Komplettne zaskoczenie
dla chwastów

Zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne

Specjalista w zwalczaniu miotły zbożowej i przytulii czepnej
Długi okres stosowania – do fazy drugiego kolanka zbóż

Axial® Komplett Pak
Kompletne zaskoczenie
dla chwastów!
Idealne połączenie
– idealne działanie
Axial® Komplett Pak
to nowe rozwiązanie Syngenta
na rynku wiosennych herbicydów
zbożowych.
Gotowy pakiet na 2 hektary zbóż
zawiera:
2
 litry produktu Axial® Komplett 50EC
4
 0 gram produktu Pike®1 20 WG

Technologia PXD zawarta w Axial®
Komplett to najwyższa skuteczność
zwalczania chwastów jednoliściennych.

Bardzo wysoka skuteczność zwalczania chwastów
jedno- i dwuliściennych
Axial® Komplett (1l)
Rdest powojowaty
Owies głuchy

Axial® Komplett Pak (1l + 20g/ha)

Fiołek polny
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Przytulia czepna
Chaber bławatek
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Komosa biała

40

Mak polny

Ponadto doskonale radzi sobie
z uciążliwymi chwastami niższego piętra takimi jak: fiołek
Niezapominajka polny, gwiazdnica pospolita,
polna
jasnota purpurowa czy niezapominajka.

20
Samosiewy
rzepaku

Axial® Komplett Pak zwalcza
szerokie spektrum chwastów
dwuliściennych, w tym gatunki
ekspansywne, górujące nad łanem takie jak: przytulia czepna,
rumian polny, chaber bławatek,
komosa czy też mak polny.

0

Bodziszek
drobny

Jasnota różowa

Tobołki polne

Gwiazdnica pospolita

Tasznik pospolity

Miotła zbożowa
Maruna bezwonna

Rozwiązanie rekomendowane
w uprawach:
pszenicy ozimej i jarej
jęczmieniu jarym

pszenżycie ozimym

Wyniki doświadczeń polowych w zwalczaniu chwastów
wyrażone w procentach skuteczności*
Miotła zbożowa

Jodosulfuron + 2,4-D (10 + 377g/ha)
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+29% wyższa skuteczność

Axial® Komplett Pak (1l + 20g/ha)
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Fiołek polny
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+12% wyższa skuteczność

Jodosulfuron + 2,4-D (10 + 377g/ha)
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Axial® Komplett Pak (1l + 20g/ha)
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Przytulia czepna
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średnia z 4 doświadczeń, miotła 113-550 szt/m2
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średnia z 3 doświadczeń

+13% wyższa skuteczność
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Axial® Komplett Pak (1l + 20g/ha)

Skuteczność zwalczania
chwastów dwuliściennych
Jodosulfuron + 2,4-D (10 + 377g/ha)
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Axial® Komplett Pak (1l + 20g/ha)
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zwalczania
fiołka polnego
w porównaniu
ze standardem
rynkowym

86

Jodosulfuron + 2,4-D (10 + 377g/ha)
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zwalczania
miotły zbożowej
w porównaniu
ze standardem
rynkowym
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średnia z 3 doświadczeń

zwalczania
przytulii czepnej
w porównaniu
ze standardem
rynkowym

Wpływ na plon

wyższa
skuteczność

+7%

83

90

Zwalczanie chwastów to podstawa wysokich
i dobrej jakości plonów
wyższy
Kontrola
plon
48,4
w porównaniu
do kontroli
Axial® Komplett Pak (1l + 20g/ha)
67,5

+39,5%

Jodosulfuron + 2,4-D (10 + 377g/ha)

Gatunki chwastów w 4 doświadczeniach:

• przytulia czepna • fiołek polny • gwiazdnica • maruna bezwonna
• samosiewy rzepaku • chaber bławatek • mak polny • jasnota różowa
• tasznik pospolity • niezapominajka
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Uśredniony plon z 4 doświadczeń
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plon wyrażony
w q/ha

*doświadczenia własne Syngenta

PROFIL PRODUKTU Axial® Komplett Pak
Produkty Axial Komplett 50 EC
w pakiecie Pike®1 20 WG
Pinoksaden 45 g/l – związek z grupy fenylopirazolin
Substancja aktywna Florasulam 5 g/l – związek z grupy triazolopirymidyn
i jej zawartość Metsulfuron metylu 200g/kg – związek z grupy pochodnych
sulfonylomocznika
Mechanizm Pinoksaden (A – inhibitor ACC)
działania Florasulam (B – inhibitor ALS)
wg. HRAC Metsulfuron metylu (B – inhibitor ALS)
Pszenica ozima i jara
Uprawy Jęczmień jary
Pszenżyto ozime
1 l/ha + 20 g/ha
Zalecane dawki Zgodnie z dobrą praktyką ochrony roślin kolejność mieszania produktów
w opryskiwaczu: 1. formulacja WG, 2. formulacja EC
Termin stosowania Wiosna – do fazy BBCH 32

Termin stosowania

WIOSNA

Axial® Komplett Pak (1 l/ha + 20 g/ha)

długi termin stosowania

– do fazy drugiego kolanka (BBCH 32)
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Axial® Komplett Pak wyróżnia od standardowych rozwiązań możliwość
stosowania zarówno w terminie optymalnym jak i opóźnionym, czyli
od momentu ruszenia wegetacji do fazy drugiego kolanka rośliny uprawnej.

® – zarejestrowany znak fabryczny SYNGENTA Group Company, TM znak handlowy
®1 – zastrzeżony znak towarowy firmy NUFARM

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 na rodzaj zagrożenia
i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzielne.pl
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