FUSILADE® FORTE 150 EC
grupa chwastów

zwalczane gatunki chwastów

dawka (l/ha)

samosiewy zbóż,
jednoliścienne jednoroczne

wszystkie zboża, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy,
włośnica zielona, włośnica sina, wyczyniec
polny, życice

jednoliścienne wieloletnie

perz właściwy

0,63-0,83

1,75

CELUJE W CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

Siła, Uniwersalność, Szybkość
– dzięki nowej zaawansowanej technologii:

UWAGA!	
– zwalczanie chwastów jednoliściennych, jednorocznych – od fazy 2 liści do fazy krzewienia
– zwalczanie perzu właściwego – w fazie 4-10 liści

Uwaga! PAMIĘTAJ O NIŻSZYCH DAWKACH PREPARATU:

FUSILADE® FORTE 150 EC w zabiegach łączonych

samosiewy zbóż, chwasty prosowate 0,63-0,83 l/ha,
perz 1,75 l/ha

uprawa

rzepak

dawka (l/ha)
Fusilade® Forte
150 EC
0,5-2,5

+

Fusilade® Forte*
150 EC

zwalczane agrofagi

Kaiso® 050 EG
0,15 kg/ha
lub Bulldock 025 EC
0,25 l/ha

chwasty
jednoliścienne

+

szkodniki
wiosenne

Betanal® Progress
274 OF

chwasty
jednoliścienne
jednoroczne

+

chwasty
dwuliścienne

albo
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+

1,0
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+
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burak

Fusilade® Forte*
150 EC

Betanal Progress
274 OF

I

1,25

+

1,0

II

1,25

+

1,0

* Fusilade® Forte 150 EC zastosować łącznie z drugą i trzecią dawką
preparatu Betanal Progress 274 OF, stosowanego
w dawkach dzielonych.
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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.
© 2018.12.01

jednorazowo
dwa zabiegi w dawkach
dzielonych (drugi po 5-10 dniach)
chwasty
jednoliścienne
jednoroczne
i perz właściwy

+

chwasty
dwuliścienne

dwa zabiegi w dawkach
dzielonych (drugi po 5-10 dniach)

Szybkość działania preparatu
Wpływ opadu deszczu krótko po zabiegu, na skuteczność zwalczania chwastów jednoliściennych.

CELUJE W CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

Standard 1 i 2
to dotychczas
najlepsze pod
względem tej
cechy preparaty
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Technologia ISO-link
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W preparacie Fusilade® Forte 150 EC po raz pierwszy zastosowano opatentowaną technologię łącze
nia substancji biologicznie czynnej (150 g fluazyfopu-P-but ylu w 1 litrze preparatu) z substancjami wspo
magającymi o naz wie ISO-link w celu osiągnięcia najw yższych wartości takich cech preparatu jak szyb
kość przenikania, skuteczność działania i bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej jednocześnie.
Dzięki zastosowaniu pow yższej technologii ciecz robocza preparatu przybiera postać wielokrotnej
emulsji, co wpływa znakomicie na równomierne pokrycie powierzchni rośliny po zabiegu i radykalnie
zwiększa przyczepność preparatu do powierzchni rośliny zwalczanej (mniejsze strat y z powodu ocie
kania), nawet w warunkach uciążliw ych dla działania preparatu.
Dzięki technologii ISO-link każda cząsteczka substancji akt ywnej jest ściśle związana z kompleksem sub
stancji powierzchniowo czynnych, które wspomagają jej szybkie, ale i całkowite przedostawanie się do
wnętrza rośliny.

Siła, Uniwersalność, Szybkość
– dzięki zaawansowanej technologii
dokładne pokrycie powierzchni chwastów,
przyleganie nawet do trudno zwilżanych powierzchni pokrytych woskiem lub włoskami,
	szybkie wchłanianie substancji biologicznie czynnej z powierzchni rośliny,
	szybkie działanie preparatu – szybsze zniszczenie chwastów,
długotrwałe działania na chwasty wieloletnie,
bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej,
odporność na zmywanie przez deszcz,
zwiększoną skuteczność w warunkach suszy,
	możliwość stosowania w mieszaninach z innymi preparatami.

Fusilade® Forte 150 EC – mechanizm działania na chwasty

doskonała
przyczepność

szybkie wchłanianie dzięki substancjom
wspomagającym

bardzo dobre
pokrycie liści

przemieszczanie w roślinie
i odporność na zmywanie
przez deszcz

Standard 3
jest również
sprzedawany
w Polsce
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FUSILADE®
FORTE

Standard 1

Standard 2

Standard 3

Bez zmywania

Zmywanie po 30 min.

Skuteczność zwalczania chwastów wieloletnich

Technologia ISO-link zapewnia:

moment zabiegu

70

Fusilade® Forte 150 EC
jest szybko pobierany
z powierzchni rośliny
do jej wnętrza.
Opady deszczu po upływie
1 godziny od zabiegu
nie obniżają skuteczności
działania preparatu.

FUSILADE® FORTE 150 EC
w sposób trwały zwalcza perz właściwy.
Dzięki znakomitemu pochłanianiu
substancji biologicznie czynnej
i sprawnemu jej przemieszczaniu
w roślinie, skutecznie zwalczane
są nie tylko zielone części perzu,
ale także jego rozłogi.

Zakres rejestracji preparatu
Fusilade® Forte 150 EC jest selekt ywny dla roślin dwuliściennych. Został dopuszczony do stosowania
w ponad 60 gatunkach roślin uprawnych w Polsce. Szczególnie polecany jest do stosowania w uprawie:
buraków, rzepaku, ziemniaków, roślin strączkow ych, roślin warzywnych, roślin zielarskich, roślin sadow
niczych.

równomierne
pokrycie liści

długotrwałe działanie
na chwasty

Szczegółowa lista gatunków, w któr ych zarejestrowany został preparat Fusilade Forte:
Rośliny rolnicze: burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy bobik, łubin, groch na suche nasiona, lucerna, ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jar y,
kostrzewa czerwona. Rośliny warzywne: chrzan, ogórek, cebula, czosnek, pomidor, seler, kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta
włoska, kapusta brukselska, marchew, pietruszka, por, bób, fasola, groch jadalny zielony. Rośliny sadownicze: agrest, porzeczki, truskawka,
malina, sady (drzewa owocowe), szkółki drzew owocowych. Rośliny zielarskie i inne: chmiel, arcydzięgiel litwor, arnika chamisso, babka płesznik,
bieluń indiański, bylica-boże drzewko, czarnuszka siewna, cząber ogrodowy, dziurawiec zwyczajny,
jeżówka purpurowa, kminek zwyczajny, kolendra siewna, kozieradka pospolita, kozłek lekarski, lubczyk ogrodowy, majeranek ogrodowy,
malwa czarna, marzanna barwierska, melisa lekarska, mięta pieprzowa, mniszek lekarski, nagietek lekarski, oman wielki, ostropest plamisty,
pieprzowiec roczny, prawoślaz lekarski, rutwica lekarska, szałwia lekarska, szanta zwyczajna, tymianek właściwy, wiesiołek dwuletni, złocień maru
na. Zespół uprawek pożniwnych (zwalczanie perzu).

