
Посилення дії на лободу в посівах цукрових буряків
За погодних умов, що сьогодні склалися: надмірне зволоження ґрунту та у зв'язку
з неможливістю вчасно провести хімічні прополки, більшість господарств можуть
мати проблеми з перерослими бур’янами.

Особливо це стосується лободи білої. В основному перше гербіцидне внесення
вже зроблено і на сьогодні постає питання про 2-ге внесення, для якого важливий
стан розвитку бур’янів (у якій фазі будуть перебувати бур’яни на момент
внесення).

Тому доречно наголосити на продуктах захисту рослин, які мають ґрунтову дію та
чудово підсилюють бетанальні продукти проти найбільш шкодочинних бур’янів.
Одними з таких препаратів є Ленацил Бета та Целмітрон.

Ленацил Бета (д.р. ленацил 800 г/кг) – діюча речовина є похідною урацилу,
потрапляє у рослину переважно через коріння. Діє як через ґрунт, поглинаючись
корінням бур’янів, так і через зелені частини рослини.

Спектр дії:

 Чутливі бур’яни - лобода біла, лутига розлога, гірчак види, хрестоцвітні,
зірочник середній, щавель види, ромашка види, мак польовий, осот городній,
падалиця ріпаку

 Середньо-чутливі бур’яни - вероніка персидська, кропива жалка та глуха,
жабрій звичайний, кривоцвіт польовий, фіалка польова, галінсога
дрібноквіткова

 Контроль злакових бур'янів – лисохвіст лучний, тонконіг лучний, метлюг
звичайний

 Пригнічує розвиток – проса курячого (плоскухи), видів мишію та росички
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Целмітрон (д.р. метемітрон, 700 г/л) – діюча речовина належить класу 1, 2, 3-
триазинонів, відзначається системною дією (діє через ґрунт та через листкову
поверхню).

Спектр дії:

 Чутливі бур’яни – вероніка (види), галінсога дрібноквіткова, гірчак (види),
гірчиця польова, кучерявець Софії, рутка лікарська, зірочник середній,
жовтозілля звичайне, лутига (види), лобода (види), грицики звичайні, паслін
чорний, жабрій (види), підмаренник чіпкий, ромашка (види), редька дика,
пальчатка кров'яна, щириця (види), глуха кропива пурпурова, талабан
польовий, фіалка польова; мак дикий; тонконіг однорічний

 Середньо-чутливі – амброзія полинолиста, волошка синя, глуха кропива,
коноплі дикі, кульбаба лікарська, осот жовтий польовий, чистець польовий,

 Малочутливі – берізка польова, калачики маленькі, молочай (види), нетреба
звичайна, осот рожевий, падалиця соняшника, портулак городній, сухоребрик,
чина бульбиста, чорнощир нетреболистий

Рекомендації до застосування:

2-внесення ЗЗР (оптимальна фаза бур`янів: лобода всходи - 1 пара листочків)     

 Бетанал Експерт - 1,0 л/га                                  

 Ленацил Бета - 0,3 кг/га

2-внесення ЗЗР (перерослі бур’яни: лобода 2-3 пара листочків)

• Бетанал Експерт - 1,0 л/га

• Ленацил Бета - 0,3 кг/га

• Целмітрон - 1,0 л/га    

За умови, що в полі є перерослі гірчаки та хрестоцвітні бур’яни можливе
додавання гербіциду Карібу - 0,015 кг/га + ПАР Сіліксан 106 - 0,1л/га, а для зняття
можливого фітоксичного впливу на цукрові буряки також доцільним буде
внесення препарату Терра-Сорб Фоліар - 0,5 л/га або Терра-Сорб Комплекс - 0,25
л/га.

Не менш важливим є врахування фаз розвитку цукрових буряків. Першою
гербокритичною фазою їх розвитку є 3-4 пара листків (линька кореня). Крім того,
саме в цей період рослини цукрових буряків потребують бору, азоту, сірки,
фосфору (збільшується кількість вторинних камбіальних кілець і закладається
потенціал продуктивності культури), тому важливим є недопущення недостачі
зазначених елементів живлення.

Гарних Вам врожаїв!
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