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Mrozy i co dalej…?
dr inż. Andrzej Jarosz

P

o długiej, mroźnej zimie uprawy ozime nareszcie mogą rozpocząć wegetację. Start jednak nie jest łatwy gdyż rośliny
są w nienajlepszej kondycji.
Przyczyniło się do tego szereg zdarzeń następujących po sobie od jesieni do wiosny. Zasiane jesienią na ogół
w prawidłowym terminie rośliny rosły intensywnie. Jednak w wyniku bujnego wzrostu
już jesienią na niektórych plantacjach można było obserwować braki azotu w glebie.
W styczniu temperatura wzrosła nawet do
10°C i wegetacja powoli zaczęła ruszać.
W połowie stycznia jednak temperatura
zaczęła spadać i w lutym w całym kraju
chwycił porządny mróz. Spadki temperatur
przy gruncie nierzadko dochodziły do -35°C.
Rośliny we wschodniej części kraju były zabezpieczone warstwą śniegu, gorsza sytuacja była na zachodzie i w centrum Polski,
gdzie śniegu brakowało i rośliny były wystawione bezpośrednio na działanie bardzo

niskich temperatur. Śnieg pojawił się na kilka
dni, ale gleba była już bardzo zamarznięta
(niektóre źródła podają, że nawet na głębokość 70-90 cm). W ostatnich dniach lutego
po gwałtownej odwilży i zejściu śniegu z pól
rośliny często były podtopione, ponieważ
głęboko zamarznięta gleba nie pozwalała
na wsiąkanie wody. Po kilkudniowym ociepleniu w rejonach, gdzie pokrywy śnieżnej
w czasie największych mrozów nie było
ukazał się dramatyczny obraz. Szaro białe
pola – liście roślin w większości przypadków
całkowicie zmarznięte. Trudno jeszcze ocenić stan przezimowania ozimin – wydaje się,
że rzepak jest w dobrej kondycji, natomiast
pszenice ucierpiały mocniej – jednak występuje tutaj znaczne zróżnicowanie pomiędzy
odmianami. Na domiar złego drugi tydzień
marca przywitał nas piękną słoneczną pogodą i dużymi spadkami temperatur w nocy.
W dzień w wyniku intensywnej operacji słonecznej rośliny silnie się nagrzewały, po czym
2
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gdy po zachodzie słońca temperatura bardzo szybko spadała nawet do
-10°C. W takich warunkach rośliny często
ulegają uszkodzeniom mechanicznym, które stanowią bramę wejścia dla patogenów.
Cały ten zestaw warunków pogodowych,
który zafundowała nam przyroda sprawił,
iż rośliny rozpoczynają nowy sezon wegetacyjny mocno „zmęczone” i osłabione o ile
w ogóle przetrwały zimę. Każdy rolnik widząc
tak osłabione rośliny zastanawia się co zrobić, aby pomóc im osiągnąć jak najlepszą
kondycję, by w niedalekiej przyszłości mogły
odwdzięczyć się w postaci wysokiego plonu.
Obecnie rynek oferuje nam wiele produktów
od różnego rodzaju nawozów dolistnych, aktywatorów, poprzez różne zagadkowe wspomagacze do biostymulatorów. I tutaj rolnik
staje przed dylematem. Co wybrać? Czy
kupić w atrakcyjnej cenie przysłowiowego
„kota w worku”, czy środek znany na rynku,
wszechstronnie przebadany przez naukowców i sprawdzony przez rzesze rolników. Czy
wybrać nawóz, czy np. biostymulator. Wybór
należy do każdego z nas, jednakże zdrowy
rozsadek podpowiada aby wybrać produkt

dobrze znany i przebadany. Doświadczenia
pozostawmy naukowcom. W pierwszym rzędzie należałoby zastosować nawóz, aby rośliny nie głodowały, a następnie po ruszeniu
wegetacji biostymulator – aby pobudzić rośliny do wzrostu, rozwoju i regeneracji. Ważne
jest, aby pobudzone przez biostymulator
do wzrostu rośliny miały dostateczne ilości
składników pokarmowych do pobrania.
Jednym z najbardziej znanych i najlepiej
przebadanym środkiem wspomagającym osłabione rośliny jest biostymulator
Asahi SL. Jest to jedyny zarejestrowany
biostymulator o mechanizmie działania przebadanym już na poziomie genu.
Asahi SL zawiera w swoim składzie związki
fenolowe naturalnie występujące w komórkach roślinnych i uczestniczące w szeregu
procesów biochemicznych i fizjologicznych
roślin. Od wielu lat obserwuje się pozytywny
wpływ zastosowania Asahi SL na roślinę polegający między innymi na wspomaganiu jej
w szybkim reagowaniu na czynniki stresowe.
Następuje to dzięki uwalnianiu większej ilości energii dostępnej roślinie, przyspieszeniu
przepływu cząsteczek w komórce i między

Asahi SL

tkankami, wzmocnieniu ścian komórkowych
czy poprzez usprawnienie gospodarki hormonalnej w roślinie, a co najważniejsze poprzez zwiększenie efektywności fotosyntezy
i lepszej gospodarce wodnej.
W uprawie rzepaku ozimego najsilniejszym
czynnikiem stresowym jest ostra zima.
Uszkodzone i osłabione przez mrozy rośliny łatwo są porażane przez patogeny.
Warunkiem otrzymania wysokich plonów jest
szybki start i efektywna regeneracja osłabienia, a niejednokrotnie także uszkodzeń
zimowych. Nie zawsze udaje się zapewnić
taki start roślinom tradycyjnymi metodami agrotechnicznymi dlatego niezbędnym
wydaje się zastosowanie biostymulatora.
Najlepszy termin stosowania Asahi SL to
wiosenne ruszenie wegetacji, gdy rzepak
wytworzy pierwsze nowe liście. Termin stosowania zbiega się z wykonaniem zabiegu
zwalczania chowacza. Dawka 0,6 l/ha. Koszt
zabiegu na 1 ha wynosi około 60 zł.
Efekty działania biostymulatora Asahi SL
potwierdzane były na tysiącach hektarów podczas wielu badań polowych prowadzonych od lat na terenie całej Polski.

W doświadczeniach w uprawie rzepaku
ozimego stosowano jednokrotny zabieg biostymulatorem Asahi SL wykonany w dawce
0,6 l/ha po ruszeniu wegetacji, zanim rośliny
zaczną wybijać w pęd. Już kilka dni po zastosowaniu biostymulatora Asahi SL można dostrzec różnicę w wyglądzie i wigorze
roślin w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Efektywniejsza regeneracja uszkodzeń
zimowych i bujniejszy wzrost wiosną prowadzi do wyższej liczby najbardziej plonotwórczych rozgałęzień I-go rzędu, wzrostu
liczby łuszczyn. Ponadto wzmocnienie powstających w tym czasie komórek zalążni
i pylników prowadzi do wyższej liczby nasion w łuszczynie a także wzrostu masy
1000 nasion. Po zastosowaniu Asahi SL
rośliny rzepaku są mniej narażone na suszę
dzięki silniejszemu systemowi korzeniowemu oraz odporniejsze na późne przymrozki. Obserwowane efekty skutkowały
wzrostem plonu rzepaku średnio o 10 %.
Zaobserwowano również wyraźną tendencję do wyższych różnic między polem kontrolnym a opryskanym Asahi SL na plantacji
silniej uszkodzonej podczas zimy.

– biostymulator o najszerzej
przebadanym mechanizmie działania

Dr Arkadiusz Przybysz, prof. dr hab. Helena Gawrońska
Biostymulatory to preparaty służące wzmacnianiu i stymulowaniu roślin. Pomagają one roślinom nie zmieniając otaczającego ich środowiska, nie usuwają czynnika streso
wego ani nie zmieniają jego natężenia. Nie są także składnikami pokarmowymi. Ich działanie polega na usprawnieniu naturalnie występujących w roślinach mechanizmów
łagodzących negatywne skutki niekorzystnych warunków, a w sytuacji, gdy te zbliżone są do optymalnych umożliwiają lepsze wykorzystanie potencjału genetycznego upra
wianych odmian.
Jednym z głównych problemów, z jakimi boryka się produkcja roślinna jest przeciwdziałanie niekorzystnym czynnikom środowiska,
które znacząco obniżają wielkość i jakość
plonu. Sytuacje, w których rośliny, w najważniejszych momentach uprawy, cierpią od
wiosennych przymrozków, gradu lub suszy są
coroczną bolączką rolników, w tym ogrodników. A wymienione zagrożenia to tylko przykłady najpopularniejszych stresów. Rośliny,
jako organizmy osiadłe, wykształciły na drodze ewolucji mechanizmy, które przynajmniej
częściowo pozwalają im przeciwdziałać niekorzystnym warunkom środowiska. Niestety
negatywne skutki stresów często sprawiają,
że naturalne reakcje obronne roślin mogą
być niewystarczające, co w konsekwencji
prowadzi do znacznego zmniejszenia plonu
oraz obniżenia jego jakości. Dla producentów
oznacza to poważne straty finansowe i aby
ich praca była opłacalna zmuszeni są szukać
nowych rozwiązań. Dlatego też coraz istotniejszą rolę w produkcji roślinnej odgrywać
będzie grupa preparatów określanych mianem biostymulatorów roślinnych, a których
zadaniem jest ochrona rośliny przed niekorzystnymi warunkami w trakcie uprawy.

Mechanizm działania Asahi
– badania były niezbędne
Mimo, iż biostymulatory stosowane są już od
wielu lat, a ich skuteczność w praktyce potwierdzona została przez producentów i naukowców, to do niedawna zupełnie brakowało
informacji na temat sposobu ich działania.
Z tego powodu w Samodzielnym Zakładzie
Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa SGGW
podjęta została próba wyjaśnienia mechanizmu działania najpopularniejszego obecnie
biostymulatora, czyli Asahi SL (mieszanina
trzech naturalnie występujących w roślinach
nitrofenoli). Prace były i są realizowane przy
finansowym wsparciu ze strony firm Asahi

Chemical Mfg. Co. Ltd., Japonia oraz Arysta
LifeScience Polska Sp. z o.o. Aby w pełni
poznać specyfikę i możliwości preparatu badania przeprowadzono na każdym poziomie
organizacji biologicznej rośliny, począwszy od
łanu na polu, poprzez cechy morfologiczne
pojedynczej rośliny oraz zachodzące w niej
procesy fizjologiczne i biochemiczne, kończąc na zamianach w aktywności poszczególnych genów. Obiektem badań były rośliny

rzodkiewnika pospolitego, rzepaku ozimego oraz szarłatu uprawiane zarówno w warunkach optymalnych dla ich prawidłowego
wzrostu i rozwoju oraz w stresowych (susza,
zasolenie, metale ciężki i przymrozki). Rośliny
rzodkiewnika pospolitego i szarłatu uprawiane były w kontrolowanych warunkach kamer
wzrostowych i szklarni, a rzepaku ozimego
w warunkach polowych na polu doświadczalnym SGGW.

Fot. 1. Rośliny rzodkiewnika pospolitego rosnące w warun
kach optymalnych traktowane (po lewej) i nietraktowane
Asahi SL (po prawej).

Wpływ Asahi na wzrost
i rozwój roślin
Wyniki uzyskane w większości doświadczeń pokazują, że Asahi SL, niezależnie od
gatunku i warunków uprawy, pozytywnie
wpływał na wzrost i przyspieszał rozwój roślin, szczególnie generatywny (fot. 1). Rośliny
traktowane preparatem były nie tylko wyższe,
ale wytwarzały również więcej rozgałęzień

Fot. 2. Rośliny rzodkiewnika pospolitego rosnące w stresie su
szy w podłożu traktowane (po lewej) i nietraktowane Asahi SL
(po prawej).
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Rys 1. Wpływ Asahi SL na intensywność fotosyntezy roślin rzepaku ozimego upra
wianych w sezonie wegetacyjnym 2006/07
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Ochronna rola Asahi
Rośliny, które traktowano Asahi SL bardzo
dobrze radziły sobie w niekorzystnych warunkach, w tym z niedoborem wody w podłożu
(fot. 2). Mimo wyższej transpiracji, czyli w praktyce utracie wody przez liście, jej względna zawartość w roślinach opryskanych preparatem
nie zmieniała się w porównaniu z nietraktowanymi. Dzieje się tak dlatego, że biostymulator
pozytywnie wpływa także na wzrost i rozwój
korzeni, które po opryskaniu roślin stają się
dłuższe i bardziej aktywne. Śmiało można
więc stwierdzić, że preparat pomaga roślinom
rosnących w warunkach suszy.
Ochronne działanie Asahi SL nie ogranicza sie tylko do niedoboru wody w podłożu.
Jego pozytywny wpływ odnotowano także
w przypadku późnowiosennych przymrozków. Rzepak ozimy traktowany biostymulatorem w warunkach polowych w sezonie
2006/07 właściwie nie odczuł znacznego
obniżenia temperatury w pierwszej połowie
maja (nawet -5oC). Badania wykazały, że parametry charakteryzujące zdolności organizmu do obrony przed tego typu stresami
u roślin opryskanych preparatem nie obniżyły się i znacznie przewyższały uzyskiwane
w roślinnych kontrolnych (rys. 2). Informacja
ta ma ogromne znaczenie praktyczne. Asahi
SL ma szanse stać się nieocenionym orężem
w walce z negatywnym wpływem niskiej temperatury i przyśpieszać regenerację roślin po
okresie zimowym.
Biostymulator łagodził także skutki stresu
metali ciężkich u roślin rzodkiewnika pospolitego oraz podwyższonego zasolenia u roślin
szarłatu, co obecnie może mieć mniejsze
znaczenie dla producentów roślinnych, ale
w przyszłości, wraz z wzrastającym zanieczyszczeniem środowiska, powinno odgrywać bardzo ważną role. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że Asahi SL może uratować
tylko w pełni funkcjonalne komórki. Jeżeli
poziom stresu jest zbyt wysoki, lub preparat
zastanie zastosowany zbyt późno, możemy
nie uzyskać zadawalających rezultatów.

Fot. 3. Fragment płytki mikromacierzowej
służącej do oceny zmian w profilu ekspre
sji genów. Każda z kropek reprezentuje
część określonego genu, a ich kolory mó
wią o aktywności lub jej braku albo róż
nym poziomie ekspresji danego genu
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bocznych, na których było więcej łuszczyn
z większą liczbą nasion. Biostymulator stymulował akumulację biomasy, a u rzepaku
ozimego zwiększał ciężar nasion. Większa
liczba nasion i ich większy ciężar musiały
skutkować podwyższeniem plonu.
Przyczyną zwiększonej biomasy i plonu była
wyższa, po zastosowaniu Asahi SL, intensywność fotosyntezy. Zwiększoną intensywność tego procesu u roślin rzepaku ozimego
notowano przez 54 dni od wykonania zabiegu (rys. 1), co jest nowym odkryciem, ponieważ według informacji producenta, korzystny efekt preparatu powinien utrzymywać się
w roślinie do 2 tygodni. Stwierdzono także
zwiększoną zawartość chlorofilu w liściach,
a rośliny rzodkiewnika pospolitego miały
ponadto większą całkowitą powierzchnią
asymilacyjną liści. Podwyższoną zawartości
chlorofilu obserwowano przede wszystkim
w późniejszym okresie wegetacji, co w praktyce świadczy o opóźnieniu procesów starzenia. Zaznaczyć trzeba, że rejestrowane
zmiany w wyżej wymienionych procesach
zazwyczaj nie były spektakularne, często
nieistotne statystycznie, a w pojedynczych
eksperymentach notowano albo zupełny brak
wpływu preparatu lub, co zdarzało się niezwykle rzadko, wpływ ten mógł być nawet
nieznacznie negatywny. Mając jednak na
uwadze fakt, że fotosynteza jest procesem
ciągłym i zachodzi przez cały okres wegetacyjny w każdej części rośliny gdzie jest
chlorofil, to oczywistym wyda się fakt, że
nawet niewielki wzrost w jej intensywności
ma ogromny wpływ na wielkość plonu.
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Wpływ Asahi na
„aktywność” genów
Cała informacja o tym, jak w danej chwili powinny funkcjonować wszystkie żywe organizmy zapisana jest w ich genach. Każda zmiana w intensywności procesów zachodzących w roślinie, także tych najważniejszych,
jak fotosynteza czy wytwarzanie nasion, ma
swoje podłoże i bezpośrednio zależy od poziomu ekspresji, czyli „aktywności”, odpowiedzialnych za nie genów. Ekspresja genu to
skomplikowany proces, w którym informacja
genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, którymi
mogą być np. białka. Efektem podwyższonej
ekspresji genu jest więc zwiększona synteza
związków, za które dany gen odpowiada.
W SGGW sprawdzono czy, i jeśli tak, to w jakim stopniu Asahi SL wpływa na aktywność
genów roślin rzodkiewnika pospolitego rosnących w warunkach optymalnych i stresu suszy. Badania zrealizowano z wykorzystaniem mikromacierzy, najnowocześniej
obecnie technologii stosowanej w biologii
molekularnej. W technologii tej na niewielkiej
powierzchni (szkło lub tworzywo sztuczne),
często mniejszej niż powierzchnia szkiełka mikroskopowego, znajduje się kilka kopii
wszystkich genów danego organizmu (rys 3).
Eksperyment mikromacierzowy, jako jedyny
pozwala na jednoczesne prześledzenie oraz
precyzyjne zarejestrowanie zmian w ekspresji
wszystkich genów (nawet do kilkudziesięciu
tysięcy). Zmiany te mogły zostać wywołane
przez jakikolwiek czynnik zewnętrzny, np. suszę czy inny stres lub/i zastosowanie biostymulatora. Doświadczenia wykazały, że Asahi
SL istotnie zmienia ekspresję bardzo wielu

genów. Wśród genów, których ekspresja została zmieniona po traktowaniu roślin rzodkiewnika pospolitego biostymulatorem, ponad 90% to geny o podwyższonej ekspresji,
czyli bardziej „aktywne”. Preparat, niezależnie
od warunków uprawy, podwyższał ekspresję
genów związanych z kluczowymi procesami
zachodzącymi w roślinach (wzrost i rozwój,
fotosynteza i transport asymilatów, hormony roślinne, kanały wodne czy mechanizmy

fot. 3. http://ki.se/ki/jsp/polopoly.
jsp?d=3833&a=1349&l=en
obronne). Na wyraźne podkreślenie zasługuje także fakt, że zidentyfikowane funkcje
genów o zmienionej ekspresji bardzo dobrze
korespondują z przeprowadzonymi w tych
samych doświadczeniach pomiarami wzrostu
i rozwoju roślin oraz zachodzących w nich
procesów fizjologicznych.
W świetle przedstawionych powyżej wyników
oraz dostępnych danych literaturowych jednoznacznie można stwierdzić, że biostymulator Asahi SL to preparat, który pozytywnie
wpływa na większość badanych procesów
oraz mierzonych parametrów, a najważniejszą przyczyną pozytywnego działania biostymulatora jest podwyższenie ekspresji wielu
ważnych genów. Nieliczne wyjątki stanowiły
sytuacje, kiedy preparat stosowany był w stężeniach za niskich, lub zbyt wysokich oraz
gdy podczas uprawy (doświadczenia) nie
wystąpiły (nie stosowano) czynniki stresujących. Pozytywny wpływ Asahi SL, w warunkach zbliżonych do optymalnych, wyraża się
stymulacją badanych procesów życiowych,
a w przypadku wystąpienia stresu wywołanego wiosennymi przymrozkami u rzepaku
ozimego i suszy u rzodkiewnika pospolitego
preparat pełni również rolę ochronną.
Fot. 1, 2 A. Przybysz.
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Zalecenia
stosowania
Asahi SL
w rzepaku

W

arunkiem uzyskania
wysokich plonów rzepaku ozimego jest jego
szybki start wiosną,
bezzwłoczny rozwój
systemu korzeniowego i bujny wzrost części nadziemnej. Jedynie
rośliny w dobrej kondycji są w stanie wydać
zadowalający plon. Rzepak charakteryzuje
się bardzo wysokimi zdolnościami regeneracyjnymi, jednakże zastosowanie Asahi SL
dodatkowo wspomaga rośliny we wzroście
i rozwoju. Im łatwiej i szybciej rośliny przezwyciężą osłabienie po zimie, tym wyższe
plony wydadzą.

Zalecenia stosowania

Podstawowym zabiegiem w technologii
uprawy rzepaku ozimego jest jednorazowy oprysk Asahi SL po wznowieniu wegetacji wiosną, zanim rośliny zaczną wybijać w pęd.
 Dawka: 0,6 l/ha
Jedynie w przypadku plantacji w słabszej
kondycji zaleca się wykonać drugi oprysk
Asahi SL w dawce 0,6 l/ha po około 2 tygodniach od zabiegu pierwszego.

Nowoczesna formulacja Asahi SL na bazie
roztworu wodnego została przystosowana
do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

Efekty stosowania

Już kilka dni po zabiegu można dostrzec
różnicę w wyglądzie i wigorze pomiędzy roślinami opryskanymi Asahi SL a roślinami
kontrolnymi. Zastosowanie biostymulatora
prowadzi do uzyskania:
 wyższej liczby najbardziej plonotwór
czych rozgałęzień I rzędu,
 wzrostu liczby łuszczyn.
Ponadto biostymulacja powstających w tym
czasie komórek zalążni i pylników prowadzi do:
 wyższej liczby nasion w łuszczynie.
Po zastosowaniu Asahi SL rośliny rzepaku
ozimego są mniej narażone:
 na przymrozki,
 na suszę, dzięki silniej rozbudowane
mu systemowi korzeniowemu.

prowadzone są doświadczenia dotyczące
zastosowania Asahi SL w technologii uprawy rzepaku ozimego.
We wszystkich lokalizacjach stosowano ten
sam układ doświadczenia – dwie kombinacje:
 kontrola (standardowe zabiegi
ochrony),
 Asahi SL (w dawce 0,6 l/ha po ruszeniu
wegetacji rzepaku w terminie stan
dardowych zabiegów ochrony przed
chowaczami).

W 13 gospodarstwach uzyskano przyrosty
plonów powyżej 20%. Jedynie w 11 lokalizacjach odnotowano przyrost plonu niższy
niż 5% (wykres 1).

W sumie wykonano łącznie 119 doświadczeń
zlokalizowanych w całej Polsce, w tym 89

Proste opracowanie struktury plonu rzepaku oparte na rzeczywistych danych doświadczalnych pokazuje, że wzrost:
 liczby łuszczyn jedynie o 2 sztuki/roślinę,
 nasion tylko o 2 w łuszczynie
daje przyrost plonu rzędu 10-15%.

Struktura plonu rzepaku

Struktura plonu rzepaku

Doświadczenia

kontrola

Od wielu lat w ośrodkach naukowych, doradczych i wielu wiodących gospodarstwach

obsada (szt./m2)
liczba łuszczyn (szt./rośl.)

Wykres 1. Zestawienie wyników doświadczeń wdrożeniowych
30

liczba nasion (szt./łuszcz.)

25
Liczba doświadczeń

łanowych (duże powierzchnie uprawne) i 30
ścisłych – poletkowych.
Zestawienie wyników zaprezentowane poniżej na wykresie pokazuje, że:
Średnio dla wszystkich 89 doświadczeń łanowych przyrost plonu po jednokrotnym
zastosowaniu Asahi SL wyniósł 12%.
W ponad 60% wszystkich badań przyrost
plonu był wyższy niż 10% w stosunku do
kontroli.

20

35
x
80
x
20

35
x
82
x
22

56 000 nasion

63 140 nasion

x

x

MTN (g)

5,5

5,5

PLON (dt/ha)

30

34

15
10
5
0

0-5%

5-10%

10-15%

15-20%

20-25%

>25%

Kalkulacja zysków

Przyrost plonu (%)

Koszt jednokrotnego zabiegu Asahi SL wraz z odsetkami od inwestycji zwraca się już przy przyroście plonu rzędu 0,4 dt/ha.

Wykres 2. Plon rzepaku ozimego z doświadczeń wdrożeniowych
(dt/ha)

 Koszty i zyski z zastosowania biostymulatora Asahi SL:

60

kontrola

przyrost

55

Asahi SL

7%

50

Plon (dt/ha)

45

przyrost

przyrost

przyrost

40

12%

7%

12%

35
30
25
20

Wartość Asahi SL
Przychód

przyrost

18%
2003

Wartość plonu

Kontrola

Asahi SL

30

34

5.700 zł

6.460 zł

- zł

57 zł

5.700 zł

6.403 zł

Zysk
2004

2005

2006

2003-2006

Do obliczeń przyjęto dane z 2011 r.: Asahi SL – 94 zł/l; rzepak 1900 zł/t

703 zł
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Rozmowa z Hanną Szulc – Dział Płodów Rolnych Arysta
LifeScience Polska Sp. z o.o.

Przezimowanie rzepaku zdaje się być
główną troską jego producentów i tema
tem rozmów i dywagacji. Jak Pani ocenia
sytuacje na polach.
Hanna Szulc. Na przedwiośniu, jak co roku
stawiane jest pytanie o przezimowanie rzepaku. W tym roku o tyle jest ono zasadne,
że mieliśmy bardzo długą, nietypowo ciepłą
jesień i bardzo mroźną, zimę z niewielką
pokrywą śnieżną. Jesienna wegetacja doprowadziła do zubożenia gleby w składniki
mineralne, mróz w styczniu i w lutym znacznie pogorszył kondycję roślin.
Dziś , na początku marca jest zbyt wcześnie by określić procentowo jak duże będą
te straty, ale za 2-3 tygodnie producenci
rolni staną przed dylematem czy ratować
plantacje czy też zdecydować się na uprawy jare.
No właśnie, nie będą to łatwe decyzje,
szczególnie że aktualna cena rzepaku
jest bardzo korzystna.
Ceny rzepaku technologicznego od ubiegło
rocznych żniw utrzymują się na wysokim poziomie 1800 – 2000 zł/tonę. Dziś dostępne
informacje rynkowe pozwalają przypuszczać, że ceny rzepaku raczej nie spadną.
GUS oszacował areał rzepaku ozimego pod
zbiory 2012 na 800 tyś ha, (niezależne oceny
mówią o ok. 840 tyś ha). W 2011 roku w naszym kraju wg GUS został zebrany rzepak
z 830 tyś ha , plon niestety był niski 2,2 tony
z ha (poniżej średniej pięcioletniej 2,4) tak
więc zebrano niecałe 1,9 mln ton rzepaku.
W tym roku patrząc na powierzchnię uprawy i kondycję roślin na razie nie zanosi się,
żeby zbiór mógł być istotnie większy, z tego
punktu widzenia cena powinna się utrzymać,
a przy sprzyjających warunkach rynkowych
nawet wzrosnąć.

Jak wysoka będzie cena rzepaku w tym
sezonie?
Na cenę jak wiadomo wpływa wiele czynników, nie tylko podaż i popyt na rzepak
w Polsce i Europie, ale też ceny innych surowców oleistych. Nie bez znaczenia są również
ceny olejów, ropy naftowej, sytuacja na rynkach finansowych i towarowych na świecie.
Wstępne sygnały dochodzące z rynku europejskiego o stanie zasiewów rzepaku ozimego
pod zbiór 2012 są zróżnicowane. I tak żeby
wspomnieć tylko o największych producentach w Europie: we Francji rzepaki są w dobrej kondycji, w Niemczech są wymrożone
lokalnie, im bardziej na wschód tym straty są
większe. Na Słowacji i na Węgrzech już od zeszłego roku jest problem z rzepakiem kiedy to
wyjątkowo sucha jesień sprawiła, że posiany
rzepak nie powschodził, prawdopodobnie na
tych obszarach zostanie posiana kukurydza.
W Polsce plantacje rzepaku w zależności od
grubości okrywy śnieżnej wyglądają nieźle –
tam gdzie była ona gruba, lub bardzo źle tam
gdzie śniegu nie było wcale.
Co według Pani należy zrobić w aktual
nej sytuacji?
Decyzję czy kontynuować uprawę rzepaku
ozimego czy zaorać plantację i zasiać odmiany jare producenci podejmują po sprawdzeniu
ile roślin przeżyło. Fachowcy wypowiadają
się, że opłaca się ratować plantację rzepaku
ozimego gdy przeżyło około 15 roślin/ m2.
Rośliny lepiej się rozkrzewią i przy zastosowaniu odpowiedniego nawożenia i ochrony
można uzyskać jeszcze wyższy plon niż z rzepaku jarego. Poza tym żeby zasiać rzepak jary
muszą zostać poniesione dodatkowe nakłady
chociażby na nasiona, uprawę i siew.
Warto zatem popracować nad wysokością
plonu posiadanej plantacji włączając w technologię uprawy np. biostymulatory.

Asahi SL
to biostymulator
wzrostu plonowania roślin.
Asahi – wewnętrzna siła,
spokój i satysfakcja.

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90,
www.arystalifescience.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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i
– aktywatory plonowania roślin rolniczych
Jednym z czynników warunkujących wysokie plonowanie roślin uprawnych, w tym również
zbóż, rzepaku czy buraka cukrowego, jest właściwe odżywienie mineralne. Właściwe odżywienie mineralne wpływa bezpośrednio na kluczowe elementy struktury plonu, w uprawie
zbóż: liczbę kłosów z jednostki powierzchni, liczbę ziarniaków w kłosie i masę 1000 ziarniaków, w uprawie rzepaku zaś: liczbę łuszczyn, liczbę nasion w łuszczynie i masę 1000 nasion.
W wielu przypadkach pomimo zastosowania odpowiednich dawek nawozów posypowych
część zawartych w nich składników pokarmowych nie jest w dostatecznym stopniu pobierana przez rośliny np. na skutek niewłaściwego odczynu gleby, antagonistycznego oddziaływania jednych składników mineralnych w stosunku do innych, niewłaściwej wilgotności
gleby, ale również z powodu niedostatecznego rozwoju i aktywności systemu korzeniowego.
Nie zawsze łatwo jest dostarczyć potrzebne składniki dolistnie, dlatego idealnym rozwiąza-

zastosowaniu aktywatora FORTHIAL oceniono w 46 doświadczeniach. Średni przyrost
względnej zawartości chlorofilu na podstawie pomiarów wykonanych za pomocą N-testera
wyniósł 7%.
Wysoka wydajność fotosyntetyczna liścia flagowego i optymalne odżywienie mineralne
zbóż to więcej ziarniaków w kłosie i ich lepsze wypełnienie. Pozytywny wpływ aktywatora
FORTHIAL na plonowanie zbóż został udowodniony w licznych doświadczeniach przeprowadzonych w warunkach produkcyjnych w ciągu ostatnich 5 lat. Pozwala to nam mieć
pewność, że oddajemy w Państwa ręce produkt naprawdę unikatowy i gwarantujący uzyskanie wysokich plonów zbóż i poprawę cech jakościowych ziarna.
Przyrost plonu pszenicy po zastosowaniu aktywatora FORTHIAL. Dane te to uśrednione
wyniki z doświadczeń prowadzonych w warunkach produkcyjnych.
Rok

Liczba
doświadczeń

Przyrost plonu
(dt/ha)

2006

14

+ 4,1

2007

14

+ 3,2

2008

8

+ 2,1

2009

7

+3,0

2010

15

+3,5

Podsumowanie

58

+ 3,4

Przyrost plonu jęczmienia po zastosowaniu aktywatora FORTHIAL. (Dane te to uśrednione
wyniki z doświadczeń prowadzonych w warunkach produkcyjnych).

niem jest produkt, który nie tylko dostarcza zbożom składniki mineralne, ale jednocześnie
aktywuje ich pobieranie z gleby przez roślinę. Te wymagania spełniają produkty oparte
na technologii PhysioActivator™ zapewniającą optymalne wykorzystanie składników aktywnych pozyskiwanych z Ascophyllum nodosum. Algi te są niezwykle bogatym źródłem
substancji czynnych – oligosacharydów, aminokwasów, fitohormonów i witamin.
Fizjoaktywatory to o wiele więcej niż nawozy. Dzięki niezależnym badaniom naukowym wiadomo, że filtrat z Ascophyllum nodosum – główny składnik aktywatorów aktywuje szereg
procesów odgrywających kluczową rolę w uzyskaniu wysokiego plonu:
pobieranie składników pokarmowych poprzez zwiększenie aktywności odpowiedzialnych za nie enzymów, np. reduktazy azotanowej, fosfataz
syntezę chlorofilu i fotosyntezę
syntezę poliamin – związków biorących udział w regulacji kwitnienia, zapłodnienia i tworzenia ziarniaków u zbóż czy w regulacji kwitnienia i wiązania łuszczyn u rzepaku.
Ta unikatowa i opatentowana technologia została opracowana przez francuską firmę
Goëmar od ponad trzydziestu lat specjalizującą się w produkcji preparatów poprawiających odżywienie mineralne roślin. Skład, formulacja i termin stosowania aktywatorów są
dopasowane do potrzeb konkretnych upraw.

Rok

Liczba
doświadczeń

Przyrost plonu
(dt/ha)

2006

6

+ 5,4

2007

2

+ 3,7

2008

1

+ 3,7

2010

6

+2,4

Podsumowanie

15

+ 3,8

FORTHIAL zalecany jest do jednorazowego stosowania w dawce 1 l/ha w terminie:
pszenica: od stadium 2. kolanka do początku kłoszenia
jęczmień jary: od początku strzelania w źdźbło do stadium 2 kolanka
jęczmień ozimy: od początku strzelania w źdźbło do stadium liścia flagowego

MULTOLEO – aktywator plonowania rzepaku i buraka cukrowego zawiera oprócz
głównego składnika – filtratu z alg Ascophyllum nodosum bor (B) 130 g/l w formie
boroetanoloaminy.

FORTHIAL – aktywator plonowania zbóż zawiera oprócz głównego składnika – filtratu
z alg Ascophyllum nodosum azot (N) 83 g/l i magnez (MgO) 120 g/l. FORTHIAL zapew
nia wysoką aktywność fotosyntetyczną liścia flagowego i podflagowego – fabryki
asymilatów dla kłosa.
Z doświadczeń przeprowadzonych w warunkach produkcyjnych wynika, że rośliny pszenicy
i jęczmienia opryskiwane aktywatorem FORTHIAL zawierają więcej składników mineralnych w suchej masie w porównaniu z roślinami kontrolnymi – uprawianymi w standardowej technologii. Dzięki tym badaniom wiemy, że FORTHIAL zapewnia bardziej efektywne
wykorzystanie zastosowanych nawozów.

W uprawie rzepaku MULTOLEO zapewnia optymalne odżywienie mineralne w klu
czowej dla plonowania fazie rozwoju rzepaku – od początku pąkowania do zawią
zywania łuszczyn. Dlaczego ten okres jest tak ważny? Trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do zbóż, w rzepaku intensywny wzrost wegetatywny i generatywny (pąkowanie,
kwitnienie) następują w tym samym czasie. Oszacowano, że w okresie od wydłużania się
łodygi do końca kwitnienia rzepak buduje ok. 2/3 swojej biomasy. MULTOLEO rozwiązuje
problem konkurencji o składniki pokarmowe pomiędzy organami generatywnymi (pąki,
kwiaty, a następnie młode łuszczyny) a częścią wegetatywną. W efekcie poprawia zapylenie i zapłodnienie – powstaje więcej łuszczyn z większą liczbą nasion.
Z doświadczeń przeprowadzonych w warunkach produkcyjnych wynika, że rośliny rzepaku
opryskiwane aktywatorem MULTOLEO zawierają więcej składników mineralnych w suchej
masie w porównaniu z roślinami kontrolnymi – uprawianymi w standardowej technologii.
Dzięki tym badaniom wiemy, że MULTOLEO zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie
zastosowanych nawozów.

Poniższa tabela obrazuje wzrost zawartości wybranych składników mineralnych w suchej
masie pszenicy 15 dni po zastosowaniu aktywatora FORTHIAL. Dane te to uśrednione
wyniki z doświadczeń prowadzonych w warunkach produkcyjnych.

Poniższa tabela obrazuje wzrost zawartości wybranych składników mineralnych w suchej
masie rzepaku 15 dni po zastosowaniu aktywatora MULTOLEO. Dane te to uśrednione
wyniki z doświadczeń prowadzonych w warunkach produkcyjnych.

Azot

Fosfor

Siarka

Magnez

Mangan

Azot

Siarka

Bor

+ 11%

+13%

+7%

+10%

+10%

+ 12%

+16%

+13%

W doświadczeniach prowadzonych w warunkach polowych potwierdzono również pozytywny wpływ aktywatora FORTHIAL na zawartość chlorofilu w liściach zbóż.
Wzrost względnej zawartości chlorofilu (SPAD) w liściu flagowym pszenicy 15 dni po

Optymalne odżywienie mineralne rzepaku to więcej łuszczyn i ograniczenie ich zrzucania przez roślinę. Więcej łuszczyn to wyższy plon. Pozytywny wpływ Multoleo na plonowanie rzepaku został udowodniony w prawie 120 doświadczeniach przeprowadzonych
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w warunkach produkcyjnych w ciągu ostatnich 11 lat. Pozwala to nam mieć pewność, że
oddajemy w Państwa ręce produkt naprawdę unikatowy i gwarantujący uzyskanie wysokich plonów rzepaku.
Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń przeprowadzonych z zastosowaniem
Multoleo w uprawie rzepaku
Rok

Liczba
doświadczeń

Przyrost
liczby
łuszczyn (%)

Przyrost
plonu
(dt/ha)

1999

30

+22%

+3,5

2000

9

+26%

+3,8

2001

11

+22%

+3,0

2002

14

+18%

+1,8

2003

6

+20%

+ 5,3

2004

3

+30%

+ 5,6

2005

5

+26%

+ 4,3

2006

9

+16%

+ 3,2

2007

18

+24%

+ 2,3

2008

6

+17%

+ 2,4

2009

2

+15%

+3,0

2010

5

+21%

+3,3

Podsumowanie

118

+21%

+ 3,5

W uprawie rzepaku MULTOLEO jest zalecany do jednorazowego zastosowania
w dawce 1-2 l/ha w terminie od pędu głównego do końca pąkowania.

W uprawie buraka cukrowego aktywator MULTOLEO zapewnia szybszy przyrost
biomasy w początkowych fazach wzrostu roślin, co umożliwia szybsze zakrycie mię
dzyrzędzi, dzięki czemu rośliny mają lepsze warunki do wzrostu, a w konsekwencji
wzrasta plon korzeni i zawartość cukru. MULTOLEO zapewnia też lepsze zaopatrzenie w bor w porównaniu z typowymi nawozami borowymi, ponieważ nie tylko dostarcza
boru w postaci dobrze przyswajanej boroetanoloaminy, ale przede wszystkim aktywuje
pobieranie składników mineralnych dostarczonych z nawozami mineralnymi do gleby.
Z doświadczeń przeprowadzonych w warunkach produkcyjnych wynika, że rośliny
buraka cukrowego opryskiwane MULTOLEO zawierają o 9% więcej boru w suchej
masie w porównaniu z roślinami opryskiwanymi typowym nawozem borowym.
Poniższa tabela obrazuje wzrost biomasy liści i korzeni buraka cukrowego 30 dni po zastosowaniu aktywatora MULTOLEO w porównaniu do roślin opryskiwanych typowym nawozem borowym. Dane te to uśrednione wyniki z ponad 50 doświadczeń.
Bor - liście

Bor - korzenie

+ 5%

+9%

Przyrost plonu buraka cukrowego po zastosowaniu aktywatora MULTOLEO. (Dane te to
uśrednione wyniki z doświadczeń prowadzonych w warunkach produkcyjnych).
Rok

Liczba
doświadczeń

Przyrost plonu
(t/ha)

2000

14

+ 5,0

2001

7

+ 5,1

2002

6

+ 4,8

2003

9

+4,8

2004

18

+3,3

2005

6

+ 3,0

2007

4

+ 5,3

Podsumowanie

64

+ 4,3

Wojownik pól!
Preparat
owadobójczy
nowej generacji
długi, 4-tygodniowy
okres ochrony
skuteczność wobec
szkodników odpornych na
insektycydy z innych grup
wysoka skuteczność
działania przy niskich
dawkach
działanie w szerokim
zakresie temperatur,
w różnych warunkach
pogodowych

W uprawie buraka cukrowego są zalecane 2-4 opryski MULTOLEO
w dawce 2 l/ha w terminie od 4 liści do zwierania międzyrzędzi.

Co odróżnia aktywatory firmy Goëmar od innych produktów opartych na różnego typu
ekstraktach z alg?
dogłębnie przebadanie oddziaływania produktu na rośliny uprawne, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i polowych, zamiast ogólnych i podręcznikowych informacji
o wpływie fitohormonów na wzrost i rozwój roślin
udowodniony wpływ na odżywienie mineralne roślin, w tym również aktywację pobierania
składników mineralnych z gleby
dokładnie i w wieloletnich doświadczeniach przebadany wpływ na plonowanie roślin
rolniczych zamiast ogólnikowych informacji lub prezentacji efektów całego programu
nawozowego obejmującego również nawozy doglebowe
Produkty firmy Goëmar mogą być stosowane łącznie ze środkami ochrony roślin – fungicydami i insektycydami, a także z nawozami dolistnymi. W przypadku stosowania
w mieszaninie powinny być dodawane do mieszaniny jako ostatnie przy włączonym
mieszadle.

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90,
www.arystalifescience.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Jednoliścienne nic nie wytargują – zginą
Inż. Adam Paradowski
Termin graminicydy w rolnictwie przyjął się
bardzo szybko. To wyodrębnione preparaty
z ogólnej grupy herbicydów, selektywne dla
roślin dwuliściennych i skutecznie niszczące
trawy. Należy podkreślić trawy, ponieważ niektórzy utożsamiają to wyrażenie z gatunkami
jednoliściennymi, a przecież graminicydy bez
obawy można stosować np. w cebuli, porze,
liliach bądź tulipanach. Rolnicy lubią preparaty o tak jednoznacznie określonym zakresem
zwalczanych chwastów.
Chizalofop-p-etylowy jest substancją aktywną typowego graminicydu. Należy do jednych
z pierwszych środków o takim profilu działania,
jaki pojawił się na krajowym rynku. Badania
jeszcze wtedy z zakodowaną substancją (NC
302) prowadzono w połowie osiemdziesiątych lat ubiegłego wieku, a produkt handlowy pod nazwą Targa pojawił się na rynku po
kilku latach. Producentem preparatu jest japońska firma Nissan Chemical. Preparat od
samego początku cieszył się dużą popularnością. Świadczy o tym ponad dwudziestoletnia obecność herbicydu wprowadzonego
pod nazwą Targa Super 05 EC przez Arysta
LifeScience (nazwa aktualna), kontynuacja rejestracji przez ten sam podmiot jako Targa 10
EC i Pilot 10 EC, produkcja Targi Super 05
EC na licencji przez Fregata S.A., a także zezwolenie Polskiego Komitetu Zielarskiego na
stosowanie Targi Super 05 EC do odchwaszczania niektórych upraw zielarskich. Ponadto
chizalofop-p-etylowy na rynku pojawiał się
produkowany przez inne firmy oraz masowo
sprowadzany (blisko 10 produktów) w ramach
importu równoległego. Takie zainteresowanie
może budzić tylko środek skuteczny.
Na przestrzeni wielu lat przeprowadzono niezliczona liczbę doświadczeń z udziałem chizalofopu-p-etylowego dotyczących skuteczności
chwastobójczej oraz selektywności w stosunku
do roślin uprawnych. W poszczególnych latach w oparciu o badania zakres stosowania
zamieszczany w poszczególnych etykietach
podczas rerejestracji poszerzał się. Niestety
w przypadku braku zaktualizowanych danych
niektóre zalecenia wykreślano. Ostatecznie
wykazano, że chizalofop-p-etylowy jest selektywny dla upraw rolniczych (bobik, burak
cukrowy, pastewny – także plantacje nasienne,
len, lucerna, łubiny, rzepak jary i ozimy, ziemniak, zespół upraw pożniwnych), warzywnych
(bób, burak ćwikłowy, cebula, chrzan, czosnek,
fasola, groch, kapusty, marchew, pietruszka,
pomidor, por, seler), roślin sadowniczych czyli
drzew owocowych i szkółek, w tym roślin jagodowych (agrest, malina, porzeczki, truskawki)
oraz niektórych roślin zielarskich.
Dla najbardziej popularnych form chizalofop-petylowy, takich jak Targa Super 05 EC, Targa
10 EC i Pilot 10 EC, większość tych zaleceń
utrzymano. Graminicydy te są zalecane w celu
zwalczania samosiewów zbóż, chwastów prosowatych (chwastnica jednostronna, palusznik
nitkowaty i krwawy, włośnica sina i zielona),
owsa głuchego, wiechliny rocznej i zwyczajnej,
wyczyńca polnego i życic. W etykietach nie są
wymieniane stokłosy, które również są wrażliwe na działanie tych preparatów. Chwasty jednoroczne (w tym samosiewy zbóż) największą

wrażliwość wykazują w fazie od 2 liści do początku krzewienia, gatunki wieloletnie (np. perz
właściwy) powinny być zwalczane w fazie 4
do 6 liści tzn., gdy osiągną około 15 do 20 cm
wysokości. Podczas zabiegów należy wziąć
pod uwagę, że chizalofop-p-etylowy jest środkiem typowo nalistnym, a więc wnikającym do
chwastów przez jego zielone części. Dlatego
podczas oprysków nie mogą być zwarte rzędy
rośliny uprawnej, ani nie może ona zasłaniać
chwastów jednoliściennych, które maja być
zniszczone. Zabiegu nie należy także wykonywać na rośliny mokre lub 3 godziny przed
spodziewanym deszczem, aby uniknąć spłynięcia lub zmycia cieczy roboczej z roślin. Dla
większości roślin uprawnych wykształcenie
2 liści właściwych przyjmuje się jak fazę minimalną, od której można rozpocząć zabiegi.
Ostatni moment wykonania zabiegu to okres
tuż przed wykształcaniem organów generatywnych (zawiązków, pędów kwiatowych). Jest to
np. bardzo istotne podczas wiosennych zabiegów w rzepaku ozimym.
Formy użytkowe oznaczane „05 EC” lub
„50 EC” zawierają 50 g/l substancji aktywnej,
w celu zwalczania samosiewów zbóż zalecane są w dawce 0,75 do 1,0 l/ha. Najczęściej
takie zabiegi wykonuje się w rzepaku ozimym,
w terminie jesiennym wystarczająca jest dawka niższa, natomiast wiosną, ze względu na
starsze fazy rozwojowe czasami konieczne
jest zastosowanie 1,0 l/ha. Pozostałe chwasty
jednoroczne (oprócz wiechliny rocznej) wymagają zastosowania 1,0 l/ha. Perz właściwy
i wiechliny należy zwalczać dawką 2,0 l/ha.
Preparaty w formulacji „100 EC” należy stosować analogicznie w dawkach o połowę
mniejszych.
Jedną z zalet graminicydów z linii „Targa” jest
możliwość stosowania ich z adiuwantami.
Łączne zabiegi z dodatkiem wspomagaczy
Atpolan 80 EC, Atpolan Bio 80 EC, Olejan 85 EC
(1,0 l/ha) pozwalają obniżyć dawkę graminicydu o 20-25% z zachowaniem podstawowej
skuteczności chwastobójczej. Ta możliwość
wykorzystywana jest przede wszystkim w rzepaku ozimym kiedy to do zwalczania samosiewów zbóż jesienią Targę Super 05 EC stosuje
się w dawce 0,6 l/ha. Dodatek adiuwanta do
środków również podnosi skuteczność preparatu, w przypadku wykonania opóźnionego
zabiegu, gdy chwasty przekroczyły optymalne fazy wrażliwości. Zalecenia te związane są
z obniżeniem kosztów, ale do ekonomicznych
rozwiązań należy również wykonywanie łącznych zabiegów.
Nowe przepisy o ochronie roślin pozwolą rolnikom na własną odpowiedzialność stosować
łącznie środki ochrony roślin. Warto więc pamiętać o dawnych rejestracjach, kiedy Targa
Super 05 EC zalecana była do stosowania
w mieszaninie z metamitronem, bentazonem,
chlopyralidem, desmedifamem, etofumesatem,
fenmedifamem, metazachlorem, metrybuzyną. Warto też pamiętać o dawnej rejestracji
Targi Super 05 EC w dawkach dzielonych.
Pierwszy zabieg zalecany był w fazie około 2
liści chwastów prosowatych w dawce 0,5 l/ha.
Drugi oprysk należało wykonać, gdy ponowna fala chwastów osiągnęła taką samą fazę

rozwojową. Najczęściej następowało to po 7
do 10 dniach po pierwszym zabiegu. Nie jest to
reguła i jeżeli wschody chwastów opóźniają się
(ochłodzenie, przesuszenie gleby), zabieg można wykonywać w bardziej odległym terminie.
Chizalofop-p-etylowy należy do graminicydów
z grupy „fop” i działa nieco szybciej, w granicach 2-3 dni, niż graminicydy z grupy „dym”.
Także graminicydy z tej grupy mogą być stosowane w nieco wyższej temperaturze (27°C)
niż podobne z grupy „dym” (25°C). Minimalna
temperatura, podczas, której działają oba typy
środków to 5-7°C. Preparaty z linii „Targa”
w optymalnych warunkach pobierane są przez
godzinę od zabiegu. Od momentu pobrania
przemieszczają się i powodują hamowanie
syntezy lipidów. Zakłócenie funkcji życiowych
komórek następuje po około 5 dniach. Po upływie około 7 do 8 dni w zależności od warunków
pogodowych można zaobserwować chlorozy (ciepło) lub przebarwienia antycyjanowe

(chłodno). Całkowite zamieranie chwastów
jednoliściennych następuje po 2 do 3 tygodniach. Środek w glebie rozkłada się w ciągu
okresu wegetacji, w przypadku wcześniejszej
likwidacji plantacji, można uprawiać wszystkie rośliny, w których jest zalecany, natomiast
rośliny jednoliścienne zaleca się uprawiać po
upływie 6 tygodni od zabiegu.
Pilot 10 EC, Targa 10 EC i Targa Super 05 EC
to potężne zaplecze służące do zwalczania
chwastów jednoliściennych. Szeroki zakres rejestracji i potencjalne możliwości wykorzystania
substancji aktywnej tych preparatów pozwala
odchwaszczać zdecydowaną większość upraw
dwuliściennych w szerokim rozumieniu upraw
rolniczych, począwszy od małoobszarowych
plantacji ziół po setki tysięcy hektarów upraw
na przykład buraków cukrowych. Na jakiejkolwiek plantacji pojawią się chwasty jednoliścienne mają potężnego wroga, jakim jest substancja
aktywna – chizalofop-p-etylowy.

Po prostu super!
Targa® Super 05 EC – graminicyd do
zwalczania chwastów jednoliściennych
w uprawie m.in. rzepaku, buraków,
ziemniaków

ora z

w

uprawach

warzywniczych i sadowniczych.
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Bezpłatne wydawnictwo
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę
na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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