
4D
w
fazie
końca
krzewienia
lub
początku
Produkty potrzebują dużo czasu do prawidłowego rozpuszczenia
20
bicydem Biathlon 4D w fazie końca krzewienia lub początku
Formulacje
stałe
(WG,
WP,
4 Środki
ochrony roślin
według
kolejności
5
Formulacje
stałe
(WG,
WP,
Formulacje
płynne
strzelania
w
źdźbło
zbóż
(BBCH
29-30),
można
jednocze(dodawaj kolejne produkty po dobrym rozpuszczeniu
10
5 SG, SP)
Formulacje płynne
strzelania w źdźbło zbóż (BBCH 29-30), można jednocze10
formulacji
SG,
SP)
i wymieszaniu pierwszego).
SC
śnie
SC
śnie wykonać
wykonać zabieg
zabieg fungicydowy
fungicydowy lub
lub regulatorem
regulatorem wzrostu.
wzrostu.
0
0
Rozwiązuj problemy przed dodaniem i mieszaniem produktów.
CS
Biathlon
zz Capalo
Formulacje
oparte
aa
Przytulia
5 Formulacje
stałe (WG,
WP,SG, SP)
6
CS
Biathlon 4D
4D w
w takim
takim przypadku
przypadku można
można połączyć
połączyć
Capalo
Formulacje
oparte na
na wodzie
wodzie
Przytulia
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SL)
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350
SC. Podczas
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SE
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Czy
wiesz, że...

W 2017 r. zebrano w Polsce 2,7 mln ton rzepaku,
zaś w 2018 r. zbiory były mniejsze i wyniosły
2,2 mln ton. Niemniej wyższymi wskaźnikami w UE
mogą pochwalić się jedynie Niemcy i Francuzi.

Rzepak pochodzi z Azji i prawdopodobnie jest

2 200 000 ton

mieszańcem kapusty warzywnej (Brassica oleracea)
i kapusty właściwej (Brassica rapa). W Polsce pojawił

2018

się w XVI wieku.

?
Plony rzepaku w ostatnich latach sytuowały się w Polsce
na średnim poziomie ok. 3 ton na hektar, natomiast jeśli
Średnia światowa produkcja rzepaku utrzymuje się
w ostatnich latach na poziomie ok. 70 mln ton. Sytuuje to
rzepak na drugim po soi miejscu, jeśli chodzi o całość globalnej

spojrzeć na statystyki dotyczące produkcji rzepaku za
kilkanaście ostatnich lat, zauważyć można wyraźną
tendencję wzrostową.

produkcji roślin oleistych.

2018

2

3 t/ha

70 000 000 ton
BASF Polska posiada kompleksową ofertę
dla producentów rzepaku. Oprócz środków

Najwięksi producenci rzepaku na świecie (2017/2018) to:
• Unia Europejska – 22, 1 mln ton,

• Indie – 6,5 mln ton,

i szkodnikami, od 2018 roku w naszej ofercie
pojawiły się także nasiona rzepaku – odmian
zarówno mieszańcowych,

• Kanada – 21,5 mln ton,
• Chiny – 13,1 mln ton,

do ochrony upraw przed chorobami, chwastami

1

jak i populacyjnych.

• Australia – 2,9 mln ton.
Źródło: United States Department of Agriculture (USDA),
Oilseeds: World’s Market and Trade, kwiecień 2018.
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Czy
w warunkach
ograniczonej
wilgotności
i stresu
warto szukać
oszczędności?

Zobacz
porady
naszych
specjalistów

wy rzepaku, jak i innych roślin związane jest bardzo ściśle z przebiegiem pogody. W zależności
od regionu Polski warunki do wzrostu i rozwoju
rzepaku były mniej lub bardziej korzystne.

Zgnilizna twardzikowa
(Sclerotinia sclerotiorum)

W Wielkopolsce jesień 2017 była mokra, obserwowaliśmy
dobre, wyrównane wschody. Sucha zgnilizna kapustnych na liściach wystąpiła w dużym nasileniu, jednak ze
względu na duże straty mrozowe masy liściowej po zimie
– wiosną nie obserwowaliśmy porażenia na liściach. Nie
zauważono praktycznie zgnilizny twardzikowej. W północnej części kraju wystąpiły duże spadki temperatur, a
co za tym idzie – skala wypadnięć rzepaku po zimie była
ogromna. Południe kraju nie dotknęły aż tak ekstremalne
zjawiska. Warunki pogodowe wiosną nie były korzystne
do rozwoju patogenów, co przełożyło się na dość wysokie
plony. W porównaniu do ubiegłego roku w Pągowie nie
zaobserwowano żadnego porażenia zgnilizną twardzikową.
Bardzo niskie spadki temperatur w lutym oraz bardzo krótki
okres wegetacji przełożył się również na wysokość roślin
– efektem tego był brak wylegania. Niemniej niemal cała
Polska zmagała się z problemem suszy w kluczowych
miesiącach dla rozwoju rzepaku.
60

W takich latach często padają pytania o sens inwestowania w uprawę i stosowania m.in. fungicydów.
Okres ograniczonej wilgotności nie sprzyja rozwojowi patogenów chorobotwórczych, nie jest tez
korzystny dla samego rzepaku. Roślina w stresie
abiotycznym spowodowanym wysoką temperaturą zwiększa produkcję etylenu, która prowadzi do
przedwczesnego dojrzewania i spadku plonu. Jak
zatem prawidłowo pokierować plantacją w takich
warunkach? Czy warto inwestować w ochronę?

Ostatnie dwa lata to świetna ilustracja efektów, jakie przynosi stosowanie fungicydów, ponieważ były to dwa zupełnie odmienne sezony w kwestii nasilenia presji ze strony
zgnilizny twardzikowej. W stacji doświadczalnej BASF
w Pągowie (woj. opolskie) sezon 2016/2017 przyniósł
przymrozki na początku maja, po których wiele łuszczyn
na pędzie głównym nie zostało zawiązanych. Miało to
finalne przełożenie na plon. Bardzo dużym problemem
była też zgnilizna twardzikowa. Natomiast miniony rok
2017/2018 to skąpe opady, wysokie temperatury wiosną
i praktycznie zerowe porażenie zgnilizną twardzikową.
W takich latach nie warto inwestować „w ciemno”. Lepiej
sięgać po sprawdzone środki. Poniżej znajdziecie wyniki
doświadczeń obrazujące, że wybór właściwego środka
ma znaczenie i może mieć wpływ na plon.

Rzepak Czy w warunkach ograniczonej wilgotności i stresu warto szukać oszczędności?

Za nami sezon pełen wyzwań. Powodzenie upra-
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Zabiegi w kwitnieniu
– skuteczność przy dużym
porażeniu zgnilizną
twardzikową

W sezonie 2016/2017 w Pągowie zaobserwowano bardzo
duże porażenie zgnilizną twardzikową – na kontroli sięgające nawet 85%. Poniższe wykresy obrazują skuteczność
produktu Pictor 400 SC w porównaniu do innych produktów podobnej klasy oraz do kontroli. Przy tak dużym
porażeniu Pictor okazał się niezawodnym preparatem,
skutecznie zahamował rozwój choroby i przyniósł wymierny
zysk ze stosowania.
®

Pągów – sezon 2016/2017
Stopień porażonych roślin zgnilizną twardzikową 56 dni po zabiegu (%)
% porażenia zgnilizną twardzikową
85

Niezwykła
skuteczność
działania

42,50

21,25

Pictor 400 SC
0,5 l/ha
®

Produkt
porównawczy 1
1,0 l/ha

Produkt
porównawczy 2
1,0 l/ha

Produkt
porównawczy 3
1,0 l/ha

Plon dt/ha

dt/ha

Przyrost plonu w porównaniu
do kontroli (dt/ha)

+14,8

dt/ha

dt/ha

38,5
35,9

dt/ha

52,2

51

dt/ha

51,8

52,2

+2,6

+2,1

dt/ha

dt/ha

50,8

50,3

49
48

48,2

46

20,2

Kontrola

Kontrola

Pictor 400 SC
0,5 l/ha
®

Produkt
porównawczy 1
1,0 l/ha

Produkt
porównawczy 2
1,0 l/ha

Produkt
porównawczy 3
1,0 l/ha

Zysk z hektara (zł)
zysk z hektara zł

2.844 zł
2.500

2.800 zł
zysku
z hektara!

2.669 zł
2.252 zł

2.000

®

Zysk z hektara (zł)

Produkt
porównawczy 1
1,0 l/ha

Produkt
porównawczy 2
1,0 l/ha

Najwyższy zysk przyniosło rozwiązanie Pictor 400 SC w dawce 0,5 l/ha.

Produkt
Produkt
porównawczy 2 porównawczy 2
0,8 l/ha
1,0 l/ha

Pictor to

497 zł

500
400

497 zł

461 zł

200

2.126 zł

Produkt
porównawczy 3
1,0 l/ha

zysku
z hektara!

487 zł

300

188 zł

232 zł

100
Pictor 400 SC
0,5 l/ha
®

Pictor 400 SC
0,5 l/ha

Produkt
porównawczy 1
1,0 l/ha

600

0
®

Produkt
porównawczy 1
0,8 l/ha

zysk z hektara zł

Pictor to

3.000

Pictor 400 SC
0,5 l/ha

Obliczeń dokonano dla średniej ceny rzepaku z dnia 31.07.2018r. 161 zł/dt
oraz średnich cen produktów na podstawie badań panelowych Kynetec 2018

Obliczeń dokonano dla średniej ceny rzepaku z dnia 30.08.2017r. 155 zł/dt
oraz średnich cen produktów na podstawie badań panelowych Kynetec 2017
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+4,0

dt/ha

52

47

1.500

+3,6

50

35,0

30

20

+4,0

53

+15,7

40

39,7

Pągów – sezon 2017/2018

Plon dt/ha

+18,3

dt/ha

®

22,4 %

Przyrost plonu w porównaniu do kontroli (dt/ha)

+19,5

Wniosek:
Nawet przy braku porażenia
patogenami i ograniczonej
dostępności wody w glebie plony
były wyższe. Pictor 400 SC
pomaga zadbać o zdrowy łan
aż do żniw, wydłużyć okres
wypełnienia łuszczyn, daje roślinie
wyższą odporność na warunki
stresowe. Można mu zaufać
w każdym roku!

Produkt
porównawczy 1
0,8 l/ha

Produkt
porównawczy 1
1,0 l/ha

Najwyższy zysk przyniosło rozwiązanie Pictor 400 SC w dawce 0,5 l/ha.

Produkt
porównawczy 2
0,8 l/ha

Produkt
porównawczy 2
1,0 l/ha

Rzepak Czy w warunkach ograniczonej wilgotności i stresu warto szukać oszczędności?

Kontrola

22,4 %

15 %

4,5 %

0

Warunki pogodowe wiosną 2018 nie były korzystne do
rozwoju patogenów. W porównaniu do roku 2016/2017
w Pągowie nie zaobserwowano porażenia zgnilizną twardzikową, co na pewno miało duży wpływ na wzrost plonów.
Niemniej region dotknęły okresy wysokich temperatur i
braku wody – w efekcie rośliny narażone były na stres.
Można go jednak skutecznie ograniczać przez prawidłowy
dobór produktów. Zawarta w Pictorze dimoksystrobina w
połączeniu z boskalidem zwalcza szereg patogenów, ale
wpływa także na redukcję wydzielania etylenu, ograniczając
w ten sposób przedwczesne starzenie się roślin. Pictor
400 SC zwiększa zawartość chlorofilu w liściach i łuszczynach – zdrowa roślina jest w stanie dłużej i efektywniej
prowadzić fotosyntezę. Rośliny dłużej utrzymują wigor i
energię do wzrostu, wykazują podwyższoną odporność
na stresy, co przekłada się na lepsze wypełnienie łuszczyn,
a także ograniczone ich pękanie i osypywanie się nasion.
®

85 %

63,75

Zabiegi w kwitnieniu – skuteczność przy braku porażenia
zgnilizną twardzikową i w warunkach ograniczonej wilgotności
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Zabiegi fungicydowe
w rzepaku wczesną
wiosną

Przyrost plonu w porównaniu do kontroli (dt/ha)
przy braku porażenia suchą zgnilizną kapustnych wiosną
Pągów sezon, data zabiegu 11.04.2018

+2,4

®

dt/ha

Przyrost plonu dt/ha

+2,5
dt/ha

45

44,6

44,7

+1,0

+0,9

44

42

dt/ha

43,3

43,2

43

+0,8

dt/ha

dt/ha

43,1

42,2
Kontrola

Caryx 240 SL
®

1,0 l/ha

difenokonazol
+ paklobutrazol
0,5 l/ha

tebukonazol
1,0 l/ha

chlorek mepikwatu
0,6 l/ha
+ tebukonazol
0,5 l/ha

chlorek mepikwatu
0,6 l/ha
+ difenokonazol
0,4 l/ha

Zysk z hektara (przyrost plonu - koszty rozwiązania)
zysk zł
300

Czy w przypadku późnego wznowienia wegetacji
warto inwestować w pierwszy zabieg rzepaku?
Czy lepiej z zabiegiem poczekać do kwitnienia?

250

284 zł

282 zł

200
150

Nasza rekomendacja to zastosowanie produktu Caryx
240 SL jak najwcześniej. Można go stosować już przy
wysokości roślin 5-10 cm (w temperaturze od 5°C). Głównym
celem zabiegu wczesną wiosną jest powstrzymanie
nadmiernego rozwoju pędu głównego oraz umożliwienie
rozwoju jak największej liczby pędów bocznych i zawiązanie
maksymalnej liczby łuszczyn. Należy pamiętać, że to
właśnie pędy boczne są w głównej mierze opowiedziane
za wielkość plonu. Taki zabieg zabezpieczy plantację
przed wczesnymi infekcjami chorób grzybowych (głównie
Phoma). Dodatkowo Caryx 240 SL przyspiesza i regeneruje
rozwój systemu korzeniowego po zimie. Takich efektów nie
osiągniemy, pomijając zabieg wiosenny i aplikując fungicyd
tylko w fazie kwitnienia.
®

100

115 zł

103 zł

50
48 zł

Rzepak Zabiegi fungicydowe w rzepaku wczesną wiosną

Poniższe doświadczenie dotyczy minionego sezonu
2017/2018 i stacji doświadczalnej BASF w Pągowie. Warunki pogodowe wiosną nie były korzystne dla rozwoju
patogenów na plantacji nie zaobserwowaliśmy porażenia
suchą zgnilizną kapustnych, jednak właściwości morforegulacyjne produktów do ochrony rzepaku miały korzystny
wpływ na plon i finalnie zysk z hektara. Caryx 240 SL
dzięki zawartości chlorku mepikwatu i metkonazolu chroni
łan przed chorobami oraz ogranicza biosyntezę giberelin
– hormonów odpowiedzialnych za wzrost wydłużeniowy
rzepaku. Substancje te działają niezależnie od siebie i uzupełniają się. Poprzez zniwelowanie dominacji wierzchołkowej pędu głównego i przekierowanie energii do innych
partii rośliny rzepaku posiadają dobrze rozwinięte, silne
pędy boczne. Uzyskujemy wyrównaną plantację rzepaku
ozimego – więcej kwiatów, łuszczyn i nasion, a w efekcie
wyższy plon. A zatem nawet przy niskim porażeniu
suchą zgnilizną kapustnych (Phoma) stosowanie
produktów opartych o sprawdzone substancje czynne przekłada się na zysk z hektara, ponieważ plon
ograniczać mogą nie tylko patogeny, ale także np.
brak prawidłowego pokroju łanu.

0
Caryx 240 SL
®

difenokonazol
+ paklobutrazol
0,5 l/ha

tebukonazol
1,0 l/ha

chlorek
mepikwatu
0,6 l/ha
+ tebukonazol
0,5 l/ha

chlorek
mepikwatu
0,6 l/ha
+ difenokonazol
0,4 l/ha

®

64

Obliczeń dokonano dla średniej ceny rzepaku z dnia 31.07.2018r. 161 zł/dt
oraz średnich cen produktów na podstawie badań panelowych Kynetec 2018
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Kiedy
stosować
fungicyd
z funkcją
regulatora
wzrostu,
aby osiągnąć
optymalny
efekt?

Czerń krzyżowych (Alternaria brassicae)

Ze względu na skład, właściwości i sposób działania substancji czynnych poszczególne fungicydy mogą się od
siebie różnić m.in. terminem stosowania. Przy wyborze
produktu warto zwrócić uwagę na jego skuteczność
w zwalczaniu głównych patogenów, szybkość wchłaniania i niezależność od warunków pogodowych
(zwłaszcza wiosną występują duże wahania temperatur).
Caryx 240 SL zaleca się stosować wiosną, na początku
wydłużania się pędu głównego, w fazie BBCH 31-35. Zachowanie tego terminu pozwoli skutecznie wykorzystać
działanie produktu – ograniczenie dominacji wierzchołkowej
pędu głównego na rzecz równomiernego rozwoju pędów
bocznych oraz ochronę przed chorobami grzybowymi.
®

Nieuzasadnione opóźnianie tego zabiegu niesie ze sobą
ograniczenie tych korzyści. Dlatego Caryx 240 SL wiosną
zaleca się stosować najpóźniej do fazy „zielonego pąka”, tj.
BBCH 51, ponieważ po tej fazie rozwoju rzepaku, działanie
morforegulacyjne (ograniczenie dominacji pędu głównego
i wpływ na pokrój roślin) jest silnie ograniczone. Produkt ten,
dzięki swej unikalnej formulacji, połączeniu metkonazolu
z chlorkiem mepikwatu możemy stosować już w temperaturze minimalnej 5°C. Inne fungicydy, zawierające w
swym składzie tylko substancje z grupy triazoli, zaleca się
stosować dopiero powyżej 12°C.
®

Szara pleśń (Botrytis cinerea)

na celu zapewnienie roślinom:
• ochrony przed chorobami grzybowymi,
• optymalnego pokroju – wiosną istotne są
równomierny rozwój odgałęzień bocznych
i ograniczenia ryzyka wylegania.

Sucha zgnilizna kapustnych (Phoma lingam)

CARYX
1-1,4 l/ha
®

18

66

przerwa
wegetacyjna

32

51

57

61

Rzepak Zalecenia dotyczące wiosennego stosowania fungicydów w rzepaku

Stosowanie fungicydów w rzepaku wiosną ma

63–65
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Nocą spodziewane są przymrozki. Czy mogę
wykonać zabieg produktem Caryx 240 SL?
®

Jak wykonać próbę
mieszalności?

Wykonywanie mieszanin zbiornikowych to przede wszystkim
oszczędność czasu, ale też mniejsze koszty wjazdu w pole.
Badania prowadzone w Centrach Kompetencji BASF oraz
w Instytutach Naukowych dowodzą bardzo dobrej mieszalności preparatu Caryx 240 SL z nawozami dolistnymi
firmy ADOB, takimi jak: Solubor DF, ADOB Bor, ADOB Mn,
Basfoliar 12-4-6+S+amino czy ADOB Mo, insektycydami
zawierającymi alfacepermetrynę (np. Fastac 100 EC), czy
też graminicydem Focus Ultra 100 EC.

W przezroczystym naczyniu zmieszać ze sobą w odpowiednich proporcjach – Caryx 240 SL wraz z preparatem,
który chcemy dodać, stosując zasady mieszalności produktów o różnych formulacjach. Następnie obserwować, co
dzieje się z mieszaniną, czy nie wytrącają się jakiekolwiek
osady itp. Trzeba pamiętać, iż w myśl obowiązujących
obecnie przepisów prawa odpowiedzialność za
stosowanie mieszanin niezarejestrowanych, tzn.
niewymienionych w etykiecie żadnego ze środków,
które chcemy ze sobą zmieszać, spoczywa na stosującym daną mieszaninę.

®

Caryx działa od 5°C
®

®

®

wiosna
jesień

TAK, działa on skuteczniej w niższych temperaturach
niż powszechne fungicydy triazolowe. Można go stosować nawet w przypadku spodziewanych nocnych przymrozków pod warunkiem, że w ciągu dnia obserwujemy
temperaturę minimalną 5°C, a rośliny rzepaku są suche
i mogą efektywnie wchłonąć zastosowaną ciecz roboczą.
Przymrozki najczęściej występują krótko przed wschodem
słońca, więc aplikacja środka w godzinach południowych/
wczesnopopołudniowych jest jak najbardziej skuteczna.
W tym przypadku uzyskamy pożądane skrócenie roślin
oraz dobry efekt fungicydowy.

Z czym można mieszać
Caryx 240 SL?

Nie prowadzono szczegółowych badań mieszalności z innymi
nawozami dolistnymi czy też środkami ochrony roślin, co
nie znaczy, że Caryxu nie wolno mieszać z tymi produktami
(np. Fastac). Zalecamy wykonać każdorazowo próbę
mieszalności.

®

Zobacz
porady
naszych
specjalistów
Rzepak Zalecenia dotyczące wiosennego stosowania fungicydów w rzepaku

wiosenny przymrozek rzepaku
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Wegetacja wiosenna
ruszyła dość późno.
Czy jest sens stosowania
fungicydu wiosną? Czy
od razu zastosować inny
fungicyd na kwitnienie?
W przypadku opóźnionego startu wegetacji wiosną należy
jak najwcześniej zastosować produkt. Caryx 240
SL można stosować już przy wysokości roślin 5-10 cm,
aby powstrzymać nadmierny rozwój pędu głównego oraz
umożliwić równomierny rozwój pędów bocznych. Taki
zabieg zabezpieczy plantację przed wczesnymi infekcjami chorób grzybowych. Dodatkowo aplikacja produktu
Caryx 240 SL, działając stymulująco na rozwój systemu
korzeniowego, przyspieszy jego regenerację zaraz po
zimie oraz pozwoli roślinom osiągnąć optymalny pokrój
zapewniający zawiązanie maksymalnej liczby łuszczyn.
Takich efektów nie osiągniemy, pomijając zabieg wiosenny
i aplikując fungicyd tylko w fazie kwitnienia.
®

Jaką dawkę produktu
Caryx 240 SL
zastosować na odmiany
półkarłowe?
®

Dlaczego warto
stosować Caryx 240 SL
wiosną?
®

Liczba rozgałęzień i łuszczyn
odmiana Visby, Saksonia-Anhalt, Dahlenwarsleben 2010 r.

Produkt ten zastosowany wiosną wpływa korzystnie
na rozbudowę systemu korzeniowego.

Odmiany półkarłowe nie wymagają silnego skrócenia
roślin. Jednak tak samo jak tradycyjne odmiany liniowe
lub hybrydowe są narażone na ryzyko infekcji grzybowej. Dlatego wskazane jest zastosowanie produktu
Caryx 240 SL w celu osiągnięcia pozytywnych efektów
regulujących strukturę i pokrój roślin, a także ochronę przed
chorobami grzybowymi. Na odmiany półkarłowe rzepaku ozimego zalecamy zredukowaną dawkę 0,7 l/ha.

Silny system korzeniowy pozwala roślinie sprawnie
pobierać potrzebne składniki pokarmowe i wodę
– jako podstawę do osiągnięcia wysokich plonów.

odgałęzień: 11 łuszczyn: 195

odgałęzień: 12 łuszczyn: 242
+7

®

41

48

+1

Caryx 240 SL zapewnia najlepszą strukturę i pokrój
łanu. Poprzez zniwelowanie dominacji wierzchołkowej
pędu głównego rośliny rzepaku posiadają dobrze
rozwinięte, silne pędy boczne. Taki pokrój łanu wpływa
na równomierny przebieg kwitnienia łanu.
®

14

20

22

18

21

17

15

18

®

+6
15

21

22

24

+6
+6
27

+9
24

+4

Równomierne kwitnienie to lepszy dostęp światła do
niższych partii roślin, co skutkuje efektywniejszym
procesem fotosyntezy. Wzmocnienie energii asymilacji
w niższych partiach roślin przekłada się na większą
liczbę zawiązanych łuszczyn, wypełnionych nasionami
o wyższej masie tysiąca nasion.

5

4

kontrola

9

+5

0

+ 47

17
jesień:
CARYX 1,0 l/ha
wiosna:
CARYX 1,0 l/ha
®

Efekt fungicydu daje
gwarancję skuteczniej
i długotrwałej ochrony przed
rozwojem niebezpiecznych
chorób, takich jak: sucha
zgnilizna kapustnych, szara
pleśń, czerń krzyżowych.

Wysokość roślin po zastosowaniu wiosennym 2017/2018, Pągów
Wysokość cm
120
100

115

105

112

107,5

105

95

80

+1
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40

0

Rzepak Zalecenia dotyczące wiosennego stosowania fungicydów w rzepaku

Energia przetrwania,
rozwoju, plonowania
rzepaku
to właśnie
Caryx 240 SL

5

-1

®

5

Jednolite dojrzewanie zapewnia łatwiejszy zbiór
i mniejsze straty.

Efekt regulatora wzrostu
sprawia, że rośliny rzepaku są
odpowiednio zabezpieczone
przed wyleganiem, a dodatkowo
plantacja jest mechanicznie mniej
uszkadzana podczas zabiegów
agrotechnicznych.

+8
25

20
0
Kontrola
kontrola
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Caryx 240 SL
®

Caryx 240 SL
1,0 l/ha
®

difenokonazol
+ paklobutrazol
0,5 l/ha

tebukonazol
1,0 l/ha

chlorek mepikwatu
0,6 l/ha
+ tebukonazol
0,5 l/ha

chlorek mepikwatu
0,6 l/ha
+ difenokonazol
0,4 l/ha
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Formulacja
ma znaczenie

Spójrzmy, jak wygląda rozprzestrzenianie się metkonazolu
zawartego w produkcie Caryx 240 SL w porównaniu do
zwykłych produktów triazolowych. Powierzchnia chronionego liścia jest zdecydowanie większa – mimo zastosowania tej samej ilości cieczy roboczej.
®

Caryx w 200 l wody

Wyjątkowe właściwości zwilżania,
odporność na zmywanie

Krople Caryxu od razu rozlewają się po liściu i szybko
tworzą powłokę pokrywającą jego powierzchnię.

®

Zaraz po zastosowaniu produktu Caryx 240 SL rozprzestrzenia się on na liściu, tworząc powłokę. Dzięki temu
dociera także do trudno dostępnych części roślin. Ponadto
Caryx 240 SL jest wchłaniany przez liście nawet
5 razy szybciej niż standardowe produkty, co sprawia, że jest wyjątkowo odporny na zmywanie przez
deszcz nawet krótko po zastosowaniu.
®

W dobie nowych regulacji i ograniczania zużycia
środków ochrony roślin, coraz trudniej o zna-

Rozprzestrzenianie się
cieczy roboczej

Koncentracja składników

®

lezienie nowych substancji czynnych. Dlatego
coraz istotniejsza jest formulacja. Dobrze sformułowany produkt i nośniki najwyższej jakości
pozwalają na lepsze użycie nawet mniejszej ilości

po
0 sekund

substancji czynnej przy zachowaniu tego samego poziomu skuteczności. Przykładem jest
produkt Caryx 240 SL, doceniony i wyróżniony
®

duże

średnie

właśnie za innowacyjną formulację przez Polską

niskie

Standardowy produkt triazolowy w 200 l wody

Akademię Nauk, a przede wszystkim sprawdzoRadiografia (72 godziny po użyciu)

w ostatnich latach.

Pobieranie przez liść
i rozprzestrzenianie się
metkonazolu
Miejsce aplikacji

standardowy
produkt
triazolowy
1,0 l/ha

po
0 sekund

Krople prawie
się nie rozlewają

Caryx
1,0 l/ha

po
2 minutach

po
2 minutach

Rzepak Formulacja
Zabiegi fungicydowe
ma znaczenie
w rzepaku wczesną wiosną

ny na setkach tysięcy hektarów przez rolników

®

Krople
rozlewają
się, tworząc
ochronną
powłokę
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Sucha zgnilizna
kapustnych – skuteczność
w ekstremalnych
warunkach pogodowych
Caryx 240 SL zapewnia wysoką skuteczność w warunkach
zmiennej pogody jesienią i wiosną. Szybkie pobieranie
substancji czynnych, dzięki innowacyjnej formulacji sprawia,
®

POBIERANIE
I PRZEMIESZCZANIE SIĘ

że ich dystrybucja w roślinie jest bardzo sprawna. Metkonazol zawarty w tym produkcie jest pobierany szybciej
i w większym stopniu. Dociera on do rośliny skuteczniej
i przez dłuższy czas.

Ocena porażenia suchą zgnilizną

111 dni po aplikacji (BBCH 85), Doświadczenie Gurcz 2016/2017

% porażenia suchą zgnilizną 111 dni po aplikacji
Dzięki unikalnej formulacji w produkcie Caryx 240 SL
udało się zawrzeć mniej metkonazolu przy zachowaniu
wysokiej skuteczności produktu w walce z suchą zgnilizną
kapustnych. Doświadczenie przeprowadzono w Gurczu
(woj. pomorskie) w sezonie 2016/2017, gdzie porażenie
suchą zgnilizną dochodziło do prawie 60%. Caryx 240 SL
okazał się produktem skutecznym, dorównującym
konkurentom i dwukrotnie lepszym niż powszechnie stosowany tebukonazol. Finalnie miało to też
przełożenie na plon i zysk z hektara. Caryx 240 SL w
dawce 1 l/ha stosowany wiosną dał 550 zł więcej zysku
z hektara niż produkt oparty na tebukonazolu oraz ponad
660 zł więcej niż kontrola.
®

60

59 %
40

®

14 %

20

®

SUBSTANCJI CZYNNYCH

6%

0
Kontrola

Caryx 240 SL
1,0 l/ha
®

difenokonazol
+ paklobutrazol
0,5 l/ha

protiokonazol
+ tebukonazol
1,0l/ha

tebukonazol
1,0 l/ha

Plon i przyrost plonu w porównaniu do kontroli (dt/ha), Doświadczenie Gurcz 2016/2017

W PRODUKTACH

Plon dt/ha

+4,1

+3,4

dt/ha

dt/ha

®

30,5
25,0

+1,1
dt/ha

28,8

29,5
26,5

25,4

kutykula
epiderma
15,0
Kontrola

miękisz
palisadowy

Caryx 240 SL
1,0 l/ha
®

difenokonazol
+ paklobutrazol
0,5 l/ha

protiokonazol
+ tebukonazol
1,0l/ha

tebukonazol
1,0 l/ha

Rzepak Formulacja ma znaczenie

Caryx

+5,0
dt/ha

35,0

standardowy produkt triazolowy

7%

6%

Zysk z hektara przyrost plonu minus średni koszt rozwiązania
miękisz
gąbczasty

zysk z hektara zł

Caryx
to nawet

700

667 zł

+667 zł

600
500

epiderma
kutykula

+510 zł

400

więcej z hektara
w porównaniu
do kontroli!

+391 zł

300
200
100
0

+117 zł

0,0
Kontrola

Caryx 240 SL
1,0 l/ha
®

difenokonazol
+ paklobutrazol
0,5 l/ha

protiokonazol
+ tebukonazol
1,0l/ha

tebukonazol
1,0 l/ha

Obliczeń dokonano dla średniej ceny rzepaku z dnia 30.08.2017r. 155 zł/dt
74

oraz średnich cen produktów na podstawie badań panelowych Kynetec 2017
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Pracownicy naszej Stacji Hodowli Roślin w Psarskim testują
corocznie kilkanaście tysięcy linii wyjściowych do tworzenia
Dnia 24 października 2018 r. nastąpiło uroczyste

mieszańców na ponad 30 tysiącach poletek doświadczalnych.

otwarcie naszej Stacji Hodowli Roślin BASF
w Psarskim (woj. wielkopolskie).

2018

Nowe odmiany mieszańcowe
rzepaku testujemy
w kilkudziesięciu lokalizacjach
rozsianych po całym kraju.
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Uprawa
rzepaku
jarego

Uprawa rzepaku jarego sprawdza się na glebach

W przypadku przesiewania wymarzniętych plantacji
rzepaku ozimego, należy zwrócić szczególną uwagę na
zniszczenie roślin rzepaku, którym udało się przetrwać
zimę. Pozostawienie ich prowadzi do powstania niepotrzebnej konkurencji. Rośliny formy ozimej stają się w tym
wypadku zbędnym chwastem, dodatkowo przyczyniając
się do zwiększenia presji szkodników, co może znacząco
skomplikować ochronę insektycydową.

Rzepak jary powinien być siany dosyć wcześnie. Najlepiej,
gdy temperatura wierzchniej warstwy gleby wynosi 5–6°C,
co ma na ogół miejsce na przełomie marca i kwietnia (jest
to jednocześnie optymalny termin siewu jęczmienia jarego).
Zbyt wczesny siew w nieogrzaną glebę może być przyczyną
długich i nierównomiernych wschodów oraz wiązać się
z niebezpieczeństwem większego porażenia młodych roślin
przez zgorzel siewek. Opóźnianie siewu może z kolei stanowić zagrożenie negatywnymi skutkami wiosennej suszy.

Rzepak jary powinien być siany dosyć płytko, na głębokość
1–2 cm. W sytuacji, kiedy wierzchnia warstwa gleby jest
przesuszona, nasiona należy posiać nieco głębiej. Forma
jara rzepaku, w przeciwieństwie do ozimej, charakteryzuje
się płytszym systemem korzeniowym oraz mniejszą liczbą
pędów bocznych, dlatego powinna być siana gęściej niż
ozima. Optymalna obsada wynosi od 70 do 120 szt./m2 i
uzależniona jest od terminu siewu, warunków pogodowych
oraz rodzaju odmiany.
Forma jara rzepaku charakteryzuje się krótszym okresem wegetacji, przez co jest mniej narażona na choroby
grzybowe. Niemniej na roślinach możemy zaobserwować
objawy suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej,
czerni krzyżowych oraz pod koniec wegetacji mączniaka prawdziwego. Ich występowanie możemy znacząco
ograniczyć poprzez wykonanie zabiegu fungicydowego
w okresie pąkowania.

średnich i dobrych, w rejonach, w których roczna
suma opadów przekracza 600 mm. Ważne jest,
aby w okresie wegetacji rozkład opadów był równomierny, co warunkuje dobre plonowanie. Okrejest faza kwitnienia i zawiązywania łuszczyn.
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Rzepak Uprawa
Czy w warunkach
rzepaku jarego
ograniczonej wilgotności i stresu warto szukać oszczędności?

sem najbardziej krytycznym na niedobór wody

79

Znaczącym problemem w uprawie są szkodniki żerujące
w początkowych fazach wegetacji takie jak: śmietka kapuściana, pchełki rzepakowe oraz gnatarz rzepakowiec.
Duże zagrożenie stanowi również słodyszek rzepakowy,
który może nalatywać z plantacji rzepaku ozimego. W przypadku zwalczania tego szkodnika, błędem jest wsiewanie
rzepaku jarego w uszkodzone przez mróz plantacje rzepaku
ozimego. Ochrona insektycydowa takich plantacji, gdzie
mamy zarówno formę ozimą jak i jarą, które kwitną i dojrzewają w różnych terminach, jest bardzo trudna i często
mało efektywna. Poza słodyszkiem rzepakowym, bardzo
duże niebezpieczeństwo stwarzają szkodniki łuszczynowe, takie jak chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik
– spowodowane przez nich uszkodzenia łuszczyn mogą
zmniejszyć plon nasion nawet o 50–60%.

Tradycyjne
przygotowanie gleby

Pryszczarek kapustnik

Rzepak jary zbierany jest najczęściej w 1. i 2. dekadzie
sierpnia. Dobry osiągalny plon nasion powinien wynieść
ok. 3 t/ha. W latach o bardzo sprzyjającym przebiegu
pogody, odmiany mieszańcowe, takie jak np. Dodger,
mogą zaplonować nawet wyżej.
Bardzo ważnym aspektem po zbiorze jest wykonanie
płytkiej uprawy pożniwnej umożliwiającej skiełkowanie
osypanych podczas zbioru nasion. Pozostawione w glebie
mogą w przyszłości po skiełkowaniu stanowić niepotrzebną
konkurencję dla rzepaku ozimego, zabierając składniki
pokarmowe, wodę i światło. W przypadku łagodnej zimy
rośliny rzepaku jarego mogą przetrwać niekorzystne warunki, a zakwitając około 3 tygodnie przed formą ozimą,
wcześniej narażać całą plantację na zwiększoną presję
słodyszka rzepakowego.

Bez orki

Słodyszek rzepakowy

Typ

Wyniki plonowania rzepaku jarego
- dośw. PDO COBORU 2015-2017

mieszaniec zrestorowany

Plon % w stosunku do wzorca

Termin kwitnienia

średnio wczesny

108

Termin dojrzewania

średnio wczesny

Wysokość roślin

średnio wysoka

Odporność na wyleganie

bardzo dobra

Zdrowotność

bardzo dobra

Rzepak Uprawa rzepaku jarego

Dodger – charakterystyka odmiany

Przyrost
plonu
vs wzorzec

+7,00%
107

106

104

102

100

100

98

Wymagania glebowe

dobre/średnie/słabsze
96

80

Wzorzec

Dodger F1
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Korzyści
z zapylania
rzepaku
zarówno dla
plantatora,
jak i pszczelarza
Dr hab. Zbigniew Kołtowski,
prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach,
Zakład Pszczelnictwa w Puławach

żytek nektarowy i pyłkowy z plantacji rzepaku. W
rejonach jego intensywnej uprawy pszczelarze
mogli zawsze pozyskiwać miód odmianowy.
Wynika z tego, że pszczoły zawsze były i nadal
są obecne na kwiatach rzepaku. Wabi je tam czekająca w kwiatach „nagroda” w postaci nektaru,
który jest dla nich pokarmem energetycznym i
dużej ilości pyłku o wysokiej wartości odżywczej,
który jest dla nich pokarmem białkowym. Pyłek
jest niezbędny do karmienia larw pszczelich
(czyli czerwiu), które w przyszłości przekształcą
się w owady dorosłe, czyli następne pokolenia

Wartość pszczelarska rzepaku
O wartości pszczelarskiej danego gatunku rośliny decydują
przede wszystkim pora i obfitość kwitnienia oraz obfitość
nektarowania i pylenia kwiatów. Znając powyższe wartości można w dużym przybliżeniu oszacować wydajność
miodową i pyłkową gatunku. Rzepak ozimy zakwita przeważnie pod koniec kwietnia i kwitnie w pierwszej połowie
maja. Jego kwiaty nektarują dosyć obficie i produkują
dużo wartościowego pyłku (fot. 1). Ze względu na wczesną porę kwitnienia i masowe występowanie w rejonach
użytkowanych rolniczo, rzepak zaliczany jest do roślin o
wysokiej wartości pszczelarskiej, choć sumaryczna ilość
dostarczanego surowca miodowego i pyłkowego nie należy
do rekordowych. Pożytek pszczeli z rzepaku ozimego w
dwóch pierwszych dekadach maja, zaliczany jest także
do pożytków towarowych, tzn. takich, z których można
pozyskać miód. Trwa on w zależności od warunków pogody od 15 do 20 dni, podczas których kwitnące rośliny
dostarczają owadom około 90−120 kg cukrów i 115−160
kg pyłku z 1 hektara uprawy. O wysokiej wartości pszczelarskiej rzepaku świadczy intensywność jego oblotu przez
owady zapylające. W szczytowych godzinach lotu owadów,
przy ładnej pogodzie, sięga ona nawet do 5−6 osobników
na 1 m kwitnącego łanu, wśród których pszczoła miodna
stanowi ponad 90% wszystkich owadów spotykanych na
kwiatach.
2

Atrakcyjność odmian
Odmiany mieszańcowe złożone rzepaku oferują owadom
jedynie około 35% pożytku pyłkowego i około 60% pożytku nektarowego w porównaniu do ilości tych surowców
oferowanych owadom przez odmiany konwencjonalne. Z
kolei odmiany mieszańcowe zrestorowane są tak samo

pszczół.

Fot. 2. Faza pręcikowa kwiatu – wyraźnie widać, że pokaźna
porcja uwolnionego z pręcików pyłku pozostaje na głowie owada

atrakcyjne dla owadów jak odmiany konwencjonalne, tzn.
mają podobną wydajność cukrową i pyłkową. Około dwukrotnie mniejsza atrakcyjność pożytkowa dla owadów odmian mieszańcowych złożonych, w porównaniu do odmian
konwencjonalnych, wyraża się w około dwukrotnie mniejszej
intensywności oblotu kwiatów przez owady zapylające.
Jednakże to właśnie te odmiany potrzebują owadów do
zapylenia kwiatów w stopniu najwyższym, bowiem w ich
przypadku pyłek musi być przeniesiony z kwiatów egzemplarzy produkujących pyłek na kwiaty egzemplarzy
bez pyłku, których udział w populacji wynosi około 70%.
Około dwukrotnie niższa liczebność owadów na odmianach
mieszańcowych złożonych rzepaku okazuje się jednak
wystarczająca do dobrego zawiązywania owoców i nasion,
a w konsekwencji do dobrego plonowania tych odmian.
W tym miejscu warto dodać, że coraz częściej szuka się
sposobów na przyciąganie owadów na kwitnące plantacje,
co w konsekwencji skutkuje zwiększeniem opłacalności
produkcji owoców i nasion. Do tego celu plantatorzy mają
do dyspozycji preparaty o działaniu wabiącym zwane atraktantami, najczęściej w postaci substancji zapachowych.
Jak wykazały badania zastosowanie niektórych z tych
środków zwiększa intensywność oblotu kwiatów rzepaku
przez robotnice pszczoły miodnej, a wzrost liczebności
owadów stanowiący od 140 do 380% w porównaniu do
kontroli utrzymuje sie nawet do 5. dnia po zabiegu.
W warunkach dużych plantacji komercyjnych kwiaty rzepaku
(za wyjątkiem odmian mieszańcowych złożonych) nektarują
dobrze − średnio po około 10 mg cukrów z 10 kwiatów.
Wydajność cukrowa plantacji, w zależności od jej stanu,
może wahać się od 42 kg do 156 kg. Pszczoły miodne stanowią dominującą grupę owadów zapylających na takich
plantacjach, ale ich ogólna liczebność jest zdecydowanie
niższa niż w warunkach doświadczeń na małych poletkach
i wynosi od 7 do 28 jednocześnie pracujących pszczół na 10
m . Taka liczba jest jednak wystarczająca do prawie pełnego
wykorzystania nektaru przez pszczoły, które może wahać
się od 76 do 93%.
2

Wyższy plon…
Pod względem wymogów zapylania rzepak należy do
roślin fakultatywnie obcopylnych. Oznacza to, że rośliny
są w stanie wydać zadowalające plony nasion bez udziału
owadów zapylających. Jednakże w przypadku, kiedy owady będą oblatywały kwiaty rzepaku i niejako mimochodem
przenosiły pyłek (fot. 2) z rośliny na
Fot. 1−4. Z. Kołtowski
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Rzepak Korzyści z zapylania rzepaku zarówno dla plantatora, jak i pszczelarza

Od wielu lat pszczoły wykorzystywały obfity po-

Należy zatem wyjaśnić dwa powiązane ze sobą zagadnienia. Po pierwsze odpowiedzieć na pytanie jaka jest
wartość pożytkowa dla pszczół miodnych i innych owadów
pszczołowatych uprawianych odmian rzepaku, czyli co je
może przyciągać na plantacje? Po drugie należy uwypuklić
rolę owadów zapylających w plonowaniu tego gatunku.
W prezentowanym opisie skupię się jedynie na rzepaku
ozimym, ponieważ głównie taki uprawiany jest przez plantatorów. Rzepak jary ma zdecydowanie mniejsze znaczenie
w globalnej produkcji surowca do pozyskiwania oleju.

Fot. 1. Kwiaty rzepaku przyciągają owady obfitością nektaru i pyłku,
„oczekując”, aby te w zamian dokonały zapylenia krzyżowego
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Fot. 3. Faza słupkowa kwiatu – kiedy pręciki już wypylą,

Fot. 4. Do przewozu pszczół na rzepak, pszczelarze często

znamię gotowe jest do przyjęcia pyłku z ciała owada i w ten

wykorzystują pawilony wędrowne, czyli pasieki na kółkach

sposób dokonuje się zapylenie

10 rzeczy
których nie wiedziałeś o pszczołach
Katarzyna Pruska, Aleksandra Nocoń, BASF Polska

Opłacalna współpraca
Z tego też względu plantatorzy rzepaku, w trosce o jakość
wyprodukowanego surowca roślinnego powinni nawiązać
współpracę z pszczelarzami, bo naprawdę warto! Taka
współpraca może przynosić korzyści również pszczelarzom. W pierwszej połowie maja, nie ma lepszych pożytków
towarowych niż kwitnący rzepak. Nic więc dziwnego, że
pszczelarze bardzo chętnie przywożą swoje pszczoły na
plantacje (fot. 4), bo z tej uprawy na dużych areałach mogą
liczyć na pokaźne zbiory miodu. Nie pozostaje nic innego
tylko zachęcić jednych i drugich do takiej współpracy.
Współpracy, w ramach której plantatorzy rzepaku powinni
podczas intensywnej produkcji z użyciem środków ochrony
roślin, zatroszczyć się również o ważny czynnik plonotwórczy, którym jest zapylanie i tak prowadzić wszelkie zabiegi
pestycydowe, aby w żaden sposób nie szkodzić pszczołom
miodnym i dziko żyjącym owadom zapylającym.

Z biologii, genetyki i hodowli
Rzepak ozimy (Brassica napus L. subsp. napus) uprawiany jest w całej Polsce głównie dla zbioru nasion. Z nasion pozyskuje
się olej stosowany do celów spożywczych oraz do produkcji biopaliw. Do celów konsumpcyjnych wykorzystuje się olej o niskiej zawartości kwasów erukowych i glukozynolanów, a odmiany, z których można go tłoczyć nazywane są niskoerukowymi,
dwuzerowymi lub podwójnie ulepszonymi. Obecnie, tylko takie odmiany rzepaku są uprawiane.
Bardziej dokładnego opisu wymagają takie odmiany rzepaku jak: mieszańcowe złożone i mieszańcowe zrestorowane, ponieważ populacja roślin tych nowoczesnych odmian zdecydowanie się różni. W przypadku odmian mieszańcowych złożonych,
wysiewa się tylko nasiona handlowe, przygotowane według ściśle określonej proporcji. Materiał siewny składa się w 70% z
nasion męskosterylnego mieszańca pokolenia F1, kwiaty którego nie produkują pyłku, oraz 30% nasion dwóch męskopłodnych
odmian, których kwiaty produkują normalne ilości pyłku. Taki udział roślin pylących zapewnia ilość pyłku niezbędną do dobrego
zapylenia roślin mieszańcowych przy pomocy owadów zapylających i nie „rozcieńcza" efektu heterozji mieszańca złożonego.
Odmiany mieszańcowe zrestorowane natomiast, tworzy się poprzez zapylenie linii męskosterylnej, składającej się wyłącznie z
roślin niewytwarzających pyłku, linią męskopłodną, złożoną się z roślin wytwarzających pyłek. Plon zebrany z roślin męskosterylnych stanowi nasiona pokolenia F1. W tym pokoleniu (F1), po wysiewie wszystkie rośliny wytwarzają pyłek, którym zapylają
się same oraz zapylają rośliny sąsiednie. Czynnikiem decydującym o postępie w hodowli tego typu odmian jest skuteczna
selekcja linii rodzicielskich mieszańców.
84

Pszczoły zapylają
aż jedną trzecią
światowych upraw

W UE wytwarza
się ok. 200 tys.
ton miodu rocznie

Pszczoła jest jedynym
zwierzęciem
nazwanym rodzajowo,
które występuje w
Kodeksie Cywilnym.
Art. 182. § 1

Pojedyncza
kolonia pszczół
składa się z nawet
50 tys. osobników

Pszczoła miodna
rozróżnia
dokładne stężenie
cukru w roztworach

Na świecie żyje
co najmniej 20
tysięcy gatunków
pszczół

Podczas lotu
pszczoła wykonuje
od 350 do 450 ruchów
skrzydłami na sekundę, dzięki czemu
może uzyskać prędkość lotu wynoszącą
20–60 km/h

W poszukiwaniu
pożytku pszczoła
penetruje obszar
w promieniu 3-4
kilometrów wokół ula

Pszczoła musi
odwiedzić około
4 milionów
kwiatów (nektar)
lub liści (spadź),
aby wytworzyć
1kg miodu

Jedna pszczoła
jednorazowo
przynosi do ula
40–50 mg nektaru
(sama waży około
110 mg)

Rzepak Korzyści z zapylania rzepaku zarówno dla plantatora, jak i pszczelarza

roślinę (fot. 3), to plony nasion będą mogły być znacznie
wyższe. Można więc stwierdzić, że obecność pszczół na
plantacjach rzepaku przynosi określone korzyści również
plantatorom. W szczegółowych doświadczeniach okazało
się, że odmiany rzepaku ozimego przy obecności owadów
zapylających zawiązują podobną liczbę owoców ze 100
kwiatów jak pod izolatorem, czyli w warunkach braku
owadów zapylających. Te wyniki sugerują, że owady nie
odgrywają żadnej roli w zapylaniu rzepaku. Tak to wygląda,
ale tylko na pierwszy „rzut oka”. Owocem rzepaku jest
wielonasienna łuszczyna. Jeśli owady zapylające będą
na plantacji w czasie kwitnienia, to w takiej łuszczynie
zawiąże się o 22% więcej nasion, niż w łuszczynie wykształconej w warunkach izolacji od owadów w czasie
kwitnienia. Przy zbliżonej, ale jednak nieco niższej masie
1000 nasion pozyskiwanych w warunkach obecności
owadów, przekłada się to na znaczący wzrost plonu nasion, średnio o 10%. Tak więc plantatorzy rzepaku mogą
czerpać korzyści z zadowalającego poziomu zagęszczenia owadów zapylających na plantacji. To dzięki usłudze
tych owadów plony rzepaku odmian konwencjonalnych i
mieszańcowych zrestorowanych mogą być wyższe nawet
do 30%, a przypadku odmian mieszańcowych złożonych
nawet do 50% w porównaniu do warunków braku owadów
pszczołowatych w okresie kwitnienia.

…i lepsza jakość
Jeżeli plon nasion na poziomie 3 ton z 1 ha jest dla producenta zadowalający, to każde dodatkowe kilogramy podnoszą opłacalność takiej produkcji. Udowodniono również,
że nasiona powstałe w wyniku zapylenia krzyżowego, w
porównaniu do tych z samozapylenia, są zawsze bardziej
dorodne i charakteryzują się zwiększoną siłą i energią
kiełkowania. Są po prostu wyższej jakości zarówno jako
materiał siewny, jak i surowiec do produkcji pasz i żywności.
Reasumując, dzięki pszczołom plantator może uzyskać
wyższe plony nasion lepszej jakości.
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Butisan Avant
+ Iguana Pack
®

™

Caryx

®

240 SL

Pictor

®

400 SC

Cleravis

®

492,5 SC

fungicyd

herbicyd Clearfield

Substancje czynne

metkonazol 30 g/l,
chlorek mepikwatu 210 g/l

boskalid 200 g/l,
dimoksystrobina 200 g/l

metazachlor 375 g/l,
imazamoks 17,5 g/l, chinomerak 100 g/l

Sposób działania

systemiczny: zapobiegawczy
i interwencyjny

systemiczny: zapobiegawczy
i interwencyjny

koncentrat rozpuszczalny w wodzie

rzepak ozimy

Forma użytkowa

Chronione uprawy

®

285 SC

herbicyd Clearfield

Iguana

™

Butisan Avant Iguana
®

™

herbicyd

herbicyd

herbicyd

imazamoks 35 g/l,
chinomerak 250 g/l

chlopyralid 240 g/l,
pikloram 80 g/l,
aminopyralid 40

metazachlor 300 g/l,
dimetenamid-P 100 g/l,
chinomerak 100 g/l

chlopyralid
240 g/l,
pikloram
80 g/l,
aminopyralid
40 g/l

pobieranie przez korzenie, hipokotyl, liście
chwastów – działanie doglebowe i nalistne

systemiczny:
pobierany głównie
przez liście,
a w ograniczonym
stopniu przez korzenie
chwastów

systemiczny:
pobierany przez
liście chwastów

Systemiczny: pobierany
poprzez część
podliścieniową oraz
korzenie

systemiczny:
pobierany
przez liście
chwastów

stężona zawiesina do rozcieńczenia
wodą

koncentrat w postaci stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą

koncentrat
zawiesinowy
do rozcieńczania
wodą

koncentrat
rozpuszczalny
w wodzie

zawiesino-emulsja

koncentrat
rozpuszczalny w wodzie

rzepak ozimy

rzepak ozimy odmian Clearfield

rzepak ozimy odmian
Clearfield ,
rzepak jary odmian
Clearfield

rzepak ozimy

rzepak ozimy

rzepak ozimy

®

®

®

®

®

Działanie

regulator wzrostu: wpływ na zmianę pokroju roślin; jesienią pobudzenie systemu
korzeniowego, wytworzenie zwartej rozety
liści oraz zahamowanie wzrostu łodygi;
wiosną zahamowanie wzrostu łodygi, co
w efekcie prowadzi do zwiększenia plonu
nasion

zwalczanie chorób: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

zwalczanie bardzo szerokiego spektrum
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych,
w tym kapustowatych (krzyżowych)

zwalczanie szerokiego
spektrum chwastów
dwuliściennych
i niektórych
jednoliściennych

zwalczanie
szerokiego
spektrum
jednorocznych
i wieloletnich
chwastów
dwuliściennych

zwalczanie szerokiego
spektrum jednorocznych
chwastów jednoliściennych
i dwuliściennyc

zwalczanie
szerokiego
spektrum
jednorocznych i wieloletnich
chwastów
dwuliściennych

wiosna: 1,0–1,4 l/ha, jesień: 1 l/ha

0,5 l/ha

2,0 l/ha (+ Dash HC 1,0 l/ha)

1,0 l/ha
(+Dash HC 1,0 l/ha)

maks. 0,2 l/ha

maks. 2,5 l/ha

maks. 0,2 l/ha

jesień: faza 4-6 liści (BBCH 14-16),
wiosną: na początku fazy wydłużania się
pędu głównego (od fazy BBCH 32-35),
przy min. temp. 5˚C

od fazy żółtego pąka (BBCH 57/59) do fazy
wykształcania się pierwszych łuszczyn;
optymalny termin: początek opadania płatków
kwiatowych (BBCH 65);
w przypadku porażenia tylko czernią krzyżowych zabieg można opóźnić i wykonać
w fazie wykształcania się pierwszych łuszczyn
(BBCH 71)

stadium do 4 liści chwastów, optymalny
termin: 2-3 liście rzepaku

rzepak ozimy
Clearfield :
BBCH 10-16
lub BBCH 30-39,
rzepak jary Clearfield :
BBCH 10-16

BBCH 13-14

przedwschodowo:
bezpośrednio po siewie
rzepaku (BBCH 00-09),
lub powschodowo (jesienią):
od fazy gdy rośliny rzepaku
mają całkowicie rozwinięte
liścienie (BBCH 10 – 17),
a chwasty znajdują się
w fazie liścieni do fazy
dwóch liści właściwych

gdy rośliny
rzepaku znajdują się
w fazie 3-4
liści właściwych
(BBCH
13-14),
po wschodach chwastów

zwalczanie chorób: sucha zgnilizna, czerń
krzyżowych, szara pleśń

Zalecana dawka
Termin stosowania

Najważniejsze zalety
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Proste i bezpieczne stosowanie nawet
w niskich temperaturach
Zapewnienie odporności rzepaku przed
zimą, lepszy start na wiosnę
Idealna budowa roślin – większa stabilność
łanu i wyrównane kwitnienie
Duża liczba równomiernie dojrzewających
łuszczyn
Doskonałe zwalczanie chorób

Dbasz o zdrowy łan aż do żniw
Wydłużasz okres wypełnienia łuszczyn
i zbierasz więcej
Ograniczasz osypywanie się łuszczyn
Twój rzepak zyskuje wyższą odporność
na warunki stresowe

®

®

Większa skuteczność przy mniejszych
nakładach!
Przynajmniej jeden zabieg
herbicydowy mniej
Skuteczność niezależna od warunków
pogodowych
Zwalczanie chwastów dwuliściennych
i jednoliściennych w jednym zabiegu

Rozwiązanie dla producentów
oczekujących ponadprzeciętnych plonów
Skuteczny i wygodny sposób uprawy
rzepaku
Oszczędzasz czas i pieniądze
W jednym zabiegu, niezależnie od pogody,
zwalczasz chwasty, w tym uciążliwe np.
krzyżowe, gorczyca, rzodkiew świrzepa,
a także samosiewy zbóż

Rzepak Oferta BASF dla producentów

fungicyd i regulator wzrostu

Rodzaj preparatu

Cleravo

Kompletne i skuteczne rozwiązanie
herbicydowe, jeszcze lepiej dopasowane
do różnych warunków polowych
Zestaw zawiera aż 6 substancji czynnych
Wykazuje działanie nalistne i doglebowe
Daje Ci możliwość stosowania w różnych
terminach
Uzupełniające się działanie substancji
czynnych sprawia, że skutecznie zwalcza
szerokie spektrum uciążliwych chwastów,
w tym fiołka, chabra, przytulię i bodziszka.
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Profesjonalna ochrona rzepaku produktami BASF
Cleravo * 1,0 l/ha + Dash 1,0 l/ha + Iguana™ 0,2 l/ha
®

Rzepak w fazie 2-4 liści

Cleravis

®

Czas na

¢

jesień

2,0 l/ha +

Dash

®

1,0 l/ha

wykonanie zabiegu do 4 tygodni**

Focus Ultra 100 EC 1,0–1,25 l/ha + Dash 1,0 l/ha
®

Faza rozwojowa rzepaku BBCH 12-32, Faza rozwojowa chwastów 11-13

fungicyd

Caryx

insektycyd

®

240 SL

1,0 l/ha

Faza 4-6 liści rzepaku

fungicyd i regulator wzrostu

ść
wo
o
N

herbicyd

Butisan Avant
®

1,5–2,0 l/ha

Butisan Avant 500 SE 1,5–2,0 l/ha

+ 0,2 l/ha

Iguana™ 0,2 l/ha

®

Rzepak Oferta BASF dla producentów

Posiewnie i wcześnie powschodowo

+ Iguana™ Pack

Powschodowo max do 2 tygodni po siewie

* Produkt najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie od 1-2 liści(chwasty rumianowate, ma) do 4-6 liści (chwasty krzyżowe).
Najwyższą skuteczność zwalczania chwastów jednoliściennych (w tym samosiewów zbóż) uzyskuje się po zastosowaniu produktu Cleravo przed fazą krzewienia.
®

** Po wzejściu wszystkich najważniejszych chwastów. Termin wykonania zabiegu zależy od fazy rozwojowej chwastów, nie rzepaku. Optymalne stadium: 2-4 liście chwastów.

¢

wiosna
Caryx

®

Pictor

240 SL

1–1,4 l/ha

®

400 SC

0,5 l/ha

Początek fazy wydłużania się pędu
głównego, BBCH 32-35

Kwitnienie

dołącz do nas
na Facebooku

facebook.com
/basf.agro.polska
www.agro.basf.pl

Formowanie łodygi

Stadium pąkowania

Kwitnienie

Tworzenie łuszczyn

Dojrzewanie

Fastac Active 050 ME
®

0,15-0,3 l/ha
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KUKURYDZA
Czy wiesz, że ...

92

Ochrona herbicydowa kukurydzy

94

Oferta BASF dla producentów

98

Czy
wiesz, że...

Kukurydza zwyczajna (Zea mays)
należy do rodziny traw i jest rośliną
jednoroczną. Powszechnie uznaje
się ją za zboże i wyróżnia ponad 200
typów. Podgatunki różnią się między
sobą budową ziarniaków oraz kłosa
w kolbie.

Do Europy kukurydzę przywiózł Krzysztof
Kolumb. Początkowo kukurydza pojawiła się
na dworze w Hiszpanii, skąd rozprzestrzeniła
się do innych państw. Pierwsze wzmianki na
temat uprawy kukurydzy w Polsce pochodzą
z XVIII wieku.

200 typów

Największymi producentami kukurydzy na świecie są Stany
Zjednoczone (360 mln t), Chiny (215 mln t) i Brazylia (80 mln
t), a także Unia Europejska (78 mln t)*.
Źródło: FAO, 2014.

Uznaje się, że dziko rosnąca odmiana tej rośliny nigdy
nie istniała. Pierwsza kukurydza powstała w wyniku

USA

1

skrzyżowania przez człowieka naturalnie rosnących traw.

Kukurydzę uprawiano już ok. 5 tysięcy lat temu, na terenie
dzisiejszego Meksyku. Wpłynęła ona znacząco na rozwój
starożytnych cywilizacji w Ameryce Środkowej i Południowej
(zwłaszcza Majów i Azteków), gdzie stanowiła podstawę

W Polsce produkcja kukurydzy od kilku lat utrzymuje
się na poziomie ok. 4 mln ton, aczkolwiek można w tym
zakresie obserwować tendencję rosnącą. W 2017 roku
jej powierzchnia uprawowa sięgnęła 650 tys. ha.

pożywienia, była także obiektem wierzeń i kultu religijnego.

2017

4 000 000 ton
650 tys. ha

5 000 p.n.e
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Liścień
Liścień

1. liść
1. liść
Koleoptyl
Koleoptyl

(pochewka
(pochewka
liściowa)
liściowa)

Ochrona
herbicydowa
kukurydzy

Zwalczaj chwasty
przedwschodowo!

Hipokotyl
Hipokotyl
(część
(część
podliściowa)
podliściowa)

Ziarno
Ziarno

Godnym polecenia w tym terminie jest herbicyd Wing P
462,5 EC, zwalczający najczęściej występujące chwasty na plantacjach kukurydzy, takie jak komosa biała,
szarłat szorstki, rdest powojowy czy też chwastnica
®

jednostronna. Jego zaleta to pełne bezpieczeństwo dla
roślin kukurydzy, ponieważ nie powoduje u nich objawów
Korzeń
Korzeń
fitotoksyczności – dotyczy to również
wszystkich
roślin
następczych uprawianych w kolejnym sezonie. Nawet jeśli
okaże się, że po zastosowaniu herbicydu doglebowego
nie osiągnięto pełnej skuteczności na wszystkie gatunki

chwastów występujące na plantacji, to rośliny kukurydzy
nie muszą konkurować z intensywnie rozwijającymi się
Korzeń
chwastami o wodę i składniki pokarmowe, aKorzeń
przy
wykonywaniu zabiegu nalistnego nie towarzyszy silna presja.

Szymon Łączny, BASF Polska
Miejsca
Miejsca
absorpcji
absorpcji

Wing P 462,5 EC
Zwalczanie chwastów:

pierwotne
pierwotne
wtórne
wtórne

dimetenamid-P
dimetenamid-P
Substancje
Substancje
czynne
czynne

pendimetalina
pendimetalina

®

Chwasty
jednoliścienne
Kukurydza jest rośliną szczególnie wrażliwą na
zachwaszczenie. Wynika to z tego, że sieje się
ją punktowo, w szerokich międzyrzędziach – za-

Liścień

Koleoptyl

Dodatkowo wczesny wzrost i rozwój roślin kuku-

(pochewka liściowa)

rydzy jest stosunkowo wolny, dlatego też późno
Ziarno

zakrywają one międzyrzędzia – co jest kolejną
przyczyną intensywnego rozwoju chwastów,

Chwastnica jednostronna

Gwiazdnica pospolita

które nie wymagają (w odróżnieniu od kukurydzy)
Korzeń

tak wysokich temperatur do wzrostu. Istotne w
tej sytuacji jest więc zabezpieczenie plantacji
przed chwastami jak najwcześniej – od początku
wegetacji. Wysoka wilgotność gleby to niezwykle

Chwasty
dwuliścienne

ważny warunek do uzyskania zadowalającej
skuteczności zwalczania chwastów. Kiedy glebę
udało się dobrze przygotować do siewu, warto
zdecydować się na zabieg odchwaszczający

Komosa biała

Przytulia czepna

1. liść

w terminie bezpośrednio po siewie – do 3 dni

1. liść

po nim.

Koleoptyl

(pochewka liściowa)

Ziarno

Korzeń

Rdest powojowy
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pierwotne

Miejsca absorpcji

wtórne

Kukurydza Ochrona herbicydowa kukurydzy

1. liść

zwyczaj odstęp między rzędami wynosi 75 cm.

Substancje czynne

Liścień
Hipokotyl
(część
podliściowa)

Korzeń

Tobołek polny
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Czynniki wpływające na decyzję o zabiegu przedwschodowym

Zwalczaj chwasty powschodowo!

• stosowanie bezpośrednio po siewie (zanim gleba wyschnie)
• dobrze uprawiona gleba (bez grud)
• optymalna wilgotność gleby w trakcie zabiegu i po zabiegu

W segmencie herbicydów do zwalczaniu chwastów w terminie powschodowym – nalistnym, oferujemy produkt
Mocarz 75 WG. Jest to preparat zwalczający szerokie spektrum chwastów dwuliściennych na plantacjach
kukurydzy. Stosujemy go w dawce 0,2 kg/ha, zawsze
z adiuwantem olejowym (np. Olbras 88 EC) w dawce
1,0 l/ha, w momencie kiedy rośliny kukurydzy znajdują
się w fazie BBCH 12-15, a chwasty już w pełni wzeszły
i znajdują się w fazie 2-4 liści. Dodatek adiuwanta do tego
herbicydu jest konieczny, by uzyskać wysoką skuteczność
zwalczania chwastów – szczególnie komosy białej, której
liście mogą być pokryte nalotem woskowym obniżającym
skuteczność zwalczania. Jest to doskonałe rozwiązanie
w sytuacji potrzeby wykonania zabiegu poprawkowego,
po nie w pełni skutecznym w stosunku do chwastów
dwuliściennych zabiegu przedwschodowym.
®

warunki
pogodowe

strategia
zabiegu

Wilgotna gleba

Kukurydza Ochrona herbicydowa kukurydzy

Mocarz jest produktem bardzo dobrze sprawdzającym
się w mieszaninach zbiornikowych. W przypadku występowania chwastów jednoliściennych – np. popularnej
chwastnicy jednostronnej, konieczny będzie dodatek 40 g
nikosulfuronu z którym Mocarz wraz z adiuwantem tworzą rozwiązanie kompletne, zwalczające chwasty jednoi dwuliścienne. Dodatkowo Mocarz jest produktem, który
podobnie jak produkt Wing-P, jest w pełni bezpieczny dla
roślin kukurydzy. Ponadto jego zaletą jest stosunkowo
niski koszt zakupu.

czynniki
sukcesu

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha
+ Olbras* 88 EC 1,0 l/ha
®

chwasty dwuliścienne

herbicyd

Zobacz
porady
naszych
specjalistów

Wing P 462,5 EC
®

4,0 l/ha

00

09

10

11

12

13

14

Uwaga:
W przypadku uprawy kukurydzy na stanowiskach, gdzie w płodozmianie pojawia się rzepak, zaleca się:

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha
+ Olbras* 88 EC 1,0 l/ha
®

chwasty
jedno- i dwuliścienne

00

09

10

11

+ herbicyd na chwasty
jednoliścienne

12

13

14

15

16

17/32

* Olbras – zastrzeżony znak handlowy firmy OBROL Kulczyński Sp. j.

• wykonanie zabiegu mieszaniną Wing P 462,5 EC + partner, który zwalcza samosiewy rzepaku
• zastosowanie powschodowego zabiegu, np. Mocarz 75 WG + Olbras 88 EC

96

97

Kompleksowa ochrona kukurydzy produktami BASF

Retengo
Plus 183 SE

Wing P 462,5 EC

Mocarz

fungicyd

herbicyd

herbicyd

herbicyd

®

®

®

fungicyd

75 WG

Retengo
Plus 183 SE

®

Rodzaj
preparatu

1,0 l/ha

Substancje
czynne

epoksykonazol 50 g/l,
piraklostrobina (F 500 ) 133 g/l

dimetenamid-P 212,5 g/l,
pendimetalina 250 g/l

dikamba 50% (500 g/kg),
tritosulfuron 25% (250 g/kg)

Forma
użytkowa

koncentrat stałych cząstek
i małych kapsuł zawieszonych
w wodzie

koncentrat do sporządzania
emulsji wodnej

granulat do sporządzania
zawiesiny wodnej

Działanie

®

zwalczanie chwastów: jednoi dwuliścienne – przedwschodowo

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha
+ Olbras* 88 EC 1,0 l/ha
®

chwasty dwuliścienne

(od momentu, kiedy roślina
osiągnie 60 cm wysokości)
fungicyd kukurydziany
z efektem AgCelence

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha
+ Olbras* 88 EC 1,0 l/ha
®

chwasty
jedno- i dwuliścienne

dwuliścienne – powschodowo

+ herbicyd na chwasty
jednoliścienne

Wing P 462,5 EC
®

Chronione
uprawy

kukurydza

kukurydza

kukurydza, pszenica ozima,
pszenżyto ozime, żyto ozime,
pszenica jara, jęczmień jary, owies

Termin
stosowania

BBCH 33-65

po siewie – przed wschodami
kukurydzy

w fazie 2 do 5 liści (BBCH 12-15)

Zalecana
dawka

1,0 l/ha

4,0 l/ha

0,2 kg/ha + adiuwant

Najważniejsze
zalety

00

Skuteczny w zwalczaniu
chorób kukurydzy
Pozytywny wpływ na
fizjologię roślin – ograniczenie
negatywnego wpływu stresów,
większy wigor roślin
Lepsze pobranie składników
pokarmowych na skutek
lepszego rozwoju systemu
korzeniowego
Wyższy plon ziarna i jego niższa
wilgotność
Wyższy plon zielonej masy
o wyższej koncentracji energii
Ograniczenie występowania
mykotoksyn

98

4,0 l/ha

Skuteczny w zwalczaniu
chwastów jednoi dwuliściennych
Bezpieczny dla kukurydzy
i roślin następczych
Dobry partner do mieszanin

Niski koszt zabiegu na hektar
Skutecznie zwalcza chwasty
dwuliścienne – w tym gatunki
uciążliwe
Ta sama niska dawka
w kukurydzy i zbożach
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53

* Olbras – zastrzeżony znak handlowy firmy OBROL Kulczyński Sp. j.

dołącz do nas
na Facebooku

63

Kukurydza Ochrona preparatami BASF

zwalczanie chorób: fuzarioza kolb
kukurydzy, rdza kukurydzy, żółta
plamistość liści kukurydzy

BBCH 17-63

Nowoczesna formulacja –
granule łatwo rozpuszczalne
w wodzie

facebook.com
/basf.agro.polska
www.agro.basf.pl
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Czy
wiesz, że...

Ziemniak pochodzi z Ameryki

Ziemniaki pełnią rolę zdrowego, dietetycznego

Południowej, gdzie zaczęto go uprawiać

produktu – jak pozostałe warzywa. Są

już tysiące lat temu. Europejczycy

niskokaloryczne, dają uczucie sytości, ale nie

zetknęli się z tą rośliną po raz pierwszy

są przyczyną otyłości. Spożycie tylko 200 g

podczas konkwisty i podboju państwa

porcji ziemniaków pokrywa 50% dziennego

Inków ok. 1532 r. Hiszpanie sprowadzili

zapotrzebowania (70 mg/osobę) na witaminę

ziemniaki do Europy w 1567 roku, skąd

C oraz 40% na potas. Zasadotwórczy skład

żeglarze rozprzestrzenili uprawę rośliny

mineralny ziemniaków (potas, wapń,

na cały świat. Obecnie jest czwartą pod

magnez) neutralizuje zakwaszające

względem wielkości produkcji rośliną

działanie przetworów zbożowych,

uprawną na świecie (po kukurydzy, ryżu

mięsa i ryb.

i pszenicy).

1567 r.

Najwięksi producenci ziemniaków na świecie to
Chiny (99 mln t), Unia Europejska (56 mln t),
Indie (44 mln t), Rosja (31 mln t) i Ukraina (22 mln t).
Źródło: FAO, 2016.

Początkowo w Europie, aż do XVIII w.,
ziemniaki traktowane były

CHINY
1 99 000 000 ton

także jako roślina ozdobna.

XVIII w.
Zbiory ziemniaków w Polsce w 2018 r. (łącznie
Na dietę przeciętnego mieszkańca Ziemi składa się ok.
33 kg ziemniaków rocznie. Znaczenie ziemniaka jest różne
w różnych stronach świata: w Europie bulwy ziemniaka
są jednym z podstawowych składników codziennej
diety i również w Europie ich produkcja per capita jest
największa.

z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się
na ok. 7,4 mln t, tj. o około 19% mniej od zbiorów
uzyskanych w roku poprzednim.

2018

7 400 000 ton

33 kg
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Alternarioza
– coraz
groźniejsza
choroba
ziemniaka.
Jak ją
skutecznie
zwalczyć?

Fot.1 Objawy suchej plamistości liści

Nazwą „alternarioza ziemniaka” określa się ze-

• terminu wystąpienia (faza kwitnienia i tuberyza-

spół chorób grzybowych: suchą plamistość liści

cji bulw) – jest to związane z tzw. fizjologicznym

i brunatną plamistość liści ziemniaka, wywoły-

osłabieniem roślin, które następuje na skutek

wanych przez dwa gatunki grzybów: Alternaria

przekierowania funkcji roślin z rozwoju części

alternata i Alternaria solani należące do typu

nadziemnych na rozwój i gromadzenie plonu;

Ascomycota i klasy Dothideomycetes. Choroba,
odkąd została po raz pierwszy opisana pod koniec XIX wieku, zyskuje coraz większe znaczenie.
Wzrost jej znaczenia wynika z kilku czynników:

• wzrostu uprawy odmian wczesnych i bardzo
wczesnych;
• zmian klimatu w Europie – łagodne zimy i wilgotne, ciepłe lata sprzyjają przetrwaniu źródeł
infekcji i wywołaniu epidemii;
• wysokości strat plonu – w drastycznych przypadkach straty plonu mogą sięgać do 70%,
średnio w Polsce wynoszą około 20%.
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Fot.2 Brunatna plamistość liści

Zwalczanie choroby jest trudne i związane z ryzykiem
wystąpienia odporności na stosowane do jej zwalczania
substancje czynne (A. alternata – wysokie, A. solani – średnie) oraz pomimo charakterystycznych objawów choroby,
trudnościami w ich identyfikacji. Charakterystyczne objawy
to brunatne, okrągłe plamy nekrotyczne o średnicy 5 do
20 milimetrów w przypadku suchej plamistości i od 3 do
5 mm – przy brunatnej plamistości. W miarę rozwoju plam
nekrotycznych pojawiają się koncentryczne pierścienie
przypominające swoim wyglądem tarczę strzelniczą lub
słoje na ściętym pniu drzewa (fot. 1 i 2). Objawy te są często
mylone z objawami szarej pleśni (fot. 3) oraz niedoborem
magnezu i manganu (fot. 4 i 5).

Fot.3 Objawy szarej pleśni na liściu

W Europie do najpopularniejszych substancji czynnych
zwalczających alternariozę ziemniaka zaliczyć możemy:
azoksystrobinę, difenokonazol, mankozeb i piraklostrobinę. Firma BASF do zwalczania alternariozy ziemniaka
proponuje kilka fungicydów, które zawierają w swoim

Ziemniaki Alternarioza – coraz groźniejsza choroba ziemniaka. Jak ją skutecznie zwalczyć?

dr inż. Jerzy Osowski
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB,
Radzików Oddział Bonin, 76-009 Bonin 3
e-mail: osowski@ziemniak-bonin.pl
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Tabela 1. Program intensywnej ochrony plantacji przed zarazą ziemniaka i alternariozą
z wykorzystaniem fungicydów firmy BASF
81-89

91-99

Dojrzałość do
zbioru

71-79

Dojrzałość
wczesna

61-69

Tworzenie
jagód

51-59

Kwitnienie

41-49

Tworzenie
pąków
kwiatowych

Tworzenie liści
i łodyg

31-39

Wiązanie bulw

21-25

Wzrost części
nadziemnych

11-15

Kiełkowanie

Fazy
rozwojowe

01-09

Wschody

Skala BBCH

Bloki

Wschody

Intensywny
wzrost

Tuberyzacja

Tuberyzacja

Ochrona bulw

Zadania ochrony

PROFILAKTYKA –
ograniczenie możliwości
infekcji

Ochrona
nowych
przyrostów

Utrzymanie ciągłości
ochrony

Utrzymanie
ciągłości
ochrony

Ochrona bulw

POWIERZCHNIOWE
(np. Polyram 70 WG),
kiedy wystąpią warunki
korzystne do rozwoju
choroby - WGŁĘBNE
(np. Acrobat MZ 69
WG), UKŁADOWE,
UKŁADOWO-WGŁĘBNE

UKŁADOWE
(np.),
UKŁADOWOWGŁĘBNE (np.
Cabrio Duo
112 EC)

UKŁADOWE
(np.),
UKŁADOWOWGŁĘBNE (np.
Cabrio Duo
112 EC)

POWIERZCHNIOWE
(np. Polyram 70
WG) , WGŁĘBNE(np.
Acrobat MZ 69
WG) , UKŁADOWOWGŁĘBNE

Rodzaj fungicydu

POWIERZCHNIOWE
(np. Polyram 70
WG), WGŁĘBNE
(np. Acrobat MZ
69 WG). Jeśli
wystąpi forma
łodygowa zarazy
– UKŁADOWE,
UKŁADOWOWGŁĘBNE

Fot.4 Objawy niedoboru magnezu na liściu

ziemniaka wymaga odpowiedniego dobrania fungicydów,
które efektywnie hamują jej rozwój.
składzie piraklostrobinę (Cabrio Duo 112 EC), mankozeb
(Acrobat MZ 69 WG) oraz Polyram 70 WG zawierający
metiram, drugą z substancji należących tak jak mankozeb
do grupy ditiokarbaminianów, na które pomimo stosowania
od ponad 70 lat nie stwierdzono odporności patogenów
zwalczanych przy ich zastosowaniu.
®

®

®

Zmieniający się w trakcie sezonu wegetacyjnego sprawcy
choroby są dodatkowym elementem utrudniającym hamowanie jej rozwoju. Stąd skuteczne zwalczanie alternariozy
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Badania laboratoryjne przeprowadzone w Oddziale IHAR-PIB w Boninie wykazały, że substancje czynne, które
znajdują się w składzie fungicydów firmy BASF (piraklostrobina, mankozeb, metiram) skutecznie hamują rozwój
sprawców alternariozy ziemniaka.
Ważnym elementem w strategii ochrony przed chorobami,
w tym także przed alternariozą ziemniaka, jest moment
rozpoczynania pierwszych zabiegów ochronnych. W przypadku alternariozy zalecenia uzyskane na podstawie badań

wskazują na dwa sposoby. Pierwszym jest stosowanie
zabiegów profilaktycznych przed wystąpieniem objawów
choroby. Drugi sposób to rozpoczynanie ochrony po wystąpieniu objawów na dolnych, najstarszych liściach roślin
ziemniaka.
Występowanie alternariozy ziemniaka często wyprzedza
pojawienie się na plantacjach najgroźniejszej z chorób
ziemniaka – zarazy. Stąd w technologii ochrony plantacji ziemniaka przed chorobami producent powinien
uwzględnić możliwość równoczesnego zwalczania tych
dwóch najgroźniejszych chorób okresu wegetacyjnego.
Fungicydy proponowane przez firmę BASF ze względu na

zakres działania substancji czynnych mogą być stosowane
zarówno do zwalczania alternariozę, jak i zarazy ziemniaka,
a uwzględniając ich mobilność (zakres przemieszczania
się w roślinie) mogą być stosowane trakcie całego sezonu
wegetacyjnego, skutecznie zwalczając sprawców tych
chorób (tab. 1).
Dodatkową zaletą jest zawartość Zn, mikroelementu, którego obecność w mankozebie i metiramie (substancje
aktywne Acrobat MZ 69 WG i Polyram 70 WG) dodatkowo wzmacnia roślinę ziemniaka i zwiększa skuteczność
działania zastosowanych fungicydów.

Ziemniaki Alternarioza – coraz groźniejsza choroba ziemniaka. Jak ją skutecznie zwalczyć?

Fot.5 Objawy niedoboru manganu na liściu
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Zwalczanie
chwastów
w ziemniaku
po nowych
regulacjach
dr inż. Janusz Urbanowicz
IHAR-PIB, Oddział w Boninie
e-mail: urbanowicz@ziemniak-bonin.pl

w stosunku do wszystkich czynników siedliska,
tj. światło, woda, składniki pokarmowe. Z kolei
ziemniak jest bardzo słabym konkurentem dla
chwastów, co jest związane z powolnym początkowym jego wzrostem oraz uprawą w szerokiej rozstawie rzędów. Trudno sobie wyobrazić
współczesną technologię uprawy bez stosowania
środków ochrony roślin, w tym herbicydów.
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Stosowanie środków ochrony roślin stawia wymóg na
ich użytkownikach przestrzegania zaleceń zawartych w
etykiecie-instrukcji każdego z nich. Zawarte informacje
pozwalają uniknąć niepożądanych efektów w stosunku
do środowiska (np. wpływ na owady pożyteczne) oraz
chronionej plantacji (fitotoksyczna reakcja). Mieszaniny
herbicydów należy przygotowywać tylko i wyłącznie bezpośrednio przed ich zastosowaniem i według wskazań
producenta.

W sezonie wegetacyjnym 2018 w rejestrze środków ochrony
roślin (www.http://minrol.gov.pl-ochronaroslin) zarejestrowanych było ponad 80 herbicydów przeznaczonych do
stosowania w ziemniaku, opartych na 16 substancjach
czynnych. Z dniem 4 czerwca 2018 r. nie można już stosować herbicydów zawierających substancję czynną – linuron (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
Wspólnoty Europejskiej 1107/2009 z dnia 10.02.2017 r.).
Uszczupliło to pulę herbicydów przedwschodowych o 11
preparatów handlowych: Afalon Dyspersyjny 450 SC,
Aflex Super 450 SC, Datura 500 SC, Dongola 450 SC,
Hufiec 500 SC, Ipiron 450 SC, Linur 450 SC, Linurex 500
SC, Nightjar 450 SC, Nuflon 450 SC i Harrier 295 ZC
(chlomazon+ linuron).

Herbicydy przedwschodowe, inaczej nazywane doglebowymi oparte są na 9 substancjach czynnych. Wśród nich
znajduje się Stomp 400 SC, który zawiera pendimetalinę.
Substancja ta skutecznie zwalcza chwastnicę jednostronną
i włośnice, a z gatunków dwuliściennych: fiołka polnego,
gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, komosę białą,
marunę bezwonną, rdest powojowy, tobołki polne i wyki.
Jest to typowy herbicyd przedwschodowy, którego nie
wolno stosować go po wschodach ziemniaka. Zalecana
dawka to 3,0–4,0 l/ha. Należy pamiętać, że zabieg powinien
być przeprowadzony na wilgotną glebę, a po aplikacji nie
należy wykonywać żadnych zabiegów mechanicznych.
Istotna jest także temperatura podczas zabiegu, która
powinna wynosić około 10°C, by aktywować substancję
czynną zawartą w herbicydzie.
®

Jednocześnie zarejestrowany został nowy herbicyd, oparty
na substancji czynnej – aklonifen, do przedwschodowego
stosowania.

Ziemniaki Zwalczanie chwastów w ziemniaku po nowych regulacjach

Chwasty w ziemniaku stanowią konkurencję

Od 2014 roku obowiązuje w krajach Unii Europejskiej,
w tym także i w Polsce system integrowanej ochrony roślin,
której głównym założeniem jest stosowanie wszystkich
dostępnych metod w ograniczaniu występowania agrofagów, a w ostateczności i w uzasadnionych przypadkach
– dozwolone jest aplikowanie środków ochrony roślin. Po
oszacowaniu zagrożenia ze strony chwastów można je eliminować za pomocą herbicydów, które w ziemniaku stosuje
się w dwóch podstawowych terminach: przed wschodami
ziemniaków i po nich. W terminie przedwschodowym pomocą może służyć dzienniczek zabiegów, z którego historii
można oszacować, jakie gatunki chwastów i w jakim nasileniu występowały na danym polu w latach poprzednich.
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Po wschodach ziemniaka można również stosować herbicydy, których aplikacja jest prostsza, gdyż chwasty są
łatwiejsze do identyfikacji, co ułatwia dobór odpowiedniego herbicydu pod konkretne zachwaszczenie. Aplikacja
wszystkich herbicydów powschodowych powinna być
zakończona do momentu zwarcia rzędów, by środek mógł
dotrzeć do chwastów, a nie zatrzymywać się na roślinach
ziemniaka. Bardzo ważna jest także temperatura powietrza
podczas zabiegu, gdyż zbyt wysoka może powodować
szybkie odparowanie cieczy roboczej. Do powschodowego stosowania zarejestrowanych jest 8 substancji czynnych. Z tego 5 to typowe graminicydy, czyli herbicydy
dedykowane do zwalczania jednoliściennych gatunków
chwastów („traw”). Jeden z nich to Focus Ultra 100 EC;
zawiera substancje czynną – cyklosydym i w zależności
od zastosowanej dawki skutecznie zwalcza: chwastnicę
jednostronną, miotłę zbożową, owies głuchy, palusznik
krwawy, proso, stokłosę płonną, sorgo alpejskie (w daw®

ce 4,0 l/ha), samosiewy zbóż, stokłosę polną, wiechlinę
zwyczajną, włośnice, wyczyńca polnego i życice. Zalecana
dawka do zwalczania chwastów jednorocznych wynosi
1,0–2,0 l/ha, a dla gatunków wieloletnich 4,0–5,0 l/ha.
W warunkach, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju – można poprawić skuteczność działania herbicydu
Focus Ultra 100 EC, aplikując go w dawce 1,0 l/ha łącznie
z adiuwantem Dash HC w dawce 1,0 l/ha.
®

Jednym z herbicydów do powschodowego zwalczania
chwastów z klasy dwuliściennych jest Basagran 480 SL,
który zawiera substancję czynną – bentazon. Jest on
skuteczny w zwalczaniu następujących dwuliściennych
gatunków chwastów: dymnica pospolita, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa,
®

krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przetacznik perski,
przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian
polny, tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa. Zalecana dawka wynosi 3,0 l/ha, a najbardziej
optymalnym terminem aplikacji jest moment, gdy ziemniaki
osiągną wysokość od 10 do 15 cm. Basagran 480 SL
stanowi bardzo często „uzupełnienie” przedwschodowej
ochrony w sytuacji, gdy doglebowe herbicydy w niezadowalającym stopniu ograniczyły zachwaszczenie.
Aplikując herbicydy, należy także pamiętać o możliwości
wystąpienia zjawisk niekorzystnych, do których zalicza się
kompensację chwastów, wytworzenie osobników odpornych na substancje czynne zawarte w herbicydach oraz
fitotoksyczną reakcję. Najczęściej ze zjawiskiem fitotok®

sycznej reakcji mamy do czynienia przy powschodowym
stosowaniu herbicydów (kontakt liści z środkami ochrony
roślin). Po aplikacji herbicydu Basagran 480 SL zdarza się,
że na roślinach ziemniaka występują nieznaczne objawy
tej reakcji, które jednak nie mają negatywnego wpływu na
wielkość i jakość plonu bulw (fot. 1).
Pomimo zmniejszającej się oferty herbicydów zarejestrowanych do ochrony ziemniaka przed zachwaszczeniem,
preparaty firmy BASF – Stomp 400 SC, Basagran 480 SL
oraz Focus Ultra 100 EC zastosowane w dopuszczonych
dawkach i terminach mogą stanowić alternatywę w stosunku do wycofanych z obrotu i stosowania herbicydów
opartych na linuronie.
®

®

®

dołącz do nas
na Facebooku

www.agro.basf.pl

Ziemniaki Zwalczanie chwastów w ziemniaku po nowych regulacjach

facebook.com
/basf.agro.polska

Fot. 1. Objawy fitotoksycznej reakcji po aplikacji herbicydu Basagran 480 SL
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Cabrio Duo
®

112 EC

525 SC

Acrobat

®

MZ 69 WG

Polyram

®

70 WG

Basagran

®

Focus Ultra
®

480 SL

100 EC

fungicyd

fungicyd

fungicyd

fungicyd

herbicyd

herbicyd

Substancje czynne

dimetomorf 72 g/l,
piraklostrobina 40 g/l

Initium (ametoktradyna)
300 g/l (27%),
dimetomorf 225 g/l (20,3%)

dimetomorf 9% (90 g/kg),
mankozeb 60% (600 g/kg)

metiram 70%

bentazon 480 g/l

cykloksydym 100 g/l

Sposób działania

wgłębne oraz lokalnie systemiczne
i translaminarne

wgłębne i powierzchniowe

wgłębne i kontaktowe

kontaktowe

środek pobierany jest przez
liście chwastów; najskuteczniej
niszczy chwasty do fazy 3-4
liści

systemiczne – środek pobierany
jest bardzo szybko przez liście,
a następnie przemieszczany do
korzeni i rozłogów chwastów,
powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin

Forma użytkowa

koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

stężona zawiesiny do rozcieńczania wodą

granule do sporządzania zawiesiny
wodnej

granule do sporządzania zawiesiny wodnej

koncentrat do sporządzania
roztworu wodnego

koncentrat do sporządzania
emulsji wodnej

Chronione uprawy

ziemniak

ziemniak

ziemniak

ziemniak

ziemniak

ziemniak

Działanie

zwalczanie chorób: zarazy ziemniaka i alternariozy

zwalczanie
zarazy ziemniaka

zwalczanie chorób: zarazy ziemniaka i alternariozy

zwalczanie chorób: zarazy
ziemniaka i alternariozy

zwalczanie jednorocznych
chwastów dwuliściennych

zwalczanie perzu właściwego,
chwastnicy jednostronnej oraz
innych chwastów jednoliściennych

Zalecana dawka

2,0–2,5 l/ha

0,8 l/ha

2,0 l/ha

1,5–1,8 l/ha

3,0 l/ha

1,5 l/ha (chwasty jednoroczne),
3 l/ha (perz właściwy)

Termin stosowania

pierwszy zabieg zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się
roślin w rzędach, na odmianach
późnych – z chwilą wystąpienia
objawów choroby na odmianach
wczesnych;
przeciwko alternariozie – zapobiegawczo lub po pojawieniu się
pierwszych objawów choroby na
dolnych liściach

pierwszy zabieg zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu
pierwszych objawów choroby w
danym rejonie;
stosować od fazy BBCH 51 (początek fazy rozwoju się kwiatostanu) do fazy BBCH 79 (koniec fazy
rozwoju owoców – jagód)

pierwszy zabieg zgodnie z
sygnalizacją lub: na odmianach
wczesnych
– w okresie zwierania się roślin
w rzędach, na odmianach
późnych – z chwilą wystąpienia
objawów choroby na odmianach
wczesnych;
przeciwko alternariozie –
zapobiegawczo lub po pojawieniu
się pierwszych objawów choroby
na dolnych liściach

po wykonaniu pierwszego
zabiegu środkiem o działaniu
systemicznym lub wgłębnym,
Polyram 70 WG stosować maks.
3 razy w sezonie wegetacyjnym,
z zachowaniem 7–10 dni
odstępu między zabiegami

po wschodach, gdy ziemniaki
osiągnęły wysokość 10-15 cm

po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach
ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły
wysokość 13-15 cm), ale przed
przykryciem międzyrzędzi

®

Uniwersalność – ceni twój czas
Jeden produkt zwalcza dwie
najważniejsze choroby ziemniaka

Zawiera innowacyjną substancję czynną Initium , która zwalcza również nowe, agresywne
rasy zarazy ziemniaka

Skuteczność – chroni twój plon
Uzupełniające się działanie
dwóch substancji czynnych
Wysoka skuteczność ochrony
liści i pędów przed zarazą
Zwalcza zarówno Alternaria
solani, jak i A. alternata

Idealnie zapobiega powstawaniu ras odpornych patogenów

Odporność na zmywanie –
gwarantuje elastyczność
Już w godzinę po zabiegu
opady lub nawadnianie nie
wpływają negatywnie na skuteczność

®

Bezpieczny dla użytkownika,
konsumenta i środowiska
Wygodny i łatwy w stosowaniu

Niszczy komórki patogenu
w większości faz rozwojowych

Praktyczna, granulowana
forma użytkowa

Długotrwałe działanie chwastobójcze

Niszczy skutecznie trzonki
zarodnikonośne – odpowiednio
wcześnie wykonany zabieg zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się choroby i infekcją
bulw

Wysoka w tej grupie efektywność zwalczania chorób

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów

Szeroki zakres stosowania

Całkowite bezpieczeństwo
dla roślin następczych

Ziemniaki Oferta BASF dla producentów

Rodzaj preparatu

Najważniejsze
zalety
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Orvego

®

Skuteczność – pewne zwalczanie chwastów jednoliściennych
Bezpieczeństwo dla roślin
uprawnych

Zwalcza zarówno zarazę
łodygową, jak i występującą na
liściach
Nawet 30 mm opadu w 2 godziny po wykonaniu zabiegu
nie wpływa negatywnie na
skuteczność działania
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Ochrona ziemniaków preparatami BASF

fungicyd

Acrobat

®

herbicyd

Basagran

®

MZ 69 WG

2,0 kg/ha

produkt zawierający

480 SL

propamokarb

Cabrio Duo 112 EC 2,5 l/ha

Focus Ultra 100 EC

®

®

stosuj dwukrotnie w sezonie

1,5–3,0 l/ha

®

0
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Polyram

1,5–1,8 kg/ha
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BURAKI
CUKROWE
Czy wiesz, że ...

118

Jak poradzić sobie z chwościkiem
– najgroźniejszą chorobą
liści buraka

120

Oferta BASF dla producentów

126

Ochrona preparatami BASF
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Czy
wiesz, że...

Buraki cukrowe uprawiane były początkowo jako

Burak cukrowy to roślina okopowa

warzywa ogrodowe oraz na paszę dla zwierząt.

stanowiąca drugie na świecie (po trzcinie

Cukier został wyprodukowany eksperymentalnie

cukrowej) źródło cukru – 24% produkcji

z buraków w Niemczech w 1747 r. przez chemika

światowej.

Andreasa Marggrafa, a pierwsza fabryka
przetwarzająca buraki cukrowe była wybudowana
w Konarach koło Wołowa na Dolnym Śląsku
w 1802 r., gdzie do dziś znajdują się jej ruiny.
Przerabiane buraki zawierały wtedy ok. 4% cukru

2

(dziś ok. 18%).

1747 r.
Najwięksi producenci buraka cukrowego na świecie
to Rosja (51 mln t), Francja (34 mln t), USA (33,5 mln
t), Niemcy (25,5 mln t) i Turcja (19,5 mln t).
Źródło: FAO, 2106.

Ojczyzną buraka cukrowego są rejony wybrzeża Morza
Śródziemnego, Kaspijskiego i Czarnego. Dzikie formy
buraka występujące w tamtych rejonach posiadają

ROSJA
1 51 000 000 ton

korzenie cieńsze i bardziej zdrewniałe od korzeni form
uprawnych.

Zbiory buraków cukrowych w Polsce w 2018 r.
ocenia się na ok. 14,3 mln t, czyli o około 9% mniej
Pośpiechy to niektóre osobniki buraka, które już

od produkcji uzyskanej w 2017 r. Areał zasiewów

w pierwszym roku uprawy wypuszczają pędy kwiatowe,

sięgnął 230 tys. ha.

przez co obniżają wartość użytkową zbieranych korzeni.
Uparciuchy to z kolei osobniki buraka, które w drugim
roku uprawy nie wydają pędów kwiatowych.
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2018

14 300 000 ton
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Jak
poradzić
sobie
z chwościkiem
– najgroźniejszą
chorobą liści
buraka

Najważniejszymi gospodarczo chorobami buraka są chwościk buraka i brunatna plamistość liści, które w pierwszej
kolejności atakują rośliny. Mniejsze straty i nasilenie w sezonie wegetacyjnym dotyczą występującej również rdzy
buraka i mączniaka prawdziwego.

W celu skutecznej ochrony buraków przed chwościkiem
należy systematycznie monitorować plantacje. Chorobę
można najwcześniej zaobserwować na liściach buraczków
czerwonych i jest to pierwszy sygnał, że w niedługim czasie
chwościk opanuje plantacje towarowe buraków cukrowych.

Chwościk buraka jest chorobą najtrudniejszą do opanowania na plantacjach. Zwłaszcza gdy buraki siejemy częściej
niż co 3-4 lata po sobie. Największe infekcje chwościkiem
notujemy w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu, gdy panuje wysoka temperatura powietrza. Dodatkowym bodźcem
do wystąpienia tej choroby są obfite opady deszczu, przede
wszystkim w lipcu, i towarzysząca im wyższa wilgotność
powietrza.

Najskuteczniejszym i sprawdzonym sposobem zwalczania
chwościka buraka jest stosowanie fungicydów zapobiegawczo, a najpóźniej z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób. Opóźnianie zabiegu z myślą, że może
uda się ograniczyć ich liczbę, jest największym błędem,

ponieważ przeprowadzone badania skuteczności fungicydowej są jednoznaczne i dowodzą, że stosowane fungicydy
w momencie zaawansowanej infekcji są zdecydowanie
mniej skuteczne.

Chwościk buraka

Brunatna plamistość liści

Mączniak prawdziwy

Zainteresowanie rolników uprawą buraków cukrokwot cukrowych przyśpieszyło ten trend. Producenci buraków cukrowych stosują zazwyczaj
intensywną technologię, która przede wszystkim
eliminuje chwasty, ale również choroby grzybowe.
Pomimo tej intensywnej ochrony często jednak
obserwujemy dość duże porażenie roślin chorobami grzybowymi, które powodują ogromne
straty plonu i zawartości cukru w korzeniach.

Buraki Jak poradzić sobie z chwościkiem – najgroźniejszą chorobą liści buraka

wych jest coraz większe. Dodatkowo zniesienie

Rdza buraka
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Pierwsze objawy chwościka w uprawie buraków cukrowych. Tomasz Jaskulski.

Dlatego na zabieg w chwili pojawiania się pierwszych symptomów chwościka polecamy długo działający i skuteczny
produkt Optan 183 SC. Zawiera on dwie substancje
czynne: epoksykonazol (50 g/l) oraz piraklostrobinę (133
g/l). Dzięki połączeniu triazolu i strobiluryny fungicyd ten
pozwala na skuteczną i długotrwałą ochronę plantacji
przed chorobami grzybowymi.
®

Zarejestrowana dawka to 0,5–1,0 l/ha. W praktyce zazwyczaj stosowana jest dawka 0,7 l/ha. Produkt ten zwalcza bardzo dobrze choroby grzybowe (m.in. chwościk
buraka), ale również poprawia fizjologię roślin, przez co
plantacje są odporniejsze na stres, a w szczególności
na brak wody w przypadku wystąpienia wysokich temperatur powietrza pojawiających się w sezonie letnim
(lipiec, sierpień).
Przy intensywnej uprawie buraków cukrowych i dużej
presji chwościka buraka jeden zabieg to zdecydowanie
za mało i zalecany jest minimum drugi zabieg fungicydów, który powinniśmy wykonać ok. 3-4 tygodnie po
pierwszym. Zazwyczaj ten drugi zabieg wykonujemy
w trakcie żniw lub bezpośrednio po nich.

Buraki cukrowe Jak poradzić sobie z chwościkiem – najgroźniejszą chorobą liści buraka
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Bardzo dobrym produktem na drugi zabieg w systemie dwuzabiegowym jest
Duett Star 334 SE (epoksykonazol
+ fenpropimorf) w dawce 1,0 l/ha. Fungicyd
ten jest sprawdzony od wielu lat i skutecznie
zwalcza choroby grzybowe buraka cukrowego, a w szczególności chwościka buraka
zarówno w systemach jedno-, jak i dwuzabiegowych.
®

Dobra i skuteczna ochrona fungicydowa buraków cukrowych przed chorobami grzybowymi nie tylko wpływa na zwiększenie
plonu korzeni, ale dodatkowo zwiększa zawartość cukru w korzeniach, co w konsekwencji przyczynia się do większej opłacalności uprawy buraków cukrowych.

standardowy system ochrony

Duett Star 334 SE 1,0 l/ha
®

pełna ochrona – system dwuzabiegowy
I zabieg fungicydowy

Optan

®

183 SE

II zabieg fungicydowy

Duett Star 334 SE 1,0 l/ha

0,75 l/ha

39

44

Buraki cukrowe Jak poradzić sobie z chwościkiem – najgroźniejszą chorobą liści buraka

35

®

po lewej obiekt bez ochrony z prawej obiekt chroniony

124

(2 zabiegi: I. Optan 0,7; II Duett Star 1,0). Tomasz Jaskulski
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Nowoś

Duett Star 334 SE
®

Optan

®

Rodzaj preparatu

fungicyd

fungicyd

Substancje czynne

fenpropimorf 250 g/l (24,56%),
epoksykonazol 84 g/l (8,25%)

Sposób działania

183 SE

Nowoś

ć

Kezuro

®

SC

ć

Tanaris

®

Focus Ultra 100 EC
®

herbicyd

herbicyd

piraklostrobina (F 500 ) 133 g/l (12,58%),
epoksykonazol 50 g/l (4,73%)

metamitron 571 g/l (47,52 %),
chinomerak 71 g/l (5,9 %)

chinomerak 167 g/l (14,78%),
dimetanamid-P 333 g/l (29,47%)

cykloksydym 100 g/l

systemiczny: zapobiegawczy,
interwencyjny i wyniszczający

systemiczny: zapobiegawczy
i interwencyjny

pobierany jest przez korzenie oraz liście
chwastów; najskuteczniej działa na chwasty
znajdujące się w fazie kiełkowania do fazy
2 liścia

pobierany jest przez korzenie oraz liście
chwastów; najlepszy efekt zwalczania chwastów uzyskuje się, stosując środek przed
wschodami chwastów

systemiczny; pobierany jest bardzo szybko
przez liście, a następnie przemieszczany
do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin

Forma użytkowa

koncentrat w postaci zawiesinoemulsji do
rozcieńczania wodą

koncentrat stałych cząstek i małych kapsuł
zawieszonych w wodzie

koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą

zawiesino-emulsja (SE)

koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Chronione uprawy

burak cukrowy

burak cukrowy

burak cukrowy

burak cukrowy

burak cukrowy

Działanie

zwalczanie chorób: chwościk buraka,
mączniak buraka, brunatna plamistość liści

zwalczanie chorób: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści,
rdza buraka

zwalczanie chwastów: chaber bławatek,
łoboda rozłożysta, przytulia czepna,
rdest plamisty, rdest kolankowy, samosiewy
rzepaku, rumianek pospolity i inne

zwalczanie chwastów: blekot pospolity,
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
przetacznik perski, przytulia czepna, chwastnica jednostronna i inne
- I zabieg: 0,3 l/ha, II zabieg: 0,6 l/ha, III zabieg: 0,6 l/ha - lub w mieszaninie ze środkiem
Goltix 700 SC w dawce 1 l/ha

zwalczanie chwastów jednoliściennych:
perz właściwy, chwastnica jednostronna,
miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy
zbóż, włośnica sina, włośnica zielona

Zalecana dawka

1,0 l/ha

0,5–1,0 l/ha

3,5 l/ha (przedwschodowo) lub w dawkach
dzielonych (powschodowo)

I zabieg: 0,3 l/ha, II zabieg: 0,6 l/ha, III zabieg:
0,6 l/ha - lub w mieszaninie ze środkiem Goltix 700 SC w dawce 1 l/ha

1–1,5 l/ha – chwasty jednoroczne,
3 l/ha – perz właściwy

Termin stosowania

od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi,
gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby,
do fazy, w której korzenie osiągają wielkość
wymaganą do zbioru (BBCH 39-49)

od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi
do końca fazy wzrostu korzeni (BBCH 39-49)

przedwschodowo (BBCH 01-09) lub powschodowo w trzech dawkach dzielonych
(BBCH 10-18)

po wschodach buraka, od fazy pierwszego
liścia właściwego do fazy 8 liści (BBCH 10-18),
gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do
fazy dwóch liści

plantacje produkcyjne: od wytworzenia
przez rośliny buraka pierwszej pary liści do
momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż
50% międzyrzędzi;
plantacje nasienne: po wytworzeniu się
pierwszej rozety do czasu osiągnięcia
przez pędy nasienne wysokości 10-15 cm

Najważniejsze zalety

Szerokie spektrum zwalczanych chorób
Istotny wzrost plonu korzeni buraków
Wzrost zawartości cukru w korzeniach,
przekładający się na przyrost cukru z hektara

®

Skuteczna ochrona przed chorobami
grzybowymi
Dzięki zawartości F 500 pozytywnie
wpływa na fizjologię roślin oraz zwiększa
polaryzację i plon cukru z hektara

Szerokie spektrum chwastobójcze oraz
optymalizacja skuteczności zwalczania
chwastów
Dwie substancje czynne o odmiennych
mechanizmach działania

Herbicyd najnowszej generacji
Skutecznie zwalcza chwasty w buraku,
także te uciążliwe
Działa doglebowo i nalistnie

Buraki cukrowe Oferta BASF dla producentów

herbicyd

Ultraskutecznie zwalcza perz i chwasty
jednoroczne jednoliścienne w buraku
cukrowym
Do stosowania na plantacjach produkcyjnych i nasiennych

Elastyczność stosowania: przed- lub
powschodowo

*Kemifam Super Koncentrat 320 EC – zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer CropScience SA.
®
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Ochrona buraków cukrowych preparatami BASF

dołącz do nas
na Facebooku

facebook.com
/basf.agro.polska
fungicyd

www.agro.basf.pl

herbicyd

Focus Ultra 100 EC
®

chwasty jednoroczne: 1,0-2,0

l/ha
chwasty wieloletnie: 4,0-5,0 l/ha

standardowy system ochrony

II zabieg – nalistny,

Duett Star 334 SE 1,0 l/ha
®

niezależnie od fazy
I zabieg

rozwojowej buraków,

– w trakcie wschodów buraka

chwasty w fazie liścieni:

Kosynier

®

+ Kemifam Super
Koncentrat 320 EC*
®

1 l/ha

07-09

11

13

1,0 l/ha

+ Kemifam Super
Koncentrat 320 EC* 0,7 l/ha
®

1,5 l/ha

01

420 SC

+ Goltix

®

+ Olbras

®

15

21

** 1,0 l/ha

700 SC

*** 1,0 l/ha

88 EC

22

Kosynier

®

420 SC

1,5 l/ha

+ Kemifam Super
Koncentrat 320 EC* 0, 8 l/ha

pełna ochrona – system dwuzabiegowy
I zabieg fungicydowy

II zabieg fungicydowy

®

+ Goltix

®

®

183 SE

Duett Star 334 SE 1,0 l/ha

0,75 l/ha

®

** 1,0 l/ha

700 SC

+ Olbras

®

23

Optan

*** 1, 0 l/ha

88 EC

35

39

Buraki cukrowe Ochrona preparatami BASF

Pyramin Turbo 520 SC

®

III zabieg – 5-10 dni
po II zabiegu:

44

* Kemifam Super Koncentrat 320 EC – zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer CropScience SA.
®

** Goltix 700 SC – zastrzeżony znak towarowy firmy ADAMA
®

*** Olbras 88 EC – zastrzeżony znak towarowy firmy OBROL Kulczyński Sp.j.
®

128

129

ROŚLINY
STRĄCZKOWE
Czy wiesz, że ...

132

Rozwiązywanie problemów
zachwaszczenia w roślinach
strączkowych

134

Signum

138

Oferta BASF dla producentów

142

Ochrona preparatami BASF

144

W starożytnym Egipcie soczewica była powią-

Czy
wiesz, że...

Owoce i nasiona roślin bobowatych
(strączkowych) są po zbożach
drugim pod względem ważności
źródłem pożywienia roślinnego dla
ludzi. Wykorzystywane są w całości
jako warzywo (odmiany szparagowe

zana z sacrum i według wierzeń miała potężną
moc utrzymania dusz zmarłych. Obecnie soczewica jest powszechnie stosowana w kuchni
arabskiej i indyjskiej. Niemcy podają ją jako
danie noworoczne, wierząc, że zapewni domowi dobrobyt.

fasoli zwykłej i odmiany cukrowe
grochu zwyczajnego), ale najczęściej
spożywane są tylko zawarte w nich
nasiona.

2

Ciecierzyca, zwana także cieciorką lub włoskim grochem, pochodzi
z Bliskiego Wschodu. Uprawiana tam była już w 6500 r. p.n.e.
Stamtąd dotarła do Europy, do krajów basenu Morza
Śródziemnego (Hiszpanii, Francji). Uprawia się ją
również w Indiach, dlatego często jest składnikiem
tradycyjnych potraw kuchni hinduskiej, a także
pakistańskiej oraz arabskiej. W Egipcie,

Rośliny bobowate (strączkowe) zawierają najwięcej

ze względu na właściwości pobudzające,

białka spośród wszystkich roślin uprawnych –

nasiona ciecierzycy traktowane są jako

białko stanowi od 17 do ponad 40% suchej masy.

afrodyzjak.

Najwięcej białka zawierają soja (nawet 43% w suchej
masie) i soczewica, następnie groch oraz fasola.

białko 17-40 %

1
Soję zaczęto uprawiać w Azji Wschodniej już kilka tysięcy lat temu, niemniej dzisiaj jej
największymi producentami na świecie są Stany Zjednoczone (117 mln t),

Ponieważ rośliny strączkowe, tak jak inne
motylkowe współżyją z bakteriami brodawkowymi
– wiążą wolny azot (N2). Pozostawiając go
w glebie poprawiają jej żyzność i właściwości
fizyczne. Dlatego są też często uprawiane jako
przedplon.
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Brazylia (96 mln t), Argentyna (59 mln t), Indie (14 mln t) i dopiero
na piątym miejscu Chiny (12 mln t).
Źródło: FAO, 2016.

1

USA
117 000 000 ton
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oraz przytulia czepna. Spośród chwastów jednoliściennych
najczęściej pojawia się chwastnica jednostronna oraz lokalnie owies głuchy.
Z uwagi na ograniczoną liczbę produktów nalistnych oraz
większą wilgotność gleby w początkowym okresie wiosennym powinniśmy bazować głównie na zabiegach doglebowych. Z kolei zabiegi nalistne, jeśli są możliwe i konieczne,
traktujemy jako uzupełnienie. Ponadto po wchodach roślin
często występują przymrozki wiosenne, które stają się
przeszkodą do skutecznego zwalczania chwastów oraz
mogą potęgować działania fitotoksyczne zastosowanych
niewłaściwie herbicydów nalistnych.

Wing P 462,5 EC. Produkt ten zawiera dwie substancje czynne: pendimetalinę (250 g/l) oraz dimetenamid-P
(212,5 g/l). Dotychczas był on zarejestrowany w Polsce
tylko w uprawie kukurydzy. Poszerzenie rejestracji m.in.
o rośliny strączkowe pozwala na skuteczne zwalczanie
chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych
w takich uprawach strączkowych, jak: łubiny (biały, żółty
i wąskolistny), groch, seradela, koniczyna, lucerna, wyka,
bobik. Wing P 462,5 EC zalecany jest w dawce 4 l/ha
przed wschodami roślin najlepiej bezpośrednio po siewie
w dobrze uprawioną wilgotną glebę. Dzięki zawartości
nowej substancji czynnej w uprawie strączkowych, tj.
dimetenamidu-P, poszerzamy spektrum zwalczanych
chwastów oraz mamy większą niezależność działania od
warunków pogodowych, ponieważ produkt ten skutecznie
zwalcza chwasty nawet przy mniejszej wilgotności gleby.

Obecnie podstawową substancją czynną do zwalczania
chwastów jest pendimetalina, która zawarta jest w herbicydzie Stomp Aqua 455 CS (455 g/l), który posiada bardzo szeroką rejestrację. Jest zarejestrowany m.in.
w takich uprawach strączkowych, jak: bób, groch, soja,
łubiny, koniczyna czerwona (plantacje nasienne) i lucerna
(plantacje nasienne).

®

®

Firma BASF, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, w 2018 roku zarejestrowała nowy herbicyd do
ochrony upraw strączkowych w postaci produktu

®

Do ochrony roślin strączkowych nie ma dużo zarejestrowanych produktów i ich liczba zdecydowanie zmalała
po utracie rejestracji przez substancję czynną linuron.

Rośliny strączkowe (bobowate) uprawiane są na
coraz większym areale. Czynnikiem zachęcającym do uprawy są nie tylko dodatkowe dopłaty bezpośrednie, ale powiększająca się paleta

samosiewy rzepaku

odmian poszczególnych gatunków i promocja
rdesty

leniowych. Rośliny te stają się po prostu kluczowe
tobołki polne

w płodozmianie.

chaber bławatek

Najpopularniejszymi gatunkami, jakie są uprawiane na
nasiona są: łubiny (żółty, biały, wąskolistny), bobik, groch
oraz soja. Natomiast z gatunków przeznaczonych na siano i kiszonki dla zwierząt to lucerna i koniczyna. Oprócz
zapewnienia wysokobiałkowej paszy dla zwierząt rośliny
strączkowe są ważnym elementem w płodozmianie, poprawiają żyzność gleby oraz dostarczają bardzo dużo
składników pokarmowych dla roślin następczych. Rośliny
te dzięki wytwarzaniu licznych brodawek na korzeniach
(zwłaszcza po zastosowaniu specjalnych szczepionek bakteryjnych) potrafią wiązać wolny azot z powietrza i dlatego
nie ma konieczności używania wysokich dawek nawozów
azotowych w tych uprawach oraz w roślinach następczych,
co przyczynia się do redukcji kosztów.

tasznik pospolity

przytulia czepna

gwiazdnica pospolita

Jednym z najważniejszych elementów agrotechniki roślin
bobowatych jest eliminacja uciążliwych chwastów, które
są poważnym konkurentem o wodę i składniki pokarmowe
zwłaszcza w ich początkowym powolnych wzroście. Największym zagrożeniem w uprawie tych roślin są chwasty
dwuliścienne, a przede wszystkim: komosa biała, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, tobołki polne, samosiewy
rzepaku, rdesty, chaber bławatek, chwasty rumianowate

chwastnica jednostronna

komosa biała
134

Rośliny strączkowe Rozwiązywanie problemów zachwaszczenia w roślinach strączkowych

technologii uprawy podczas wielu spotkań szko-
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W przypadku braku wystarczającej skuteczności chwastobójczej produktów doglebowych spowodowanej
np. niekorzystnymi warunkami pogodowymi lub występowaniu chwastów, które nie są zwalczane przez
Stomp Aqua 455 CS oraz Wing P 462,5 EC (np. samosiewy rzepaku) proponujemy dodatkowy zabieg nalistny
jednym z dwóch herbicydów:
®

®

®

• Corum 502,4 SL w uprawie: grochu, soi, bobu, bobiku,
koniczyny, lucerny
®

• Basagran 480 SL w uprawie grochu
®

Corum 502,4 SL to herbicyd, który zawiera 2 substancje
czynne: imazamoks (22,4 g/l) i bentazon (480 g/l). Stosowany jest w dawce 1,25 l/ha + adiuwant Dash w dawce
0,6 l/ha. To doskonały herbicyd zwalczający wiele uciążliwych chwastów, w tym samosiewy rzepaku. Obserwacje
z ostatnich lat pokazują, że słaba skuteczność zwalcza®

nia samosiewów rzepaku po stosowanych herbicydach
doglebowych była już wystarczająca po uzupełniającym zastosowaniu nalistnym Corum 502,4 SL w dawce
0,8–1,0 l/ha z adiuwantem DASH 0,6 l/ha.
Basagran 480 SL to herbicyd, który zawiera bentazon
(480 g/l). Działa nalistnie i najskuteczniej zwalcza chwasty
do fazy maks. 3–4 liści właściwych. Zalecana dawka to
2,5–3,0 l/ha. Można go stosować w obniżonej dawce 2,0 l/ha,
ale z dodatkiem adiuwanta Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha.
Dodatek adiuwanta jest wskazany w przypadku wystąpienia nalotu woskowego na chwastach, a szczególnie
na komosie białej.

W celu uniknięcia spadku skuteczności herbicydów
Corum 502,4 SL i Basagran 480 SL nie powinniśmy
stosować ich w temperaturze poniżej 10°C oraz przed
wystąpieniem przymrozków. Nie powinno się również ich
stosować w temperaturze powietrza powyżej 22°C.

W sytuacji, gdy na polu stwierdzimy niewystarczającą
skuteczność zwalczania chwastów jednoliściennych
powinniśmy wykonać zabieg z użyciem herbicydu
Focus Ultra 100 EC w dawce:

Najlepszą skuteczność chwastobójczą uzyskamy zawsze,
gdy zastosujemy system mieszany, tzn. składający się
z zabiegów doglebowych i uzupełniających zabiegów
nalistnych. Oczywiście jest to możliwe tylko w przypadku
tych upraw, w jakich dane produkty posiadają rejestrację.

• 4–5 l/ha – chwasty wieloletnie, np. perz właściwy.

®

®

®

I zabieg (doglebowy)
Wing P 462,5 EC 4,0 l/ha lub Stomp Aqua 2,5 l/ha
II zabieg (nalistny)
Corum 502,4 SL 0,8–1,0 l/ha + DASH 0,6 l/ha

®

• 1–2 l/ha – chwasty jednoroczne;

W celu poprawienia skuteczności herbicydu Focus Ultra
lub gdy chwasty są w bardziej zaawansowanych fazach
rozwojowych Focus Ultra 100 EC zalecamy z adiuwantem
Dash w następujących dawkach:
• 1 l/ha + Dash 1 l/ha – chwasty jednoroczne,
• 2 l/ha + Dash 1 /ha – chwasty wieloletnie,
np. perz właściwy.
Skuteczna i kompletna ochrona herbicydowa z zastosowaniem herbicydów doglebowych i nalistnych, która
wyeliminuje zbędne chwasty jedno- i dwuliścienne, pozwoli na osiągnięcie maksymalnych plonów bez obecności
chwastów.

Stomp Aqua 2,5 l/ha bezpośrednio po siewie
i 1,0 l/ha Corum + Dash 0,6 l/ha (11.05.2018 r.)
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Czysta plantacja grochu po zastosowaniu herbicydów:
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Jak radzić sobie
z chorobami
grzybowymi w
strączkowych?
dr inż. Zuzanna Sawinska
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W Polsce uprawa roślin strączkowych traktowana
jest coraz poważniej i profesjonalniej, wraz z tymi
żeń, również związanych z chorobami grzybowymi. Aby można było z nimi skutecznie walczyć,
na przykładzie łubinu opiszemy te choroby i ich
gospodarcze znaczenie.

Korzenie, liście, łodyga, strąki oraz nasiona łubinu żółtego, wąskolistnego czy białego mogą być porażane przez
sprawców wielu chorób grzybowych. Do chorób, których
epidemiczne pojawienie się może powodować duże straty
w plonie nasion łubinów, zaliczyć należy: fuzaryjne więdnięcie łubin, szarą plamistość łubinu (inaczej choroba ta
nazywana jest opadziną liści łubinu) oraz antraknozę łubinu.
Fuzaryjne więdnięcie i szara plamistość łubinu są najbardziej niebezpieczne w uprawie łubinu wąskolistnego,
natomiast antraknoza największe straty gospodarcze
powoduje w uprawie łubinu żółtego oraz białego. Średnie straty w plonie spowodowane wystąpieniem chorób
w uprawie łubinów są szacowane na ok. 10-15%, natomiast epidemiczne wystąpienie danego sprawcy choroby
może spowodować lokalnie straty dochodzące nawet do
80-90% plonu.
Występowanie chorób zależy od fazy rozwojowej roślin
oraz wielu czynników agrotechnicznych, do których zaliczamy: odmiany, zdrowotność nasion użytych do siewu, płodozmian, sposób uprawy, zastosowana ochrona.
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Antraknoza łubinu (Coletotrichum lupini) uznawana jest
za najgroźniejszą chorobę. Jej rozwojowi sprzyja temperatura od 25°C wzwyż i wysoka wilgotność powietrza oraz duża ilość opadów. Porażenie pojawia się już
w początkowym okresie wegetacji. Sprawca choroby
zakaża młode organy kiełkujących nasion, powodując
przedwschodową i powschodową zgorzel siewek. Jednak
zasadniczy okres rozwoju choroby to czerwiec, gdy łubin
kwitnie i jest najbardziej podatny na porażenie. Choroba
występująca na starszych roślinach jest następstwem
infekcji wtórnej powodowanej przez zarodniki konidialne
grzyba. Najbardziej charakterystycznymi objawami choroby
są: więdnięcie wierzchołków pędów oraz pastorałowate
wygięcie się łodyg, powstające w wyniku zamierania tkanek. W jednym lub kilku miejscach na łodydze pojawiają się
małe plamy o brązowo-łososiowej barwie, a jeśli infekcja
wystąpi później, np. w fazie zawiązywania lub wykształcania strąków, objawy choroby widoczne są również na
strąkach. Na polu obserwuje się charakterystyczne gniazda
porażonych roślin. W warunkach atmosferycznych sprzyjających rozwojowi choroby grzyb przerasta tkanki strąka
i poraża także nasiona. Silne porażenie nasion prowadzi
do ich zdrobnienia, zniekształcenia i przebarwienia, a silne
porażenie strąków powoduje pozbawienie ich nasion.
Szara plamistość liści łubinu (Stemphylium botryosum)
– choroba ta znana jest także jako opadzina liści łubinu.
Porażeniu ulegają liście, strąki, niekiedy łodygi, w pewnym
stopniu nasiona oraz wyrastające z nich siewki. Objawy
pojawiają się w lipcu. Począwszy od najstarszych (dolnych)
liści pokazują się na nich okrągłe, najpierw jasne i wodniste plamy o średnicy 2-6 mm. Z czasem przebarwiają
się one na kolor szaroniebieski lub szarobrunatny z ciem-

niejszym obrzeżeniem. Wystąpienie 2-3 plamek na liściu
powoduje jego odpadanie, natomiast ogonek liściowy
pozostaje najczęściej przy łodydze. Plamy na łodygach
i strąkach są okrągłe, o średnicy 1-3 mm, początkowo
barwy czerwonobrunatnej, a później ciemniejące. Łodygi
natomiast są zbrunatniałe i pogięte, a strąki przeważnie
sczerniałe i puste (z wyjątkiem strąków najstarszych na
pędzie głównym). W wyniku wystąpienia choroby część
roślin zamiera przedwcześnie. Te, które przeżyją, wydają
nasiona drobne i pomarszczone. Siewki z nich wyrosłe są
karłowate, pogięte, mają zbrunatniałą i przewężoną łodygę.
Efektem pojawienia się na plantacji tej choroby jest przede
wszystkim ciągłe obniżanie wydajności procesu fotosyntezy
spowodowane procesem opadania liści z rośliny. Mniejsza powierzchnia liści oznacza ograniczenie powierzchni
asymilacyjnej. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest silnie
ograniczony rozwój łubin ponieważ niska efektywność
syntezy prowadzi do zahamowania wzrostu.

Antraknoza łubinu na strąkach

Antarknoza łubinu

Rośliny strączkowe Jak radzić sobie z chorobami grzybowymi w strączkowych?

zmianami pojawia się także, niestety, wiele zagro-

Zazwyczaj jednak na pojawienie się i rozmiar epidemii
znacznie większy wpływ ma rejon uprawy i związane z nim
warunki pogodowe w czasie wegetacji. Najlepsze warunki
do rozwoju chorób grzybowych to obfite i częste opady
deszczu oraz wysoka temperatura.
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Fuzaryjna zgorzel łubinu (Fusarium spp.) widoczna jest
zazwyczaj w okresie wschodów, a więc w początkowych
fazach wzrostu łubinu decydujących o obsadzie i kondycji
roślin na plantacji. Ponieważ wywoływana jest przez kilku
sprawców, trudno jednoznacznie określić czynniki środowiskowe sprzyjające jej występowaniu. Pojawia się w
warunkach nadmiernej wilgotności gleby, jak i wówczas,
gdy ilość wody jest umiarkowana. Temperatura powietrza
też nie jest barierą. Choroba rozwija się równie intensywnie
przy 5°C, jak i 25°C, zależnie od tego, który ze sprawców
będzie w przewadze w wywołanej infekcji.
Fuzaryjne więdniecie łubinu (Fusarium oxysporum f.sp.
lupini), powszechnie nazywane fuzariozą łubinu. Infekcja
pojawia się w czerwcu, kiedy rośliny kwitną i zawiązują strąki. Tkanka w obrębie szyjki korzeniowej gnije, a na przekroju
pędu widoczne jest ciemnienie wiązek przewodzących. Na
łodygach pojawiają się brunatne - najczęściej podłużne

plamy, a na ich powierzchni w czasie wilgotnej pogody
widoczny jest nalot grzybni z zarodnikami. Przy silnym
porażeniu rośliny więdną i żółkną, a ich liście z czasem
całkowicie usychają. Rośliny porażone można bardzo łatwo
wyciągnąć z gleby. Przy silnym porażeniu nie zawiązują
one strąków lub zawiązują strąki ze słabo wykształconymi
nasionami. Wystąpieniu porażenia Fusarium oxysporum
sprzyjają wysokie temperatury powietrza przy jednocześnie
wysokiej wilgotności powietrza i gleby. Grzyb wywołujący
tę chorobę przenosi się z materiałem siewnym.
Do chorób o mniejszym (lokalnym) znaczeniu zaliczyć można min.: mączniaka prawdziwego, mączniaka rzekomego,
rdzę łubinu, czarną zgniliznę korzeni, zgniliznę twardzikową
czy brunatną plamistość liści łubinu, są to jednak choroby
występujące lokalnie mające znaczenie w odniesieniu do
konkretnych gatunków łubinu.

Od BASF:
Mając tak solidną wiedzę o tych chorobach, dzięki
uprzejmości Pani dr Sawinskiej, zastanawiamy się,
jakimi metodami chemicznymi, oczywiście po wykorzystaniu wszystkich pozostałych metod zapobiegania
występowaniu chorób, jesteśmy w stanie skutecznie
zwalczać choroby. Odpowiedzią firmy BASF na ten
problem jest Signum 33 WG w dawce 1 kg/ha.
Produkt ten zwalczy nam takie choroby, jak: szara
pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu.

Antraknoza cykl rozwojowy

Porażone
nasiona

Porażona
siewka

Infekcja
siewki

Wiatr
Temp. 20-25°C
Wilgotność >80%
Opady, Wilgotna gleba
Pastorałowato
zgięta łodyga

Infekcja w fazie
kwitnienia
Porażony strąk
i nasiona

Rośliny strączkowe Jak radzić sobie z chorobami grzybowymi w strączkowych?

Resztki
pożniwne

Porażony plon
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Stomp
Aqua 455 CS
®

Corum

®

502,4 SL

Wing P 462,5 EC
®

Basagran

®

480 SL

Focus Ultra 100 EC Signum
®

®

33 WG

HiStick

®

Rodzaj preparatu

herbicyd

herbicyd

herbicyd

herbicyd

herbicyd

fungicyd

szczepionki bakteryjne

Substancje czynne

bentazon 480 g/l (43,0%),
imazamoks 22,4 g/l (2,0%)

pendimetalina 455 g/l (39%)

dimetenamid-P 212,5 g/l
(19,7%); pendimetalina 250 g/l
(23,2%)

bentazon 480 g/l

cykloksydym 100 g/l

piraklostrobina 67 g/kg (6,7%);
boskalid 267 g/kg (26,7%)

HiStick Soy – co najmniej 2 x 10 (2
mld) żywych komórek bakterii
Bradyrhizobium japonicum;
®

9

HiStick Alfalfa – co najmniej 2 x 10
(2 mld) żywych komórek bakterii
Sinorhizobium meliloti;
®

9

HiStick Lupin – co najmniej 2 x 10
(2 mld) żywych komórek bakterii
Bradyrhizobium sp. Lupinus
®

pobierany jest głównie przez
liście chwastów; najskuteczniej
niszczy chwasty do fazy 2–4
liści

pobierany przez korzenie i części
nadziemne chwastów; najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów

układowy; pobierany jest przez
korzenie i liścienie chwastów;
po jego zastosowaniu nie dochodzi do wschodów chwastów
lub ich zamierania w fazie siewki

pobierany jest przez liście chwastów; najskuteczniej niszczy
chwasty do fazy 3–4 liści

systemiczny; pobierany jest bardzo
szybko przez liście, a następnie
przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin

układowy

powodują efektywniejsze wiązanie azotu z powietrza w glebie
przez rośliny

Forma użytkowa

koncentrat do sporządzania
roztworu wodnego

zawiesina kapsuł w cieczy przeznaczonej do rozcieńczania wodą

koncentrat do sporządzania
emulsji wodnej

koncentrat do sporządzania
roztworu wodnego

koncentrat do sporządzania
emulsji wodnej

granule do sporządzania zawiesiny wodnej

szczepionki na bazie sterylnego
torfu

Chronione uprawy

soja, bób, bobik, groch zwyczajny na suche nasiona, lucerna,
koniczyna, esparceta siewna

groch jadalny zielony, bób, groch
polny, soja, łubiny, koniczyna,
lucerna

łubin wąskolistny, biały i żółty
(uprawiane na zielony nawóz, na
nasiona, na paszę dla zwierząt/kiszonkę oraz jako roślina ozdobna);
groch jadalny uprawiany na świeże
(zielone) nasiona, na suche nasiona i na strąki; seradela, lucerna
siewna, nerkowata i sierpowata,
koniczyna biała, czerwona i
krwistoczerwona (inkarnatka),
wyka siewna, bobik, groch siewny
pastewny (peluszka) uprawiane na
nawóz zielony

fasola, groch jadalny na suche
nasiona, groch jadalny zielony

groch jadalny, lucerna, soja, bób,
fasola szparagowa

groch siewny na suche i świeże
nasiona, groch pastewny
(peluszka) na suche nasiona,
łubin wąskolistny, łubin biały,
łubin żółty

soja (HiStick Soy);
lucerna i koniczyna
(HiStick Alfalfa);
łubiny i seradela (HiStick Lupin)
®

®

®

Działanie

zwalczanie jednorocznych
chwastów dwuliściennych i
niektórych jednoliściennych

zwalczanie rocznych chwastów
dwuliściennych i jednoliściennych

zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych

zwalczanie jednorocznych
chwastów dwuliściennych

zwalczanie perzu właściwego,
chwastnicy jednostronnej oraz
innych chwastów jednoliściennych

zwalczanie chorób grochu siewnego
(askochytoza grochu, plamistość),
grochu pastewnego (rdza grochu,
czekoladowa plamistość grochu)
i łubinu (szara pleśń, rdza łubinu,
askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu)

inokulacja nasion roślin bobowatych; szczepienie ma istotny
wpływ na plon i wytwarzanie
brodawek przez rośliny

Zalecana dawka

soja, bób, bobik na suche
nasiona: 1,25 l/ha lub 2 x 0,6 l/
ha (+ Dash HC 0,6 l/ha); lucerna:
2 x 0,6 l/ha (+ Dash HC 0,6 l/ha);
koniczyna, esparceta siewna: 1,25
l/ha (+ Dash HC 0,6 l/ha); groch
zwyczajny (na suche nasiona):
1,0–1,25 l/ha (+ Dash HC 0,6 l/ha)

groch jadalny zielony: 2,5–3,5 l/
ha; bób, groch polny (peluszka):
3,5 l/ha; soja: 1,5 l/ha (max 2,6 l/
ha); łubin (wąskolistny, żółty, biały): 2,6 l/ha; koniczyna czerwona,
lucerna (plantacje nasienne):
2,2 l/ha

4 l/ha

groch jadalny (zielony i na suche
nasiona): 2,5–3 l/ha; fasola:
2,5–3 l/ha

1–1,2 l/ha – chwasty jednoroczne,
4,5 l/ha – perz właściwy

1 kg/ha

soja – 0,4 kg HiStick Soy na 100
kg nasion;
lucerna i koniczyna – 0,4 kg
HiStick Alfalfa na 45 kg nasion;
łubiny i seradela – 0,4 kg HiStick
Lupin na 100 kg nasion

®

®

®

Najważniejsze zalety

5 w 1:
Mocny na chwasty
Selektywny dla rośliny
uprawnej
Elastyczny w stosowaniu
Łatwy w użyciu
Zapewnia wysokie plony

Docenisz wyższe stężenie
substancji czynnej zamkniętej w
mikrokapsułkach (formulacja CS)
Skutecznie zwalczysz chwasty
w sposób bezpieczny dla roślin
uprawnych
Skorzystasz z wydłużonego
okresu ważności – 4 lata
Przekonasz się, jak przyjazny
jest dla Ciebie i środowiska – nie
brudzi

®

Rośliny strączkowe Oferta BASF dla producentów

Sposób działania

®
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9

®

®

Pole wolne od chwastów,
nawet tych uciążliwych

Długotrwałe działanie chwastobójcze

Wygoda stosowania bez
względu na warunki wilgotnościowe

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów

Bezpieczeństwo dla roślin
uprawnych oraz następczych

Całkowite bezpieczeństwo
dla roślin następczych

Zyskaj spokój i pewność
dzięki ultraskuteczności na
uciążliwe chwasty, w tym
wyczyniec, wiechlinowate,
perz
Zaoszczędź czas i pracę
dzięki jednemu produktowi
do wielu upraw
Nie obawiaj się wykształcania
się odporności chwastów

Szeroki zakres zwalczanych
chorób

Ograniczenie wydatków na
nawozy

Sprawdzone działanie zapobiegawcze oraz interwencyjne

Zmniejszenie wigoru chwastów

Wyższy i lepszej jakości plon
Korzystny wpływ na poprawę
zdolności przechowalniczych

Redukcja zanieczyszczenia
wód gruntowych
Zwiększenie zysków

143

Ochrona preparatami BASF
Soja

Groch

Corum 502,4 SL 1,25 l/ha
+ Dash HC 0,6 l/ha
®

Corum

®

1,0–1,25 l/ha
+ Dash HC 0,6 l/ha

®

Stomp
Aqua 455 CS
®

Corum 502,4 SL
0,6 l/ha
+ Dash HC
0,6 l/ha

®

®

®

Stomp
Aqua 455 CS

12

®

29/39

fungicyd

60

00

szczepionki bakteryjne

09

®

1 kg/ha

HiStick Alfalfa

0,4 kg
na 100 kg nasion

®

Stomp
Aqua 455 CS

®

®

15

23

31

53

Corum 502,4 SL
0,6 l/ha
+ Dash HC
0,6 l/ha

Corum 502,4 SL
0,6 l/ha
+ Dash HC
0,6 l/ha

33 WG

0,4 kg
na 40–50 kg nasion

Signum

Focus Ultra 100 EC

®

51

®

®

HiStick Lupin

15-35

Wing P 462,5 EC

4 l/ha

05

11

Lucerna

®

00

480 SL

Wing P 462,5 EC

Wing P 462,5 EC

®

®

Stomp
Aqua 455 CS
®

®

92
00
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®

2,5–3,0 l/ha

21

herbicyd

Łubin

Oprac.:
R. Krawczyk,
IOR-PIB

Basagran

33 WG

1 kg/ha

®

®

®

11

®

Focus Ultra 100 EC

Focus
Ultra 100 EC

10

Signum

®

Rośliny strączkowe Oferta BASF dla producentów

0,4 kg
na 100 kg nasion

®

HiStick Soy

®

lub
Corum 502,4 SL
0,6 l/ha
+ Dash HC
0,6 l/ha

00

502,4 SL

09

10

11

12

22

49
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zielonej czy też ziarna. W efekcie rolnicy narażani są na
straty finansowe. Oprócz strat finansowych straty azotu
powodują poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego, takie jak zakwaszenie gleby, globalne ocieplenie
i utrata różnorodności biologicznej. Podtlenek azotu (N2O)
uwalniany w procesie nitryfikacji (czyli transformacji jonów
amonowych do azotanów) jest gazem cieplarnianym, który
jest 300 razy bardziej szkodliwy od dwutlenku węgla (CO2).
Amoniak jest uwalniany do atmosfery, a azotany — wymywane do niższych warstw gleby lub do wód, co prowadzi
do eutrofizacji oraz wspomnianej już utraty bioróżnorodności. Ponadto ulatnianie azotu negatywnie oddziałuje na

Więcej
dostępnego
azotu dla
Twoich roślin

zdrowie ludzi poprzez zanieczyszczenie powietrza i smog.
Postępowanie zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego poprzez ustalenie zapotrzebowania roślin na azot,
optymalizację sposobu jego dawkowania, stosowanie

nowoczesnych rozwiązań w postaci stabilizatorów azotu
w nawozach pozwala rolnikom na uzyskanie korzyści ekonomicznych, ale również pozytywnie wpływa na zdrowie
ludzi i środowisko.

Jak działa Limus CL
®

Miejsce aktywne

Podwójne
działanie Limus CL
®

NBPT

Jak działa inhibitor ureazy
Enzym ureaza
Miejsce aktywne

Azot jest niezbędny w produkcji rolniczej jako

NPPT

Pojedynczy
inhibitor ureazy
NBPT

główny czynnik plonotwórczy. Wszystkie pozo-

Różne enzymy potrzebują różnych inhibitorów.
Limus CL dzięki połączeniu dwóch inhibi®

stałe czynniki jedynie warunkują produktywność

Stabilizator azotu Więcej dostępnego azotu dla Twoich roślin

torów ureazy działa skutecznie.

azotu w trakcie okresu wegetacji. Nawożenie

Enzym ureaza

azotem jest zatem niezbędne, tym bardziej, że
ten pierwiastek jest bardzo ruchliwym składnikiem w glebie i podlega różnym procesom, które

Inhibitor ureazy wiąże się z ureazą blokując przemianę
w formę amoniaku. Enzymy ureazy różnią się od

powodują jego straty.

siebie ze względu na pochodzenie i właściwości gleby.

Zapotrzebowanie rośliny na azot jest bardzo
duże, jeżeli nie zostanie on przez nie wchłonięty,
może dojść do jego strat, które różnią się w
zależności od czynników, takich jak warunki
glebowe czy klimatyczne. Niedobór dostępnego dla roślin azotu producenci rolni starają się
czasem równoważyć poprzez stosowanie zbyt
dużej ilości nawozów. Generuje to dodatkowe
koszty, ale nie przynosi wymiernych efektów.
Dochodzi do znaczących strat azotu poprzez:
ulatnianie w postaci amoniaku podczas transformacji z mocznika do NH4+, ulatnianie się w
wyniku denitryfikacji z NO3 - i wymywanie NO3.
Szacuje się, że wykorzystanie przez roślinę
azotu z nawozów mineralnych nie przekracza
50%. Straty azotu mają bezpośredni wpływ
na zmniejszenie odżywienia roślin, a co za
tym idzie obniżenie potencjału plonowania.
Mniej dostępnego azotu to niższy plon masy

Działanie ureazy
Miejsce aktywne

Urea

Enzym ureaza

Ureaza posiada miejsce aktywne, które wiąże się
z mocznikiem i przekształca go
w amoniak oraz dwutlenek węgla.
Stabilizator azotu do płynnych nawozów mocznikowcyh
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Dołącz do nas!
BASF Agro Polska

Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko
do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania
i stosowania tych produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą
wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany
roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności
preparatów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi
żadnej odpowiedzialności.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na
zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych
w etykiecie.

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

