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OFERTA WDROŻENIOWA
Wpł
yw opadu deszczu na zmywalnośćśrodków ochrony roś
lin
Sł
owa kluczowe: środki ochrony roślin, zmywanie, deszcz
Na
efektywność zabiegów
zwalczających szkodniki i patogeny
wpł
ywa wiele czynników, takich jak:
wł
aściwości biologiczne i fizyczne
zastosowanego środka ochrony roślin,
jego dawka, metoda aplikacji (rodzaj
opryskiwacza i jego parametry techniczne), dawka cieczy roboczej na
hektar oraz warunki meteorologiczne
takie jak:: temperatura, nasł
onecznienie
i wilgotność, a szczególnie opad
deszczu. Wystąpienie opadu deszczu
w krótkim czasie po zabiegu powoduje
zmywanie preparatu z powierzchni
roślin lub rozcieńczenie substancji
aktywnej, przyczyniając siędo znacznego obniż
enia efektywności jej
dział
ania.
Celem prowadzonych badańbył
o
określenie wpł
ywu czasu, jaki upł
ynął
od zakończenia zabiegu ochrony do
opadu deszczu, a takż
e ilości
i intensywności opadu, na zawartość
środków ochrony roślin w liściach
jabł
oni. Badania był
y prowadzone
w kontrolowanych warunkach szklarniowych, przy zastosowaniu sztucznej
deszczowni z możliwością regulacji
ilości i intensywności opadu.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że
zmywalność środków ochrony roślin
w znacznie większym stopniu zależał
a
od intensywności deszczu i czasu jaki
upł
ynął od wykonania zabiegu do
wystąpienia opadu niż od zastosowanego preparatu. Niewielkie różnice
pomiędzy
badanymi
preparatami
uwidocznił
y się jedynie w przypadku
deszczu o mał
ej intensywności (2 mm
-1
h ) występującym 1 lub 2 godziny po
zabiegu. Środki ochrony roślin, które
dział
ająna roślinie powierzchniowo są
bardziej zmywane (ok. 40-50%) niż
o dział
aniu ukł
adowym (ok. 20-30%).
Deszcz o wyższej intensywności, tzw.
„ulewny” (10 mm h-1) zmywałok. 5060% substancji aktywnej, niezależnie
od
rodzaju
dział
ania
preparatu
(powierzchniowy czy ukł
adowy). Jeszcze
większe zmywanie (ok. 70-80%)
powodowałdeszcz o intensywności
20 mm h-1 , tzw. „burzowy”.
Zatem, jeżeli w krótkim czasie
(1, 2 godziny) po zastosowaniu ś
rodków
ochrony roślin wystąpi opad deszczu,
to pozostał
a po zmyciu ilośćsubstancji
aktywnej nie będzie skutecznie chronić
rośliny - zabieg należy powtórzyć.

Innowacyjnośćwdroż
eniowa – efekty gospodarcze i społ
eczne
Wpł
yw zróżnicowanych opadów deszczu na zmywalnośćśrodków ochrony roślin nie był
dotychczas badany. Nie wiadomo był
o – czy zabieg powinien byćpowtórzony, jeżeli
w krótkim czasie po zastosowaniu środka ochrony roślin spadłdeszcz. To z kolei mogł
o
powodowaćznaczne straty w produkcji. Wykorzystanie wyników przeprowadzonych
doświadczeńmoże znacznie ograniczyćstraty gospodarcze i ekonomiczne.
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