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Najnowsze rozwiązanie na chwasty dwuliścienne w zbożach
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Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią pierwsze zabiegi
chemiczne. Rolnicy, którym pomimo przebiegu pogody, udało się jesienią
wykonać zabieg herbicydowy, wybierali zazwyczaj preparaty zwalczające
przede wszystkim miotłę zbożową i ograniczoną grupę chwastów
dwuliściennych. Przeczytaj jaki preparat poprawkowy na chwasty
dwuliścienne będzie najlepszy wiosną!
Nie od dziś wiadomo, że chwasty rozpoczynają wegetację znacznie wcześniej niż zboża i źle
zwalczane mogą stanowić dla nich niemałe zagrożenie. Chwasty obniżają potencjał plonowania zbóż
poprzez konkurencję o składniki pokarmowe znajdujące się w glebie. Zbyt duże zachwaszczenie
pola może wpływać na wyleganie zbóż, co w konsekwencji utrudnia zbiory. Idąc dalej ziarno zbóż
zanieczyszczone nasionami chwastów to także niższe ceny w skupie, oraz gorszej jakości
pasza. Dobrze dobrany oraz zastosowany preparat na chwasty dwuliścienne to podstawa
wysokich oraz dobrej jakości plonów zbóż.

Jak wybrać preparat na chwasty dwuliścienne?
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Herbicyd Pixxaro™ to wiele unikatowych cech m.in. skuteczność w niskiej temperaturze.

Przede wszystkim należy wybrać się na pole i ocenić z jakimi gatunkami chwastów przyjdzie nam
walczyć. Gdy już ocenimy z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia możemy podjąć decyzję
o wyborze herbicydu. Dobry preparat zwalczający chwasty dwuliścienne powinien
charakteryzować się najwyższą skutecznością na kluczowe chwasty pozostałe po
jesiennym zabiegu. Dodatkowo dobrze gdy posiada elastyczny termin stosowania. Jednak jedną
z najistotniejszych kwestii powinna być skuteczność działania w niskich temperaturach oraz
w trudnych warunkach wiosennych. Przy wyborze herbicydu należy zwrócić uwagę na
zawartość substancji czynnych gdyż chwasty na niektóre z nich mogą być uodpornione.

Odporność chwastów na herbicydy
Idealny herbicyd wiosenny powinien charakteryzować się elastycznym terminem stosowania,
działać w niskich temperaturach oraz w trudnych warunkach

Coraz częściej słychać o uodparnianiu się chwastów na herbicydy ma to miejsce
szczególnie w rejonach gdzie stosowane jest intensywne chemiczne odchwaszczanie
upraw. Odporność chwastów, w praktyce oznacza brak wrażliwości niektórych osobników w obrębie
gatunku (biotypów) na taką dawkę herbicydu, która w normalnych warunkach powinna wyeliminować
całą jego populację. Aby zapobiec odporności chwastów należy działać wielokierunkowo.
Ważnym oraz efektywnym działaniem w walce z groźnymi gatunkami chwastów są integrowane
systemy ochrony. Uwzględniają one właściwą agrotechnikę, płodozmian oraz zabiegi mechaniczne.
Oczywiście dobre zwalczanie chwastów nie jest możliwe bez odpowiednich środków ochrony roślin.
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Aby zwalczanie było efektywne należy wybierać stosować rotację preparatów o różnych
mechanizmach działania. Herbicydem, który jest interesującą alternatywą dla powszechnie
stosowanych preparatów jest Pixxaro™ z firmy Dow AgroScience.

Rewolucyjny herbicyd
Herbicyd Pixxaro™ oparty jest na substancji czynnej Arylex™ Active, przeznaczonej do
zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach i innych uprawach. Arylex™ Active to
pierwszy przedstawiciel nowej grupy chemicznej arylopikolinowe. Reprezentuje herbicydy bezpieczne
dla upraw, skuteczne oraz elastyczne w zakresie stosowania.

Bezpieczeństwo dla zbóż
i upraw następczych
Pixxaro™ można stosować
we wszystkich gatunkach
i odmianach zbóż ozimych
oraz jarych (oprócz owsa), od
wczesnych faz rozwojowych
zbóż do późnych stadiów
wzrostu. Jako że substancje
aktywne bardzo szybko
rozkładają się w glebie
i tkankach roślin.

Pixxaro™
Skuteczność działania

Dawki Arylex™ Active
stosowane po wschodach
roślin są bardzo niskie
i wynoszą zaledwie od 3 do
6 g substancji aktywnej na
hektar. Zwalczają one jednak
skutecznie wiele kluczowych
i inwazyjnych chwastów
dwuliściennych, w tym
odporne na inne mechanizmy
działania.

Elastyczność stosowania

W przeciwieństwie do innych
herbicydów na bazie
syntetycznych auksyn
stosowanych w zbożach
Pixxaro™ ma zdolność
zwalczania chwastów
w niskich temperaturach
i trudnych warunkach
pogodowych, które występują
w Polsce wczesną wiosną.
Dzięki temu preparat daje
rolnikom swobodę w zakresie
wyboru terminu aplikacji.
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Pixxaro™ jaki i kiedy stosować?
Pixxaro™ to preparat na chwasty dwuliścienne przeznaczony do ich wiosennego zwalczania
w uprawach zbóż.

Pixxaro™ posiada szerokie okno aplikacji, które pozwala na jego elastyczne zastosowanie w wielu
gatunkach zbóż.

Wykazuje wysoką skuteczność nawet w niskich temperaturach, można go stosować już od
2 °C. Dzięki temu zbieg herbicydowy może być wykonany znacznie wcześniej w porównaniu do
konkurencyjnych preparatów.
Substancje aktywne:
halauksyfen metylu – Arylex™ 12 g/l
fluroksypyr metylu 280 g/l
Pixxaro™ pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinach,
co powoduje zahamowanie wzrostu, deformacje oraz zamieranie chwastów. Deszcz, który wystąpi
po zabiegu nie jest problemem – Pixxaro™ jest odporne na zmywanie już po 1 godzinie od
aplikacji
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Dawka l/ha
0,375

0,5

Chwasty zwalczane przez Pixxaro™
Chwasty wrażliwe
bodziszek drobny*, bodziszek okrągłolistny*,
bodziszek porozcinany*, dymnica pospolita,
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
jasnota różowa, komosa biała, przytulia
czepna
ambrozja bylicolistna*, bodziszek drobny*,
bodziszek okrągłolistny*, bodziszek
porozcinany*, chaber bławatek*, dymnica
pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, jasnota różowa, komosa biała,
mak polny*, poziewnik szorstki*, przytulia
czepna, rdest ptasi*, rdestówka powojowata,
szparzyca promienista, tasznik pospolity

*opryskiwać chwasty we wczesnych fazach rozwojowych (od kilku liści właściwych). W celu
skutecznego zwalczania bodziszków zabieg należy wykonać w najwcześniejszych fazach
rozwojowych, gdy rośliny nie przekroczą 10 cm.
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