AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Jak zwalczać chwasty jesienią w zbożach ozimych?
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Chwasty w zbożach w nadchodzącym sezonie mogą okazać się sporym
problemem dlatego walkę należy rozpocząć już jesienią! Dowiedz się jak
zwalczać chwasty jesienią w zbożach!
W nadchodzącym sezonie wegetacyjnym walka z chwastami w zbożach ozimych może okazać się
trudniejsza niż zwykle. Wszystko za sprawą przebiegu pogody. Po pierwsze chwastów na polach
będzie znacznie więcej. Po drugie w większości regionów kraju siewy zostały opóźnione przez obfite
opady deszczu. Sprawdź jak przygotować się do walki z chwastami oraz dlaczego nie należy pomijać
jesiennego zabiegu herbicydowego!

Będzie więcej chwastów w polu!Będzie więcej chwastów w polu!

" class="wp-caption alignright">
W tym sezonie można spodziewać się kompensacji chwastów na polach

Skąd pewność, że chwastów w polu będzie więcej niż zazwyczaj? Sprawa jest prosta. Zima
2019/2020 była wyjątkowo łagodna, a wegetacja trwała praktycznie cały czas. Dni ze
spadkiem temperatur poniżej 0⁰C można było policzyć na palcach jednej ręki. Taki przebieg pogody
sprzyjał rozwojowi chwastów, które stanowiły spory problem na polach gdzie rolnicy nie zdecydowali
się na wykonanie zabiegu jesiennego lub nieprawidłowo dobrali preparaty.
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Problem zaczął przybierać na rozmiarach po wiosennej suszy, a następnie intensywnych opadach
deszczu i stosunkowo wysokich temperaturach, które wystąpiły w czerwcu. Niezwalczone chwasty
miały doskonałe warunki do rozwoju i wydania nasion, dlatego zachwaszczenie plantacji
zbóż ozimych w nadchodzącym sezonie może okazać się sporym problemem. Warto w takiej
sytuacji wykonać zabieg herbicydowy już jesienią. Pamiętajmy, że wiosenne zwalczanie dobrze
rozwiniętych chwastów jest znacznie mniej skuteczne.

Jak zwalczać chwasty jesienią?
Wielu rolników w obecnym sezonie boryka się z problemem >Jak zwalczać chwasty jesienią?
ień w wielu regionach kraju opóźniała terminy siewu jęczmienia, pszenżyta oraz pszenicy ozimej.
W niektórych miejscach siewy trwają w dalszym ciągu, a rolnicy próbują trafić w „okno” pogodowe.
Jak w takiej sytuacji radzić sobie z chwastami na plantacjach? Przystępując do jesiennego
zwalczania chwastów w zbożach, trzeba przeanalizować kilka ważnych aspektów. Przede
wszystkim zanim rozpoczniemy walkę należy regularnie wykonywać lustrację plantacji, aby określić
z jakimi gatunkami chwastów będziemy mieć do czynienia. Następnie warto przemyśleć sprawę
rośliny następczej. Pamiętajmy, że po zastosowaniu niektórych herbicydów wybór może być
ograniczony. Ponadto należy sprawdzić czy dana odmiana nie jest wrażliwa na substancje czynne
zawarte w herbicydzie np. chlorotoluron.
Zanim podejmiemy decyzję o wyborze herbicydu należy uważnie przyjrzeć się zakładanej
plantacji, a także określić zagrożenia jakie mogą wystąpić w tym czasie

Kolejną istotną kwestią jest problem odporności na daną substancję aktywną. Warto dowiedzieć
się czy w naszym regionie nie występują na polach chwasty odporne na substancje czynne
np. z grupy ALS takie jak miotła zbożowa, wyczyniec polny czy chaber bławatek. Następnie
należy także określić jakie gatunki chwastów pojawiły się na naszym polu. Czy występują one
jesienią, wiosną lub są gatunkami zimującymi. Na koniec pozostaje kwestia warunków pogodowych –
temperatury, opadów deszczu oraz wilgotności gleby. Po tak dokładnej analizie możemy już
przystąpić do wyboru herbicydu. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele produktów do jesiennego
odchwaszczania zbóż, jednak substancje aktywne powtarzają się i trzeba na to zwrócić szczególną
uwagę.

Rozpocznij walkę z chwastami już jesienią!
Skuteczną ochroną przeciwko chwastom w zbożach ozimych może być pakiet herbicydów Quelex™
Complex Pak od firmy Corteva. Już jeden jesienny zabieg wystarczy, aby uporać się z t>Rozpocznij
walkę z chwastami już jesienią!
iazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, przytulia czepna czy też samosiewy rzepaku.
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Quelex™ Complex Pak zwalcza szerokie spektrum chwastów w tym miotłę zbożową odporną na ALS
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fot. Corteva

Swoje niezawodne działanie zawdzięcza między innymi zawartości innowacyjnej substancji Arylex™
Active, która jest jednym ze składników herbicydu Quelex™. Oprócz niej w składzie Quelex™
Complex Pak znajdziemy także flufenacet, który skutecznie zwalcza miotłę zbożową także tą odporną
np. na herbicydy o mechanizmie działania ALS.

Jak stosować Quelex™ Complex Pak
Quelex™ Complex Pak na tle innych dostępnych herbicydów na rynku wyróżnia przede
wszystkim szybkość działania oraz odporność na niesprzyjające warunki pogodowe. Może
być stosowany w bardzo szerokim zakresie te>Jak stosować Quelex™ Complex Pak
lex™ oraz Naceto™, które zapewniają wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów jedno- oraz
dwuliściennych. Zalecane dawki Naceto™ 0,25 l/ha + Quelex™ 25 g/ha. Quelex™ Complex Pak
od Corteva to najwyższa skuteczność w rozsądnej cenie. Jest to rozwiązanie efektywne oraz
bezpieczne nie stanowiące zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Więcej informacji o Quelex™ Compkex Pak

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!
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