HERBICYD

Saracen Max - Podstawowe informacje o produkcie
Nazwa

SARACEN MAX 80 WG

Uprawy

pszenica ozima, pszenżyto, żyto, jęczmień jary

Substancja aktywna

florasulam 200 g/kg
tribenuron metylowy 600 g/kg

Typ formulacji

WG

Kod HRAC

florasulam: B, tribenuron metylowy: B

Mechanizm działania

florasulam: inhibitor ALS
tribenuron metylowy: sulfonylomocznik

Dawka

25 g/ha

Opakowania

50 g, 100 g, 250 g

PODWÓJNY ATAK
NA CHWASTY

Saracen Max - Elastyczny termin stosowania produktu

W odróżnieniu od standardowych rozwiązań rynkowych, Saracen Max 80 WG
może być stosowany w późniejszych fazach rozwojowych.

od fazy 2 liścia do fazy liścia flagowego 25 g/ha
Standard rynkowy

Saracen® Max 80 WG:
WARTO PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU
ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

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

Szukaj nas na:
facebook.com/nufarmpolska

• Połączenie dwóch mocnych, 
doskonale znanych substancji aktywnych:
florasulam i tribenuron metylowy.
• Szerokie spektrum zwalczania chwastów
dwuliściennych, wysoka skuteczność
zwalczania przytulii czepnej.
• Elastyczność stosowania, szerokie okno
aplikacji – aż do fazy liścia flagowego.
• Doskonały w zastosowaniu solo
jak również jako partner do mieszanin
z innymi herbicydami.
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Saracen Max - Wysoka skuteczność zwalczania przytulii czepnej
Zwalczanie przytulii czepnej - późny zabieg
96

Saracen Max - Wyjątkowe połączenie dwóch substancji aktywnych
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Saracen Max w swoim składzie
zawiera dwie mocne,
doskonale znane
substancje aktywne:

florasulam

+

tribenuron
metylowy

% skuteczności
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Jak działa florasulam i tribenuron metylowy?

Silne zahamowanie
wzrostu korzeni i części
nadziemnych
= skarłowacenie roślin
oraz zamieranie
całych roślin

Saracen SC
0,1 L/ha

Faraon 75 WG
30 g/ha

Saracen Max
25 g/ha

Doświadczenia własne Nufarm, data aplikacji 14.05.
Faraon 75 WG - amidosulfuron 750 g. Doświadczenia własne Nufarm.
Na wszystkich kombinacjach tło na jednoliścienne: pinoksaden 40 g/ha.

Objawy działania środka widoczne są najczęściej
po upływie kilkunastu dni od zabiegu.

Widoczne zasychanie wierzchołka rośliny.

Do pierwszych symptomów działania środka
zalicza się zahamowany wzrost rośliny, następnie
chlorozę i czerwienienie się oraz skręcanie liści,
a następnie zasychanie liści.

Saracen Max - Wysoka skuteczność zwalczania chabra bławatka
Skuteczność zwalczania chabra bławatka - późny zabieg
46% wyższa
skuteczność
zwalczania
chabra niż
wiodący
Standard
rynkowy
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Desykacja liści może nastąpić w korzystnych
warunkach po 7-10 dniach, średnio po upływie
14 dni od wykonania zabiegu.
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% skuteczności
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Saracen Max - Spektrum zwalczania chwastów
25 g/ha

gwiazdnica pospolita
tasznik pospolity
maruna bezwonna
niezapominajka polna
gorczyca polna
samosiewy rzepaku
chaber bławatek
fiołek polny

30

Skuteczność zwalczania chabra bławatka

20

przytulia czepna

Bardzo szerokie
spektrum zwalczania
chwastów dwuliściennych,
w tym potwierdzone
działanie na uciążliwe
chwasty takie jak
przytulia, chaber
czy komosa.
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Standard 1
1 L/ha

Standard 2
60 g/ha

Nuance
25 g/ha

Saracen Max
25 g/ha

Doświadczenia własne Nufarm.
Standard 1 (florasulam 5 g/L, aminopyralid 10 g/L; 2,4-D - 180 g/L)
Standard 2 (tifensulfuron 25%, tribenuron metylowy 25%)
Nuance (tribenuron metylowy 750 g/kg )

kontrola

komosa biała

tobołki polne
rdest plamisty
przetacznik perski
przetacznik bluszczykowy
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Saracen Max (25 g)
+ Lentipur FLO (3 L)

rdest ptasi
żółtlica drobnokwiatowa

Skuteczność na tym samym poziomie

40

mak polny
jasnota purpurowa

46%

40

% skuteczności

polska nazwa

50

legenda:

Standard 2
(60 g)

Doświadczenia przeprowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Standard 1: 1 L zawiera: jodosulfuron metylosodowy 10 g; 2,4-D - 377 g
Standard 2: 1 L zawiera: tifensulfuron metylu 682 g, chlorosulfuron 68 g

wrażliwy
średniowrażliwy
odporny

Standard 1
(1 L)

Saracen Max wyróżnia wysoka skuteczność
zwalczania chabra w tzw. zabiegach poprawkowych

Wysoka skuteczność Saracen Max – porównywalnie
do wiodącego Standardu rynkowego
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