
Jak chronić  
plantacje  

w trakcie suszy?



 Mijające tygodnie zapiszą się nam  

w historii jako niespotykanie suche i zimne. 

Przygruntowe przymrozki trwające niemal 

bez przerwy przez ostatnie 3 tygodnie oraz 

niemal 6 tygodni bez opadów to duże eks-

tremum nawet dla tak wytrwałej i odpornej 

rośliny jaką jest rzepak ozimy. 

Obecnie rzepak zaczyna kwitnąć, jednak 

jest mocno osłabiony brakiem wody i os-

tatnimi chłodami. Czy w tej sytuacji może-

my w jakiś sposób wspomóc rośliny?  

Czy zagrożenia, które znamy mogą 

wystąpić i zaatakować nasze plantacje?   

                  

Ochrona rzepaku 
wiosna 2020

 Sucha i chłodna pogoda na pewno 

nie sprzyja gwałtownej infekcji chorobami 

grzybowymi. W przypadku poprawy pogo-

dy, czyli wystąpienia opadów oraz braku 

przymrozków ta sytuacja może się mocno 

zmienić. Rośliny są niższe niż w latach po-

przednich, średnio mają 60-90 cm wysoko-

ści i nie były w stanie w pełni rozwinąć masy 

nadziemnej oraz rozgałęzień bocznych.  

W skutek licznych nocy z przymrozkami 

nawet do -12 stopni Celsjusza wiele łodyg 

popękało i stało się słabym punktem,przez 

który może rozpocząć się infekcja. 

 Mając na uwadze po-

wyższe oraz prognozy 

pogody na najbliższe 2 

tygodnie powinniśmy 

zaopatrzyć się w fun-

gicyd dwuskładnikowy 

o działaniu interwen-

cyjnym i zapobiegaw-

czym. Taki preparat ma 

zwykle szersze spek-

trum działania oraz 

może być z powodze-

niem zastosowany do 

końca kwitnienia. 



Po wystąpieniu opadów znacznie po-

prawiających wilgotność gleby powin-

niśmy zabezpieczyć plantacje przed 

wystąpieniem zgnilizny twardzikowej, 

czerni krzyżowych oraz szarej pleśni. 

Nie jesteśmy w stanie w pełni przewidzieć 

rozwoju sytuacji, ale ochrona w okresie 

kwitnienia rzepaku nadal jest kluczowa 

i niezbędna.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że 

jest to ostatni moment na wjazd w pole, 

bez większych uszkodzeń mechanicznych,  

a rzepak potrzebuje ochrony jeszcze przez 

około miesiąc intensywnej wegetacji i dużo 

może się jeszcze wydarzyć. Dlatego nie rezy-

gnujmy przedwcześnie z zabiegów, ale bacz-

nie obserwujmy kolejne dni, aby we właści-

wym momencie zareagować. 
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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 na rodzaj zagrożenia  
i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.  
www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Zobacz aktualny stan 
plantacji i zalecenia na 
www.syngenta.pl/polaklasys


