
LegionTM to nowy herbicyd do jesiennego 
zwalczania chwastów we wszystkich ga-
tunkach zbóż ozimych. Połączenie trzech 
substancji aktywnych zapewnia wielokie-
runkowe działanie i wysoką skuteczność 
zwalczania chwastów nawet w trudnych 
warunkach.

Agrii Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań
tel. 61 842 94 66

www.agrii.pl

LegionTM to:

 ® jedna, stała dawka – 1 l/ha

 ® jeden zabieg zapewniający zwal-
czenie miotły zbożowej i kluczowych 
chwastów dwuliściennych wschodzą-
cych jesienią

 ® stosowanie we wszystkich zbożach 
ozimych, w tym w jęczmieniu

 ® szerokie okno aplikacji

 ® brak ograniczeń odmianowych

 ® możliwość stosowania łącznie  
z fungicydami i nawozami dolistnymi

LegionTM – wygodne i kompletne  
rozwiązanie w jednym zabiegu

JEDEN
LITR JEDEN

ZABIEG

Wzór na pole bez chwastów:

X = KOMPLETNE
ROZWIĄZANIE

LegionTM znak towarowy firmy The Dow Chemical Company („Dow”)  
lub spółki stowarzyszonej z Dow

Uwaga: Zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie mają charakter 
informacyjny. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem 
bezpieczeństwa. Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się 
z etykietą – instrukcją stosowania i przestrzegać zawartych tam zaleceń oraz 
zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia. 

Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, 
tel. +48 22 548 73 00, fax +48 22 548 73 09, e-mail: fwrpols@dow.com,  
www.dowagro.pl

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Agrii Polska Sp. z o.o., ul. Obornicka 223, 60-650 Poznań



LegionTM – trzy, uzupełniające się 
kierunki działania

LegionTM – podstawowe informacje LegionTM – potwierdzona  
badaniami pełna kontrola  
kluczowych chwastów 

LegionTM – rekomendacje  
stosowania

Skuteczność: +++ bardzo dobra, ++(+) dobra

Najlepsze efekty chwastobójcze dają zabiegi wyko-
nane w fazie 1 – 4 liści zbóż oraz w jak najwcześniej-
szych stadiach rozwoju chwastów – od fazy siewek  
do 2 – 3 liści. 

W dniu zabiegu oraz w ciągu kilku dni po aplikacji 
minimalna temperatura dobowa powinna wynosić 
co najmniej 5°C.

Legion 1 l/ha w fazie BBCH 13 – 14
lustracja wiosenna

Kontrola
lustracja wiosenna

 ® skuteczne rozwiązanie problemu chwastów 
we wszystkich zbożach ozimych, w tym także 
w jęczmieniu

 ® szerokie spektrum zwalczanych chwastów 
w jednym zabiegu, bez mieszanek zbiornikowych

 ® elastyczność stosowania 

 ® pełne bezpieczeństwo dla zbóż i roślin następ-
czych uprawianych w normalnej rotacji

Substancje aktywne: 100 g/l diflufenikan +  
3,75 g/l florasulam +  
15 g/l penoksulam

Sposób działania: systemiczne

Dawka: 1 l/ha

Termin stosowania: jesienią, od fazy 1. liścia 
(BBCH 11) do fazy widocznych 
trzech rozkrzewień (BBCH 23) 
w pszenicy, jęczmieniu i pszen-
życie oraz do fazy 4. liścia 
(BBCH 14) w życie ozimym

Preparat rozkłada się w glebie w okresie wegetacji  
i nie stanowi zagrożenia dla rośliny następczej.

Miotła zbożowa +++
Chaber bławatek +++
Przytulia czepna +++
Chwasty rumianowate +++
Mak polny +++
Samosiewy rzepaku +++
Fiołek polny +++
Fiołek trójbarwny +++
Jasnota purpurowa +++
Jasnota różowa +++
Przetaczniki +++
Gwiazdnica pospolita +++
Bodziszki +++
Niezapominajka polna +++
Tasznik pospolity +++
Tobołki polne +++
Stulicha psia +++
Gorczyca +++
Koniczyny +++
Mlecze +++
Rdesty +++
Samosiewy słonecznika +++
Szarłaty +++
Dymnica pospolita ++(+)
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