Ochrona roślin

Chwościk buraka na pewno się pojawi,
ale można z nim wygrać
dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB, TSD Toruń
Dla wszystkich plantatorów buraka
cukrowego w ostatnich latach jednym z dwóch priorytetowych celów była skuteczna ochrona uprawy przed chwościkiem.
Choroba ta wielokrotnie stawała się
przyczyną znaczących strat w plonie korzeni i cukru. Wywołujący ją
grzyb Cercospora beticola pochodzi z
rejonu Morza Śródziemnego. Jest
organizmem ciepłolubnym, dlatego jego aktywności życiowej sprzyja
wysoka temperatura i wilgotność
powietrza. Warunki takie występują zwykle dopiero po zwarciu
międzyrzędzi, kiedy nie dochodzi
do szybkiego odparowania wody
z powierzchni gleby i roślin oraz
„wietrzenia” buraków przez wiatr.
Sprzyjające infekcji liści przez
chwościka warunki pogodowe najpierw pojawiają się w południowych rejonach uprawy. W ostatnich
latach już w drugiej połowie czerwca. Nieco później problem występuje w centralnych rejonach Polski,
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gdzie infekcje pojawiają się około
połowy lipca, a najłatwiejsza jest
walka z chwościkiem w rejonach
północnych, gdzie okres sprzyjających chorobie warunków atmosferycznych jest najkrótszy. Jednak
bez względu na rejon, zaniechanie
ochrony prowadzi do tego samego
– spadku wysokości plonu korzeni i
zawartości cukru w korzeniach.
Jak systemowo rozwiązać problem
ochrony plantacji przed chwościkiem? – to jedno z najważniejszych
pytań stawianych przez plantatorów. Niby wszystko jest jasne, a jednak rok rocznie pojawiają się problemy. Zatem od początku. Przede
wszystkim, nie dysponujemy obecnie zbyt dużą paletą substancji
czynnych dopuszczonych do ochrony plantacji przed chwościkiem. Są
to trzy substancje czynne z grupy
triazoli: difenokonazol, tetrakonazol i tebukonazol, jedna strobiliuryna – azoksystrobina oraz siarczek
trójwodorotlenku miedzi. Ostatni
rok można zastosować wycofany
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już ze sprzedaży, bardzo skuteczny
preparat zawierający cyprokonazol
i fenpropidynę. W tej trudnej sytuacji w sukurs plantatorom przyszły
firmy produkujące nawozy nalistne
o wysokiej zawartości miedzi w postaci trójwodorotlenku tego metalu.
Także w tym roku zarejestrowano
fungicyd zawierający trójzasadowy
siarczan miedzi, co w zdecydowany sposób powinno poprawić skuteczność zabiegów ochronnych.
Powrót do stosowania miedzi, o co
nauka apelowała już od kilku lat,
okazało się wyjątkowo skutecznym
wsparciem walki z chwościkiem.
Na całym świecie w populacji grzyba od wielu już lat obserwuje się
narastające zjawisko odporności na
systemicznie działające substancje
czynne z grupy triazoli i strobilu-

15

16

Ochrona roślin

Skuteczna walka z chwościkiem zależy od reakcji na pojawienie się pierwszych plamistości na liściach (Foto: J. Piszczek)

ryn. Obecnie populacja Cercospora beticola jest nieomal całkowicie
odporna na strobiluryny. Częste
są przypadki występowania odporności na triazole. Jednocześnie
wąska grupa substancji czynnych
pozostawiona do dyspozycji plantatorów buraków cukrowych jest
także przyczyną dalszego wzrostu
częstotliwości występowania tego
zjawiska. Wprowadzenie miedzi
znacząco redukuje te zagrożenia,
gdyż nigdzie dotąd nie stwierdzono
odporności na związki miedzi. Niestety badania prowadzone w Polsce
nad odpornością chwościka na fungicydy przerwano z powodu zaprzestania ich finansowania.
Monitoring, ułożenie programu
ochrony i terminowość zabiegu
W ochronie buraków przed chwościkiem należy wymienić trzy najważniejsze elementy. Pierwszym
z nich jest prawidłowy monitoring. Należy go rozpocząć w okresie poprzedzającym termin, w którym zwykle choroba pojawia się w
danym rejonie uprawy. Można go
opóźnić jedynie w przypadku wystąpienia suszy lub niskich temperatur powietrza (poniżej 15 °C),
co latem ostatnio się nie zdarza.
Bardzo pomocne są oczywiście ko-

munikaty przesyłane przez służby
surowcowe cukrowni. Warto także
podglądać plantatorów korzystających z firm doradczych, które w
większości dysponują programami do prognozowania wystąpienia
chwościka.
Ta grupa producentów rutynowo
wykonuje zabiegi prewencyjne,
które charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością ochronną. Zabieg prewencyjny można wykonać
samodzielnie bez "oglądania się" na
innych. Będzie on wysoce skuteczny, gdy wykonany zostanie tuż po
wystąpieniu opadów deszczu i wysokiej temperatury w okresie, gdy
choroba zwykle pojawia się w danym rejonie. W takich warunkach
po około 6-ciu dniach można się
spodziewać pierwszych plamistości
na liściach. Jeżeli jesteśmy „skazani” tylko na własne obserwacje,
musimy prowadzić je systematycznie co dwa dni. Zawsze szczególnie
dokładnie sprawdzać należy te fragmenty pola, które są położone najbliżej ubiegłorocznych buraczysk.
Są one naturalnymi miejscami
nagromadzenia grzybni Cercospora beticola. Natomiast gdy buraki uprawiane są na stanowiskach
szczególnie niekorzystnych (burak
po buraku, w miejscach lokalizacji
pryzmy, bezpośrednio graniczą-

cych z ubiegłorocznym buraczyskiem) monitoring rozpocząć należy około trzy tygodnie wcześniej
niż choroba pojawiłaby się w normalnych warunkach, nie sugerując
się ewentualnym brakiem zwarcia
międzyrzędzi.
Drugim elementem skutecznej
walki z chwościkiem jest ułożenie
programu ochrony. Plantator powinien mieć gotowy plan na liczbę
normalnie wykonywanych zabiegów plus jeden. Zatem, jeżeli zwykle
wykonujemy trzy zabiegi ochronne
w roku, powinniśmy być gotowi na
wykonanie czterech, jeżeli wykonujemy dwa powinniśmy być gotowi
na trzy. Może się zdarzyć, że wystarczający okaże się tylko jeden zabieg
– wtedy preparaty można „przesunąć” na kolejny rok lub wykorzystać
do ochrony innych upraw.
Trzecim elementem skutecznej
ochrony plantacji jest terminowość wykonywania poszczególnych zabiegów. Moment pierwszego oprysku wyznaczają wyniki
monitoringu zdrowotności liści na
plantacji. W warunkach szczególnie
sprzyjających wystąpieniu choroby zabieg ochronny powinien być
wykonany natychmiast po stwierdzeniu pierwszych plamistości na
liściach. Gwarantuje to jego bardzo
wysoką skuteczność i maksymalne wydłużenie czasu skutecznej
ochrony plantacji. Zwykle kolejny
zabieg wykonany powinien być nie
później, niż po trzech tygodniach.
Niekiedy, w warunkach szczególnie
SPECJALNAinfekcji,
sprzyjających PUBLIKACJA
rozwojowi
meteorologiczna?
kolejnyWłasna
zabiegstacja
powinien
być przyspieszony i wykonany nawet po
dwóch tygodniach od pierwszego.
Stacje iMETOS są naturalnym zjawiskiem w codziennej praktyce rolniczej.
Każdy zabieg fungicydowy w zależności od skali gospodarstwa to kilkaset czy
nawet kilka tysięcy złotych. Obecnie decyzję o jego wykonaniu podejmuje się
korzystając z profesjonalnych urządzeń cyfrowych. Poprzez sygnał GPRS dane
w czasie rzeczywistym przesyłane są na platformę www.Ng.FieldClimate.com
Stacje iMETOS monitorują do 80 chorób i ostrzegają o zagrożeniu. Informują kiedy następuje infekcja na roślinie i kiedy wykonać zabieg. Analizują dane
pogodowe w promieniu do 10 km. Mamy również dostęp do lokalnej precyzyjnej prognozy pogody dla naszego gospodarstwa (7-dniowej z precyzją do
90%). Stacja może posiadać czujniki sztucznego liścia, sondy glebowe, kontrolować nawadnianie, wilgotność i zasolenie gleby, temperaturę, prędkość
wiatru, nasłonecznienie, wilgotność względną, opady, ewapotranspirację,
alerty przymrozków oraz wskazuje okna pogodowe przy planowaniu prac.
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Doświadczenia nad ochroną buraka przed chwościkiem (Foto: J. Piszczek

Podobnie postąpić należy w przypadku konieczności wykonania
trzeciego, czy czwartego zabiegu
ochronnego. Tylko w taki sposób
uzyskać można bardzo wysoką
skuteczność ochronną zabiegów.
Pojawia się pytanie, kiedy zakończyć ochronę. W ciepłe i wilgotne
lata ostatnie opryskiwanie plantacji
można wykonać w pierwszej połowie września. Jak wspomniano, C.
beticola jest organizmem ciepłolubnym. W temperaturze poniżej 15 °C
gwałtownie spada jego aktywność
życiowa, a poniżej 10 °C zanika.
Jak wskazują wyniki naszych badań,
do cieczy opryskowych można dodawać adiuwanty, jednak zalecamy
je przede wszystkim do mieszanin
fungicydów systemicznych. Podnoszą one skuteczność ochronną
takich mieszanin. Natomiast nie do
końca potwierdzają się nasze dotychczasowe zalecenia stosowania
adiuwantów w mieszaninach z miedzią. To zagadnienie wymaga jeszcze
dodatkowych badań. Prawdopodobnie adiuwanty zastosowane w takich
mieszaninach nie powinny zakwaszać cieczy opryskowej, gdyż zarówno trójzasadowy siarczan miedzi jak
i sam trójwodorotlenek miedzi to
związki o charakterze zasadowym.
Ogólne założenia zabiegów ochronnych powinny opierać się na stosowaniu w każdym zabiegu innej
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substancji czynnej. Nie należy stosować ochrony przy pomocy samej azoksystrobiny. Tę substancję
czynną można stosować jedynie w
mieszankach z triazolami. Naszym
zdaniem najlepsze wyniki ochronne uzyskuje się w mieszaninach
opryskowych, w których jednym z
komponentów jest fungicyd zawierający jeden z triazoli w mieszaninie z jednym z preparatów miedziowych. Możliwa jest także ochrona
samą miedzią, jednak w takim programie zabiegi muszą być wykonywane co dwa tygodnie. Trzeba pamiętać, że łączna dawka miedzi nie
może przekroczyć 4 kg/ha na rok
na danym polu.
Przykładowe propozycje programów ochronnych
Program oparty na miedzi;
pierwszy zabieg prewencyjny przed
spodziewanym pojawieniem się
choroby lub natychmiast po stwierdzeniu pierwszych plam. Spóźnienie pierwszego zabiegu w programie miedziowym będzie przyczyną
znaczącego spadku skuteczności
ochronnej!
1. Yukon – dawka 5,5 l/ha maksymalnie do 5 zabiegów w roku (co
dwa tygodnie, kolejny zabieg nie
szybciej niż po 7 dniach) – koszt
jednego zabiegu ok. 120 zł/ha.
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2. Plonuran Płynny – dawka 1,5 l/
ha (co dwa tygodnie, ale kolejny zabieg nie szybciej niż po 7 dniach) –
koszt jednego zabiegu około 60 zł.
Programy ochrony oparte na
fungicydach systemicznych
Pierwszy zabieg prewencyjny tuż
przed spodziewaną infekcją lub
natychmiast po stwierdzeniu pojedynczych plam na liściach, następne co trzy tygodnie:
Pierwszy zabieg – Amistar 250 SC
1,0 l/ha (azoksystrobina) + Eminent 125 ME 1,0 l/ha (tetrakonazol) – koszt około 190 zł/ ha
Drugi zabieg – Spyrale 475 SC 1,0
l/ha (fenpropidyna, difenokonazol)
– koszt ok. 140 zł/ ha,
Trzeci zabieg – Tebu 250 EW 0,8 l/
ha (tebukonazol) – koszt ok. 60 zł/ha.
W powyższym programie dodatek
adiuwanta (np. Lewar Fungi Premium + ok. 35 zł/ha) podnosi sku-

teczność ochronną zastosowanych
preparatów.

lub – Eminent 125 ME 0,8 l/ha +
miedź – koszt ok. 130–190 zł/ha.

Programy ochrony oparte na
fungicydach
systemicznych
oraz miedzi

Podsumowanie

Pierwszy zabieg prewencyjny tuż
przed spodziewaną infekcją lub
natychmiast po stwierdzeniu pojedynczych plam na liściach, następne co dwa tygodnie:
Pierwszy zabieg – Eminent 125
ME 1,0 l/ha (tetrakonazol) + preparat zawierający miedź – koszt ok.
120–180 zł/ha
Drugi zabieg – Spyrale 475 SC 1,0
l/ha (fenpropidyna, difenokonazol)
+ miedź – koszt ok. 200–260 zł/ha,
lub Difo 250 EM 0,4 l/ha (difenokonazol) + miedź – koszt ok. 110–
170 zł/ha.
Trzeci zabieg – Tebu 250 EW 0,8
l/ha (tebukonazol) + miedź – koszt
ok. 120–180 zł/ha,

Podane programy są programami
przykładowymi. Zasadą jest unikanie, o ile to możliwe, powtarzanie
tych samych substancji czynnych,
lub stosowanie ich w mieszankach z
innymi. Można zmieniać kolejność
stosowania poszczególnych substancji czynnych. W rejonach szczególnie zagrożonych silnym rozwojem choroby miedź dobrze jest
dobrze dodać do pierwszych trzech
zabiegów ochronnych, w centralnej
Polsce i na północy można poprzestać na dodatku miedzi do pierwszych dwóch zabiegów. Miedź w
tym przypadku przede wszystkim
chroni przed ewentualnym brakiem skuteczności substancji czynnych działających systemicznie z
powodu odporności grzyba.
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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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