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nowość  
na jesień

eliminacja 
konkurencji

Unikalny skład
ALISTER GRANDE 190 OD: 
   Mesomaxx® – 6 g/l
   Jodosulfuron metylosodowy – 4,5 g/l
   DFF® – 180 g/l
   Mefenpyr dietylu – 27 g/l (sejfner)

nowy skład

Alister Grande 190 OD
To nowy herbicyd firmy Bayer CropScience  
przeznaczony do jesiennej walki z chwastami.
Preparat stworzony po to, by jeszcze skuteczniej  
chronić plantacje zbóż ozimych. Alister Grande 190 OD 
oparty jest o nowe, stabilne w działaniu  
i bezpieczne substancje aktywne, których  
odpowiedni skład zapewnia najwyższy poziom  
skuteczności i wysokości plonów. 

Alister Grande 190 OD jest herbicydem kompletnym 
zwalczającym większość chwastów jednoliściennych  
i dwuliściennych.

RACJONALNY TERMIN ZWALCZANIA CHWASTÓW
Jesień jest najbardziej racjonalnym terminem zwalczania chwastów w uprawie zbóż  
ozimych. Wschodzące wtedy siewki wykazują najwyższą wrażliwość na stosowane  
herbicydy, a dostateczna wilgotność zapewnia optymalne ich działanie. Szybkie  
wyeliminowanie konkurencji chwastów przed zimą pozwala młodym roślinom zbóż  
silnie się ukorzenić i w dobrej kondycji wejść w okres  
spoczynku. Ze względów ekonomiczno-organizacyjnych 
korzystne jest, aby ten cel osiągnąć jednym  
przejazdem opryskiwacza, co jest możliwe  
przy zastosowaniu herbicydu kompletnego,  
niszczącego chwasty jednoliścienne  
i dwuliścienne. Wykonanie zabiegów  
jesiennych niweluje też w znaczny  
sposób spiętrzenie prac wiosennych.

Połączenie dwóch substancji aktywnych z grupy sulfonylomoczników – jodosulfuronu 
metylosodowego i mezosulfuronu metylu z diflufenikanem oraz sejfnerem  
mefenpyrem dietylu, stanowi unikalne rozwiązanie formulacyjne. 

Uzupełniający się sposób działania substancji aktywnych herbicydu  
Alister Grande 190 OD znacznie zwiększa spektrum zwalczanych  
chwastów oraz zapobiega pojawianiu się chwastów odpornych.
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herbicyd
właściwości

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

mechanizm 
działania

SPOSÓB DZIAŁANIA
Alister Grande 190 OD jest herbicydem  
o bardzo dobrym działaniu doglebowym  
i wyróżniającym się działaniu nalistnym.  
Substancje aktywne herbicydu Alister Grande  
pobierane są przez różne części chwastów  

i wykazują odmienny mechanizm  
działania. DFF pobierany jest 

głównie przez pędy kiełkują-
cych chwastów. Działanie DFF 

polega na tworzeniu cienkiej 
warstwy herbicydu na powierzchni 

gleby, która niszczy chwasty wchodzące  
z nią w kontakt. Wykazuje działanie kontak-

towe, powodując zakłócenia w syntezie  
barwników oraz w transporcie elektronów  

w procesie fotosyntezy. W efekcie następuje 
dekoloryzacja chwastów i ich zamieranie.

Substancja aktywna

Zastrzeżona nazwa
substancji aktywnej

Kod substancji aktywnej

Nazwa chemiczna

Wzór strukturalny

Wzór sumaryczny

Masa cząsteczkowa

Stan fizyczny

Temperatura topnienia

Kolor

Zapach

Rozpuszczalność
• w wodzie pH 7  
  w temp. 25°C
• w rozpuszczalnikach

Mezosulfuron metylowy

Mesomaxx

AE F130060

Benzoesan metylu
2-[3-(4,6-dimetoksy–2-yl)
sulfonylokwasu]-4-metano-
-sulfoaminowy

C17H21N5O9S2

503,55

stały

195,4°C

kremowy

lekko gryzący

niska 0,5 g/l
rozpuszczalny w acetonie,
acetonitrylu, chlorku mety-
lu i octanie etylu

Jodosulfuron metylosodowy

AE F115008

Sól sodowa benzoeso-
-4-jodo-2-[3-(4-metoxy-
-6-metylo-1,2,5-triazyn-2-yl)
-kwasu

C14H13IN5NaO6S

529,24

krystaliczny proszek

152°C

jasnobeżowy

słaby, bez charakterystyki

średnia 25 g/l
rozpuszczalny w acetonie, 
acetonitrylu, chlorku metylu
i octanie etylu

Diflufenikan

DFF

MB38544

2,4-difluoro-
-2-(3-trifluorometylofenoksy)
nikotynoanilid

C19H11F5N2O2

394,3

krystaliczny proszek

162,5°C

biały

bez zapachu

niska 0,5 g/l
rozpuszczalny w acetonie,
cykloheksanie, ksylenie
i dwumetyloformamidzie
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działanie  
nalistne  

i doglebowe

ODESI JEST NOWĄ KLASĄ FORMULACJI HERBICYDOWYCH, 
STWORZONĄ I OPATENTOWANĄ PRZEZ BAYER CROPSCIENCE.

nowatorska
formulacja

Mezosulfuron i jodosulfuron wykazują działanie w pełni systemiczne. Pobierane są 
przez części nadziemne chwastów i w ograniczony sposób przez korzenie. Po wnik-
nięciu do tkanek rozprowadzane są w roślinie poprzez wiązki przewodzące – floem  
i ksylem.

Celem działania mezosulfuronu i jodosulfuronu jest enzym AHAS – syntezy aceto-
hydroksykwasu, a zatem blokowanie biosyntezy aminokwasów odpowiedzialnych za 
podziały komórkowe w tkankach merystematycznych. W efekcie następuje zahamo-
wanie wzrostu i rozwoju chwastów oraz 
ich zamieranie. Niektóre gatunki chwa-
stów, np. miotła zbożowa, wykazują wyso-
ką wrażliwość na mezosulfuron pobierany 
z gleby, co pozwa-
la na stosowanie 
tej substancji we 
wczesnych fazach 
rozwojowych tych 
chwastów.

Działanie poprzez korzenie i liście

DZIAŁANIE SEJFNERA
Alister Grande 190 OD zawiera w swoim 

składzie sejfner, który chroni roślinę uprawną 
przed szkodliwym działaniem substancji aktywnych.

Działanie sejfnera opiera się na wykorzystaniu następujących efektów:
– redukcji pobierania i przemieszczania herbicydu przez zboża,

– zakłócaniu biochemicznej strony działania herbicydu,
– usprawnianiu degradacji herbicydu w tkankach zbóż.

INNOWACYJNA FORMULACJA ODESI
Alister Grande 190 OD jest kolejnym herbi-
cydem przygotowanym w całkowicie nowej 
formulacji ODesi. ODesi jest prawdziwą 
innowacją w technologii formulacji opraco-
waną przez Bayer CropScience. Opaten-
towana przez firmę technologia pozwala 
na tworzenie nowej generacji herbicydów  
o unikalnych właściwościach. 

B.Filipczyk
Prostokąt
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herbicyd

Skuteczność działania

zatrzymywanie x rozprzestrzenianie x pobieranie

lepsze
zatrzymywanie

lepsze
pokrycie

Zatrzymywanie, rozprzestrzenianie i pobieranie środka 
ochrony roślin z powierzchni liści to zmienne decydujące 
o sukcesie zabiegu. Każda z tych zmiennych ma decydu-
jący wpływ na końcowy efekt niszczenia chwastów. Dla-
tego też bardzo ważne jest, aby żadna z tych zmiennych 
nie limitowała potencjału i skuteczności środka. 
Są to wysokie wymagania, które spełnia innowacyjna 
formulacja ODesi.

Standardowa formulacja WG
– pojedyncze krople

Formulacja ODesi
– całkowite pokrycie

0

 % 100

Standard ODesi

ODesi –  zatrzymywanie cieczy roboczej 
na chwastach jednoliściennych

20

40

60

80

ODESI – LEPSZE ROZPRZESTRZE-
NIANIE SIĘ CIECZY ROBOCZEJ PO 
POWIERZCHNI CHWASTÓW
Im lepsze pokrycie liści chwastów 
cieczą roboczą, tym skuteczniejsze 
oddziaływanie środka na roślinę,  
a w efekcie poprawa pobierania sub-
stancji aktywnych. Dzięki ODesi krople 
dynamicznie zmieniają swoją formę na 
liściu i rozprzestrzeniają się po jego 
powierzchni, stają się płaskie.  
W rezultacie stopień pokrycia chwa-
stów cieczą roboczą jest większy.  
ODesi to doskonały oprysk i jego roz-
prowadzenie bez strat cieczy. Substan-
cje aktywne są równomiernie rozmiesz-
czone na powierzchni liścia.

ODESI – LEPSZE ZATRZYMYWANIE 
CIECZY ROBOCZEJ NA POWIERZCHNI 
CHWASTÓW
Zatrzymywanie cieczy roboczej  
na powierzchni liści jest podstawowym 
warunkiem skutecznego zabiegu.  
Wiele gatunków chwastów pokrytych  
jest warstwą woskową, co bardzo utrudnia 
zatrzymywanie cieczy na ich powierzchni.
ODesi wykorzystuje działanie różnych  
substancji zmniejszających napięcie  
powierzchniowe, które istotnie poprawiają 
zatrzymywanie cieczy na powierzchni 
chwastów. Perfekcyjnie dopasowana  
formulacja ODesi skutecznie zatrzymuje 
krople na liściu.
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lepsze 
pobieranie

ODESI – JEST KONCENTRATEM W FORMIE ZAWIESINY 
OLEJOWEJ DO ROZCIEŃCZANIA Z WODĄ.

0

100 %

Standard ODesi

ODesi –  lepsze pobieranie substancji aktywnych,  
24 godziny po zabiegu

łatwość
użytkowania

ODESI – EFEKTYWNIEJSZE ZWALCZANIE  
CHWASTÓW, SZCZEGÓLNIE WIDOCZNE  
W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH.

20

40

60

80

ODESI  
– LEPSZE POBIERANIE  
SUBSTANCJI  
AKTYWNYCH

Ważnym elementem  
skutecznej walki  
z chwastami jest szyb-
kie i efektywne pobieranie 
przez nie substancji aktywnych. 
ODesi wykorzystuje osmotyczne 
właściwości liścia, z łatwością 
przenosząc substancje aktywne 
do wewnątrz liścia.

ODesi jest zawiesiną stałej substancji czynnej w oleju. Poza 
tym olej służy również jako nośnik substancji dodatkowych  
i ochraniających (sejfner). W wyniku rozcieńczenia formula-
cji ODesi w wodzie mogą powstać różne mieszanki cieczy 
roboczej. Jeśli substancja aktywna jest rozpuszczalna  
w wodzie, to powstaje emulsja. Jeśli natomiast substancja 
aktywna trudno rozpuszcza się w wodzie, to powstaje 
emulsja zawiesinowa (Alister Grande 190 OD).

Formulacja ODesi jest płynna, co oznacza większą 
wygodę w codziennej pracy rolnika. ODesi ułatwia 
dozowanie oraz zapewnia łatwiejsze przygotowanie 
cieczy roboczej.
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herbicyd

Alister Grande 190 OD:
0,8–1,0 l/ha

kompleksowe 
działanie

Wyższą z zalecanych dawek należy stosować  
na glebach zwięzłych i cięższych, w warunkach  
niesprzyjających działaniu herbicydów,  
tj. niskie temperatury, susza, niska  
wilgotność powietrza, oraz na chwasty  
w późniejszej fazie rozwojowej  
i występujących w większym nasileniu.

Alister Grande 190 OD jest nowoczesnym herbicydem do kompletnego zwalczania 
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta 
ozimego i żyta. 

Herbicyd niezwykle skutecznie zwalcza miotłę zbożową i wyczyńca polnego,  
wyznaczając nowy standard jesiennego zwalczania chwastów.
Stosowany jesienią po wschodach chwastów, zapewnia skuteczną ochronę chwasto-
bójczą aż do zbiorów, co odzwierciedla się w pozytywnym wpływie na uzyskany plon.

Zależnie od poziomu zachwaszczenia  
i spektrum chwastów, a także warun-
ków glebowych i atmosferycznych, 
Alister Grande 190 OD stosuje się  
w dawce od 0,8 l/ha do 1,0 l/ha. 

B.Filipczyk
Prostokąt
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B.Filipczyk
Prostokąt
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herbicyd

B.Filipczyk
Prostokąt
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Optymalny termin
zabiegu

BBCH 13-14, po wschodach chwastów

optymalny
oprysk

TERMIN ZABIEGU
Alister Grande 190 OD jest herbicy-
dem o działaniu doglebowym i nalist-
nym, dlatego też optymalnym terminem 
zwalczania chwastów jest czas po ich 
wschodach. Chwasty znajdujące się 

we wczesnych fazach rozwojowych, in-
tensywnie rosnące, są łatwiej zwalczane. 

Wykorzystuje się wtedy pełną siłę działania 
nalistnego preparatu. Najlepszym terminem 

zabiegu jest jesień, w fazie trzech do czterech 
liści zbóż. Zabieg wykonany w tym terminie 

ogranicza konkurencję chwastów i zabezpiecza 
potencjał plonowania.
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herbicyd

Zalety Alister Grande 190 OD

• nowy kompletny herbicyd jesienny

• sformułowany w innowacyjnej technologii ODesi

• pewny i szybki w działaniu

• bardzo skuteczny i regularny w działaniu

• niezawodny przeciwko miotle zbożowej i wyczyńcowi polnemu

• wykazuje wydłużone działanie doglebowe

• herbicyd o szerokim spektrum działania

• lepsze działanie na mokrych powierzchniach

wyjątkowa
jakość

bezpieczeństwo

NOWOŚĆ

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Substancje aktywne preparatu Alister Grande 190 OD podlegają degradacji mikro-
biologicznej, a powstałe metabolity są bezpieczne dla środowiska  
i nie wykazują działania herbicydowego. Czas połowicznego rozpadu  
dla mezosulfuronu wynosi 8–68 dni, dla jodosulfuronu 13–70 dni,  
a dla diflufenikanu 2–6 miesięcy. Czas ten zależny jest od typu gleby  
i warunków sprzyjających degradacji, takich jak temperatura  
i wilgotność. Badania dotyczące zmianowania roślin  
potwierdzają bezpieczeństwo Alister Grande 190 OD  
dla roślin następczych. W przypadku konieczności  
likwidacji plantacji, wiosną po wykonaniu orki,  
można uprawiać zboża jare, kukurydzę,  
lucernę lub ziemniaki.
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Podczas stosowania środka nie 
dopuścić do:
•  znoszenia cieczy użytkowej na 

sąsiadujące rośliny uprawne,
•  nakładania się cieczy użytkowej 

na stykach pasów zabiegowych  
i uwrociach.

bezpieczne 
stosowanie

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ I TECHNIKA STOSOWANIA 
Zawartość opakowania przed użyciem 
wstrząsnąć. Przed przystąpieniem do 
sporządzania cieczy użytkowej dokładnie 
ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzony 
preparat wlać do zbiornika opryskiwacza  
napełnionego częściowo wodą (z włączo-
nym mieszadłem) i uzupełnić do potrzebnej 
ilości. Po wlaniu do zbiornika opryskiwacza 
niewyposażonego w mieszadło hydraulicz-
ne, ciecz wymieszać mechanicznie. Śro-
dek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga 
dodatkowego mieszania w osobnym na-
czyniu. Opróżnione opakowania przepłu-
kać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać 
do zbiornika opryskiwacza z cieczą użyt-
kową. Opryskiwać z włączonym miesza-
dłem. W przypadku przerw w stosowaniu, 
przed ponownym przystąpieniem do pra-
cy dokładnie wymieszać ciecz użytkową  
w zbiorniku. 

UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 
• środek stosować na glebę dobrze uprawio-

ną (bez grud),
• zboża wysiewać na równą głębokość  

(3–4 cm), przykrywając nasiona  
dokładnie glebą,

• środek może powodować przejściowe  
przebarwienia rośliny uprawnej  
niewpływające na plon,

• przed zastosowaniem środek dobrze  
wymieszać.

Środka nie należy stosować: 
• na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
• przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
• w zbożach z wsiewką motylkowatych,
• na rośliny pokryte szronem,
• przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu.
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herbicyd

MYCIE OPRYSKIWACZA
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych 
roślin uprawnych nawet na znikome ilości 
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie 
opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed 
użyciem na innych roślinach niż zalecane.

SPOSÓB MYCIA
•  opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części  

składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,

•  napełnić zbiornik wodą, dodając jeden z zalecanych środków  
zawierających podchloryn sodowy i płukać przez  
co najmniej 10 minut (z włączonym mieszadłem),

•  części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno  
w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy,

•  ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe  
opryskiwacza czystą wodą.



ROŚLINA  
CHRONIONA

INFORMACJA O PRODUKCIE Alister Grande® 190 OD

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

chwasty wrażliwe: 
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospoli-
ta, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, 
miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, 
rdesty, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospo-
lity, tobołki polne, wyczyniec polny

chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, wyka kosmata

ZWALCZANE 
CHWASTY

jesienią, od fazy 3–4 liści do końca wegetacji zbóżTERMIN
STOSOWANIA

ODesi® jest koncentratem w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania 
z wodąFORMA UŻYTKOWA

0,8–1 l/haDAWKA

200–300 l/haILOŚĆ CIECZY 
ROBOCZEJ

Czekamy na Twoje pytania: tel. 0600 459 753, 0601 374 872

® – zastrzeżony znak towarowy firmy BayerUwaga: przed zastosowaniem 
preparatów prosimy  
zapoznać się z ich etykietami 
– instrukcjami stosowania.

www.bayercropscience.plAl. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. 022 572 36 12, fax 022 572 36 03 

STOSUJ BEZPIECZNIE Alister Grande® 190 OD

Bezpieczeństwo stosującego: 

Bezpieczeństwo innych osób:
Bezpieczeństwo dla środowiska:

–  stosuj rękawice, ekran ochronny na twarz i kombinezon ochronny
–  nie wdychaj rozpylonej cieczy roboczej, nie pij i nie jedz w czasie pracy
–  przechowuj środek pod zamknięciem, z dala od osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci
–  środek niebezpieczny dla środowiska – nie dopuść do przedostania się środka do cieków 

i zbiorników wodnych
–  płucz opróżniane opakowania co najmniej trzykrotnie 
–  opróżnione opakowania zwróć do miejsca zakupu
–  rozcieńczone resztki i popłuczyny cieczy roboczej wypryskaj na powierzchnię uprzednio 

opryskiwaną

Preparat biologicznie czynny, do użycia jedynie zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania


