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Oprysk na chwasty w zbożach jesienią. Sprawdź rezultaty
zabiegu [WIDEO]
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Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych można przeprowadzić w dwóch
terminach – jesiennym i wiosennym. Większość rolników wybiera ten
pierwszy i słusznie! Sprawdź jaki herbicyd na zboża sprawdził się jesienią!
Odwiedziliśmy gospodarstwo na Mazowszu, gdzie jesienią był wykonywany zabieg herbicydowy
w uprawie pszenicy ozimej. Sprawdziliśmy i oceniliśmy skuteczność zastosowanego rozwiązania.
W materiale filmowym dzielimy się z rezultatami przeprowadzonego zabiegu jesiennego oraz
wiosennej lustracji pola.
Więcej w materiale wideo:

Jaki herbicyd na zboża sprawdził się jesienią?
Lustrowana przez nas plantacja pszenicy ozimej znajduje się na Mazowszu. Odwiedziliśmy ją wraz
z przedstawicielem firmy Corteva Agriscience Cezarym Janyszko, w celu dokonania oceny
skuteczności zabiegu herbicydowego wykonanego produktem Quelex™ Complex Pak. – W skład
całego pakietu wchodzą dwa produkty – Quelex i Naceto. Zabieg został wykonany w fazie
dwóch liści właściwych pszenicy. Pomimo braku uwilgotnienia gleby i bezśnieżnej zimy na
plantacji widzimy, że nie ma żadnego zachwaszczenia wtórnego. Nie ma także potrzeby
dokonania żadnych poprawek herbicydowych. Quelex™ Complex Pak jest kompletnym
rozwiązaniem jesiennym do zwalczania większości chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej na
jesieni w zbożach ozimych. – mówił Cezary Janyszko.

Jakie chwasty zwalcza Quelex™ Complex Pak?
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Zastosowanie produktu Quelex™ Complex Pak pozwoliło zrezygnować z wiosennego zabiegu
poprawkowego

– Produkt zawiera w swoim składzie między innymi Arylex™, dzięki temu zwalcza najważniejsze
chwasty. Przede wszystkim bodziszka, chabra, jasnoty, mak, marunę bezwonną, przytulię
czepną oraz chwasty rumianowate. A także samosiewy rzepaku, taszniki i tobołki. Quelex™
Complex Pak jest doskonałym rozwiązaniem na miotłę zbożową, która jest odporna na
herbicydy z grupy ALS.
Pomimo bezśnieżnej zimy i niesprzyjających warunków na jesieni, rozwiązanie Quelex™ Complex
Pak spełniło swoje zadanie, plantacja jest wolna od chwastów i nie potrzeba planować żadnych
wtórnych zabiegów herbicydowych poprawkowych. – dodał przedstawiciel firmy Corteva Agricience.

Specyfikacja Quelex™ Complex Pak
Kiedy najlepiej stosować Quelex™ Complex Pak? Rozwiązanie dostarczone przez Corteva
Agricience należy stosować powschodowo jesienią, od fazy 1-3 liści właściwych zbóż, czyli BBCH
11-13. Rodzi się przy tym pytanie, skoro Quelex™ Complex Pak stosuje się jesienią, to z jakich
powodów informacja o produkcie jest teraz? Przede wszystkim dlatego, ponieważ wiosną dokładnie
widać efekt jesiennego zabiegu. To znakomity czas, aby sprawdzić działanie jesiennych programów
ochronnych i na tej podstawie budować niezbędną wiedzę na przyszłość.
Zalecaną dawką jest – Quelex 25 g/ha + Naceto SC 0,25 l/ha. Mieszanina produktów ma działanie
zarówno nalistne, jak i doglebowe co zapewnia kompleksową walkę z chwastami dwuliściennymi
oraz miotłą zbożową. W składzie produktu Quelex™ znajdziemy takie substancje czynne jak:
florasulam 100 g/kg i halauksyfen metylu – Arylex™ 104,2 g/kg. Natomiast w produkcie Naceto SC
diflufenikan 200 g/l oraz flufenacet – 400 g/l.
Przy stosowaniu mieszaniny Quelex™ + Naceto SC zalecaną ilością wody jest 100-300 l/ha.
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Oprysk powinien być wykonywany dyszami z końcówkami średniokroplistymi. Ponad to mieszanina
ta nie stwarza ryzyka dla roślin uprawianych następczo, środki rozkładają się w ciągu okresu
wegetacji.
Więcej o Quelex™ Complex Pak
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