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Maksymalna ochrona zbóż już od siewu
Autor: Karol Bogacz
Data: 13 września 2017

Zboża są narażone na ataki ze strony patogenów już na etapie siewu.
Zagrażają im zarówno choroby odnasienne, jak i odglebowe. Jak powinna
przebiegać ochrona zbóż już od siewu?

Niezauważalne choroby atakują zboża

Mączniak może zainfekować zboża bardzo wcześnie. Fot: agrofoto.pl; użytkownik: lukasz222

Młode rośliny zbóż są narażone na szereg infekcji, które mogą – często w niewidoczny dla nas
sposób – mogą zredukować plon już w początkowych fazach rozwojowych. Strat tych nie jesteśmy
w stanie nadrobić późniejszymi zabiegami, dlatego warto zwrócić uwagę na maksymalizację ochrony
przed chorobami już na starcie. Jakie choroby zagrażają zbożom? W pszenicy ozimej groźna
jest pleśń śniegowa, zgorzel siewek czy śnieć cuchnąca. Z kolei np. w jęczmieniu jarym
musimy uważać na głownie pylącą. Są to choroby przed którymi zabezpieczyć możemy się
jedynie poprzez zaprawienie nasion. Takie działanie pozwoli zabezpieczyć naszą plantację przed
infekcjami tych charakterystycznych dla „wieku dziecięcego” chorób.
Niemniej uprawom zbóż zagrażają także wczesne infekcje chorobami, które tradycyjnie zwalczamy
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zazwyczaj dopiero podczas zabiegu T1 czy T2.
Implementacja zarówno zaprawy Kinto Duo 080 FS, jak i bezopryskowego fungicydu Systiva
333 FS to najszersze spektrum ochrony jakie możemy zapewnić roślinie już na starcie

Takie działanie stanowi już jednak interwencję, a co za tym idzie skuteczność i efekt nie są już tak
dobre jak w przypadku czystej profilaktyki.
Do takich właśnie wcześnie pojawiających się chorób zaliczyć możemy np. septoriozę liści,
pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkową jęczmienia a także dobrze nam znanego
mączniaka prawdziwego.

Możemy doskonale zabezpieczyć młode zboża bez oprysku

Intensywna produkcja wymaga od nas pełnego zabezpieczenia rośliny już od siewu. Fot. agrofoto.pl;
użytkownik: radekjohn1640

Intensywna uprawa wymaga od nas pełnej profilaktyki już od etapu siewu. Tu w grę wchodzi
zaprawianie nasion. Szerokie spektrum zwalczanych chorób oraz możliwość stosowania we
wszystkich zbożach gwarantuje nam zaprawa Kinto Duo 080 FS. Przede wszystkim pozwala
na pełną ochronę zbóż przed infekcjami ze strony istotnych dla rozwoju zbóż chorobami. W uprawie
jęczmienia – tak jarego jak i ozimego – oraz pszenicy możemy jeszcze pełniej wykorzystać
możliwości ochrony na etapie siewu. W tych roślinach Kinto Duo 080 FS możemy stosować wraz
z Systivą 333 FS. Połączenie czołowej na rynku zaprawy z bezopryskowym fungicydem
pozwala na uzyskanie wielu korzyści.

Podwójna ochrona zbóż – na starcie i bez aplikacji
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Implementacja zarówno zaprawy Kinto Duo 080 FS, jak i bezopryskowego fungicydu Systiva 333 FS
to najszersze spektrum ochrony, jakie możemy zapewnić roślinie już na starcie. Wówczas ochrona
zbóż obejmuje zarówno choroby odnasienne i odglebowe, jak również wczesne infekcje ze
strony chorób tradycyjnie zwalczanych dopiero w zabiegu T1.
Młode rośliny zbóż są narażone na szereg infekcji, które mogą – często w niewidoczny dla
nas sposób – mogą zredukować plon już w początkowych fazach rozwojowych

Dla rośliny to doskonała sytuacja – może w pełni rozwijać się i wykorzystywać swój potencjał bez
skupiania się na walce z infekcją, której często my sami jeszcze nie zauważamy. Zapewniamy więc
młodym zbożom bufor bezpieczeństwa na etapie, kiedy nie jesteśmy jeszcze w stanie wykonać
konwencjonalnego zabiegu nalistnego.
Zdrowa roślina podczas wegetacji jesiennej gwarantuje nam lepsze przezimowanie
i efektywny start na wiosnę. Kinto Duo 080 FS oraz Systiva 333 FS zapewniają taki efekt. Za ich
działanie odpowiadają takie substancje aktywne, jak Xemium (Systiva) oraz tritikonazol i prochloraz
(Kinto Duo). Zastosowanie obu preparatów łącznie to nie tylko pełna ochrona zbóż, ale także większa
niezależność od warunków pogodowych. W przypadku eliminacji wczesnych infekcji do tej pory
musieliśmy wjeżdżać na plantację z ciężkim sprzętem – BASF zmienia podejście do tego tematu.

Jęczmień ozimy jest szczególnie podatny na jakiekolwiek wczesne infekcje. Wysoki plon wymaga
perfekcyjnej ochrony od samego początku. Fot. agrofoto.pl; użytkownik: yacenty

Dawki dostosowujemy do potrzeb rośliny
Systiva 333 FS może być stosowana wraz z Kinto Duo 080 FS w następujących dawkach:
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pszenica ozima – Systiva 333 FS 150 ml + Kinto Duo 080 FS 200 ml / 100 kg ziarna
jęczmień ozimy – Systiva 333 FS 150 ml + Kinto Duo 080 FS 250 ml / 100 kg ziarna
jęczmień jary – Systiva 333 FS 75 ml + Kinto Duo 080 FS 200 ml / 100 kg ziarna
Warto zaznaczyć, że BASF wprowadził od 1 sierpnia promocję – w przypadku zakupu 10 l Systivy
333 FS klienci otrzymują możliwość otrzymania 10 l Kinto Duo 080 FS. Jakie są warunki? Systiva
powinna zostać zakupiona w okresie od 1 sierpnia do końca września, następnie należy wypełnić
zgłoszenie i dostarczyć je wraz z dowodem zakupu (najpóźniej do 5 października). Do 45 dni od
zarejestrowania zakupu przyznana zostanie nagroda.
Podkreślmy, że połączenie obu preparatów stanowi w tej chwili najmocniejszą ochronę młodych
zbóż, jaką możemy zapewnić już na etapie siewu. W intensywnej technologii produkcji polowej zbóż
może to być klucz do sukcesu.
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