Jak nejlépe proti plevelům v ozimé pšenici?
Lubor Jůza, Dow AgroSciences
V ozimé pšenici je období pro úspěšné hubení plevelů velmi
dlouhé, od zasetí na podzim až do pozdního jara. Podzimní i jarní
aplikace mají své výhody, ale i úskalí. Po podzimní komplexní
ochraně musíme často opravovat i na jaře. Naopak pokud
veškerou ochranu ponecháme až na jaro, tak nám může činit
potíže nepříznivé počasí nebo přerůstající plevele. V mnoha
případech se vyplatí ochranu rozdělit na dva zásahy. V počátku
na podzim použít proti chundelce metlici a obtížným
dvouděložným plevelům ekonomicky výhodný herbicid, například
Corello. Zbývající dvouděložné plevele, které vzejdou až během
zimy nebo časného jara, se snadno dohubí přípravkem Mustang
Forte.
Corello na podzim
Přípravek se vyznačuje širokým záběrem účinku proti plevelům.
Základem je účinnost proti chundelce metlici, která je v oblastech
jejího výskytu při podzimním ošetření vždy vyžadována. Vedle
toho Corello účinkuje na široké spektrum dvouděložných plevelů,
hubí plevele s rychlým vývojem a tím i vysokou konkurencí pro
pšenici již na podzim jako jsou ptačinec prostřední, rozrazily,
výdrol řepky, úhorník mnohodílný, penízek a kokoška. Corello
působí také na svízel přítulu a heřmánkovité plevele.
Na podzim je Corello registrováno pro ošetření ozimé pšenice.
V žitě a tritikále je podzimní registrace připravována, prozatím
v žitě a tritikale platí jen jarní možnost aplikace. V žádném
případě Corello nelze použít v ozimém ječmeni, kde by mohlo
způsobit poškození porostu. Přípravek se používá v ozimé
pšenici v dávce 125 g/ha od 3. listu pšenice až cca do konce
října. Teploty však vždy musí být nad 10° C a to ještě minimálně
týden po aplikaci. V nepříznivých podmínkách (hrudovitý
pozemek, přílišné sucho, špatné vzcházení obilnin i plevelů,
pozdní aplikace, kdy teploty již nepřesahují 10° C apod.) se
doporučuje přidat ke Corellu Glean 75 WG v dávce 5 g/ha.

Rozdělení ochrany proti plevelům na podzim a jaro má své
výhody
Dělená aplikace cenově výhodných přípravků Corello
(na podzim) a Mustang Forte (na jaře) má široký a stabilní
účinnost, výborný je i účinek na těžko hubitelné plevele jako jsou
violky, svízel, chrpa, mák, kakosty, pcháč, šťovíky a další plevele.
Dělená technologie Corello / Mustang Forte umožňuje rozložení
nákladů do delšího časového období, nerušený vývoj ozimu již
na podzim a dočištění všech zbývajících plevelů na jaře bez
dalších oprav.
Corello a Mustang Forte
mají atraktivní cenu Corello je cenově výhodné, dokonce
ještě zajímavější než kdysi populární Treflan, a to při širším
spektru účinku. To samé platí i pro Mustang Forte, jehož cena je
výrazně příznivější než u „starého“ Mustangu. V celkovém součtu
je technologie Corello / Mustang Forte nákladově srovnatelná
s komplexními podzimními herbicidy a přitom nevyžaduje další
dodatečné jarní náklady na opravy třeba proti svízeli a vytrvalým
dvouděložným plevelům.

Mustang Forte na jaře
Pokud během podzimu nebo časného jara vzcházely v ozimé
pšenici další plevele, tak je optimální použít Mustang Forte.
Přípravek je registrován nejen v pšenici ozimé, ale i ve všech
ozimých a jarních obilninách. V ozimých obilninách se aplikuje
vždy v dávce 1,0 l/ha, v jařinách pak v dávce 0,8 l/ha. Mustang
Forte je možno aplikovat od 3. listu obilniny až do 2. kolénka.
Aplikační okno je tedy velmi široké a vzhledem k možnosti
aplikovat Mustang Forte až do 2. kolénka obilniny je schopen
vyhubit i pcháč, který většinou vzchází později. Mustang Forte je
možné kombinovat s jarním přihnojením tekutými hnojivy, např.
DAM 390, takže vjezd do porostu nepředstavuje další vícenáklad.
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