ŚRODEK PRZĘDZIORKOBÓJCZY

Śmiertelnie
skuteczny!
Jedyny zarejestrowany preparat do
zwalczania przędziorka chmielowca
w uprawie buraka cukrowego!

Nowe zagrożenie w buraku cukrowym

Plantacja uszkodzona przez przędziorka

Objawy żerowania przędziorka na liściu buraka

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) jest agrofagiem kojarzonym dotąd przede wszystkim
z roślinami ogrodniczymi oraz sadowniczymi, a nie typowo rolniczymi.Występowanie szkodnika na plantacjach
buraka cukrowego było do tej pory notowane jedynie w południowych rejonach świata, niemniej obecnie – gdy
lata są słoneczne, upalne i suche – przędziorek znacznie zwiększył swój zasięg występowania i żeruje na buraku
cukrowym także w Europie Centralnej i Wschodniej. Również w Polsce zaczyna stanowić coraz poważniejszy
problem, o czym może świadczyć znacząca liczba porażonych plantacji w niektórych częściach kraju.
Jak rozpoznać?
Na dolnej stronie liścia można dostrzec delikatne oprzędy, na których łatwo gromadzi się kurz i drobne ziarnka piasku. Na górnej pojawiają się niewielkie jasne plamki, tworzące tzw. mozaikę. Bardzo często początkowe
objawy żerowania przędziorków mylone są z oznakami niedoborów składników pokarmowych lub tymi
powodowanymi przez choroby, wirusy albo nicienie. Początkowo objawy żerowania występują na przybrzeżnych fragmentach pola, z czasem placowo na całej plantacji.
Konsekwencje dla uprawy
Intensywne żerowanie przędziorka skutkuje zahamowaniem wzrostu i rozwoju roślin, a w konsekwencji czasem
znaczącym spadkiem plonu korzeni oraz zawartości cukru w korzeniach.

Rozwiązanie – Ortus® 05 SC
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5–1,8 l/ha.
Środek stosować po zaobserwowaniu szkodnika od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca
wzrostu korzeni (BBCH 39–49) z zachowaniem okresu karencji (28 dni).
Zalecana ilość wody: 400 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Skuteczność zwalczania szkodnika w dużej mierze zależy od technicznej strony zabiegu, mającego na celu
dotarcie do miejsc żerowania przędziorków (dolne strony liści).
Pamiętaj o podstawowych zasadach:
Przy sporządzaniu cieczy użytkowej nie zmniejszaj zalecanej ilości wody.
Środek najlepiej aplikuj przy użyciu eżektorowych rozpylaczy dwustrumieniowych.
Podczas zabiegu stosuj podwyższone ciśnienie robocze – np. 6 barów.
Zaleca się dodatek wspomagacza o działaniu zwilżającym – Slippa
w dawce: Ortus® 05 SC 1,5 l/ha + Slippa 0,05%.
Dostępne opakowania:
0,5 l; 1 l; 5 l.

Ortus® 05 SC
Śmiertelnie skuteczny!

Ortus® 05 SC – śmiertelnie skuteczny
Działa kontaktowo i żołądkowo.
Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków.
Jest szczególnie przydatny tam, gdzie trzeba zwalczyć liczną populację szkodników.
Zawiera substancję czynną fenpiroksymat z nowej grupy chemicznej.
Działa długo – nawet do 7 tygodni.

Jedyny zarejestrowany
preparat do zwalczania
przędziorka chmielowca
w uprawie buraka
cukrowego!

1,5 l/ha
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BBCH 39–49

Skuteczność akarycydu Ortus® 05 SC w zwalczaniu przędziorka
chmielowca w buraku cukrowym.
Badany środek ochrony roślin

Dawka

Ortus® 05 SC + Slippa

1,5 l/ha + 0,05% (0,2 l/ha)
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać
korzystać zz zachowaniem
zachowaniem bezpieczeństwa.
bezpieczeństwa. Przed
Przed każdym
każdym użyciem
użyciem przeczytaj
przeczytaj informacje
informacje zamieszczone
zamieszczone ww etykiecie
etykiecieii informacje dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

