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Jeste?my ju? po aplikacji nawozów azotowych w zbo?ach ozimych. Po spoczynku
zimowym ro?liny obudzi?y si? i rozpocz??y wegetacj?. Na wi?kszo?ci pól s? obecnie w
fazie krzewienia. Ju? czas rozpocz?? my?lenie o zabiegach herbicydowych. Czym wi?c
zwalczymy chwasty w zbo?ach ozimych?
Kiedy wykona? zabiegi chwastobójcze?
Zabiegi chwastobójcze wykonujemy na ro?liny zregenerowane, zdrowe, wolne od uszkodze?
spowodowanych przymrozkami, szkodnikami czy pora?eniami chorób. Wa?ne jest, ?eby wiosn? zabiegi
na chwasty w zbo?ach ozimych zosta?y wykonane mo?liwie jak najwcze?niej, z uwzgl?dnieniem
powy?szych czynników (oraz temperatury). Nasze oziminy za chwil? zaczn? rosn?? w oczach, krzewi?
si? i powoli zakrywa? mi?dzyrz?dzia. Spowoduje to trudniejszy dost?p cieczy roboczej do chwastów, które
b?dziemy zwalcza?. Nale?y w tym roku wzi?? pod uwag?, ?e zbo?a, z racji pó?nych zasiewów, wesz?y
w spoczynek zimowy w fazie zazwyczaj 1–3 li?ci (BBCH 11–13). Dopiero teraz, wiosn? zaczn? si? krzewi?.
St?d chwasty maj? bardzo du?? przestrze? do zagarni?cia, mog? wyst?pi? nie tylko w mi?dzyrz?dziach, ale
równie? pojawi? si? w rz?dach.

Z chwastów dwuliściennych na polach występują chwasty tzw. niższego piętra, takie jak: fiołek polny,
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gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa czy niezapominajka.
fot. Fotolia

Uporczywe chwasty w zbożach ozimych i jarych
Ka?da uprawa ma charakterystyczne chwasty wspó?towarzysz?ce. Czasem ich spektrum poszerza si? o chwasty,
które nie zosta?y zwalczone w poprzedniej uprawie (np. je?eli przedplonem zbó? by?y rzepaki, mo?emy spodziewa?
si? teraz samosiewów rzepaku, taszników, tobo?ków). Charakterystycznymi chwastami wyst?puj?cymi w uprawach
zbó? s? zarówno chwasty dwuli?cienne, jak i jednoli?cienne. Z chwastów dwuli?ciennych standardowo na polach
wyst?puj? chwasty tzw. ni?szego pi?tra, takie jak: fio?ek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa czy
niezapominajka, oraz chwasty góruj?ce nad ?anem, takie jak: przytulia czepna, rumian polny, chaber
b?awatek, komosa, czy te? mak polny. Z chwastów jednoli?ciennych najcz??ciej wyst?puje miot?a zbo?owa lub
owies g?uchy, w niektórych regionach coraz cz??ciej pojawia si? problem z wyczy?cem polnym.
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Z chwastów jednoliściennych na polach można znaleźć takie agrofagi jak: miotła zbożowa, owies
głuchy czy wyczyniec polny.

Jak skutecznie wyeliminować chwasty z łanu zbóż ozimych?
Coraz cz??ciej ze wzgl?du na ekonomik?, jak i wygod? (zaoszcz?dzenie czasu i pieni?dzy) rolnicy wybieraj?
kompleksowe zwalczanie chwastów w zbo?ach ozimych. Polega to na ??cznym stosowaniu graminicydu (?rodka
zwalczaj?cego chwasty jednoli?cienne) wraz z herbicydem na chwasty dwuli?ciuenne. ?eby zachowa? bezpiecze?stwo
przy mieszaniu tych ?rodków, zawsze powinni?my kierowa? si? tym, co mówi etykieta i wybiera? zarejestrowane
mieszaniny zbiornikowe. Daje to gwarancj? bezpiecze?stwa naszym uprawom i chroni przed poparzeniem ro?lin czy
te? niew?a?ciwym zastosowaniem i innymi zdarzeniami (jak cho?by z?e wymieszanie ?rodków i zapchanie filtrów
czy rozpylaczy). Wybieraj?c mieszanin? herbicydow?, oprócz jej rejestracji, nale?y zwróci? szczególn? uwag? na
spektrum zwalczanych chwastów.

Owies głuchy należy do chwastów jednoliściennych, w związku z czym może być zwalczany wraz
z miotłą zbożową.

Szerokie okno aplikacji mieszaniny herbicydowej w zbożach ozimych
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Przy wiosennym zwalczaniu chwastów w zbo?ach ozimych (pszenica ozima, pszen?yto ozime) istotn? rol? odgrywa
termin ich zwalczania. W zale?no?ci od pola i wyst?puj?cego na nim zachwaszczenia zasadne b?dzie wcze?niejsze
wykonanie zabiegu chwastobójczego, tj. od razu po ruszeniu wegetacji zbó?. Taka sytuacja b?dzie mia?a miejsce,
gdy na polu b?d? wyst?powa? w du?ym nasileniu chwasty ni?szego pi?tra (o czym wcze?niej ju? wspomniano)
b?d? gdy b?dzie du?o miot?y z jesieni. Z racji du?ej zmienno?ci pogody w okresie wiosennym, warto zainwestowa?
w ?rodki, które dodatkowo b?d? mia?y szerokie okno aplikacji. Wtedy zyskujemy pewno??, ?e zu?yjemy zakupiony
?rodek.

Komosa biała należy do chwastów dwuliściennych, tzw. chwasty górujące nad łanem.

Raz a dobrze, czyli kompletne zwalczanie chwastów w uprawach jarych
w 1 zabiegu
W zbo?ach jarych (takich jak: pszenica jara, j?czmie? jary) zasadne jest wykonanie jednego zabiegu herbicydowego,
który skutecznie rozprawi si? z wszystkimi chwastami na naszym polu, w tym z uwzgl?dnieniem komosy bia?ej czy
owsa g?uchego. W przypadku zbó? jarych nie ma a? tak skomplikowanych problemów jak w oziminach. Podczas
uprawy pól pod jare i ich wysiew, wyst?puj?ce chwasty na polu zosta?y zniszczone mechanicznie. Dopiero wraz ze
wzrostem jarych b?d? pojawia? si? równie? siewki chwastów. Warto poczeka? do pojawienia si? na polach

4/6

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

chwastów jednoli?ciennych, w tym g?ównie owsa g?uchego i kompleksowo zniszczy? wszystkie chwasty.
Podobnie jak w przypadku ro?lin ozimych powinno wybiera? si? ?rodki o szerokim spektrum zwalczania chwastów,
z uwzgl?dnieniem mieszaniny herbicydowej opartej na substancjach aktywnych, które zwalczaj? chwasty jedno-i
dwuli?cienne.

Najważniejsze zalety rozwiązania Axial Komplett Pak

Odpowiedź na kompletne rozwiązania, czyli nowość na rynku: Axial® Komplett
Pak

Rozwi?zaniem, które spe?nia powy?sze wymagania jest nowy pakiet herbicydowy od Syngenta
przeznaczony do stosowania w zbo?ach ozimych i jarych. Na pakiet Axial Komplett sk?ada si?:
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Axial Komplett 50EC (2 l) oraz
Pike®1 20WG 40g
Pakiet ten wystarcza na 2 ha. Nale?y przy tym pami?ta? (o czym szczegó?owo w etykiecie stosowania
?rodka pisze producent), ?e robi?c mieszanin? zbiornikow?, najpierw wsypujemy ?rodki ochrony ro?lin
o formulacji sta?ej (w tym przypadku pierwszy pójdzie ?rodek Pike 20WG, bo formulacja WG to granulat do
sporz?dzania zawiesiny wodnej), a nast?pnie ?OR w formie p?ynnej, czyli Axial Komplett 50 EC
(formulacja EC, czyli koncentrat do sporz?dzania emulsji wodnej).
1

zastrze?ony znak towarowy firmy Nufarm.
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