NASZE REKOMENDACJE

Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:

AMINOPIELIK STANDARD 600 SL
Opis działania:

FUNGICYDY

Aminopielik Standard 600 SL jest środkiem chwastobójczym w formie
koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie,
do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych
w jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, życie ozimym.

Zawartość
substancji czynnych:
2,4-D - kwas - 600 g/l
(związek z grupy fenoksykwasów)

REGULATORY WZROSTU

JĘCZMIEŃ
JARY

PSZENICA
OZIMA
I JARA

ŻYTO
OZIME

Środek pobierany jest przez liście chwastów, powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2 - 6 liści. Środka nie stosować w temperaturze
powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C.
Chwasty wrażliwe:
w dawce 1,0 l/ha: komosa biała, przetacznik perski, samosiewy rzepaku,
tasznik pospolity, tobołki polne
w dawce 1,25 l/ha: chaber bławatek, komosa biała, ostróżeczka polna, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka
drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe:
w dawce 1,0 l/ha: chaber bławatek, jasnota różowa, ostróżeczka polna,
wyka drobnokwiatowa
w dawce 1,25 l/ha: jasnota różowa, mak polny
Chwasty średnio odporne:
w dawce 1,25 l/ha: bratek polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy
Chwasty odporne:
w dawce 1,0 l/ha: mak polny
w dawce 1,25 l/ha: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, przetacznik
polny, przytulia czepna, rdest powojowy

AKARYCYDY

®®efekt chwastobójczy widoczny
szybko po zastosowaniu
®®skuteczny w zwalczaniu chabra
bławatka odpornego na ALS
®®idealny partner do komponowania własnych mieszanin
®®bezpieczny dla roślin następczych

Stosowanie:
JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA
®® termin stosowania: od fazy 4 - 5 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 14 - 29)
®® maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
®® zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,25 l/ha
PSZENICA OZIMA, ŻYTO OZIME

HERBICYDY

®® termin stosowania: wiosną od początku fazy krzewienia (4 - 5 liści) do jej
końca (BBCH 14 - 29)
®® maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
We wszystkich uprawach produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie
wegetacyjnym.

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 rodzaj zagrożenia oraz
przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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