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STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

,, Ocena wplywu adiuwant6w wielofunkcyjnych na skutecznoSd dzialania herbicyd6w
stosowanych w uprawie kukurydzy i buraka cukrowego"

DoSwiadczenia polowe przeprowadzono w Katedrze Agronomii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu na po.lach Zakladu Do6wiadczalno-Dydaktycznego Gorzyh, z

fili4 w Brodach (kukurydza) i Zlotnikach (burak cukrowy). Badania mialy na celu okre5lenie

wplywu wielofunkcyjnych adiuwant6w eksperymentalnych na zwalczanie chwast6w w

uprawie kukurydzy i buraka cukrowego. Dodwiadczenia polowe w kukurydry uwzglgdniaty

herbicydy zawieruj4ce nikosulfuron i nikosulfuron * rimsulfuron + dikamba aplikowane w

dawkach zalecanych 40 glha i 32,2 + 8,05 + 192,5 g/ha oraz w dawkach obniZonych 28 glha i

23 + 5,75 + 137,5 g/ha, solo oraz z adiuwantami AGR-02a, AGR-O2b, AGR-06a i

standardowymi Atpolan Bio 80 EC i Trend 90 EC. W uprawie burak6w cukrowych

zastosowano herbicyd zawierajqcy fenmedifam + etofumesat i metamitron w dawkach

zzlecanych 200 + 200 + 700 glha i obniZonych 140 + 140 + 700 glha, solo oraz z

adiuwantami testowanymi AGR-02a, AGR-02b, AGR-07a i standardowymi Atpolan Bio 80

EC i Slippa.

DoSwiadczenia szklamiowe przeprowadzono w celu oceny wplywu adiuwant6w na

nikosulfuron oraz mieszaning nikosulfuronu, rimsulfuronu i dikamby przygotowan4 w wodzie

o r62nym odczynie - pH 4,7 i 9. Herbicydy stosowano w zalecanych i obniZonych dawkach z

adiuwantami ekserymentalnymi AGR-02a, AGR -02b, AGR-06a oraz standardowymi

Atpolan Bio 80 EC i Trend 90 EC. W dodwiad czeniach laboratoryjnych wykonano pomiary

wlaSciwoici fizykochemicznych cieczy opryskowej w celu okreSlenia lvplywu

eksperymentalnych adiuwant6w wielofunkcyjnych na wla5ciwo6ci cieczy roboczej, w tym

napigcie powierzchniowe, kqt zwil2ania, pH i przewodnictwo elektrolityczne.

Wielokomponentowe adiuwanty eksperymentalne AGR-02a, AGR-02b, AGR-06a

i AGR-O7a, n62nicowane iloSciowo i jako6ciowo pod wzglgdem wchodz4cych w ich sklad

komponent6w, okazaly sig bardziej efektywnymi wspomagaczami do herbicydu nikosulfuron

oraz mieszanin nikosulfuron + rimsulfuron + dikamba, a takZe fenmedifam t etofumesat z



metamitronem, ni2 standardowe adiuwanty jednoskladnikowe, i por6wnywalnie bqdLbardziej

efektywne od standardowego adiuwanta wielokomponentowego. Wa5ciwie dobrane

eksperymentalne adiuwanty wielokomponentowe umoZliwialy uzyskanie wysokiej i stabilnej

skutecznodci chwastob6jczej badanych herbicyd6w w stosunku do wystgpuj4cych gatunk6w

chwastow, niezzleZnie od zr6Znicowanych warunk6w pogodowych w trakcie i po zabiegach.

Eksperymentalne adiuwanff wielokomponentowe aplikowane ze stosowanymi w obniZonych

dawkach herbicydami nikosulfuron oraz mieszaninami nikosulfuron + rimsulfuron +

dikamba, a takZe fenmedifam + el6hrrnssat z metamitronem umo2liwialy uzyskanie wy2szej

skutecmodci chwastob6jczej niz standardowe adiuwanty jednoskladnikowe, a por6wnywalnej

lub wyZszej niZ z standardowym adiuwantem wielokomponentowym. Plon ziarna i korzeni z

obiekt6w, na kt6rych stosowano herbicydy z dodatkiem adiuwant6w eksperymentalnych byl

wyZszy ni2 z kontroli, i obiekt6w na kt6rych zastosowano obniZon4 dawkg herbicyd6w bez

adiuwant6w, a por6wnywalny do zebranego z kombinacji z wielokomponentowym

adiuwantem standardowych lub nieistonie wyZszy ni| z obiektu, na kt6rym stosowano Srodki

z adiuwantem jednokomponentowym. Adiuwanty eksperymentalne AGR-024 AGR-02b i

AGR-06a oraz AGR-O7a wplywaly na wzrost pH cieczy opryskowej zawieraj4cej zar6u'no

nikosulfuron, jak i mieszaning nikosulfuronu z rimsulfuronem i dikamb4, a Iak2e

fenmedifamu z etofumesatem i metamitronem w por6wnaniu do adiuwant6w standardowych.

Adiuwanty eksperymentalne AGR-O2a, AGR-02b i AGR-06a oraz AGR-07a obnizaly

napigcie powierzchniowe i k4t przylegania kropel cieczy opryskowej zawieraj4cej herbicydy

do poziomu por6wnywalnego z otrzymywanym z wielokomponentowym adiuwantem

standardowym i jednokomponetowym na bazie surfaktanta.
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