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Zabieg T2 w pszenicy już niebawem! [WIDEO]
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Ochrona liścia flagowego to drugi najważniejszy zabieg w uprawie pszenicy ozimej,
którego nie należy pomijać. Dowiedz się jaki fungicyd zastosować, aby zabieg T2
w pszenicy był skuteczny!
Pszenica ozima powoli przechodzi w fazę liścia flagowego. Oznacza to, że niedługo trzeba będzie
wyjechać w pole. Dlatego odwiedziliśmy gospodarstwo w Ligocie Wielkiej, w województwie
dolnośląskim, gdzie został przeprowadzany zabieg T2 jednym z najnowszych dostępnych fungicydów
na rynku – Elatus™ Era od firmy Syngenta.
Więcej w materiale wideo:

Nie taka zła susza w kwietniu
W kwietniu prze długi czas występowała susza, przez co była obawa o przyszłe plony. Sytuację
jednak uratował deszcz. – Po ostatnich opadach deszczu, spadło nam 48 l takiego dobrze
rozłożonego, a susza wpłynęła teraz można powiedzieć bardziej na korzyść bo rośliny
mocno się ukorzeniły, mocno rozwinął się system korzeniowy, który jest przygotowany teraz do
intensywnego pobierania składników. Czyli można powiedzieć, że susza zadziała stymulująco na
rozwój systemu korzeniowego. – mówił Jan Kępa gospodarz z Ligoty Wielkiej. Adam Szepiela,
z Działu Wsparcia Technicznego Syngenta, zwrócił uwagę, że w najbliższym czasie
niezbędna będzie lustracja pól – Te deszcze podczas majówki spowodowały, że wilgotność
w tym momencie wzrosła, no i teraz jak się tu przejdziemy widać już na pewno dużą presję
mączniaka prawdziwego, który jest na samym dolne na źdźbłach. – mówił.

Zabieg T2 w pszenicy jest potrzebny
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fot. Mariusz Drożdż
Elatus™ Era zastosowany na zabieg T2 w pszenicy skutecznie rozprawi się z septoriozą paskowaną
liści

Przebieg pogody wymusił zastosowanie pewnych środków. – Na T1 poszedł Unix z Tilt Turbo,
bardzo trafione rozwiązanie, na dzień obecny dopiero są pierwsze symptomy mączniaka. Teraz
w drugiej dawce będzie szedł Elatus™ Era, który bez problemu sobie z tym poradzi. – mówił pan
Jan. Zaletami Elatus™ Era jak podkreślał Adam Szepiela są:
– Szerokie okno stosowania, ponieważ możemy go stosować od pierwszego kolanka do
fazy końca kwitnienia jeżeli chodzi o pszenicę. Bardzo szeroka rejestracja jeżeli chodzi
o zakres zwalczanych chorób, jednak myślę, że finalnie najważniejsza jest skuteczność dzięki
zwartości Solatenolu™. Na podstawie badań z niezależnego źródła ADAS wiemy, że zwalczanie
septoriozy paskowanej liści, po 40 dniach od zastosowania Elatusa™ Ery, utrzymuje się na
poziomie 80%. Dlatego Elatus™ Era jest bardzo dobrym środkiem do zastosowania podczas
oprysków na liść flagowy. Średnio aplikację T2 wykonujemy po trzech tygodniach od zastosowania
w fazie pierwszego kolanka.
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