
ZBOŻA
czysty ŁAN

Wybierz odpowiedni wariant: premium

standard

Chroń swoje uprawy 
przed chwastami

Zastosuj sprawdZone herbicydy

Sprawdź także inne rozwiązania 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczy-
taj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące 
rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Więcej szczegółów na www.osadkowski.pl
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W firmowych punktach handlowych oraz u przedstawicieli Osadkowski SA
www.osadkowski.pl 

gdzie kupić dołącz do nas
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ZBOŻA cZYstY ŁAN

Herbicydowa ochrona zbóż

premium

Miotła zbożowa Mak polny i chaber bławatekGwiazdnica pospolita

Fraxial 50 EC Pixxaro™ Pixxaro™ 

rozWiązanie:

Czynniki zWiększająCe ryzyko pojaWienia się ChWastóW:

19 29 30 32 3731 39

Pixxaro™ (0,25–0,5 l/ha)

Fraxial 50 EC
(0,9 l/ha; 1,2 l/ha – zwalczanie wyczyńca polnego)

Fraxial 50 EC
(0,9 l/ha; 1,2 l/ha – zwalczanie wyczyńca polnego)

 kiełkowanie już przy 2ºC   chwasty w różnych fazach rozwojowych   ciepła i długa jesień   mokra wiosna   niesprzyjające warunki pogodowe podczas jesiennej ochrony lub brak ochrony

ZBOŻA cZYstY ŁAN

Herbicydowa ochrona zbóż

standard

Miotła zbożowa Przytulia czepnaRumian pospolity

Fraxial 50 EC Diablo 306 SE Diablo 306 SE

rozWiązanie:

19 29 30 32 3731 39

Diablo 306 SE (0,6 l/ha)

pinoksaden pinoksaden 

florasulam i 2,4-Darylex + fluroksypyr

Szerokie okno zabiegowe – bezpieczne stosowanie do fazy nabrzmiewania pochwy  
liściowej liścia flagowego

Bardzo dobre działanie Pixxaro™ już w temperaturze 2°C

Zwalczanie najbardziej uciążliwych chwastów: miotły zbożowej, wyczyńca polnego,  
fiołka polnego, maku polnego, ostrożnia polnego, bodziszka pospolitego, przytulii czepnej:
(wykaz wszystkich zwalczanych chwastów dostępny na etykiecie produktów)

Szerokie okno zabiegowe – bezpieczne stosowanie do fazy drugiego kolanka zbóż  
(Diablo 306 SE) i fazy widocznego liścia flagowego (fraxial 50 EC)

Szybki efekt chwastobójczy

Zwalczanie najbardziej uciążliwych chwastów: miotły zbożowej, wyczyńca polnego, rumia-
nowatych, rdestów, maku polnego, a także przytulii czepnej w każdej fazie rozwojowej:
(wykaz wszystkich zwalczanych chwastów dostępny na etykiecie produktów)


