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Chwastox Nowy Trio 390 SL 10L
kod produktu: 5902004537825
kategoria: Kategoria > Rolnik > Herbicydy - chwastobójcze

Producent: Ciech
Cena brutto: 360,00 zł
Cena netto: 333,33 zł
Kod QR:

Chwastox Nowy Trio 390 SL 10L

Chwastox Nowy Trio 390 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym
nalistnie, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne MCPA, mekoprop-P oraz dikamba zaliczane są do
grupy O.
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Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych lub opryskiwaczy ręcznych

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie
zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Chwastox Nowy Trio 390 SL skutecznie zwalcza
chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych od fazy siewki do fazy 9 liści lub 9
okółków (BBCH 11-19). Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze
środka

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto (dawka 2,0 l/ha)

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak
polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumianek
pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, przetacznik bluszczykowy

Jęczmień jary, pszenica jara, owies (dawka 1,5 l/ha)

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa komosa biała, mak
polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tasznik pospolity, tobołki
polne, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, niezapominajka
polna, samosiewy rzepaku

Rekreacyjne obszary trawiaste (trawniki, boiska sportowe, pola golfowe) (dawka 2,0 l/ha)
Chwasty wrażliwe: jaskier rozłogowy, mniszek pospolity, pępawa zielona, rogownica pospolita ,
szczaw zwyczajny

Chwasty średnio wrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, krwawnik pospolity

Chwasty odporne: bodziszek drobny, koniczyna biała, przetacznik ożankowy, przetacznik
polny.
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Rekreacyjne obszary trawiaste (trawniki, boiska sportowe, pola golfowe) (dawka 2,0 l/ha
stosowana dwukrotnie)

Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, jaskier rozłogowy,
koniczyna biała, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, pępawa zielona, przetacznik polny,
rogownica pospolita, szczaw zwyczajny

Chwasty odporne: przetacznik ożankowy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji od początku fazy
krzewienia zbóż do jej końca (BBCH 21-29).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień jary, pszenica jara, owies

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca
(BBCH 21-29).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rekreacyjne obszary trawiaste
trawniki, boiska sportowe, pola golfowe
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
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Termin stosowania: środek stosować od wiosny do wczesnej jesieni, na chwasty od fazy kilku
liści do fazy kwitnienia (BBCH 14-40) na całą powierzchnię trawnika, boiska sportowego, pola
golfowego lub tylko na miejsca zachwaszczone. W przypadku silnego zachwaszczenia może
wystąpić konieczność wykonania powtórnego zabiegu.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 56 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Trawnika nie kosić co najmniej 7 dni przed zastosowaniem środka oraz co najmniej 7 dni po
wykonaniu zabiegu.

2. W roku założenia trawnika, murawy boiska czy pola golfowego można go odchwaszczać, gdy
trawa osiągnie pełnię fazy krzewienia.

3. Podczas opryskiwania w pobliżu drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej
(szczególnie na liście i niezdrewniałą korę), ze względu na możliwość ich uszkodzenia.

4. Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę w roku stosowania środka.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki po wykonaniu uprawy przedsiewnej można
uprawiać wszystkie rośliny.
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