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Nowe środki ochrony roślin na nowy sezon i nie tylko!
Autor: Małgorzata Srebro
Data: 8 czerwca 2019

Firma Bayer szykuje wiele nowości na ten i przyszły sezon wegetacyjny.
W portfolio pojawią się nie tylko nowe herbicydy, ale także zaprawa czy
fungicyd. Dni pola gdzie można było zobaczyć efekty ich działania odbyły się
w Chechle. Dowiedz się więcej!
Dni pola dla dziennikarzy mediów rolnych odbyły się 4-5 czerwca w Chechle. W gospodarstwie
Bernadety i Ryszarda Sładek gdzie mieści się Centrum Doradztwa Technicznego (CDT)
zaprezentowano nowe środki ochrony roślin, które pojawiły się lub pojawią w portfolio firmy Bayer.
Wśród nich znajdziemy Huzar Active Plus, Banudr oraz nową przełomowa technologię w uprawie
buraka cukrowego czyli Conviso Smart. Tej jesieni pojawi się także nowa zaprawa pod nazwą Bariton
Super. Gorącymi bułeczkami będą fungicyd zbożowy Ascra Xpro oraz herbicyd Sekator Plus.
Sprawdź relację z poletek!

Trzy nowe środki ochrony roślin dla zbóż!

fot. Małgorzata Srebro
Bariton Super 97,5 FS to nowa zaprawa do zbóż ozimych, o której podczas Dni Pola opowiedziała
Dorota Muszyńska z firmy Bayer

1/4

agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Wiadomo nie od dziś, że podstawą skutecznej ochrony zbóż są zaprawy nasienne. Tej jesieni
w sprzedaży pojawi się najnowsza zaprawa pod nazwą Bariton Super 97,5 FS. Zaprawę tą będzie
można stosować w czterech gatunkach zbóż ozimych. Jest ona połączeniem trzech substancji
czynnych – fludioksonilu, protiokonazolu i tebukonazolu. Zapobiega pleśni śniegowej oraz
innym chorobom odglebowym.
Nowe środki ochrony roślin, które będą dostępne w sprzedaży w 2020 roku to fungicyd Ascra Xpro
260 EC oraz herbicyd Sekator Plus. Ascra Xpro 260 EC dzięki zawartości protiokonazolu oraz
dwóch substancji czynnych z grupy SDHI będzie polecana na zabieg T2 w zbożach. Dzięki
takiemu połączeniu substancji czynnych otrzymamy produkt sprawdzający się w przypadku
utajonych stadiów chorób. Ascra Xpro 260 EC to także korzystny efekt fizjologiczny poprawiający
odporność na stres wywołany suszą. A także zwiększona efektywność fotosyntezy, lepszy rozwój
korzeni i liści, co bezpośrednio przełoży się na wyższą wydajność.

fot. Małgorzata Srebro
Nowe środki ochrony roślin to Ascra Xpro 260 EC oraz Sekator Plus, które sprawdzą się w ochronie
zbóż ozimych i jarych

Sekator Plus to najnowszy herbicyd dedykowany zbożom ozimym oraz jarym oparty na trzech
substancjach czynnych – 2,4-D 433g/l, amidosulfuronunie 25 g/l i jodosulfuronnie 6,25 g/l. Będzie go
można stosować, aż do fazy drugiego kolanka zbóż. Skutecznie rozprawi się z uciążliwymi
chwastami dwuliściennymi tj. przytulia czepna, chaber bławatek czy fiołek polny. W celu zwalczenia
miotły zbożowej będzie polecana mieszanka z produktem Atlantis Star.
Zalecanymi dawkami produktów, w mieszaninie zbiornikowej będzie 0,6 l/ha Sektor Plus
oraz 0,15 kg/ha Atlantis Star. Na poletkach można było zaobserwować również wysoką
skuteczność nowego produktu dostępnego już w sprzedaży Huzar Active Plus.
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Przełom w zwalczaniu chwastów w burakach

fot. Małgorzata Srebro
Conviso® One to skuteczny herbicyd zwalcza nawet zimujące samosiewy rzepaku ozimego

Innowacyjny system Conviso Smart komercyjnie na polach pojawił się już w tym sezonie
wegetacyjnym. Jest to nowa technologia ochrony buraka cukrowego przed chwastami.
Składa się z nasion buraka cukrowego Smart KWS oraz herbicydu Conviso® One. Efekty
działania tego sytemu były widoczne na poletkach. Były one wolne od samosiewów rzepaku
i burakochwastów.
Conviso® One jest odpowiedzią firmy Bayer na wycofywanie z rynku produktów opartych
na desmedifamie. Wg firmy Bayer należy szukać nowych rozwiązań w ochronie buraka przed
chwastami. W doświadczeniach pokazano również możliwość wykorzystania w odchwaszczaniu
buraków Roundup 360 SL. Można go zastosować krótko po siewie, w sekwencji kolejnych zabiegów
przygotowanych w oparciu o Kemiron 500 SC oraz Metron 700 SC.

Łatwiejsza walka z chwastami w strączkach
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fot. Małgorzata Srebro
Bandur 600 SC to nowa propozycja do przedwschodowego zwalczania chwastów w uprawach
strączkowych

Nowością wprowadzoną do sprzedaży w sezonie 2019 jest herbicyd Bandur 600 SC oparty na
aclonifenie. Produkt ten od lat jest znany i ceniony na zachodzie. Bandur 600 SC to herbicyd
przedwschodowy do stosowania w uprawie ziemniaka, grochu na suche nasiona, słonecznika
w dawce 2,5-3 l /ha, a także w innych uprawach m.in. warzyw.
Preparat naniesiony na glebę tworzy powłokę ochronną, najlepiej działa na chwasty w fazie
liścieni i pierwszych liści właściwych. Pierwszymi objawami jego działania jest żółkniecie,
bielenie liści chwastów prowadzące do ich zasychania.

Dni pola i nasiona Deklab
Podczas Dni Pola Bayer w Chechle zaprezentowała poletka z odmianami rzepaku ozmiego oraz
kukurydzy. Wśród prezentowanych odmian znalazł się złoty medalista Polagry – DK Extract,
oraz DK Extime o podwyższonej odporności na suchą zgniliznę kapustnych oraz znakomitej
zimotrwałości. Wśród odmian półkarłowych na uwagę zasługuje DK Sequel. Warto podkreśli, że
rzepaki firmy Deklab mają wyjątkową odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się
nasion, dzięki obecności genu rzepy.
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