Skuteczny sposób walki z chwastami.

www.ciechagro.pl

PRODUKTY NUMER 1 W POLSCE
WŚRÓD HERBICYDÓW ZBOŻOWYCH
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NR 1 WŚRÓD HERBICYDÓW
ZBOŻOWYCH

• Szybkie działanie na chwasty.
• Szerokie spektrum zwalczanych chwastów.
• Brak uodpornień chwastów na długotrwałe
stosowanie produktu.
• Znakomicie nadaje się do mieszanin.

www.ciechagro.pl
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 na etykiecie.
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JAKOŚĆ
GWARANTUJE

SUBSTANCJE AKTYWNE W PRODUKTACH CHWASTOX
MCPA i MCPP-P należą do jednych z najlepszych substancji

na

aktywnych

w

ochronie

roślin

korzystnym

dla

rośliny

poziomie.

zachwaszczeniem.

Dostarczenie z zewnątrz dodatkowej porcji tych kwasów

Są to uzyskane w sposób syntetyczny pochodne kwasu

wymaga od rośliny wykorzystania mechanizmów regulujących

fenoksyoctowego

(działające

przed

odpowiednim,

Takie

jego stężenie. Sprawność tej regulacji jest zróżnicowana

związki są wytwarzane przez rośliny np. auksyny. Ich

podobnie

jak

IAA).

pomiędzy gatunkami roślin. To zjawisko zostało wykorzystane

stężenie jest utrzymywane przez procesy metaboliczne

w zwalczaniu chwastów.

BRAK UODPORNIEŃ
Stosując MCPA i MCPP-P po prostu „oszukujemy” wrażliwe

i nie dochodzi do zjawiska uodparniania się roślin na te

rośliny (chwasty), które „akceptują” cząsteczki wprowadzonych

związki. Równocześnie rośliny usiłują skorygować stężenie do

fenoksykwasów,

właściwego dla gatunku rośliny. Dla roślin wrażliwych proces

„sądząc”,

że

to

niezbędny

element

metabolizmu. Nie uruchamiają więc procesów obronnych

ten jest wyniszczający przez co giną.

EFEKTY
MCPA i MCPP-P stosowane w zalecanym terminie – od początku

stężenie fenoksykwasu i dysponują sprawnym mechanizmem

do końca krzewienia roślin jednoliściennych – nie uszkadzają

jego regulacji. Nie wykazują one również ujemnych reakcji.

zbóż ozimych, zbóż jarych, plantacji traw nasiennych oraz łąk

Zaletą każdej substancji czynnej jest szerokie spektrum

i pastwisk. Te rośliny uprawne są obojętne na podwyższone

zwalczanych chwastów.

MIESZANINY
Obie substancje (MCPA i MCPP-P) mogą być stosowane

dichloroprop-p, fluroksypyr. W mieszance z produktem

łącznie, a także w mieszaninach z innymi regulatorami wzrostu

Agrosar 360 SL MCPA pomaga w zwalczaniu, jakże uciążliwego

jak np.: 2,4-D, 2,4-DB, bromoksynil, chlopyralid, dikamba,

skrzypu polnego.
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DZIAŁANIE
Do zalet MCPA i MCPP-P należy zaliczyć termin wykonywania

być widoczne w krótkim czasie. Świadczą one o rozpoczęciu

zabiegów nalistnych, przypadający na chwasty znajdujące

oczekiwanego procesu chwastobójczego. Uszkodzenia te

się w fazie 2–6 liści właściwych. Pomaga to rozpoznać

przechodzą w nekrozy kończące się całkowitym zamieraniem

gatunki i odpowiednio dobrać optymalnie działający produkt

roślin. Na chwastach średnio wrażliwych i starszych można

CHWASTOX. Po użyciu produktów zmiany w wyglądzie

również

chwastów

zahamowaniu wzrostu i rozwoju, przez co zmniejsza się ich

(np. deformacje blaszek liściowych, skręcanie,

staśmienie i pękanie łodyg oraz ogonków liściowych) zaczynają

zaobserwować

takie

objawy.

Ulegają

silnemu

konkurencyjność w stosunku do rośliny uprawnej.

INNOWACJA
Na wysoką jakość produktów CHWASTOX wytwarzanych

Tak doskonałe parametry mają wpływ na wysoką skuteczność

w

działania na chwasty i precyzyjną selektywność w stosunku do

CIECH

Sarzyna

S.A.

wpływa

technologia

produkcji

pozwalająca uzyskać produkt pozbawiony zanieczyszczeń.

roślin uprawnych, dla których jest zalecany.

PRODUKTY CHWASTOX
CHWASTOX to najpopularniejsza na polskim rynku marka

przez lata obecności na całym świecie. Korzystny stosunek

środków ochrony roślin. Od lat jest liderem na rynku środków

ceny do jakości, wysoka skuteczność, szybkość działania,

chwastobójczych, ciesząc się zasłużonym powodzeniem wśród

brak zjawiska uodpornienia się chwastów są wystarczającymi

rolników. Doskonale sprawdza się w wielu uprawach. Zawiera

argumentami przemawiającymi na korzyść tej substancji

w swoim składzie substancję aktywną MCPA, której skuteczność

aktywnej.

działania i bezpieczeństwo stosowania zostało zweryfikowane

PRODUKTY CHWASTOX TO:
1. Innowacyjna technologia wytwarzania substancji aktywnych
MCPA i MCPP-P.
2. Wyższe bezpieczeństwo dla środowiska.
3. W
 ygodna forma użytkowa w postaci koncentratu pozwalająca:
a. w łatwy sposób sporządzić ciecz użytkową,
b. dokładnie rozprowadzić substancję aktywną
w opryskiwaczu.
4. Szeroka gama produktów CHWASTOX pozwala na właściwy
dobór odpowiedniego rozwiązania w zależności od typu
zachwaszczenia uprawy.
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5. Produkty CHWASTOX działają szybko, co jest szybko
widoczne w postaci więdnących liści i całych roślin.
6. Wygodna i bezpieczna formulacja nie naraża na pylenie,
pozwala na łatwe i szybkie mieszanie z innymi środkami.
7. Produkty CHWASTOX wykazują bardzo dobrą selektywność
w stosunku do roślin chronionych.
8. Oprócz podstawowej roli ochronnej produkty
CHWASTOX są często używane do wiosennych zabiegów
uzupełniających.

CHWASTOX TO PRODUKT NR 1 W POLSCE

20%

2014

2015

2016

18%
16%
14%

13%

12%
10%

9%

9%

8%
6%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

Produkt 5

Produkt 6

Produkt 7

Produkt 8

Produkt 9

2%

Rodzina
Chwastox

Produkt 1

Produkt 2

*źródło danych: Market Share Kleffman Group

Produkt 3

Produkt 4
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NOWOŚĆ

CHWASTOX ® COMPLEX 260 EW to unikatowy
herbicyd do zwalczania najważniejszych chwastów
w uprawie pszenicy ozimej. Odpowiednio
skomponowany - zawiera MCPA, chlopyralid
i fluroksypyr. Połączenie trzech substancji
aktywnych gwarantuje szybką i skuteczną
eliminację szerokiego spektrum chwastów
dwuliściennych.
Zawartość substancji aktywnych:
MCPA (substancja z grupy aktywnych fenoksykwasów) - 200 g/l (18,25%)
Chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 20 g/l (1,82%)
Fluroksypyr (substancja z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 40 g/l (3,65%)
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UPRAWA

Pszenica
ozima

Trawniki,
boiska
sportowe,
pola golfowe

Wysoka
skuteczność

Szeroki zakres

Szybkie działanie

w zwalczaniu
chwastów

faz stosowania
produktu

na chwasty

SKUTECZNOŚĆ

LICZBA
ZABIEGÓW

MAKSYMALNA DAWKA

ZALECANA
ILOŚĆ
WODY

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, maruna bezwonna,
mak polny, ostrożeń polny, przetacznik polny,
przytulia czepna, rdest powojowy, rumian
polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity.

1

3,0 l/ha

200 - 300 l/ha

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny.

1

3,0 l/ha

200 - 300 l/ha

Chwasty wrażliwe: babka lancetowata,
gwiazdnica pospolita, gwiazdnica
wielkokwiatowa, jaskier polny, jaskier ostry,
jastrzębiec kosmaczek, koniczyna biała,
koniczyna drobnogłówkowa, koniczyna
łąkowa, ostrożeń polny, pępawa zielona,
prosienicznik szorstki, przymiotno
kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica
pospolita, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy,
szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw
zwyczajny, tasznik pospolity,
wyka wąskolistna.

1

2,5 l/ha

200 - 500 l/ha

Chwasty średnio wrażliwe:
babka zwyczajna, bylica pospolita,
jasnota purpurowa, mniszek lekarski.

1

2,5 l/ha

200 - 500 l/ha

Chwasty odporne: bluszczyk kurdybanek,
krwawnik pospolity, pokrzywa zwyczajna,
powój polny, przetacznik polny, przetacznik
perski, przetacznik ożankowy.

1

2,5 l/ha

200 - 500 l/ha

Chwasty wrażliwe: babka lancetowata,
babka zwyczajna, bylica pospolita gwiazdnica
pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier
polny, jaskier ostry, jasnota purpurowa,
jastrzębiec kosmaczek, koniczyna biała,
koniczyna drobnogłówkowa, koniczyna
łąkowa, mniszek lekarski, ostrożeń polny,
pępawa zielona, pokrzywa zwyczajna,
prosienicznik szorstki, przetacznik polny,
przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna,
rogownica pospolita, skrzyp polny, szczaw
kędzierzawy, szczaw polny, szczaw tępolistny,
szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, wyka
wąskolistna.

1

3,5 l/ha

200 - 500 l/ha

Chwasty średnio odporne: krwawnik
pospolity, przetacznik perski.

1

3,5 l/ha

200 - 500 l/ha

Chwasty odporne: bluszczyk kurdybanek,
powój polny, przetacznik ożankowy.

1

3,5 l/ha

200 - 500 l/ha

Chwasty wrażliwe: bluszczyk kurdybanek,
bodziszek drobny i powój polny.

2*

3,5 l/ha

200 - 500 l/ha

Wysoka
elastyczność

w doborze upraw
następczych

TERMIN
STOSOWANIA

Zabieg wykonać wiosną
po ruszeniu wegetacji
od początku
fazy krzewienia
do fazy 2 kolanka
(BBCH 21-32).

Środek stosować podczas
pogody sprzyjającej
wegetacji roślin, od wiosny
do wczesnej jesieni,
gdy temperatura
powietrza jest wyższa
niż 10°C. Środek stosować
na całą powierzchnię
trawnika lub tylko
na miejsca
zachwaszczone.
Wyższą z zalecanych
dawek środka stosować
na chwasty w starszych
fazach rozwojowych
oraz w przypadku silnego
zachwaszczenia zwłaszcza
takimi chwastami jak:
babka zwyczajna, bodziszek
drobny, bylica pospolita,
jasnota purpurowa,
pokrzywa zwyczajna,
przetacznik polny
i rogownica polna.
W przypadku silnego
zachwaszczenia może
wystąpić konieczność
wykonania powtórnego
zabiegu.

* Odstęp pomiędzy zabiegami co najmniej 56 dni
www.ciechagro.pl | 11

NOWOŚĆ

CHWASTOX NOWY TRIO 390 SL to środek
chwastobójczy w formie płynu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowany nalistnie,
przeznaczony do zwalczania chwastów
dwuliściennych w pszenicy ozimej,
pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu jarym.

Zawartość substancji czynnych:
MCPA w formie soli potasowej (związek z grupy fenoksykwaswów) – 200 g/l (16,7%)
mekoprop-P w formie soli potasowej (związek z grupy fenoksykwaswów) – 150g/l (12,5%)
dikamba – w formie soli potasowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) 40 g/l (3,3%)
12 | CHWASTOX

Szybkie działanie

na chwasty

UPRAWA

Pszenica
ozima

Jęczmień
jary

Lepsza tolerancja
na skrajne

Wygodny
w stosowaniu

Brak uodpornień
chwastów

temperatury
w okresie stosowania

dzięki niskiej
dawce na 1 ha

na długotrwałe
stosowanie

SKUTECZNOŚĆ

LICZBA
ZABIEGÓW

MAKSYMALNA
DAWKA

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

Chwasty wrażliwe:
chaber bławatek, gwiazdnica
pospolita, komosa biała, mak polny,
maruna bezwonna, przytulia czepna,
rumianek pospolity, samosiewy
rzepaku, tasznik pospolity,
tobołki polne

1

2,0 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty średnio wrażliwe:
fiołek polny

1

2,0 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, komosa biała, mak
polny, maruna bezwonna, rdestówka
powojowata (rdest powojowaty)

1

1,5 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty średnio wrażliwe:
chaber bławatek, przytulia czepna,
samosiewy rzepaku

1

1,5 l/ha

200-300 l/ha

Chwasty średnio odporne:
fiołek polny

1

1,5 l/ha

200-300 l/ha

TERMIN
STOSOWANIA

Opryskiwać wiosną
po ruszeniu wegetacji
od początku
krzewienia zbóż
do jej końca
(BBCH 21-29)

Opryskiwać
od początku
krzewienia zbóż
do jej końca
(BBCH 21-29)
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CHWASTOX TRIO 540 SL jest środkiem
chwastobójczym w formie płynu
do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym
do zwalczania chwastów dwuliściennych
w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie,
jęczmieniu jarym, owsie oraz na trawnikach,
boiskach sportowych i polach golfowych.

Zawartość substancji czynnych:
mekoprop (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 300 g/l (24,31%)
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 200 g/l (16,20%)
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego - w postaci soli potasowej) - 40 g/l (3,24%)
14 | CHWASTOX

UPRAWA

Pszenica
ozima,
pszenżyto
ozime, żyto

Jęczmień jary,
owies

Trawniki,
boiska
sportowe,
pola golfowe

Wygodny
w stosowaniu

Możliwość stosowania
w wielu uprawach

Szerokie spektrum

Wysoka
skuteczność

Brak uodpornień
chwastów

dzięki niskiej
dawce na 1 ha

zbóż oraz na trawnikach
i boiskach

zwalczanych
chwastów

zwalczanych
chwastów

na długotrwałe
stosowanie

SKUTECZNOŚĆ

LICZBA
ZABIEGÓW

MAKSYMALNA
DAWKA

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

Chwasty wrażliwe:
komosa biała, mak polny, maruna
bezwonna, przytulia czepna, rdesty,
rumian polny, tasznik pospolity,
tobołki polne

1

2 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty średnio wrażliwe:
fiołek polny

1

2 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty odporne:
chwasty jednoliścienne

-

-

-

Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, komosa biała,
maruna bezwonna, przetacznik
perski, tobołki polne

1

1,5 l/ha

200-300 l/ha

Chwasty średnio wrażliwe:
przytulia czepna

1

1,5 l/ha

200-300 l/ha

Chwasty średnio odporne:
jasnota purpurowa

1

1,5 l/ha

200-300 l/ha

Chwasty odporne:
fiołek polny i chwasty jednoliścienne

-

-

-

Chwasty wrażliwe:
babka lancetowata, babka zwyczajna
(90 dni po wykonaniu zabiegu),
bodziszek drobny, bylica pospolita,
gwiazdnica pospolita, jaskier
polny, jasnota purpurowa, komosa
biała, koniczyna polna, krwawnik
pospolity, mlecz polny, mniszek
pospolity, pępawa zielona, rdest
ptasi, rogownica pospolita, rumianek
pospolity, skrzyp polny (może
odrastać po zabiegu) stokrotka
polna (90 dni po wykonaniu
zabiegu), szczaw polny (może
odrastać po zabiegu), szczaw
tępolistny, tasznik pospolity,
tobołki polne

2*

2 l/ha

500 l/ha

Chwasty średnio odporne:
przetacznik perski

2*

2 l/ha

500 l/ha

Chwasty odporne:
bluszczyk kurdybanek, ostrożeń
polny, podagrycznik pospolity,
przetacznik ożankowy

-

-

-

TERMIN
STOSOWANIA
Zabieg wykonać
wiosną, po ruszeniu
wegetacji, od początku fazy krzewienia
zbóż do jej końca
(BBCH 21–30)

Zabieg wykonać
od początku fazy
krzewienia zbóż do jej
końca (BBCH 21–30)

Chwastox Trio 540
SL stosować podczas
pogody sprzyjającej
wegetacji roślin, od
wiosny do wczesnej
jesieni. Środek
stosować na całą
powierzchnię
trawnika lub
tylko na miejsca
zachwaszczone na
chwasty od fazy
kilku liści do fazy
kwitnienia (BBCH 40).
W przypadku silnego
zachwaszczenia może
wystąpić konieczność
wykonania
powtórnego zabiegu

* odstęp pomiędzy zabiegami - co najmniej 56 dni
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CHWASTOX TURBO 340 SL jest środkiem
chwastobójczym, w formie koncentratu
do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym
do powschodowego zwalczania rocznych
chwastów dwuliściennych.

Zawartość substancji czynnych:
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (25,9%).
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,4%).
16 | CHWASTOX

Szybkie działanie

Szerokie spektrum

Brak uodpornień
chwastów

Znakomicie
nadaje się

W zalecanych
mieszankach

na chwasty

zwalczanych
chwastów

na długotrwałe
stosowanie

do mieszanin

ma poszerzony
zakres działania

UPRAWA

SKUTECZNOŚĆ

LICZBA
ZABIEGÓW

MAKSYMALNA
DAWKA

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

Pszenica
ozima,
pszenżyto
ozime, żyto

Chwasty wrażliwe:
chaber bławatek, gwiazdnica
pospolita, komosa biała, mak polny,
maruna bezwonna, przytulia czepna,
samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,
tobołki polne, tobołki polne,
rumian polny*, gorczyca polna*

1

2,5 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty średnio wrażliwe:
fiołek polny

1

2,5 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, komosa biała,
mak polny, maruna bezwonna,
przytulia czepna, rumian polny,
tobołki polne, gorczyca polna*

1

2 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty średnio wrażliwe:
jasnota purpurowa, przetacznik rolny,
rdest powojowy, przetacznik perski,
szarłat szorstki

1

2 l/ha

200–300 l/ha

Jęczmień jary,
owies

TERMIN
STOSOWANIA

Opryskiwać wiosną,
od początku
do końca fazy
krzewienia zbóż
(BBCH 21–29)

Opryskiwać
od początku
do końca fazy
krzewienia zbóż
(BBCH 21–29)

* Przy użyciu mieszaniny Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha
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CHWASTOX EXTRA 300 SL jest środkiem
chwastobójczym, w formie płynu
do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym
do zwalczania jednorocznych chwastów
dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

Zawartość substancji czynnych:
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,5%)
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UPRAWA

Pszenica jara,
jęczmień jary,
pszenżyto
jare, owies,
pszenica
ozima,
jęczmień
ozimy,
pszenżyto
ozime, żyto

Szerokie spektrum

Wysoka
skuteczność

Brak uodpornień
chwastów

zwalczanych
chwastów

zwalczanych
chwastów

na długotrwałe
stosowanie

SKUTECZNOŚĆ

LICZBA
ZABIEGÓW

MAKSYMALNA
DAWKA

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

Chwasty wrażliwe:
dymnica pospolita, komosa biała,
ostróżeczka polna, poziewnik
szorstki, stulicha psia, tasznik
pospolity, tobołki polne

1

3 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty średnio wrażliwe:
chaber bławatek, mak polny

1

3 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty średnio odporne:
gwiazdnica pospolita, niezapominajka
polna, rdest powojowaty, szarłat
szorstki

1

3 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty odporne:
bratek polny, jasnota purpurowa,
krzywoszyj polny, maruna bezwonna,
przetacznik perski, przetacznik polny,
przytulia czepna, rdest plamisty,
rumian polny, miotła zbożowa

-

-

-

TERMIN
STOSOWANIA

Zabieg wykonać
wiosną, od początku
krzewienia zbóż
do końca tej fazy
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CHWASTOX 750 SL jest środkiem
chwastobójczym, w formie płynu
do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym
do zwalczania jednorocznych chwastów
dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

Zawartość substancji czynnych:
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloaminowej) - 750 g/l (63,6%)
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UPRAWA

Jęczmień jary,
pszenica jara,
pszenżyto
jare, owies

Jęczmień
ozimy,
pszenica
ozima,
pszenżyto
ozime, żyto

Wygodny
w stosowaniu

Szerokie spektrum

Wysoka
skuteczność

Brak uodpornień
chwastów

dzięki niskiej
dawce na 1 ha

zwalczanych
chwastów

zwalczanych
chwastów

na długotrwałe
stosowanie

SKUTECZNOŚĆ

LICZBA
ZABIEGÓW

MAKSYMALNA
DAWKA

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

TERMIN
STOSOWANIA

Chwasty wrażliwe:
dymnica pospolita, komosa biała,
mak polny, poziewnik szorstki, sporek
polny, tasznik pospolity, tobołki polne

1

0,75 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty średnio wrażliwe:
bratek polny, gwiazdnica pospolita,
rdest powojowaty

1

0,75 l/ha

200–300 l/ha

Zabieg wykonać
wiosną, od początku
krzewienia zbóż
do końca tej fazy

Chwasty odporne:
bodziszek drobny, krzywoszyj polny, maruna
bezwonna, przytulia czepna, przetacznik
polny, chwastnica jednostronna

-

-

-

Chwasty wrażliwe:
dymnica pospolita, komosa biała,
mak polny, poziewnik szorstki, sporek
polny, tasznik pospolity, tobołki polne

1

1 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty średnio wrażliwe:
bratek polny, gwiazdnica pospolita,
rdest powojowaty

1

1 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty odporne:
bodziszek drobny, krzywoszyj polny, maruna
bezwonna, przytulia czepna, przetacznik
polny, chwastnica jednostronna

-

-

-

Zabieg wykonać
wiosną, od początku
krzewienia zbóż
do końca tej fazy
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CHWASTOX D 179 SL jest środkiem
chwastobójczym, w formie płynu
do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym
do zwalczania uciążliwych, jednorocznych
chwastów dwuliściennych
w pszenicy ozimej.

Zawartość substancji czynnych:
MCPA w postaci soli sodowo-potasowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 161 g/l (14,87%)
dikamba w postaci soli sodowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 17,8 g/l (1,64%)
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Znakomity partner
w programach

Wysoka
skuteczność

Brak uodpornień
chwastów

ochrony
roślin

zwalczanych
chwastów

na długotrwałe
stosowanie

UPRAWA

SKUTECZNOŚĆ

LICZBA
ZABIEGÓW

MAKSYMALNA
DAWKA

ZALECANA
ILOŚĆ WODY

TERMIN
STOSOWANIA

Pszenica
ozima

Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, maruna
bezwonna, przytulia czepna, rdest
powojowaty, samosiewy rzepaku,
tasznik pospolity

1

5 l/ha

200–300 l/ha

Chwasty średnio wrażliwe:
fiołek polny, przetacznik polny

Opryskiwać wiosną,
od początku do
końca fazy krzewienia
pszenicy ozimej

1

5 l/ha

200–300 l/ha
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DZIAŁ SPRZEDAŻY AGRO
PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

1

691 387 257
pomorskie

2

691 387 255

3

691 387 256

4

669 600 220

5

669 600 475

6

669 600 219

7

669 600 654

8

691 387 258

9

695 802 160

10

667 770 608

2

zachodniopomorskie

podlaskie

kujawsko-pomorskie

1
lubuskie

3
7

4

mazowieckie

wielkopolskie

6
9

5
opolskie

lubelskie

10

8

podkarpackie

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
DS. GOSPODARSTW ROLNYCH
pomorskie

1

zachodniopomorskie

1

669 600 227

2

669 600 667

3

609 125 506

2
lubuskie

podlaskie

kujawskopomorskie
mazowieckie
wielkopolskie

3

lubelskie

opolskie

podkarpackie

CIECH Sarzyna S.A.
Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 (17) 24 07 111
fax: +48 (17) 24 07 122
e-mail: sarzyna@ciechgroup.com
www.ciechagro.pl

facebook.com/CiechSarzyna
youtube.com/CiechSarzyna

