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

Kiedy zwalczać chwasty w rzepaku ozimym?
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Każdy rolnik, co roku stoi przed wyborem herbicydu oraz terminu jego
stosowania. Wykonać zabieg po siewie, a może po wschodach roślin?
Podpowiadamy kiedy zwalczać chwasty w rzepaku ozimym!
Chwasty w rzepaku można zwalczać w dwóch terminach – jesiennym oraz wiosennym. Do dyspozycji
mamy środki doglebowe i nalistne, które stosuje się po siewie oraz po wschodach rzepaku ozimego.
Który termin jest najlepszy, jaką substancję czynną wybrać oraz kiedy ją zastosować? Sprawdź co
będzie najlepsze dla twojej plantacji!
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Zwalczanie jesienią, poprawka na wiosnę
Nikomu nie trzeba przypominać, że jesienne zwalczanie chwastów w rzepaku jest znacznie
skuteczniejsze niż wiosenne. Chwasty najlepiej zwalczać w fazie 2-4 liści właściwych, gdyż
w tym czasie są najbardziej wrażliwe na działanie herbicydów. Taką fazę rozwojową chwasty
osiągają jesienią. Wiosną będą one już w znacznie późniejszej fazie, co oznacza, że będą mniej
wrażliwe na działanie środków chwastobójczych. Dlatego zabieg herbicydowy należy wykonać
jesienią, a ewentualne poprawki zostawić na wiosnę.

Zwalczanie chwastów w rzepaku doglebowo czy nalistnie
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Problematyczne chwasty w rzepaku – bodziszek drobny

Obydwie metody zwalczania chwastów w rzepaku są skuteczne pod warunkiem
dostosowania ich do panujących warunków pogodowych. Decydując się na wybór substancji
doglebowej, którą można zastosować przed i po wschodach roślin należy pamiętać, że będzie ona
skuteczna tylko wtedy, gdy gleba będzie wystarczająco wilgotna. W suchych warunkach korzenie
chwastów nie będą pobierały substancji czynnych. Zatem jeśli po siewie rzepaku gleba będzie
sucha, a opady deszczu nie będą zapowiadane lepiej poczekać na wschody roślin. Wtedy
warto zastosować mieszaninę substancji czynnych działających nalistnie i doglebowo, w celu
poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów.

Chwasty w rzepaku – kiedy zwalczać jednoliścienne
Chwasty jednoliścienne w rzepaku najlepiej zwalczać jesienią, kilka tygodni po siewie. Największy
problem stanowią one na plantacjach, na których w poprzednich sezonach wegetacyjnych
występowały w dużym nasileniu. Problemem mogą być perz, miotła zbożowa, a także
samosiewy zbóż. Na szczęście walka z chwastami jednoliściennymi w rzepaku jest znacznie
łatwiejsza niż z dwuliściennymi. Na rynku środków ochrony roślin jest szeroki wybór graminicydów.
Pamiętajmy, że substancje czynne zwalczające chwasty jednoliścienne najlepiej stosować
z adiuwantem.
Sprawdź również:
Nowość w ochronie herbicydowej rzepaku! [WIDEO]
Więcej chwastów w rzepaku w okresie suszy. Jak je zwalczać?
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Zwalczanie chwastów w rzepaku tylko ze sprawdzonymi substancjami!
Jesienne zwalczanie chwastów w rzepaku: czy jeszcze jest czas?
Zwalczanie chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym!
Jak pozbyć się chwastów w uprawie rzepaku?
Chwasty w rzepaku? Rozpraw się z nimi na 4 sposoby!
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