HERBICYDY

Zeagran 340 SE + Ikanos 040 OD

Chwastobójczy komplet
dla wymagających.
Zestaw składający się z 2 systemicznych preparatów
chwastobójczych do powschodowego zwalczania chwastów
prosowatych i dwuliściennych w kukurydzy.
Błyskawiczny efekt chwastobójczy oraz kompletne
spektrum zwalczanych chwastów (zwalcza min. chwastnicę,
komosę, szarłat i psiankę).
W zestawie taniej niż osobno.

Ikanos 040 OD

Nikosulfuron – 40 g w 1 litrze środka (4,36%).
Ikanos 040 OD jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest
głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje
stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.
Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie
od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

Zalety zestawu Zeagran Komplet

dawka: na jeden hektar 1,5 litra Zeagran oraz 1,0 l Ikanos.
» Zalecana
efektywność przeciwko najważniejszym dla kukurydzy chwastom dwuliściennym
» Znakomita
(komosa, psianka, szarłat).
synergii 3 substancji aktywnych zwalczanie wielu trudnych i opornych chwastów,
» Dzięki
„zamknięcie spektrum”.
zwalczanie pełnego zakresu jednorocznych prosowatych (chwastnica, włośnice,
» Doskonałe
palusznik itp.).

Uwagi praktyczne

»
»
»
»
»
»
»
»

Unikać zabiegów bezpośrednio po przymrozkach oraz w warunkach dużych różnic temperatury pomiędzy nocą a dniem.
W słoneczne dni zabieg wykonywać pod koniec dnia.
Nie stosować dodatkowych adiuwantów olejowych. Formulacja Zeagranu SE tego nie
wymaga i wykazuje się bardzo dobrą przyczepnościa cieczy roboczej.
Nie wykonywać zabiegu za wcześnie, gdy kukurydza nie osiągnie 4 liści.
Zeagran w mieszance z sulfonomocznikami nie powinien być stosowany w fazie 2-3 liści
(BBCH 12-13), szczególnie w niekorzystnych warunkach pogodowych.
Należy zwrócić uwagę na równomierny rozwój kukurydzy (wyrównane wschody i faza
roślin na polu).
Zestaw działa natychmiastowo na chwasty i rozpoczęcie zabiegów w fazie 4-5 liścia kukurydzy nie zmniejsza skuteczności na chwasty dwuliścienne.
Niewielkie opóźnienie zabiegu na poprawia działanie na chwasty ciepłolubne, które
wschodzą później (prosowate, psianka).
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KOMPLET

Bromoksynil – 90 g w 1 litrze środka + Terbutylazyna – 250 g w 1 litrze środka.
Zeagran 340 SE przeznaczony jest do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym
się mechanizmie 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
chwastów odpornych na herbicydy. Zakres działania Zeagranu jest bardzo szeroki i obejmuje
wszystkie istotne w uprawie kukurydzy chwasty.

IKANOS 040 OD

Zeagran 340 SE

ZEAGRAN 340 SE

Doskonale skomponowane zestawy handlowe dwóch preparatów przeznaczonych do ochrony kukurydzy przed chwastami.
We wspólnym kartonie w przypadku zestawu pierwszego, przeznaczonego do ochrony 10 ha
znajdują się 3 opakowania 5-litrowe preparatu Zeagran 340 SE oraz 2 opakowania 5-litrowe
preparatu Ikanos 040 OD.
Drugie rozwiązanie, przeznaczone do ochrony 2 ha, zawiera 3 opakowania 1-litrowe preparatu
Zeagran 340 SE oraz 2 opakowania 1-litrowe preparatu Ikanos 040 OD.
Zakres chwastów zwalczanych przez oba preparaty znakomicie się uzupełnia, zapewniając
kompletną ochronę kukurydzy przed chwastami jedno- i dwuliściennymi.
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W – chwasty wrażliwe
SW – chwasty średnio wrażliwe
O – chwasty odporne
* w dawce 2 l/ha

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.
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