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 na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

ZAWIERA TRIFLUSULFURON METYLOWY

Zwalcza chwasty, gdy inne produkty nie potrafią!

www.chemirol.com.pl

HERBICYD
do stosowania
w uprawie buraka cukrowego

przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów
w uprawie buraka cukrowego
herbicyd pobierany przez liście chwastów i szybko
przemieszczany w roślinie
wykazuje bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów
dwuliściennych
idealne rozwiązanie przy występujących samosiewach rzepaku
jedyny na rynku produkt o tym składzie w formulacji płynnej

Zawiera TRIFLUSULFURON METYLOWY

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
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DZIAŁANIE
Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie,
w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania z wodą (OD). Środek
należy do grupy inhibitorów działania enzymu – syntazy acetomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie biosyntezy aminokwasów
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania roślin. Pierwszym
symptomem jego działania jest hamowanie podziału komórek
w stożkach wzrostu pędów i korzeni, co wywołuje wstrzymanie
wzrostu i rozwoju chwastów. Objawy działania takie jak: przejaśnienia, żółkniecie, nekrozy, a dalej brązowienie liści wrażliwych
chwastów występują w ciągu kilku dni od zastosowania środka.
Ciepło i odpowiednia ilość wilgoci w glebie wpływają korzystnie na
działanie środka. W czasie suszy lub chłodów środek działa wolniej.
Środek wykazuje selektywność czynną tzn. buraki posiadają zdolność rozkładu preparatu do związków nieaktywnych.
Najskuteczniej działa na intensywnie rosnące chwasty od wschodów
do początku fazy dwóch liści właściwych.

ZASTOSOWANIE
Stosowania środka pojedynczo:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,13 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.

ZWALCZA NASTĘPUJĄCE CHWASTY
STOSOWANIE ŚRODKA POJEDYNCZO:
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, szarłat
szorstki.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, samosiewy rzepaku,
maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.
STOSOWANIE ŚRODKA W MIESZANINIE:

• 3 aplikacje: Solider + adiuwant Asystent+

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, szarłat szorstki, gwiazdnica
pospolita, komosa biała.
Chwasty średniowrażliwe: samosiewy rzepaku, przytulia
czepna, maruna bezwonna.

• 4 aplikacje: Solider + adiuwant Asystent+

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, szarłat szorstki, gwiazdnica
pospolita, komosa biała, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, maruna bezwonna.
Chwasty średniowrażliwe: tasznik pospolity, rdest ptasi

TERMIN STOSOWANIA
Środek stosować od fazy widocznego pierwszego liścia właściwego buraka do momentu zakrycia międzyrzędzi (BBCH 10–39).

Stosowanie środka Solider w mieszaninie zbiornikowej w celu
zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Solider 0,1 l/ha + adiuwant Asystent+ 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3–4.
Odstęp między zabiegami 5–10 dni.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
• Solider pojedynczo: 0,13 l/ha
• Solider w mieszaninie zbiornikowej z adiuwantem Asystent+: 0,1

l/ha
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