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W momencie wycofania ze sprze-
daży herbicydów zawierających 
desmedifam, plantatorzy buraka 
stracili większość gotowych, a zara-
zem sprawdzonych w każdych wa-
runkach, rozwiązań obejmujących 
kompleksową ochronę plantacji.   

W obecnie rekomendowanych nie-
licznych programach na próżno 
szukać rozwiązań uwzględniają-
cych łączne stosowanie herbicydów 
z chlopyralidem, triflusulfuronem 
metylowym czy też z graminicy-
dami. Większość nowo wprowa-
dzonych do obrotu równoległego 
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środków chwastobójczych posiada 
zawężoną rejestrację, ograniczającą 
się do zaleceń stosowania produktu 
solo lub ewentualnej aplikacji z ad-
iuwantem. Tylko nieliczne etykie-
ty uwzględniają łączne stosowanie 
fenmedifamu, etofumesatu i meta-
mitronu.
Pomimo znacznego asortymentu 
zwalczanych gatunków chwastów 
przez te substancje czynne, nawet 
zastosowanie ich w mieszaninie nie 
gwarantuje utrzymania wszystkich 
plantacji wolnych od zachwaszcze-
nia. Wynika to przede wszystkim 
z bogactwa gatunków roślin sege-

talnych występujących na polach 
uprawnych oraz ich wrażliwości 
na aplikowane substancje czyn-
ne. Wobec ograniczonego wyboru 
gotowych rozwiązań, plantatorzy 
buraków cukrowych uprawiający 
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klasyczne odmiany mają dwa roz-
wiązania. W pierwszym przypadku 
mogą prowadzić walkę z chwastami 
za pomocą pozostałych programów 
lub modyfikować je według wła-
snych potrzeb.

Skuteczność zwalczania chwa-
stów zależy od wyboru systemu 
zwalczania

Skuteczność zwalczania chwastów 
w uprawie buraka cukrowego uza-
leżniona jest od wyboru systemu 
zwalczania, odpowiedniego doboru 
substancji czynnych do występują-
cego zachwaszczenia, fazy rozwo-
jowej chwastów oraz terminowe-
go wykonania aplikacji. Nie mniej 
ważnym czynnikiem warunkują-
cym efektywność działania pesty-
cydów są warunki atmosferyczne 
występujące podczas wykonywania 
aplikacji. 
W celu ograniczenia ich niekorzyst-
nego wpływu, środki ochrony roślin 
zaleca się stosować w mieszaninie z 
adiuwantami. Należy jednak prze-
strzec przed ich dobrowolną aplika-
cją, gdyż wobec braku uregulowań 
prawnych mogą one w zróżnicowa-
nym stopniu wpłynąć na działanie 
herbicydów (poprawienie lub po-
gorszenie efektywności działania).

Trudności w ochronie plantacji 
w 2021 roku

Niewątpliwie, ochrona pól upraw-
nych w bieżącym roku przysporzy-
ła plantatorom wielu zmartwień. 
Występujące po zimie zastoiska 
wodne oraz mokra i zimna wiosna 
uniemożliwiała na wielu stanowi-
skach terminowy wysiew roślin. 
W zależności od stopnia nasyce-
nia gleby wodą, siewy buraków w 
woj. kujawsko-pomorskim rozcią-
gnęły się na cały kwiecień. Nawet 
gdy udało się w końcu obsiać pola, 
panujące warunki pogodowe czę-
sto uniemożliwiały wykonywanie 
terminowych zabiegów herbicydo-

wych. Uwzględniając wymienione 
okoliczności stan plantacji buraka 
cukrowego nie odbiega pod wzglę-
dem fitosanitarnym (chwasty) od 
upraw ubiegłorocznych. Warto w 
tym miejscu podsumować niektóre 
rozwiązania zastosowane w tym se-
zonie na plantacjach buraka cukro-
wego.
Biorąc pod uwagę kształtowanie się 
pogody trudno jest jednoznacznie 
określić najlepszy wariant ochro-
ny buraka cukrowego. Przyjęcie 
szablonowe dotyczące systemu 
zwalczania chwastów może w nie-
których latach nie w pełni zabez-
pieczać plantacje przed zachwasz-
czeniem. Prowadzone w ostatnich 
latach obserwacje wskazywały, że 
aplikowane po siewie preparaty 
działające poprzez glebę słabo chro-
niły plantacje przed chwastami. Ich 
nieznaczna efektywność, niejedno-
krotnie oscylująca na poziomie 20 
% wiązała się ze słabym uwilgotnie-
niem gleby, limitującym optymalne 
działanie herbicydów. Sama idea 
wykonywania zabiegów doglebo-
wych na polach silnie zachwasz-
czonych jest niewątpliwie dobrym 
rozwiązaniem, gdyż zabezpiecza 
mocno zachwaszczone stanowiska 
przed niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi uniemożliwiającymi 

wykonanie aplikacji. Taka sytuacja 
miała miejsce na początku maja 
bieżącego roku. Występujące ulew-
ne opady deszczu wymusiły potrze-
bę odłożenia terminu wykonania 
zabiegów nalistnych. Problem ten 
szczególnie dotknął stanowisk nad-
miernie uwilgotnionych w okresie 
wiosennym. Plantatorzy, którzy za-
stosowali w tym roku zabiegi dogle-
bowe uzyskali bardzo wysoki efekt 
chwastobójczy. Niejednokrotnie 
wykonanie zabiegu doglebowego 
oraz aplikacji nalistnej na polach 
utrzymanych w wysokiej kulturze, 
gwarantowało całkowite zniszcze-
nie gatunków dwuliściennych. W 
innych wypadkach (słaba obsada 
roślin), pomimo utrzymującej się 
czystości plantacji należało wy-
konać kolejny zabieg preparatami 
działającymi poprzez glebę, w celu 
zapobiegnięcia zachwaszczeniu 
wtórnemu (Rys. 1).
W większości upraw chronionych w 

Rys. 1. Nierównomierne i przerzedzone wzschody buraka cukrowego (Foto: dr W. Miziniak)
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2021 roku, brak w obrocie równoległym 
środków chwastobójczych zawierających 
desmedifam, wymusił potrzebę dosto-
sowania rozwiązań do realnych możli-
wości. W tej sytuacji plantatorzy zastę-
powali wycofane herbicydy (np: Betanal 
Elite 274 EC), preparatami opartymi na 
fenmedifanie i etofumesacie. Trzykrot-
na aplikacja powyższymi w mieszaninie 
z metamitronem czy triflusulfuronem 
metylowym odznaczała się wysoką 
efektywnością działania w stosunku do 
występującego zachwaszczenia. Ponad-
to sprzyjające warunki pogodowe (tem-
peratura oraz wilgotność powietrza), 
wykonanie zabiegów w terminie oraz 
dodatek wielofunkcyjnych adiuwantów 
umożliwiał redukcję dawek herbicydów.
Swoją niezawodność w walce z chwasta-
mi po raz wtóry potwierdziły mieszani-
ny wieloskładnikowe. Obecność etofu-
mesatu, metamitronu, trflusulfuronu 
metylowego, lenacylu i chlopyralidu, 
aplikowanych łącznie z adiuwantem, 
efektywnie zniszczyła między innymi 
komosę białą, tobołka polnego, wilczo-
mlecza obrotnego, samosiewy rzepaku, 
przytulię czepną oraz fiołka polnego. 
Jednak zbilansowany dobór substancji 
czynnych do sporządzanej mieszaniny 
to dopiero połowa sukcesu. 
Wydawało się, że podczas wykonywania 
tegorocznych aplikacji rodzaj adiuwanta 
będzie odgrywał mniejsze znaczenie niż 
w ubiegłym sezonie ze względu na więk-
szą wilgotność powietrza i gleby podczas 
przeprowadzania zabiegów nalistnych. 
Nic bardziej mylnego. W zrealizowanych 
badaniach polowych porównano dwa 
rodzaje adiuwantów dodawanych do 
cieczy opryskowej – zwykły surfaktant 
oraz adiuwant wielofunkcyjny (miesza-
nina surfaktanta, estrów metylowych, 
kwasów tłuszczowych oraz bufora pH). 
Spośród gatunków chwastów występu-
jących na polu uprawnym, komosa biała 
szczególnie reagowała na rodzaj użytego 
adiuwanta. W obiektach, w których wy-
konano zabieg mieszaniną herbicydów z 
surfaktantem uzyskano gorszą skutecz-
ność zwalczania tego chwastu. Oprócz 
adiuwanta, ważny jest ponadto skład 
mieszaniny. Istotnym komponentem 

w ograniczaniu zachwaszczenia powo-
dowanego przez komosę białą jest eto-
fumesat. Brak tej substancji w składzie 
mieszanek sporządzonych w zbiorniku 
opryskiwacza zwykle skutkuje obniże-
niem efektywności. Aby zrekompen-
sować spadek skuteczności działania 
należy zastosować większą dawkę herbi-
cydów opartych na metamitronie (1,5 l/
ha), jednocześnie pamiętając o dodatku 
adiuwanta.

Program Conviso Smart

Coraz częściej plantatorzy buraka cukro-
wego stosują program Conviso Smart. 
W porównaniu do odmian klasycznych, 
pierwszy zabieg nalistny na plantacjach 
buraka cukrowego wykonujemy w fazie 
pierwszego liścia właściwego. Dużą za-
letą stosowania tego rozwiązania jest 
wysoka skuteczność chwastobójcza 
w stosunku do samosiewów rzepaku, 
chwastów rumianowatych, fiolka polne-
go, czyli gatunków chwastów, które czę-
sto sprawiają problemy na plantacjach 
buraka. Niestety nie ma rozwiązań ide-
alnych. Pietą achillesową Conviso Smart 
jest między innymi komosa biała. 
Według danych zamieszczonych w ety-
kiecie zawarte substancje czynne zwal-
czają komosę białą do fazy 4 liści wła-
ściwych. Więc pewna elastyczność w 
terminie aplikacji herbicydu musi ściśle 
korespondować z jej fazą rozwojową. 
Według zapisów umieszczonych w ety-
kiecie, herbicyd ten zwalcza ponadto: 
blekota pospolitego, chwastnicę jedno-
stronną, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę 
purpurową, przytulię czepną, rdest po-
wojowaty, ptasi i plamisty, przetacznika 
polnego (w fazie siewki), tobołki polne, 
wiechlinę roczną oraz burakochwasty. 
Przeprowadzone w sezonie wegetacyj-
nym obserwacje potwierdziły słabą efek-
tywność foramsulfuronu i tienkabazonu 
metylowego (Conviso One) w ograni-
czeniu zachwaszczenia powodowanego 
przez przetacznika rolnego, bodziszka 
drobnego oraz krzywoszyja polnego.
W okresie późno wiosennym pojawiły 
się w prasie rolniczej doniesienia doty-
czące ewentualnych uszkodzeń buraka 
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cukrowego powodowanych przez 
etofumesat. Według niektórych 
opinii, powodował deformacje li-
ści buraka objawiające się skręce-
niem rozety liściowej tworząc tzw. 
główkę sałaty (Rys. 2). Na licznych 
plantacjach zlokalizowanych w re-
jonie Torunia opryskanych herbi-
cydami zawierającymi wymienioną 
substancję czynną stwierdzono 
co najwyżej sporadyczne rośliny z 
opisanymi powyżej symptomami 
uszkodzeń.
W tym miejscu warto zadać pytanie 
czy sam etofumesat może wywołać 
takie uszkodzenia? 
W tym przypadku nie byłbym do 
końca przekonany. Jako przykład 
podam wpływ herbicydu zawiera-
jącego fenmedifam i etofumesat, 
stosowanego łącznie z adiuwantem 
na samosiewy rzepaku. Trzykrotna 
aplikacja w dawce 1,25 l/ha (242,5 
g/ha fenmedifamu oraz 235 g/ha 
etofumesatu) spowodowała trwałą 
deformację samosiewów rzepaku 
objawiającą się zwinięciem i zlepie-
niem liści przypominającym głów-
kę sałaty. 
Dla uwypuklenia istotnej różnicy, 
należy podkreślić, że obydwie sub-
stancje czynne nie są zalecane do 
ochrony rzepaku przed chwastami. 
Historia lubi się powtarzać, gdyż 
taka sytuacja miała miejsce kilka lat 
temu. Wtedy oprócz niekorzystne-
go wpływu herbicydów, doszukiwa-
no się między innymi także wpły-
wu szkodników mogących wywołać 
takie uszkodzenia. Niestety próby 
precyzyjnego wyjaśnienia powodu 
wystąpienia takich uszkodzeń nie 
dały jednoznacznych odpowiedzi. 
Myślę, że uszkodzenia te są wyni-
kiem wielu czynników i nie można 
ich przypisać jednej konkretnej sy-
tuacji z trzech powodów. 
Po pierwsze, deformacje występu-
ją na plantacjach losowo, po drugie 
w programach zwalczania chwa-
stów nie stosuje się tylko i wyłącz-
nie etofumesatu. Po trzecie, nie 
zaobserwowano zwiększenia ilości 

uszkodzonych roślin na uwrociach, 
czyli w miejscach szczególnie na-
rażonych na nałożenie się dawek. 
Jedno jest pewne, środki chwasto-
bójcze zawierające tę substancję 
wywołują przemijające objawy fito-
toksyczności w postaci podwinięcia 
blaszek liściowych buraka cukrowe-
go.
Innym objawem fitotoksycznego 
wpływy herbicydów, corocznie wy-
stępującym na plantacjach buraka, 
jest marmurkowatość liści. Symp-
tomy te występują po zastosowa-
niu triflusurfuronu metylowego, 
mają charakter przemijający i nie 
wpływają na plonowanie rośliny 
uprawnej.

Podsumowanie

Reasumując, większość plantacji 
buraka cukrowego po zakończeniu 
aplikacji herbicydów była wolna od 
chwastów. Niewątpliwie przyczy-
niła się do tego wiedza zdobyta w 
minionych latach dotycząca zarów-
no doboru substancji czynnych jak 
i powszechności stosowania adiu-
wantów. 
Nie mniej jednak, w połowie lata 
na niektórych plantacjach zaczęły 
pojawiać się samosiewy rzepaku, 
rdesty, komosa biała oraz szarłat 

szorstki, co świadczy o pewnych 
błędach popełnionych w końcowej 
fazie walki z chwastami. 
Przyczyn zaistniałej sytuacji 
jest kilka. Wynikają one przede 
wszystkim z opóźnienia wykona-
nia zabiegów nalistnych, nieza-
stosowania odpowiedniego ad-
iuwanta czy substancji czynnej 
dostosowanej do fazy rozwojowej 
chwastów oraz braku dodatku 
substancji działających poprzez 
glebę przed zwarciem międzyrzę-
dzi. Spośród koncepcji ochrony 
pól przed chwastami dominują 
rozwiązania oparte na fenmedifa-
mie i etofumesacie, zmodyfikowa-
ne dla własnych potrzeb. W mniej-
szym zakresie wykorzystywane 
są mieszaniny wieloskładnikowe 
oparte na pięciu czy nawet sześciu 
substancjach czynnych czy też 
program Conviso Smart. 
Myślę, że sytuacja ta wynika z 
dwóch zasadniczych powodów. W 
pierwszym przypadku stosowanie 
wieloskładnikowych mieszanin 
jest mało znane i zbyt rewolucyjne, 
gdyż idea ochrony pól opiera się 
w głównej mierze na herbicydach 
działających doglebowo. Natomiast 
w drugim, była limitowana dostęp-
nością odmian odpornych na Co-
nviso One.

Rys. 2. Zwijanie się blaszek liściowych buraka cukrowego (Foto: dr W. Miziniak)


