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CHOROBY RZEPAKU
Presja chorób w uprawie rzepaku jest
coraz większa – odpowiada za to przede
wszystkim dość duża powierzchnia
uprawy. Sytuacja ta wymusza krótsze
przerwy w wysiewie roślin na tym
samym polu, tymczasem większość
chorób rzepaku przenosi się poprzez
glebę. Uprawiany masowo rzepak coraz
częściej trafia na stanowiska nienajlepsze dla uprawy gatunku.

WIRUSOWE CHOROBY RZEPAKU

W obrębie chorób wywołanych przez
wirusy występują dwie jednostki chorobowe: mozaika rzepaku i wirus żółtaczki
rzepy. Objawy pierwszej z nich są mało
charakterystyczne. Pojawiają się na
liściach wiosną, w postaci ciemnozielonych plam, tworzących mozaikę.
Dużo częściej zauważane są symptomy
wirusa żółtaczki rzepy. Choroba objawia
się w postaci czerwono-antocyjanowych przebarwień na końcówkach liści.
Objawy zakażenia wirusem bardzo często mylone są z niedoborami składników
lub żerowaniem śmietki kapuścianej.
Literatura podaje, że straty wywołane
w plonie mogą dochodzić do 50%. Przy
dużym udziale roślin wskazujących na
obecność wirusa należy podjąć decyzję
o likwidacji plantacji. Choroby nie da się
wyleczyć w późniejszym okresie wegetacji.

Gorsza kondycja plantacji to większe
ryzyko porażenia. Infekcjom chorobotwórczym sprzyja również pogoda,
przede wszystkim dłuższe okresy
wegetacji jesiennej, które sprawiają, że
patogeny nieistniejące w naszej długości
i szerokości geograficznej nabierają znaczenia gospodarczego. Dzisiejszy poziom
wiedzy fitopatologicznej pozwala na
wyodrębnienie kilkunastu chorób występujących w rzepaku. Większość z nich
powodowana jest przez grzyby, część
przez wirusy, a jedna przez bakterie.

Zabezpieczeniem
przed chorobą jest oprysk
obniżający populację żerujących
na rzepaku mszyc, a także
wysiew odmian z wbudowanym
genem odporności.
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pierwotniaków, a głównym źródłem porażenia są zarodniki przetrwalnikowe. Są
one bardzo trwałe, odporne na działanie
niekorzystnych warunków środowiska,
takich jak susza, mróz czy brak żywiciela, i posiadają zdolność przetrwania
w glebie przez wiele lat. Rośliny z porażonym systemem korzeniowym więdną
i wypadają placowo. Przeciwdziałać temu
można poprzez utrzymanie działki rolnej
w najwyższej kulturze, zapewnienie odpowiedniego pH, usuwanie miejsc zalewowych oraz wysiew odmian tolerujących
obecność kiły kapustnych w glebie.

CHOROBY O PODŁOŻU BAKTERYJNYM

Fitoplazmozy to choroby powodowane
przez bakterie lub, jak podają inne źródła,
patogeny bakteriopodobne. Fitoplazmozy nie mają zbyt dużego znaczenia
gospodarczego, gdyż straty w plonie
powodowane tą chorobą są niewielkie.
Porażone rośliny są bardzo widoczne
w łanie, ponieważ odbiegają wyglądem
od zdrowych – nie zawiązują nasion,
a kwiaty rzepaku ulegają silnej deformacji. Płatki korony z reguły przekształcają
się w twory podobne do liści, a słupki są
znacznie dłuższe od standardowych, ale
puste. Wektorami chorób fitoplazmatycznych są skoczki i miodówki. Jeśli porażenie
uwidocznia się później, na polu obserwuje
się staśmione rośliny rzepaku z prawidłowo rozwiniętymi kwiatami. Takie rośliny
zazwyczaj tworzą gęsto ułożone łuszczyny,
zawiązują nasiona, ale jest ich mniej.

CHOROBY WYWOŁANE GRZYBAMI

Patogeny grzybowe są najliczniej reprezentowaną grupą czynników powodujących choroby rzepaku. Pojawiają się od
początku wegetacji aż do okresu krótko
przed zbiorem.
Jako pierwsza choroba pojawia się
zgorzel siewek rzepaku. Infekcji ulegają
kiełkujące nasiona, wschodzące rośliny,
a także te w fazie tworzenia pierwszych
liści. W wyniku porażenia kiełków przed
wschodami następuje ich zbrunatnienie
i zamieranie, co prowadzi do redukcji
wschodzących roślin na jednostce
powierzchni. Objawy występują również
na siewkach w fazie liścieni oraz pierwszych liści.
Typowym objawem powschodowej zgorzeli siewek jest czernienie i przewężanie
szyjki korzeniowej młodych roślin, co
w konsekwencji prowadzi do zamierania
rośliny. Choroba powodowana jest przez
wiele patogenów przenoszonych z glebą
i nasionami. Na młodych siewkach rozwijają się grzyby, głównie z rodzajów Phytium, Fusarium, Rizoctonia. Zgorzel siewek
mogą też powodować sucha zgnilizna

Kiła kapustnych w rzepaku jest najgroźniejszą chorobą płodozmianową. Po
infekcji pola patogenami powodującymi
tę chorobę pole powinno być wyłączone
z upraw roślin kapustowatych na kilka lat.
Sama choroba niszczy system korzeniowy
– na zainfekowanym korzeniu powstają
grube narośla bez strefy włośnikowej.
Sprawcą kiły jest pasożyt należący do
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kapustnych czy werticylioza. Do bardziej masowego pojawienia się choroby
dochodzi w warunkach niekorzystnych
do kiełkowania i wzrostu młodych roślin.
Niskie pH, brak składników pokarmowych
w glebie, złe warunki powietrzno-wodne
i konkurencja roślin wywołana zbyt gęstym
siewem przyczyniają się do zwiększenia
porażenia. Ograniczenie rozwoju polegać
powinno przede wszystkim na poprawie
warunków bytowania roślin w pierwszych
fazach rozwojowych, właściwej przerwie
w uprawie rzepaku na tym samym polu
i wysiewie kwalifikowanego materiału
siewnego zaprawianego zaprawami zwalczającymi patogeny grzybowe.

Zgnilizna twardzikowa to choroba o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym.
W sprzyjających jej rozwojowi latach
redukuje plony rzepaku od 40 do 60%.
Sprawcą choroby jest grzyb polifagiczny
sclerotinia sclerotiorum, który oprócz
roślin kapustnych poraża również inne
rośliny uprawne, jak chociażby fasolę czy
ziemniak. W uprawie rzepaku, zarówno
ozimego, jak i jarego, rośliny infekowane
są pod koniec kwietnia i na początku
maja. Do masowego porażenia dochodzi
przy sprzyjających dla rozwoju choroby
warunkach, czyli temperaturze na poziomie 10-12°C oraz wilgotności powyżej 85%.
Porażeniu grzybem sprzyja uszkodzenie
roślin powstałe w wyniku niekorzystnych
warunków pogodowych lub w wyniku
żerowania szkodników łodygowych.

się wklęsłe i mokre, a następnie jaśnieją
do koloru szarobeżowego i są otoczone
wyraźną ciemniejszą obwódką. W późniejszych fazach rozwojowych choroba
pojawia się na wyższych częściach łodygi
w postaci płaskich jasnobrązowych plam
z wyraźnymi ciemnymi punktami. Infekcja
rozwija się na łuszczynach i tworzących
się w nich nasionach.
Choroba przenosi się z nasionami oraz
z wiatrem z porażonych roślin kapustowatych. W sprzyjających warunkach, a więc
przy dużej wilgotności powietrza i temperaturze powyżej 8°C, czarne punkty,
czyli piknidia, pękają, wysypując zarodniki
grzyba, które niesione z wiatrem infekują
kolejne rośliny.

Próg ekonomicznej szkodliwości
suchej zgnilizny kapustnych
to 10 – 15 % roślin z objawami
choroby. Przy uprawie
w mniejszej obsadzie opłacalne
może być stosowanie fungicydów
w przypadku wystąpienia objawów
choroby na 2-3 roślinach na
metrze kwadratowym.

W fazie siewek i pierwszych liści na
plantacjach zaczynają pojawiać się
objawy chorobowe typowe dla suchej
zgnilizny kapustnych, powodowanej
przez dwa gatunki grzybów Leptoshaeria
maculans i Leptoshaeria Biglobosa.
Pierwszym objawem zaistnienia choroby
jest mała brunatna nekroza na siewce
rzepaku, która rozwijając się, powoduje
przewężenie szyjki i wypadanie siewek.
W dalszej kolejności na rozwijających się
liściach powstają brązowe owalne plamy
z czarnymi punktami (piknidiami). Na
szyjce korzeniowej równocześnie powstają
brązowe, początkowo płaskie plamy.
W miarę rozwoju choroby plamy stają

Szkodliwość choroby to w pierwszym
etapie wypadanie siewek obniżające
ogólną obsadę. W następnej kolejności
słabsze zimowanie. W okresie wiosennym ogólnie słabsza kondycja łanu.
Najgroźniejsze zaś jest przedwczesne
zasychanie roślin, w wyniku przerwania
wiązek przewodzących.
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Czerń krzyżowych to choroba powodowana aż przez cztery gatunki grzybów
z rodzaju alternaria. Infekcja chorobotwórcza następuje krótko po wschodach
roślin, jeżeli plantacja została założona
z nasion zainfekowanych, lub źródło
infekcji znajdowało się w glebie. Choroba
wyrządza znaczące spadki plonu, gdy
przez dłuższy czas utrzymuje się wilgotna
i ciepła pogoda.
Czerń krzyżowych występuje na roślinach
od samego początku wegetacji – atakując siewki, prowadzi do przerzedzenia łanu
lub powstawania pustych placów. Gdy
do infekcji dochodzi w okresie tworzenia
liści, straty w plonie nie są już zbyt duże,
wynikają jedynie z obniżenia powierzchni
asymilacyjnej liścia. Jeżeli choroba rozwinie
się na łuszczynach, dochodzi do największych strat gospodarczych. Ograniczenie
powierzchni asymilacyjnej wciąż zielonych
części rośliny wpływa na redukcję plonu
w stopniu większym niż na liściach, ale
wciąż nieznacznym. Rozwijające się czarne
plamy, później zasychające, powodują
napięcia fizyczne klap łuszczyn. W konsekwencji dochodzi do ich otwierania i osypywania nasion przed zbiorem, a dodatkowo porażone nasiona są źródłem infekcji
w kolejnych sezonach – znajdująca się na
nasionach i resztkach pożniwnych grzybnia może infekować jeszcze przez kilka lat.

Pojawienie się patogenu silnie związane
jest z warunkami siedliskowymi. Źródłem
porażenia jest grzybnia i sklerocja, czyli
twory przetrwalnikowe grzybów, które
potrafią przetrwać i utrzymać aktywność
w glebie nawet 7-10 lat. Na sklerocjach
powstają zarodniki workowe, które po
oderwaniu wraz z wiatrem przenoszą się
na kwitnące rośliny. Najłatwiej zarażeniu
ulegają płatki kwiatowe, najbardziej
wrażliwa część rośliny. Życie pojedynczego kwiatu roślin krzyżowych to zaledwie 3-4 dni, więc już w trzecim dniu po
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Werticylioza wywoływana jest przez
grzyb z rodzaju Verticillium, atakuje około
60 rodzajów roślin w Polsce. Bez względu
na rodzaj rośliny, na której się rozwija,
objawem infekcji chorobą są nienaturalnie wybarwione liście i ich wczesne
zamieranie i odpadanie. Werticilioza jest
uznawana za chorobę płodozmianową,
a mikrosklerocja wytwarzane przez grzyb
mogą przetrwać w glebie nawet kilkanaście lat. Rozwojowi choroby sprzyja
sucha i upalna pogoda. Źródłem infekcji
są porażone resztki pożniwne. Choroba
może się również przenosić na narzędziach do obróbki gleby.

zakwitnięciu w płatkach spada zawartość
przeciwciał chorobotwórczych i stają się
one podatne na infekcje. Po opadnięciu
zainfekowanych płatków na dolne części
roślin, szczególnie w rozgałęzienia łodygowe, grzyb kontynuuje swój rozwój, przerastając tkanki. W czasie sezonu choroba
rozprzestrzenia się z roślin chorych na
rośliny zdrowe, które znajdują się w biskim
sąsiedztwie, dlatego infekcje zgnilizną
twardzikową mają charakter placowy.
Bezpośrednia szkodliwość choroby
polega na zbyt wczesnym dojrzewaniu roślin w wyniku przerwania wiązek
przewodzących przez przerastającą je
grzybnię. Szybciej zamierające rośliny
nie są w stanie wytworzyć odpowiedniej
masy nasion. Drobne nasiona tracone są
przy zbiorze i nie wchodzą w pulę nasion
zebranych. Zgnilizna twardzikowa jest
chorobą o dość długim rozwoju w formie
utajonej. Pierwsze objawy w postaci
jasnoszarych plam widoczne są pod
koniec okresu kwitnienia na przełomie
maja i czerwca. Na roślinach widoczny
jest szarawy nalot, a po przecięciu łodygi
wzdłuż widać czarne twory – sklerocja.

Cylindrosporioza jest groźną chorobą
w krajach Europy Zachodniej. Przy zmianach klimatycznych zaczyna nabierać
również znaczenia w Polsce. Sprzyjają
jej łagodne i mokre zimy, przy sezonach
typu kontynentalnego, suchych i mroźnych, choroba prawie nie występuje.
Pierwsze zmiany wywołane chorobą
można zauważyć jesienią w postaci
jasnych plam o nieregularnym kształcie.
W okresie wiosennym objawy są bardziej wyraźne. Na łodygach tworzą się
porozlewane plamy z ciemną obwódką,
porażone łuszczyny są zniekształcone
i przedwcześnie dojrzewają. Źródłem
infekcji są resztki pożniwne i nasiona.

Zabezpieczeniem przed
chorobą są oczywiście właściwa
agrotechnika, przynajmniej
czteroletnia przerwa w uprawie
rzepaku na danym polu oraz
zabiegi fungicydowe w okresie
okołokwitnieniowym.
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mączniaka prawdziwego na roślinach
pojawia się nalot grzybni z czarnymi
punktami, który z czasem z jasnoszarego
zmienia się w brunatny.
Z kolei typowym objawem dla mączniaka
rzekomego jest pojawienie się na liściach
żółtych, nieregularnych plam z czarnymi
lub brunatnymi punktami na górnej
powierzchni liścia i białym nalotem
grzybni po dolnej jego stronie. Szkodliwość mączniaków jest ogólnie niewysoka
i tylko sporadycznie zdarzają się poważniejsze straty w plonach.

Szara pleśń jest chorobą powszechnie
występującą na wielu gatunkach.
W rzepaku, w latach sprzyjających
rozwojowi choroby, szacuje się, że może
powodować straty dochodzące do 30%
plonu. W lata wilgotne i chłodne grzyb
rozwija się na wszystkich częściach
rośliny. Typowym objawem choroby jest
szary nalot grzybni. Porażone części
zamierają, a jeżeli dojdzie do wczesnej
infekcji, zamierają całe rośliny. Dla rozwoju choroby zasadnicze znaczenie ma
przebieg pogody oraz ogólna kondycja
roślin.

Mączniaki rozwijają się na roślinach
rzepaku głównie w okresie kwitnienia. Na
plantacjach rozwija się zarówno mączniak prawdziwy, jak i mączniak rzekomy,
które są od siebie odległe pod względem systematycznym. W przypadku
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OCHRONA RZEPAKU
PRZED CHOROBAMI
Kilka zabiegów jesienią oraz kolejnych
kilka wiosną – to krótka charakterystyka
intensywnej ochrony rzepaku przed
szkodnikami i chorobami. O samej roślinie uprawnej można powiedzieć, że ma
bardzo wysoki potencjał tworzenia plonu
i jednocześnie ogromną determinację do
jego utrzymania, wyrażaną zdolnością do
regeneracji.

do infekcji zarodnikami suchej zgnilizny
kapustnych, czerni krzyżowych czy cylindrosporiozy. Nawet użycie dobrej zaprawy
nie wyklucza więc stosowania na plantacji
rzepaku fungicydów.
SUCHA ZGNILIZNA KAPUSTNYCH

W przypadku najbardziej popularnej choroby okresu jesiennego, suchej zgnilizny
kapustnych, symptomy rozwoju pojawiają się
na młodych liściach i łodygach – tworzą
się brunatne, owalne nekrozy. Plamy te
obniżają powierzchnię asymilacyjną
i pogarszają ogólną kondycję roślin,
nie powodują jednak znaczących spadków w plonie. Dużo groźniejszy jest rozwój
choroby na szyjce korzeniowej – rozwój
patogenu na tkankach w tej części rośliny
prowadzi do przerwania transportu wody
i wcześniejszego zamierania. Często sucha
zgnilizna kapustnych jest lekceważona
przez plantatorów, ponieważ całą odpowiedzialność za przedwczesne zasychanie
roślin składa się na karb zgnilizny twardzikowej. Sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa oraz inne choroby nie
wykluczają się nawzajem i mogą występować razem, potęgując skalę redukcji plonu.

Działanie redukujące plon, nawet wynikające z silnego, ale ustępującego
w początkowych fazach rozwoju czynnika,
plantacja rzepaku jest w stanie nadrobić
w późniejszym okresie. Największe straty
w plonie następują wówczas, gdy czynnik
redukujący wystąpi w zaawansowanych
fazach rozwojowych, czyli w terminie
okołokwitnieniowym. Dotkliwe w skutkach
jest żerowanie szkodników łuszczynowych.
Niewiele pod względem niekorzystnego
wpływu ustępuje mu atak patogenów
grzybowych, prowadzących do przedwczesnego zamierania roślin, otwierania
łuszczyn czy pleśnienia nasion.
WCZESNA OCHRONA FUNGICYDOWA

Choroby, których efekty widoczne są pod
koniec wegetacji, swoje działanie redukujące rozpoczynają krótko po wschodach.
Przy dużej presji patogenów pierwsza
konieczność nalistnej aplikacji fungicydów
zachodzi w 3-5 tygodniu po wysiewie.
Zaprawianie nasion ogranicza i opóźnia czas infekcji patogenicznej, jednak
należy pamiętać, że przeciętna plantacja
rzepaku to mieszanina roślin powstałych
z nasion kwalifikowanych i samosiewów. Na
tych ostatnich już w fazie liścieni dochodzi

W przypadku rzepaku
przedwczesne dojrzenie
przynajmniej jednej rośliny
na metrze przekłada się na
kilkuprocentowy spadek plonu,
a im więcej zbyt szybko
dojrzewających roślin, tym bardziej
dotkliwy spadek plonowania.
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APLIKACJA WIOSENNA

Walkę z chorobami należy rozpocząć na
początku wegetacji, dlatego korzystne jest
wczesne zastosowanie ochrony fungicydowej już jesienią. Odpowiednio dobrane
preparaty, oprócz zwalczania patogenów,
zmieniają wydajność funkcji fizjologicznej,
pokrój roślin oraz łanu, co przekłada się
na lepsze plonowanie i redukcję strat przy
zbiorze.

Wiosną mamy do czynienia z pojawieniem
się i rozwojem kilku jednostek chorobowych. Największe straty plonu powoduje
zgnilizna twardzikowa, na drugim miejscu
znajduje się sucha zgnilizna kapustnych,
a dalsze pozycje zajmują: czerń krzyżowych, werticilioza i cylindrosporioza.
Ranking najgroźniejszych chorób rzepaku
zamykają szara pleśń i mączniaki.

Jesienne zabiegi powinny być wykonane
w miarę wcześnie, by ograniczyć rozwój
patogenu przed infekcją tkanek przewodzących. W przypadku silnej presji i długiej
wegetacji jesiennej konieczne jest niekiedy
wykonanie podwójnego zabiegu fungicydowego – warto jednak pamiętać o zmianie substancji aktywnej.

Przy szerokim wachlarzu zagrożeń ochrona
przeciwgrzybowa rozpoczyna się zaraz po
ruszeniu wegetacji, gdy tylko temperatura
pozwoli na skuteczne działanie fungicydów. Pierwsze zabiegi nakierowane są
na ograniczenie rozwoju chorób z infekcji
jesiennych i zapobieganie porażeniu
wiosennemu. Do pierwszych zabiegów
najczęściej wykorzystuje się preparaty
z grupy triazoli, czyli te, które polecane były
do jesiennych zabiegów we wcześniejszej
części artykułu.

W ofercie CIECH Sarzyna
na jesień przygotowano fungicydy
MICOSAR® 60 SL, DOVVO ® 375 SC,
TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW. Preparaty
są oparte na odmiennych substancjach
aktywnych, ale obydwa wykazują działanie zapobiegawcze i interwencyjne, co
pozwala na ograniczenie patogenu rozwijającego się już wewnątrz rośliny. Fungicydy
można stosować w różnych dawkach,
w zależności od presji szkodnika, a także
sporządzać z nich mieszaniny zbiornikowe
dopasowane do wymagań uprawy. Przy
obserwowanych ostatnio długich okresach
jesiennych, szczególnie na plantacjach,
gdzie potencjał rozwoju rośliny jest wysoki,
opłacalne może okazać się stosowanie
dwukrotnego zabiegu fungicydowego.
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Wśród preparatów fungicydowych
skuteczny przeciw zgniliźnie
twardzikowej jest również preparat
TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW.
Jeżeli nie był wbudowany w inne
kombinacje fungicydowe w tym samym
sezonie uprawy, plantacja jest dobrze
wyrośnięta i jest w dobrej kondycji,
TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW polecana
jest w mieszaninie z PROKARB® 450 EC.

ZGNILIZNA TWARDZIKOWA

W końcu kwietnia i na początku maja
powoli zaczyna słabnąć zabezpieczające działanie fungicydów stosowanych
po ruszeniu wegetacji wiosennej. W tym
samym czasie zwiększa się gwałtownie
ryzyko ataku zgnilizny twardzikowej.
Patogen infekuje głównie rośliny ze
stanowisk, na których rzepak uprawiany
jest często. W momencie kwitnienia
rzepaku opadające płatki nie mają
już fitoaleksyn – roślinnych substancji
odpornościowych – przez co łatwo stają
się miejscem zasiedlenia przez patogen
wywołujący zgniliznę twardzikową. Gdy
porażony płatek spadnie w kąt liściowy,
czyli miejsce, w którym gromadzi się
rosa i woda deszczowa, strzępka grzyba
kontynuuje swój rozwój, przerastając
łodygę. Dalszy rozwój choroby prowadzi
do destrukcji tkanek przewodzących
i mechanicznych, a porażona roślina
przedwcześnie zamiera. Należy pamiętać, że czas kwitnienia pojedynczego
kwiatu rzepakowego to zaledwie 3-4 dni,
dlatego w strategii zwalczania zgnilizny
twardzikowej ważne jest, by nie opóźniać
zabiegów.

PRODUKTY CIECH SARZYNA

W zwalczaniu zgnilizny twardzikowej
najlepsze efekty osiąga się, wykorzystując
mieszaniny substancji o różnych mechanizmach działania. Na plantacjach, na
których występuje duże ryzyko wystąpienia choroby, CIECH Sarzyna poleca
połączenie fungicydów PROKARB®
450 EC i AZOKSAR® 250 SC. Mieszanina
zapewnia bardzo dobrą ochronę przed
rozwojem choroby, co potwierdzają
badania prowadzone między innymi
w IOR PIB Poznań. Interwencyjne działanie, jakie zapewnia PROKARB® 450 EC,
pozwala na dobrą ochronę nawet w lata,
w których w okresie kwitnienia pojawiają
się warunki z podwyższoną wilgotnością.
AZOKSAR® 250 SC uzupełnia działanie
PROKARB® 450 EC, wydłużając zabezpieczenie przed ponownymi infekcjami.
Fitotoniczne działanie substancji zawartych w AZOKSAR® 250 SC przekłada się
na dłuższą wegetację roślin oraz większą
wydajność procesów fizjologicznych
odzwierciedlonych w wyższym plonie.
Mieszanina działa również na inne choroby, przede wszystkim ogranicza rozwój
czerni krzyżowych.

Wszystkie fungicydy
działają lepiej jako preparaty
zabezpieczające niż
jako interwencyjne.
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Warto pamiętać!
Wszystkie preparaty stosowane wiosną podlegają tym samym prawom,
co zabiegi jesienne. Najwyższą
skuteczność preparatów osiąga się
w zastosowaniu w temperaturach
powyżej 12˚C. Jednocześnie należy
zauważyć, że działanie regulujące
i fitotoniczne, które oferują fungicydy
rzepakowe, przyczynia się do
zwiększenia plonowania i ułatwienia
prac polowych.
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REGULACJA
ZACHWASZCZENIA
UPRAW RZEPAKU

O C H R O N A
Kolejną zasadą utrzymującą zasiedlenie
chwastów na niskim poziomie jest reguła
maksimum tillage, mówiąca o tym, że im
dokładniejsza uprawa gleby, tym mniejsza
presja chwastów. Regularne i systematyczne niszczenie siewek za pomocą
uprawy płużnej obniża potencjał wschodów w przyszłości i wpływa na redukcję
banku nasion. W wyniku obracania gleby
inicjuje się wschody, chwasty pojawiają się
na powierzchni masowo w krótkim czasie,
a to pozwala na ich skuteczne zwalczanie
w jednym zabiegu herbicydowym.

PRZEWAGA ZABIEGÓW SEKWENCYJNYCH

Za wielokrotnym stosowaniem herbicydów
w jednym sezonie przemawia większa
skuteczność technologii, niższa dawka
przy aplikacji preparatu stosowanego
solo, co zapewnia większą selektywność
dla rośliny uprawnej i zminimalizowane
obciążenie dla środowiska. Sekwencyjność zabiegów to także mniejsza
zależność od warunków pogodowych
i glebowych.

Lepsze wyposażenie
gospodarstw w sprzęt rolniczy
oraz przygotowanie do przyszłej
polityki rolnej mającej na celu
redukcję sumarycznej ilości
środków ochrony roślin, to kolejne
argumenty występujące
po stronie zwielokrotniania
aplikacji herbicydów.

Największy wpływ
na utrzymanie chwastów
w ryzach mają wspomniane
wyżej zabiegi herbicydowe.
Rzepak ozimy po osiągnięciu fazy
rozwojowej 5-6 liści dość dobrze radzi
sobie w towarzystwie chwastów. Jednak
populacja niepożądanych na polu roślin,
wschodząca równo z rzepakiem jest
w stanie mocno ograniczyć jego potencjał
plonowania.

RÓWNOWAGA NA POLU UPRAWNYM

Przestrzeganie zasad dobrej agrotechniki
pozwala na długo zachować równowagę
pomiędzy rośliną uprawną a populacją
chwastów. Dużo łatwiej utrzymać stabilne
i łatwe do kontrolowania zachwaszczenie w sytuacji właściwego zmianowania.
Dzięki rotacji upraw wybrany gatunek chwastu posiada naprzemiennie
dogodne i niedogodne warunki do bytowania. Przykładowo, uprawy zbożowe
stwarzają idealne okoliczności do rozwoju
chwastów jednoliściennych jak miotła
czy wyczyniec, natomiast monokultura
kukurydzy sprzyja wzrostowi chwastów
późno wschodzących. W uprawach zbożowych, jak w żadnej innej grupie, łatwo
obniżyć presję chwastów kapustowatych
czy fiołka polnego. Z kolei rzepak czy
kukurydza dają możliwość ograniczenia wspomnianych wcześniej wyczyńca,
miotły czy perzu.

Chwastami, które konkurują z rzepakiem,
są zarówno gatunki piętra wysokiego:
chabry, maki czy rumianki, jak i te z niższych warstw, pojawiające się masowo,
np. przetaczniki, fiołki czy gwiazdnice. Na
presję chwastów na danym polu wpływ
mają błędy agrotechniczne, a także strategia prowadzenia upraw, w obrębie której
leżą decyzje o zmianowaniu czy uproszczeniach w agrotechnice. Te ostatnie
prowadzą do stworzenia korzystnych dla
chwastów warunków bytowania, a w konsekwencji do kompensacji gatunków trudnych do zwalczenia czy nawet odporności
na niektóre substancje.
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Im lepiej dobrana mieszanina lub większa
ilość aplikacji, tym mniejsza presja chwastów w przyszłości. Największe szanse
powodzenia dają zabiegi sekwencyjne
preparatami wieloskładnikowymi lub mieszaninami wielu herbicydów.

Biorąc pod uwagę powyższe, również
zwalczanie chwastów w rzepaku, należy
rozpatrywać jako połączenie zabiegu
bazowego i zabiegów korygujących,
które minimalizują zachwaszczenie do
poziomu uniemożliwiającego przetrwanie
nawet niewielkiej populacji chwastów.
W zabiegach bazowych wciąż najlepszą
jakością odznaczają się herbicydy stosowane przedwschodowo, dlatego warto
zapoznać się z ofertą CIECH Sarzyna na
produkt KUMAK. Preparat charakteryzuje szerokie spektrum zwalczanych
chwastów, niezależność od warunków
siedliskowych, wysoka selektywność
i doskonałe wkomponowanie w całościową technologię uprawy.

23

O C H R O N A

H E R B I C Y D O W A
Zabieg przedwschodowy działa odglebowo i zabezpiecza na długo przed
ponownymi wschodami chwastów.
Wrażliwe na produkt są przede wszystkim
podstawowe i najczęściej występujące na
plantacjach chwasty należące do rodzajów
komosa, takie jak: przytulia, chaber, rumian,
maruna, i wiele innych. Z gatunkami, które
są średnio wrażliwe na zawarte w mieszaninie substancje lub z takimi, które pojawiają
się na plantacji w ponadnormatywnej
obsadzie, radzi sobie herbicyd stosowany
w zabiegu korekcyjnym. Za ponadnormatywną obsadę chwastów uznaje się ilość,
która na wybranej jednostce powierzchni
przekracza próg szkodliwości ekonomicznej.
Przykładowo, w zwalczaniu fiołka polnego,
przyjmuje się, że na jednym metrze kwadratowym kiełkuje 200 nasion.
Nawet przy zastosowaniu herbicydu
o pełnej skuteczności (85%), na metrze
kwadratowym plantacji zostanie 30 roślin.
Zatem próg szkodliwości dla tego gatunku
szacowany jest na 20–25 roślin na metr.
Preparat stosowany jako korekcyjny
powinien uzupełniać działanie herbicydu
bazowego i zwalczać gatunki pozostawione na polu. Zabieg korygujący
preparatem FAWORYT® 300 SL pozwoli
na usunięcie wschodzących rumianów,
chabrów, dymnic i wielu innych gatunków
chwastów.
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ZWALCZANIE CHWASTÓW
JEDNOLIŚCIENNYCH

Chwasty jednoliścienne, takie jak miotła
zbożowa, wyczyniec polny czy wiechlina,
są zwalczane przez metazachlor. Bardzo
rzadko przy zastosowaniu preparatów
przedwschodowych komunikowana jest
ich skuteczność na chwasty jednoliścienne.
Redukcja wschodów wymienionych
gatunków ma duże znaczenie nie tylko
w roku uprawy, ale również w długoterminowej regulacji zachwaszczenia w procesie zmianowania. Wprowadzenie rotacji
herbicydów i substancji aktywnych wpisuje
się w ogólny program zwiększania skuteczności odchwaszczania i zapobiegania
odpornościom chwastów.
Do wielokrotnych zabiegów
mniejszymi dozami graminicydów zachęcają, a właściwie
zmuszają, technologie, w których orkę zastępuje się agrotechniką, ograniczającą ilość
zabiegów uprawowych, takich
jak strip till, zero tillage czy
minimum tillage. Wszystkie te
technologie wydłużają i zwiększają intensywność wschodów
chwastów jednoliściennych.
Nowe trendy, wpisujące się
w strategię Zielonego Ładu
i polegające na redukcji zastosowania środków chemicznych,
będą wymagały większej integracji zabiegów chemicznych
i agrotechnicznych. W chwili
obecnej, kiedy mamy jeszcze
dostępnych wiele narzędzi,
należy dążyć do doprowadzenia stanowisk uprawnych
do jak największej czystości,
przede wszystkim dlatego, by
nie doprowadzić do niekorzystnych zjawisk kompensacji.

Główne działanie, mające na celu zniszczenie chwastów trawiastych, następuje
powschodowo podczas aplikacji graminicydów. Należy jednak zwrócić uwagę,
że przy ich zastosowaniu zwalczanie
chwastów jednoliściennych jest łatwiejsze.
Można pozwolić sobie na modyfikacje
dotyczące ilości preparatu i terminu aplikacji graminicydu. Możliwości tych zmian
powiązane są z terminem stosowania
i warunkami panującymi na plantacji.
O redukcji dawki preparatu
LABRADOR® EXTRA 50 EC czy
AKAPIT® 125 EC możemy mówić jeżeli
obsada chwastów nie przekracza 150 roślin
na metrze kwadratowym, a samosiewy
zbóż są w fazie młodszej niż trzy liście. Do
takiej fazy rozwojowej korzeń rośliny zbożowej jest jeszcze słabo rozwinięty i nawet
obniżona do połowy dawka herbicydu jest
w pełni skuteczna.
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REGULOWANIE
WYSOKOŚCI
ŁANU RZEPAKU
Inwestując w nasiona rzepaku, zakupujemy wysoki potencjał plonowania, który
powinien być utrzymany aż do zbioru.
Należy więc do minimum ograniczyć
wszystkie potencjalne straty wynikające
z ataku szkodników, chorób, wpływu
niekorzystnych warunków zimowania lub
ograniczenia efektywności nawożenia.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wyraźnie zaznacza się trend
do wydłużenia okresu wegetacji oraz
związanego z nim okresu bezprzymrozkowego. Pozwala to na dodatkowe kilka
dni produkcyjnych dla plantacji rzepaku.
Zmiany klimatyczne mają wpływ na
zmiany w technologii produkcji nasion.
Zwiększa się znaczenie jesiennego budowania potencjału plonotwórczego, w tym
jesienna regulacja łanu. Coraz bardziej
powszechna staje się podwójna aplikacja
regulatorami wzrostu, szczególnie na
zasobnych stanowiskach i przy łagodnej
jesieni. Jesienna regulacja łanu w rzepaku ma na celu ukształtowanie rośliny
i przygotowanie jej do zimy. Biorąc to pod
uwagę, w ofercie CIECH znalazły się produkty wykazujące działanie regulacyjne:
MICOSAR® 60 SL, DOVVO® 375 SC,
TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW. To trzy
fungicydy z funkcją regulatora wzrostu
oparte na różnych substancjach aktywnych.

że im większa głębokość zakorzenienia
roślin, tym większa odporność na suszę.
Dobrze rozbudowany system korzeniowy
w wierzchniej warstwie gleby oznacza
jej lepsze przenikanie, a więc zwiększenie
powierzchni chłonnej korzeni. To z kolei
przekłada się na większą powierzchnię
pobierającą składniki pokarmowe. Zdrowy
i dobrze rozbudowany system korzeniowy
to również większe szanse odbudowania po żerowaniu śmietki – szkodnik ten
w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia gospodarczego. Niepewność kolejnej derogacji na stosowanie
zapraw opartych na neonikotynoidach
jeszcze bardziej podnosi rangę jesiennego
zabiegu poprawiającego rozbudowę systemu korzeniowego.

bocznych pierwszego rzędu.
Im więcej pączków, tym większa ilość
rozgałęzień w okresie wiosennym. Jeżeli
obsada rzepaku po zimie jest optymalna,
wysoka liczba zainicjowanych rozgałęzień
traci na znaczeniu. Jeżeli jednak, w wyniku
niekorzystnych warunków pogodowych,
obsada roślin schodzi do kilkunastu roślin
na metrze kwadratowym, wówczas możliwość rozwoju każdego rozgałęzienia
nabiera szczególnego znaczenia w regeneracji roślin i odbudowie łanu.

Rzepak posiada naturalną
zdolność do wciągania stożka
wzrostu. Odbywa się to jednak
w warunkach optymalnego
nawożenia i spokojnego
hartowania roślin.

PRZYGOTOWANIE DO ZIMY –
ROZBUDOWA SYSTEMU KORZENIOWEGO

Aby przygotować roślinę do zimy, należy
zadbać o stworzenie odpowiednio
rozbudowanego, głęboko sięgającego
systemu korzeniowego. Ma to głównie
na celu stworzenie możliwości pobrania
wody w warunkach zamrożenia gruntu.
Głębokość przemarzania gruntu podczas
ostatnich zim nie jest zbyt duża – przyjmowana jako 70 cm jest założeniem
na wyrost. W ostatnich latach badania
temperatury gruntów w różnych częściach
kraju wykazują ujemne pomiary zaledwie
na kilkunastu centymetrach.
Możliwość pobrania wody z niezamarzniętej warstwy gleby to lepsze zimowanie,
a przede wszystkim zabezpieczenie
przed wysmalającym działaniem mroźnego wiatru. Poza zimą logiczne jest,
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Zastosowanie regulatora wzrostu
zapewnia szybsze przygotowanie się
rośliny do zimowania poprzez zmianę
jej pokroju – rozkłada liście i obniża
wyniesienie stożka wzrostu. Zmienia się
również zawartość wody w liściach – po
zastosowaniu regulatora wzrostu liście są
bardziej odporne na utratę wody, przez
co też mniej podatne na wysmalanie.
Spowolnienie wzrostu po zastosowaniu
regulatora nie wpływa negatywnie na
uzyskanie masy roślin. Badania wykazują, że zwiększa się masa korzeniowa,
a pomimo mniejszej powierzchni liści nie
dochodzi do redukcji jej masy.

PRZYGOTOWANIE DO ZIMY –
PRZEBUDOWA CZĘŚCI NADZIEMNEJ

Zmiany w nadziemnej części rośliny to
przede wszystkim wytworzenie odpowiednio ukształtowanej rozety rzepaku. Pod tym
pojęciem rozumie się stworzenie odpowiedniej ilości liści – im jest ich więcej, tym
lepiej. W kącie każdego liścia tworzy się
zespół komórek merystematycznych odpowiedzialnych za zainicjowanie rozgałęzień

27

W Y S O K O Ś Ć

Ł A N U

W Y S O K O Ś Ć

Regulacja wzrostu w pośredni
sposób poprawia skuteczność
zabiegów insektycydowych.

REGULACJA ŁANU WIOSNĄ

W okresie wiosennym spowolnienie wzrostu, jakie następuje po zastosowaniu
fungicydów regulujących, ma na celu
zagęszczenie i wyrównanie łanu. W wyniku
zastosowania produktu fungicydowo-regulacyjnego pęd główny spowalnia swój
wzrost, co daje większe szanse rozwoju
rozgałęzieniom bocznym. Dzięki temu
pojedyncza roślina zmienia swój pokrój,
staje się gęstsza, a sumaryczna ilość
łuszczyn rozkłada się na wszystkie pędy.
Zmiana pokroju ma szczególne znaczenie
po trudnych zimach z redukcją obsady.
Więcej zainicjowanych rozgałęzień bocznych jesienią i ich stymulacja do rozwoju
wiosną zwiększają zdolności regeneracyjne
rzepaku. Wiosenna regulacja łanu to
również wzmocnienie łodygi. W rezultacie
minimalizowane są ugięcia łanu w przypadku siewów zagęszczonych i zmniejsza
się ryzyko wyłamań przy infekcjach chorobotwórczych czy żerowaniu szkodników
łodygowych.

Oprócz wcześniej wspomnianych szkodników łodygowych, regulatory ograniczają
również żerowanie szkodników łuszczynowych. Opóźnienie początku zakwitania
i skrócenie fazy kwitnienia skraca czas
żerowania i potencjalnych nalotów
chowacza podobnika i pryszczarka
kapustnika. Rzepak zakwitający o 3-4 dni
później w porównaniu z nietraktowanym
może być lepiej ochroniony przed słodyszkiem dzięki możliwości zastosowania bardziej skutecznych insektycydów
i bez uszczerbku na bezpieczeństwie
owadów zapylających. Kolejną korzyścią
z wyrównania kwitnienia jest również
wyrównane dojrzewania, co przekłada się
na mniejsze straty w czasie zbioru – niedojrzałe łuszczyny są słabo wymłacane,
a niedojrzałe nasiona obniżają wartość
technologiczną plonu.

CZAS APLIKACJI I WYBÓR PRODUKTU

W okresie wiosennym wybór terminu
zastosowania to kompromis pomiędzy
uzyskaniem najlepszych efektów, czyli najwcześniejszym zastosowaniem preparatu
a aplikacją w odpowiednich warunkach
pogodowych. Pod tym pojęciem rozumie
się przede wszystkim zastosowanie preparatu w temperaturze przynajmniej 12˚C,
licząc minimum dwie godziny od zastosowania. Odpowiednie stężenie w roślinie
odpowiedzialne jest za działanie interwencyjne w zwalczaniu chorób, ale również za
intensywność działania regulującego. Przy
aplikacji w niższych temperaturach efekty
zastosowania produktu są słabsze. Preparaty regulująco-fungicydowe stosowane
są zwykle z preparatami zwalczającymi
szkodniki łodygowe i nawozami dolistnymi.
Czasami w mieszaninach zbiornikowych
włączane są również herbicydy korygujące
niedoskonałości zabiegów jesiennych – to
właśnie te dodatkowe komponenty wymuszają wczesny wybór terminu stosowania.
Zwykle nie ma problemu w przygotowaniu
mieszanin zbiornikowych z preparatami –
nie wymagają zakwaszonego środowiska
i nie ma potencjalnych fitotoksyczności. Skuteczność i siła regulacyjna łanu
poszczególnych produktów jest taka sama
jak w okresie jesiennym. Należy zwrócić
uwagę, że produkty MICOSAR® 60 SL,
DOVVO® 375 SC, TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
mają różny zakres terminów stosowania.
Korzyści z zastosowania środków preparatów regulujących są bardzo wymierne:
wyższy plon, mniejsze ryzyko strat
zimowych, ochrona przed chorobami
grzybowymi oraz pośrednie oddziaływanie na zwiększenie skuteczności pozostałych zabiegów agrotechnicznych.
To wszystko bez wątpienia sprawia, że
każda złotówka zainwestowana w produkt fungicydowo-regulujący zwraca się
wielokrotnie.
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CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej
segmentu organicznego. Specjalizuje się w produkcji środków ochrony
roślin (AGRO) i jest ich największym polskim producentem oraz liderem
sprzedaży na rynku herbicydów (środków chwastobójczych). Przewagą
konkurencyjną spółki jest m.in. jedna z najnowocześniejszych na świecie
instalacji do produkcji MCPA – skutecznego i bezpiecznego środka
chwastobójczego, a także 60 lat doświadczenia w produkcji środków
ochrony roślin. Do najbardziej znanych znaków handlowych spółki należą
marki: CHWASTOX®, HALVETIC®, AGROSAR® 360 SL, AZOKSAR® 250 SC,
AKAPIT® 125 EC, TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW oraz WINDSAR 250 EC. Firma,
poza kluczowymi krajami europejskimi, obsługuje także rynki w Ameryce
Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii. Jej produkty trafiają do
ponad 50 krajów całego świata.

CIECH Sarzyna S.A.
posiada certyfikaty:

ROLNIKU!
KUPUJ PRODUKTY CIECH SARZYNA
I ZBIERAJ DOŚWIADCZENIE, PLONY
ORAZ ATRAKCYJNE NAGRODY.

Więcej informacji znajduje się na stronie ciechagro.pl.
CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna
z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem
sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym
producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów
sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony
roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych.
Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad
3 tysiące osób w całej UE.
Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej
z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera
inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.
Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje
towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne
w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest
ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji,
rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.
CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością
o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global
Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa
odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Rolniku! Dołącz do programu PARTNER Sarzyna
na www.partnersarzyna.pl

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach
www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

Stań się częścią społeczności skupionej na
profesjonalnym działaniu w obrębie ochrony roślin

SZCZEGÓŁOWYCH
INFORMACJI
UDZIELA:

CIECH SARZYNA SA
ul. Chemików 1
37–310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 17 24 07 111
sarzyna@ciechgroup.com

www.ciechagro.pl
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Sprzedaż
sprzedaz.sarzyna@ciechgroup.com
Marketing
marketing.sarzyna@ciechgroup.com

WSPÓŁPRACA Z WIODĄCYM
PRODUCENTEM ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN W POLSCE

DOŚWIADCZENIE,
WIEDZA, PROFESJNALIZM,
DORADZTWO
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NAGRODY PIENIĘŻNE
I ATRAKCYJNE
WYCIECZKI

DEDYKOWANE
PROMOCJE
I KONKURSY

Śledź nas na:

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do Cieszka
przyjaznego chatbota!

CIECH SARZYNA S.A.
ul. Chemików 1
37–310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 17 24 07 111
sarzyna@ciechgroup.com

PRZEJDŹ DO STRONY
WWW.CIECHAGRO.PL

www.ciechagro.pl
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