AKCJĘ WSPIERAJĄ

SOJA

UPRAWA PEŁNA ZALET

Soja
to
roślina
wrażliwa
na
zachwaszczenie, gdyż charakteryzuje
się:
- późnym terminem siewu,
- powolnym rozwojem w początkowym
okresie wegetacji, co w połączeniu z
uprawą w szerokich międzyrzędziach
stwarza dobre warunki do rozwoju
chwastów.

Po 2 miesiącach od siewu, soja zakrywa
glebę, czyli w początkowych fazach
rozwojowych rośnie bardzo powoli w
porównaniu do innych gatunków
uprawnych. Dlatego warto podjąć
działania zapobiegawcze, do których
zaliczamy:
- stanowisko o niskiej presji chwastów,
- prowadzenie skutecznych zabiegów w
przedplonie.

W 2020 r. sporym wyzwaniem okazała się skuteczna ochrona
herbicydowa łanu, która jest kluczowym elementem decydującym o
sukcesie uprawy.

Zabieg doglebowy bezpośrednio lub maksymalnie do 3 dni po
siewie, zastosowany na dobrze uwilgotnioną glebę to jeden z
najskuteczniejszych sposobów na ochronę herbicydową soi.
W fazie 2-3 trójlistków rośliny soi są najmniej wrażliwe na
herbicydy stosowane nalistnie. Wtedy zaleca się wykonanie
zabiegu,
który
powinien
skutecznie
wyeliminować
zachwaszczenie wtórne. W zależności od spektrum i fazy
rozwojowej chwastów należy wykonać jeden zabieg w pełnej
dawce lub dwa zabiegi w odstępie kilku - kilkunastu dni, stosując
dawkę dzieloną.

Dobrze dobierz herbicyd - stosownie do spektrum chwastów na danym polu.

40 herbicydów

Aktualnie w Rejestrze Środków
Ochrony Roślin znajdują się 40
herbicydy, a jeszcze ponad 10 lat
temu Zalecenia Ochrony Roślin nie
wymieniały żadnych środków do
regulacji zachwaszczenia soi.

Na stronie MRiRW dostępna jest
nowa wyszukiwarka umożliwiająca
wyszukiwanie środków ochrony
roślin
przede
wszystkim
po
uprawach i agrofagach, ale także po
substancji czynnej i rodzaju środka.
Wyszukiwarka jest systematycznie
aktualizowana i uzupełniana o nowe
produkty.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi zaufanymi praktykami w uprawie soi w Twoim regionie.
Zyskasz wskazówki i porady ułatwiające podjęcie optymalnego rozwiązania.
Woj. kujawsko-pomorskie i wielkopolskie
Rafał Suchoń
503 814 949
Woj. opolskie i dolnośląskie
Krzysztof Gawęcki
600 441 693

Woj. lubelskie
Arkadiusz Drabko
502 316 833
Woj. małopolskie i podkarpackie
Tomasz Brodowicz
607 444 264
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