50 Litri + 5 Litri GRATUIT

Erbicid

Ambalat la
5 Litri

O alegere esenţială
Erbicide

Caracteristici:
Este soluția Syngenta în postemergență pentru controlul principalelor buruieni
monocotiledonate anuale și dicotiledonate anuale pe care le întâlnim în culturile de cereale.
Complementaritatea celor două substanțe active, pinoxaden, recunoscut cu
eﬁcacitate superioară împotriva buruienilor graminee, și ﬂorasulam, cu efect împotriva
buruienilor cu frunză lată, face din Axial One® o excelentă alegere în programul de
combatere a buruienilor, printr-o singură trecere.
Tratament sămânţă/
Semănat

Răsărire

Înfrăţire

Începutul
alungirii paiului

Burduf

Înﬂorit

Maturitate

BBCH 09-10

BBCH 21-29

BBCH 30-32

BBCH 40-42

BBCH 60-62

BBCH 90-92

Stadiul de
dezvoltare

Problemă

Buruieni monocotiledonate
și dicotiledonate anuale

Cultura

1 l/ha

Spectru de combatere

Doza

Buruieni monocotiledonate anuale
Iarba vântului (Apera spica venti), Odos (Avena fatua)
Buruieni dicotiledonate anuale
Ruscuţă de primăvară (Adonis vernalis), Scânteiuţa (Anagallis
arvensis), Romaniţă de câmp (Anthemis arvensis), Rapiţa
(Brassica napus), Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris),
Albăstrea (Centaurea cyanus), Voinicica (Descurainia sophia),
Lipicioasa, Turiţă (Galium aparine), Mei păsăresc (Lithospermum
Orzoaică de arvense), Mușeţel (Matricaria chamomilla), Mușeţel nemirositor
(Matricaria inodora), Floare de Nu-Mă-Uita (Myosotis arvensis),
primăvară
Mac (Papaver rhoeas), Iarbă roșie (Polygonum lapathifolium),
Iarbă roșie (Polygonum persicaria), Hrișcă urcătoare (Polygonum
convolvulus), Ridichie (Raphanus sativus), Muștar sălbatic
(Sinapis arvensis), Gălbenea (Sisymbrium ofﬁcinale), Rocoină
(Stellaria media), Punguliţă (Thlaspi arvense).
Grâu

Epoca de
aplicare

postemergent
(grâu și
orzoaică de
primăvară de la prima
frunză
1 l/ha
desfășurată
(BBCH 11)
până la
apariția frunzei
stindard
(BBCH 39)

Timp de
pauză**

-

**Interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament până la recoltare

Stațiunea Didactică Belciugatele
Aici, în Stațiunea Didactică Belciugatele folosim an de an Axial One®
și suntem foarte mulțumiți! Dintre toate buruienile, cele care ne ridică
cele mai mari probleme sunt ovăzul sălbatic și iarba vântului, dar cu
Axial One® reușim să le ținem foarte bine sub control.
Mădălin Radu, Director Tehnic, Stațiunea Didactică Belciugatele
*Ofertă valabilă până la 31.03.2021 în limita stocului disponibil. Pentru mai multe detalii consultați regulamentul campaniei pe www.syngenta.ro.
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Contribuția unui adjuvant speciﬁc:

Erbicide

Succesul combaterii în postemergență a buruienilor, în special graminee, ține foarte
mult de facilitarea pătrunderii rapide a substanței active în țesuturile buruienilor.
Pentru a pune în valoare proprietățile produselor din familia Axial®, Syngenta a
dezvoltat un adjuvant speciﬁc. Acesta ajută la distribuirea uniformă a substanțelor
active, facilitează pătrunderea acestora în plantă și determină astfel o acțiune mai
rapidă a produsului.

• Substanța activă este
absorbită prin toate părțile
verzi
• Substanța activă este
transportată rapid în plantă
acropetal și bazipetal

Axial One® poate ﬁ aplicat de la stadiul început
înfrățit până la apariția frunzei stindard a culturii de
cereale. Pentru a obține cele mai bune rezultate
din punct de vedere al eﬁcacității produsului
și limitarea pierderilor de recoltă datorate de
concurența buruienilor se obțin când este
aplicat în momentul de sensibilitate maximă a
buruienilor (monocotiledonate - început înfrățit și
dicotiledonate 4-6 frunze).

Fără restricții asupra culturilor
următoare într-o rotație normală, (cu
sau fără arătură).
În caz de distrugere accidentală a
culturii de cereale poate ﬁ semănat
grâu de primăvară, orz, orzoaică de
primăvară, chiar și porumb dacă se
depășește 1 lună până la semănat.
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Atenție! A nu se amesteca cu erbicide hormonale (2,4 D, dicamba), produse ce conțin sulf
sau îngrășăminte foliare.

Erbicide

Axial One® controlează principalele buruieni problemă din cultura de cereale

Avena spp.
(Odos)

Apera
spica venti
(Iarba vântului)

Galium
aparine
(Turiță)

Matricaria
spp.
(Mușețel)

Papaver
rhoeas
(Mac roșu)

Eﬁcacitate de peste 90% împotriva majorității buruienilor

*rezultate din loturile de cercetare Syngenta

Substanţă activă
pinoxaden 45g/l
ﬂorasulam 5g/l
cloquintocet-mexil 11,25 g/l
(safener)

Clasiﬁcare
ATENŢIE

Formulare
Concentrat
emulsionabil

Număr de omologare
2852/ 17.12.2009
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