FANTOM 069 EW
Opis działania:

NASZE REKOMENDACJE

Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:

JĘCZMIEŃ
JARY

®®wysoka skuteczność zwalczania miotły zbożowej, owsa
głuchego, wyczyńca polnego
®®możliwość stosowania niezależnie od fazy rozwojowej
rośliny uprawnej
®®idealny preparat do poprawek
na chwasty jednoliścienne
®®odmienny mechanizm działania od ALS
®®zalecany w przypadku występowania miotły odpornej na
ALS
®®bardzo bezpieczny

Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyniec polny
Chwasty odporne:
kostrzewy, perz właściwy, wiechlina roczna, życice, chwasty dwuliścienne

Stosowanie:

REGULATORY WZROSTU

PSZENICA
OZIMA
I JARA

Działanie środka widoczne jest po upływie 2 - 4 tygodni od zastosowania,
w zależności od warunków atmosferycznych. Produkt niszczy najskuteczniej
chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

PSZENICA OZIMA
®® termin stosowania: wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy gdy widoczne
są dwa rozkrzewienia do końca fazy 3. kolanka (BBCH 22 - 33)
®® maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
®® zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1 - 1,2 l/ha

JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA
®® termin stosowania: od początku fazy krzewienia do końca fazy 1. kolanka
(BBCH 21 - 31)
®® maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
®® zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8 - 1,0 l/ha

AKARYCYDY

fenoksaprop-P-etylu - 69 g/l (6,54%)
(związek z grupy arylofenoksykwasów)

Preparat działa systemicznie. Pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu
pędów i korzeni. Po upływie 2 - 3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu.

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

HERBICYDY

Zawartość
substancji czynnych:

FUNGICYDY

Fantom 069 EW to środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do
sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

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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