agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Zwalczanie przędziorków w buraku cukrowym! [WIDEO]
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Przędziorki w uprawie buraka cukrowego stanowią poważne zagrożenie.
Sprawdź co zrobić, aby zwalczanie przędziorków w buraku cukrowym było
skuteczne!
Przędziorek chmielowiec to groźny przeciwnik buraka cukrowego. Jeszcze 10-15 lat temu nie
stanowił on zagrożenia, jednak wraz ze zmieniającym się klimatem jego szkodliwość zaczyna
wzrastać. Dowiedz się jak skutecznie walczyć z tym nieproszonym gościem! Specjalnie dla was
wywiad z ekspertem prof. Jackiem Piszczkiem z IOR-BIP w Poznaniu.
Więcej w materiale wideo:

Skąd się wziął przędziorek chmielowiec
Problemy z przędziorkiem chmielowcem rozpoczęły się dla plantatorów buraka cukrowego na
Kujawach. Z bardzo prostego względu, przędziorek chmielowiec lubi wysokie temperatury i małą
wilgotność powietrza. Kujawy, jak wiemy, to nasze centrum suszy. Dzięki temu przędziorek znalazł
tu znakomite warunki do rozwoju. Atakuje przesuwając się od miedz, zakrzewień, wchodzi od
brzegu i powoli przesuwa się w głąb pola.

Żółknięcie liści może być objawem żerowania przędziorka chmielowca. Dlatego należy rozważyć
zwalczanie przędziorków w buraku cukrowym
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– Bardzo charakterystycznym objawem początkowym są lekko przyżółcone liście, następnie liście
pomarańczowieją i zasychają. Problem polega na tym, że gros rolników jeszcze nie bardzo
potrafi odróżnić objawy powodowane przez przędziorki, od innych przyczyn zasychania liści
buraka. Mamy taką sytuację, że przestaje nam przyrastać korzeń, a roślina musi odbudować całą
fabrykę, całe ulistnienie, kosztem tego co zgromadziła. W związku z tym buraki będą miały niższą
zawartość cukru i będą zdecydowanie mniejsze – mówił prof. Jacek Piszczek.

Zwalczanie przędziorków w buraku cukrowym
W przypadku kiedy zaczyna się inwazja przędziorków w kierunku pola, przede wszystkim musimy
prowadzić ochronę na obrzeżach. Nie warto opryskiwać całego pola, tylko te fragmenty, które są
zaatakowane plus kilkanaście metrów. Każdy z plantatorów doskonale wie, że po wierzchu
liście opryskać bardzo łatwo natomiast, jak dotrzeć pod liść?
– Najłatwiej mają ci, którzy mają opryskiwacze w systemie PSP. Korzystając z tego rozwiązania
tworzy się dość silne zamgławianie całości i łatwo dotrzeć pod liście. Natomiast przy klasycznych
opryskiwaczach w różny sposób się do tego podchodzi. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak my to
stosujemy w naszych doświadczeniach, można zastosować końcówki rozpylaczy
dwustrumieniowych z nieco większą kroplą, obowiązkowo duża ilość wody i zwilżacz Slippa w tym
przypadku bardzo polecam. – podkreślał prof. Jacek Piszczek.
Należy stworzyć takie warunki, dzięki którym będzie szansa na dotarcie preparatu pod liście.
W chwili obecnej mamy na rynku jeden zarejestrowany preparat do stosowania w buraku
cukrowym Ortus 05 SC od firmy Sumi Agro Poland. Warto go stosować ze zwilżaczem, aby
dotrzeć pod liście i zwalczyć przędziorka chmielowca.
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