HERBICYD

Gwałtownie skuteczny.
Preparat chwastobójczy do powschodowego zwalczania
jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Błyskawiczny efekt chwastobójczy i długotrwała ochrona.
Środek stosować po wschodach, najlepiej w fazie
4-6 liści kukurydzy (na rośliny o wysokości 15-20 cm)
na chwasty w fazie 2-6 liści.
Zalecana dawka: 1,6-2,0 l/ha.

Chwasty wrażliwe

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Substancje aktywne
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bromoksynil – 90 g w 1 litrze środka, terbutylazyna – 250 g w 1 litrze środka
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Preparat posiada unikalną, opatentowaną formulację typu MIXED ESTER, polegającą na użyChwasty wrażliwe
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ciu substancji czynnej (bromoksynil) w postaci dwóch różnych estrów (oktanianowego i hep-

Formulacja i działanie

Chwasty
tanianowego), co optymalizuje pobieranie tej substancji aktywnej i poprawia jej działanie na
starsze chwasty o grubszej, mniej przepuszczalnej skórce. Jednocześnie bromoksynil, wnikając do liści, ułatwia wnikanie terbutylazyny (co określa się jako efekt „sań”). Dzięki temu
ﬁołek
gwiazdnica
terbutylazyna zawarta w Zeagranie wykazuje dużo lepsze działanie dolistne niż w samodzielpolny
pospolita
nych formulacjach.
Preparat przeznaczony jest do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym sięChwasty
mechanizmiewrażliwe
działania. Bromoksynil działa kontaktowo, pobierany jest głównie przez liście, terbutylazyna
pobierana jest systemicznie, przez liście i korzenie roślin wrażliwych, wykazuje długotrwałe
działanie w glebie, co ogranicza odrastanie chwastów po zabiegu. Środek powoduje zasychanie, a następnie zamieranie wrażliwych roślin.
Zeagran 340 SE dzięki swej efektywności i elastyczności stosowania może być podstawą
zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Dwie różne substancje aktywne i odmienny mechanizm ich działania znakomicie pomaga unikać powstawania i kumulacji linii
komosa
maruna
chwastów odpornych na herbicydy. Zakres działania Zeagranu jest bardzo szeroki i obejmuje
biała
bezwonna
wszystkie istotne w uprawie kukurydzy chwasty.
Chwasty wrażliwe np.: ﬁołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa
biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy,
rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna (w dawce 2,0 l/ha).
Chwasty odporne: ostrożeń polny, skrzyp polny, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.
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Stosowanie
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Zalecana dawka: 1,6-2,0 l/ha. Stosować po wschodach, najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy
(na rośliny o wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-6 liści.
Wyższą dawkę środka (2 l/ha) stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych (4-6 liści
lub rozety) oraz na glebach cięższych. Środek może być stosowany do fazy 8 liści kukurydzy,
o ile chwasty nie przekroczyły fazy wrażliwej.
Środek nie działa antagonistycznie do innych preparatów, co czyni go cennym partnerem
preparatów zwalczających chwasty prosowate i perz.
W celu jednoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych zabieg Zeagranem można
uzupełnić powschodowym preparatem zawierającym nikosulfuron (w dawce 1,0 l/ha w przypadku formulacji 040). Ikanos 040 OD w dawce 1 l/ha zapewnia skuteczne zwalczanie chwaChwasty
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stów prosowatych jak chwastnica jednostronna czy włośnice.
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Zeagran, dzięki długiemu działaniu
w glebie, chroni kukurydzę przed
zachwaszczaniem wtórnym.

Nufarm Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.nufarm.pl

Porównanie rozwoju roślin
na zachwaszczonej kontroli
i plantacji chronionej
wykazuje dużą skuteczność
Zeagranu.

Herbicydy o niepełnym
spektrum mogą prowadzić
do dominacji jednego gatunku
na całej plantacji, jak np.
rdest powojowy.
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