HERBICÍD

...rýchly,
dlhotrvajúci
a bezpečný účinok
proti dvojklíčnolistovým burinám

Bromoxynil
- listový kontaktný herbicíd, ktorý zabraňuje
fotosyntéze a spôsobuje nekrózy na listoch
- rýchle zničenie konkurencie burín aj
v chladnejších podmienkach (nad 5°C)
- bez zistenia rezistencie, účinkuje na buriny,
ktoré vykazujú rezisteniciu voči triazínom
- flexibilný v načasovaní aplikácie a veľmi
bezpečný ku kukurici
- vynikajúca zlúčiteľnosť v tank-mixe s triketónmi,
sulfonylmočovinami, prosulfuronom, dicambou

®

Zeagran je nová formulácia herbicídu od spoločnosti
Nufarm pre postemergentnú aplikáciu v kukurici,
ktorý prináša rýchly, dlhotrvajúci a bezpečný dvojitý
účinok proti dvojklíčnolistovým burinám. Je to najlepší
partner pre herbicídy proti trávovitým burinám v programe ošetrenia a kľúčové riešenie pre zložité situácie.

❙bromoxynil 90 g/l + terbuthylazine 250 g/l
❙kvalitné riešenie pre post aplikáciu
na dvojklíčnolistové buriny v kukurici
❙aplikácia od 3 do 6 listu kukurice
❙miešateľný s veľkým množstvom herbicídov
❙rýchly a spoľahlivý účinok na buriny v jednej aplikácii:
- bromoxynil „spáli“ vzídené buriny
- terbuthylazine pôsobí reziduálne cez pôdu
na nevzídené buriny

Zeagran môže byť aplikovaný v širokom
časovom okne
fáza kukurice od 2 do 6 listov (BBCH 12-16)
Najlepšia účinnosť Zeagranu je dosiahnutá
pri aplikácii na mladé buriny
štádium burín od 2 do 4 listov

®

Terbuthylazine
- koreňmi prijímaný systémový herbicíd s reziduálnym
pôsobením
- zabraňuje „obrastaniu“ burín
- načasovanie aplikácie je možné až do neskorších
vývinových fáz kukurice, s vysokou plodinovou
bezpečnosťou
- mal by sa používať len v hotových zmesných
prípravkoch
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kombinuje
dva modely
účinku
Koreňový účinok
Pôsobenie cez pôdu
Zeagran 2 l

Pozícia použitia:
PRE-EM

Propisochlor
S-metolachlor
Dimethenamid-p

E-POST

+

POST

Zeagran 2 l/ha
Zeagran 1,6 l/ha

Proponit 2,5 Pre + Zeagran 2 Post

+
Nicosulfuron
Foramsulfuron
Rimsulfuron
Mesotrione
Tembotrione
Dicamba

■ Kyzeková Barbora
■ Závodský Ladislav
■ Marián Macko
■ Mária Lichvárová

0903 265 501
0903 730 489
0948 979 399
0903 265 509

kyzekova@fnagro.sk
zavodsky@fnagro.sk
macko@fnagro.sk
lichvarova@fnagro.sk

