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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.

Opis działania:

Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:

Zawartość  
substancji czynnych:

PSZENICA  
OZIMA  
I JARA

ŻYTO JĘCZMIEŃ 
JARY

PSZENŻYTO 
OZIME

DRAGON 450 WG

florasulam - 150 g/kg

aminopyralid - 300 g/kg 

Dragon 450 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, 
pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszcza-
nym w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy 
aminokwasów, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślin-
nych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje 
zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto, środek 
zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym.

W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie preparatu jest szybsze, 
natomiast przy niskich temperaturach (około 5°C) zniszczenie chwastów 
następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna 
temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 
5°C. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2 - 6 liści. 
Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumiano-
wate do wysokości 25 cm.

Chwasty wrażliwe: 
chaber bławatek, fiołek polny (przed kwitnieniem), gorczyca polna, gwiazd-
nica pospolita, komosa biała (w fazie do 4 - 6 liści właściwych), mak polny, 
mlecz zwyczajny, maruna bezwonna, miłek letni, niezapominajka polna, 
ostrożeń polny, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest 
powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, stulicha psia, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, tobołki polne, wyka wąskolistna, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średnio wrażliwe: 
babki, bodziszki, fiołek polny (w fazie kwitnienia), jasnota purpurowa, jasnota 
różowa, kurzyślad polny, mniszek pospolity, powój polny, poziewnik szorstki, 
przetacznik bluszczykowy, skrzyp polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku

Chwasty odporne: 
chwasty jednoliścienne

Stosowanie: 
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

 ® termin stosowania: wiosną od początku krzewienia do fazy pierwszego 
kolanka zbóż (BBCH 21 - 31)

 ® maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 33,3 g/ha

W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbo-
żowej można stosować łącznie ze środkami zwalczającymi miotłę zbożową. 

W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i mączniaka 
prawdziwego zbóż można stosować mieszaninę: Dragon 450 WG 33,3 g/ha 
+ Atlas 500 SC 0,2 l/ha

JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA

 ® termin stosowania: od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż 
(BBCH 13 - 31)

 ® maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 33,3 g/ha

We wszystkich uprawach produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie 
wegetacyjnym.

 ® wysoka skuteczność nawet 
w niskich temperaturach

 ® kompletne rozwiązanie na 
większość chwastów dwuli-
ściennych w zbożach ozimych 
i jarych

 ® idealny partner do preparatów 
zwalczających miotłę zbożową 
w zbożach ozimych
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