
Glifosat w swej najlepszej postaci
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Avans Premium to najwy˝szej jakoÊci glifosat, 
w którym dzia∏anie substancji czynnej 
wspomagane jest przez opatentowanà, 
unikalnà technologi´ firmy Syngenta 
– System 4 Technology.

nowoczesny
bezpieczny dla u˝ytkownika 

i Êrodowiska
nalistny 

nieselektywny 
herbicyd o dzia∏aniu systemicznym 

s∏u˝àcy do zwalczania jednorocznych i wieloletnich 
chwastów jednoliÊciennych i dwuliÊciennych.



4

Spis treÊci

Charakterystyka preparatu 5

System 4 w detalach 6

Zwil˝enie powierzchni roÊliny 8

Antagonizm jonów 10

Penetracja 11

Translokacja 13

Zastosowanie preparatu 
Avans Premium System 4 15

Przygotowanie plantacji zbó˝ 
i rzepaku do zbioru 15

Zwalczanie chwastów na Êciernisku 
oraz wiosenne przygotowanie 
gleby pod zasiewy 18

Zwalczanie chwastów 
w uprawie warzyw 19

Zwalczanie zb´dnej roÊlinnoÊci 21

Ugory i od∏ogi 21

Uprawy sadownicze 22

LeÊnictwo 23

Cieki wodne 24

Tereny nieu˝ytkowane rolniczo 25

Technika stosowania preparatu 26

Ogólne zasady wyboru terminu zabiegu 26

Ogólne zalecenia dawkowania 26

Zasady doboru dysz opryskiwacza 27

Odst´py mi´dzy zabiegami 27

Wra˝liwoÊç na deszcz 28

Nast´pstwo roÊlin 28

Zwalczane chwasty 29

Dobre praktyki stosowania preparatu 30



Substancjà biologicznie czynnà preparatu
Avans Premium System 4 jest najwy˝szej ja-
koÊci glifosat w iloÊci 360 g/l zoptymalizowany
pod kàtem skutecznoÊci zwalczania chwastów
dzi´ki zastosowaniu technologii System 4.

Opatentowana technologia System 4 jest 
nowoczesnym, wielokierunkowym systemem
wspomagajàcym odpowiedzialnym za dostar-
czenie jak najwi´kszych iloÊci glifosatu – sk∏ad-
nika biologicznie czynnego do sto˝ków wzrostu
roÊliny zwalczanej w celu osiàgni´cia jak naj-

szybszego i pewnego efektu dzia∏ania prepara-
tu. Substancja biologicznie czynna oraz system
wspomagajàcy sà w pe∏ni zintegrowane w pre-
paracie co upowa˝nia do u˝ycia okreÊlenia
„Wzmocniona substancja biologicznie czynna”. 

Dzi´ki oparciu technologii System 4 o wy-
tworzone  z naturalnych sk∏adników (màka 
kukurydziana) substancje zwil˝ajàce uzyskano
najwy˝sze parametry bezpieczeƒstwa dla cz∏o-
wieka i Êrodowiska.

Substancja ToksycznoÊç ToksycznoÊç ostra doustna  
– LD 50 w mg/kg wagi cia∏a

Avans Premium System 4 >5000
Sól kuchenna 3000
Witamina A 2000
Kwas acetylosalicylowy (Aspiryna) 1300
Kofeina 300
Nikotyna 50

Poziom bezpieczeƒstwa stosowania prepartu Avans Premium System 4 jest bardzo
wysoki. Liczne, Êwiadomie u˝ywane przez cz∏owieka substancje sà znacznie bardziej
szkodliwe w przypadku ich spo˝ycia.

W czasie konstruowania prepa-
ratu szczególnà uwag´ zwraca-
no na skutecznoÊç dzia∏ania
w warunkach przed˝niwnego
stosowania w uprawie zbó˝.
Preparat znakomicie dzia∏ajàcy
w tak trudnych warunkach
musia∏ si´ wykazaç efekty-
wnoÊcià równie˝ w warunkach
mniej ucià˝liwych np. do zwal-
czania siewek chwastów przed
wschodami roÊlin uprawnych
lub na Êciernisku po zbiorze
plonu.

niska

wysoka

Charakterystyka preparatu
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Technologia System 4 wp∏ywa na 4 podsta-
wowe zjawiska decydujàce o mo˝liwoÊci dotar-
cia substancji biologicznie czynnej do sto˝ków
wzrostu roÊliny:
– zwil˝enie powierzchni roÊliny
– antagonizm jonów
– penetracj´ tkanek
– translokacj´ – przemieszczanie si´ w roÊlinie.

Wp∏ywajà one bezpoÊrednio na ostatecznà 
skutecznoÊç zwalczania zb´dnej roÊlinnoÊci.
Substancje wspomagajàce zintegrowane 
z substancjà biologicznie czynnà w ramach 
technologii System 4 wspó∏dzia∏ajà z nià dla 
uzyskania maksymalnego z mo˝liwych efektów
dzia∏ania glifosatu na chwasty.

Technologia System 4 
w detalach

Cztery przeszkody na drodze glifosatu 
do wra˝liwych cz´Êci roÊliny

1. Zwil˝enie 
powierzchni roÊliny 

2. Antagonizm jonów

3. Penetracja tkanek

4. Translokacja do sto˝ków wzrostu

∏odygi
Wapƒ

AVP

jony zabezpieczajàce 
glifosat przed 
dezaktywacjà

glifosat

AVP

AVP

AVP

Magnez

korzenie, 
roz∏ogi,
bulwy,



Zwil˝enie powierzchni roÊliny

System 4 zwi´ksza przyczepnoÊç kropli cieczy
roboczej do powierzchni liÊcia i wspomaga jej
równomierne pokrycie. Kropla cieczy roboczej
rozp∏ywa si´ na powierzchni liÊcia zwi´kszajàc
powierzchni´ pobierania glifosatu. 

Antagonizm jonów

System 4 redukuje, neutralizuje wp∏yw wyst´-
pujàcych w warunkach naturalnych jonów, np.
wapnia i magnezu, które majà sk∏onnoÊç do
wiàzania jonów glifosatu w nierozpuszczalne
sole na powierzchni roÊliny. Powoduje to zwi´k-
szenie skutecznoÊci polowej herbicydu.

Penetracja

System 4 wspomaga pobieranie (przenikanie)
glifosatu do wiàzek przewodzàcych roÊliny 
dzi´ki utrzymaniu przez d∏u˝szy czas w dobrej
kondycji komórek znajdujàcych si´ w bezpo-
Êrednim kontakcie z herbicydem, umo˝liwiajàc
im aktywny transport herbicydu do wn´trza 
roÊliny. W∏asnoÊci higroskopijne sk∏adników
technologii System 4 umo˝liwiajà utrzymanie
zwil˝enia kropli w d∏u˝szym okresie czasu
umo˝liwiajàc najbardziej efektywne pobieranie
substancji biologicznie czynnej.

Translokacja

System 4 wspomaga efektywne przemieszcza-
nie si´ glifosatu do sto˝ków wzrostu roÊlin
zwalczanych w cz´Êci nadziemnej, korzeniach,
bulwach i roz∏ogach. Powoduje to wyst´powa-
nie szybszych i pewnych efektów dzia∏ania 
preparatu.

Technologia System 4 wp∏ywa na:

Sto˝ek wzrostu roÊliny – miejsce dzia∏ania glifosatu



8

ZdolnoÊç cieczy do utrzymywania si´ 
na powierzchni liÊci ró˝nych gatunków roÊlin

Zastosowano 720 g s.b.cz. znakowanej barwnikiem 
fluorescencyjnym/ w 200 l wody 

Avans Premium
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konkurencyjny preparat woda

Rozprzestrzenianie si´ cieczy na liÊciu

720 g s.b.cz./ w 200 l wody 

Avans Premium
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konkurencyjny preparat 

Zwil˝enie powierzchni roÊliny

O ostatecznej skutecznoÊci preparatu decyduje
jego zdolnoÊç do dotarcia i pozostania na po-
wierzchni liÊci roÊlin zwalczanych. Dla uzyskania
tego celu konieczna jest  równowaga mi´dzy
poszczególnymi cechami cieczy roboczej osià-
gana dzi´ki zastosowaniu odpowiednich zwil-
˝aczy. Najwi´kszy wp∏yw na obni˝enie skutecz-
noÊci dzia∏ania preparatu na tym etapie majà:

Unoszenie kropli cieczy roboczej przez
wiatr – zbyt drobne krople, wytworzone przez
zastosowanie cieczy roboczej o zbyt niskim 
napi´ciu powierzchniowym lub przez zastoso-
wanie niew∏aÊciwych parametrów zabiegu 
(ciÊnienie, rozmiar dysz), majà sk∏onnoÊç do 
ulatywania w powietrze i nie docierajà do 
powierzchni roÊliny.

Rozpryskiwanie si´ cieczy na liÊciach – du-
˝e krople o nieelastycznej powierzchni (zbyt wy-
sokie napi´cie powierzchniowe roztworu) majà
sk∏onnoÊç do odbijania si´ od liÊcia i spadania
na ziemi´. 

Sp∏ywanie cieczy z powierzchni liÊci – ro˝ne
gatunki roÊlin charakteryzujà si´ ró˝nym pokry-
ciem powierzchni liÊci decydujàcym o zdolnoÊci
cieczy do jej zwil˝enia. Szczególnie istotna jest
obecnoÊç oraz iloÊç i sk∏ad warstwy woskowej
na liÊciach. 



RoÊliny silnie pokryte woskiem przy zastoso-
waniu cieczy roboczej o wysokim napi´ciu 
powierzchniowym nie sà zwil˝ane w ogóle, 
natomiast przy zastosowaniu cieczy roboczej
o niskim napi´ciu powierzchniowym ulegajà
zwil˝eniu, choç powierzchnia pokryta jest
mniejsza, ni˝ w przypadku roÊlin ∏atwo zwil-
˝anych nie posiadajàcych ochronnej warstwy 
wosku.

Wysokie napi´cie
powierzchniowe 
cieczy roboczej

Stopieƒ zwil˝enia

Niskie napi´cie
powierzchniowe cieczy
roboczej (odpowiedni
zwil˝acz)

Szar∏at szorstki  – roÊlina ∏atwo ulegajàca zwil˝eniu. 
Powi´kszenie powierzchni liÊcia x 3500

Perz roz∏ogowy – roÊlina trudno ulegajàca zwil˝eniu. 
Powi´kszenie powierzchni liÊcia x 3500

Stopieƒ zwil˝enia

Wysokie napi´cie
powierzchniowe 
cieczy roboczej

Brak zwil˝enia

Niskie napi´cie
powierzchniowe cieczy
roboczej (odpowiedni
zwil˝acz)

Stopieƒ zwil˝enia
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Wapienne sole glifosatu
tworzà szkliste osady
powodujàc s∏absze
wch∏anianie i s∏abszà
aktywnoÊç preparatu.

P∏ynne, higroskopijne
krople pozwalajà 
na ∏atwiejsze pobieranie
substancji czynnej 
i gwarantujà wy˝szà
skutecznoÊç zabiegu.

W technologii System 4 mieszanina polime-
rowych surfaktantów o w∏asnoÊciach higrosko-
pijnych pomaga w utrzymaniu kropli cieczy 
roboczej w stanie p∏ynnym, kiedy to transport
jonów glifosatu do wn´trza roÊliny jest najbar-
dziej efektywny. Dzi´ki tym w∏asnoÊciom kropla
cieczy pozostaje d∏u˝ej w stanie p∏ynnym umo˝-
liwiajàc wi´kszej iloÊci glifosatu wnikni´cie do
wn´trza roÊliny.

W warunkach naturalnych zarówno w wodzie
wykorzystywanej do opryskiwania, jak i na po-
wierzchni roÊlin wyst´pujà zwiàzki chemiczne
majàce zdolnoÊç wiàzania glifosatu w nieaktyw-
ne biologicznie sole. Sà to najcz´Êciej w´glany
wapnia, magnezu i ˝elaza. Obecne w kropli cie-
czy roboczej jony tych metali majà silne powino-
wactwo do jonu glifosatu, wià˝àc go w postaci
nierozpuszczalnych w wodzie soli. 

System jonów wspomagajàcych zawarty w pre-
paracie Avans Premium zapobiega powstawa-
niu nierozpuszczalnych soli glifosatu na po-
wierzchni liÊcia. 

Czerwonà strza∏kà zaznaczono warstw´ zwiàzanych, 
szkodliwych jonów wokó∏ kropli cieczy roboczej. 
Wolne jony glifosatu zawarte w roztworze wodnym kropli 
mogà swobodnie i szybko penetrowaç tkanki roÊliny 
zwi´kszajàc st´˝enie preparatu w roÊlinie.

Antagonizm jonów

˚elazo

Magnez

Wapƒ

Glifosat



Penetracja tkanek roÊliny, czyli transport sub-
stancji biologicznie czynnej przez tkanki okry-
wowe liÊci do wiàzek przewodzàcych jest proce-
sem wieloetapowym. Wyst´pujà w nim etapy
trudne, jak np. pokonanie warstwy wosków na
liÊciu i kutykuli oraz ∏atwe, jak przemieszczanie
si´ substancji przez b∏ony komórkowe i cytopla-
zm´ oraz mi´dzy komórkami przez plazmode-
smy. Adjuwanty mogà ten proces przyspieszyç
np. przez u∏atwienie penetracji warstwy wosko-
wej, ale potrafià go równie˝ zak∏óciç, a na 
pewnym etapie nawet zatrzymaç. Najmniej 
po˝àdanym efektem jest zbyt szybkie uszkodze-
nie zewn´trznej warstwy komórek liÊcia przez
agresywny adjuwant tak, ˝e nie wch∏oni´ta 
jeszcze substancja biologicznie czynna nie ma
mo˝liwoÊci trafiç do wiàzek naczyniowo-sito-
wych roÊliny i zostaç przetransportowana 
do miejsca dzia∏ania preparatu a wi´c do sto˝-
ków wzrostu roÊliny.

Penetracja

Uszkodzenia powierzchni liÊcia spowodowane dzia∏aniem 
jednego z preparatów zawierajàcych glifosat. 
Uszkodzona przez agresywny wspomagacz powierzchnia liÊcia
wstrzymuje aktywny transport glifosatu.

Powierzchnia liÊcia po zastosowaniu preparatu Avans Premium.
Komórki epidermy w dobrej kondycji mogà aktywnie przewodziç
glifosat.

Plazmalemma

Âciana
komórkowa

Warstwa woskowa

Kutykula

Komórki epidermy

Plazmodesmy

Komórki mezofilu

Wiàzki sitowe



Sto˝ek wzrostu 21 dni po zabiegu
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ZdolnoÊç przenikania przez tkanki okrywowe 
roÊliny jest uzale˝niona od jej gatunku. 
Dla komosy bia∏ej przenikanie Avansu 
Premium osiàga maximum ju˝ po 3 godzi-
nach. Preparat porównawczy nigdy nie osiàga
takiej wartoÊci przenikania, choç roÊnie ono
przez 24 godziny po zabiegu. 

W przypadku perzu roz∏ogowego ró˝nice
w stopniu penetracji sà jeszcze wi´ksze ponie-
wa˝ dla preparatu porównawczego upoÊledze-
nie penetracji nast´puje bardzo szybko. Glifosat
w du˝ej cz´Êci pozostaje na powierzchni liÊcia
nie docierajàc do miejsca dzia∏ania. 

SkutecznoÊç przenikania glifosatu 
wg∏àb roÊlin komosy bia∏ej

Avans Premium

po 3 godzinach 
od zabiegu

po 24 godzinach 
od zabiegu
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zwyk∏y 
glifosat

SkutecznoÊç przenikania glifosatu 
wg∏àb roÊlin perzu roz∏ogowego

po 6 godzinach 
od zabiegu

po 72 godzinach 
od zabiegu
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zwyk∏y 
glifosat



powój

Avans Premium konkurencyjny preparat 

miejsce
naniesienia
preparatu

przemieszczenie
do korzeni

przemieszczenie do
sto˝ka wzrostu

Przemieszczenie pobranego glifosatu w % po 72 godz. od zabiegu

Przemieszczanie si´ substancji biologicznie
czynnej do wra˝liwych cz´Êci roÊlin – sto˝ków
wzrostu w ∏odygach i korzeniach decyduje
o trwa∏oÊci efektów zastosowania preparatu.
¸atwy do uzyskania efekt zniszczenia cz´Êci
nadziemnej jest jedynie cz´Êcià mo˝liwoÊci pre-
paratu Avans Premium. Najbardziej cennà ce-
chà preparatu jest mo˝liwoÊç zniszczenia êróde∏
odradzania si´ chwastów na polu, a wi´c sto˝-
ków wzrostu w k∏àczach i roz∏ogach znacznie
oddalonych od miejsca naniesienia preparatu.

Droga, jakà musi przebyç preparat, aby dotrzeç
do najdalszego sto˝ka wzrostu mo˝e si´gaç kil-
ku metrów. Jest wi´c niezwykle wa˝ne, aby
maksimum substancji w mo˝liwie krótkim cza-
sie dotar∏o na miejsce. Jej transport nie mo˝e
byç zak∏ócony na ˝adnym z etapów. Ró˝nice
mi´dzy poszczególnymi preparatami w zakresie
skutecznoÊci przemieszczania mo˝na obserwo-
waç za pomocà zdj´ç wykonanych z wykorzy-
staniem izotopu w´gla C14. 

Równomierne rozmieszczenie substancji biolo-
gicznie czynnej w ca∏ej roÊlinie oraz jej wysokie
st´˝enie w systemie korzeniowym gwarantuje
wysokà skutecznoÊç zniszczenia chwastów.

Translokacja

EfektywnoÊç przemieszczenia glifosatu 
w 3 gatunkach chwastów

SkutecznoÊç przemieszczania si´ glifosatu 
w roÊlinie jest zró˝nicowana dla poszczególnych
gatunków roÊlin. Jest to jeden z powodów
znacznego zró˝nicowania dawek preparatu 
koniecznych dla skutecznego ich zwalczania.
Niezale˝nie od tego preparat Avans Premium
charakteryzuje si´ bardzo wysokà skutecznoÊcià
translokacji w porównaniu do najbardziej 
zaawansowanych preparatów konkurencyjnych.

W ciàgu 6 godzin od zabiegu preparatem Avans Premium
System 4 ca∏oÊç glifosatu zosta∏a pobrana z powierzchni 
liÊcia i równomiernie rozprowadzona w tkankach roÊliny powoju.
Dla preparatu porównawczego znaczne st´˝enie mo˝na 
obserwowaç nadal w miejscu jego naniesienia, co oznacza, 
˝e w tkankach roÊliny preparatu jest mniej. 

Avans Premium glifosat z nowoczesnym
systemem wspomagaczy

komosa

powój

perz

0 10 20 30 40 50 60



14



Zastosowanie preparatu 
Avans Premium System 4
Przygotowanie plantacji zbó˝ i rzepaku do zbioru

Przed˝niwne stosowanie preparatu Avans Premium System 4

Koncentracja rolnictwa oraz intensyfikacja pro-
dukcji rolnej stawia przed producentami rolny-
mi nowe wyzwania. Wyprodukowany z wyko-
rzystaniem znacznych nak∏adów plon musi 
zostaç dostarczony  w maksymalnej iloÊci oraz
jak najwy˝szej jakoÊci z pola do jego odbiorcy.
Zastosowanie przed zbiorami zabiegu prepara-
tem Avans Premium System 4 pozwala na
oczekiwanie najwy˝szego z mo˝liwych do uzy-
skania zwrotu dotychczas poniesionych nak∏a-
dów na wyprodukowanie p∏odów rolnych.

KorzyÊci wynikajàce z zastosowania
dodatkowego zabiegu w celu przygoto-
wania plantacji do zbioru:

1. Mo˝liwoÊç zaplanowania akcji ˝niwnej.
Decyzja o kolejnoÊci pól do zbioru nale˝y
do rolnika, a nie jest uzale˝niona wy∏àcznie
od pogody.

2. Równomierne dojrzewanie roÊlin.
3. Przyspieszenie i u∏atwienie zbioru mecha-

nicznego.
4. Zmniejszenie wilgotnoÊci ziarna i s∏omy ma-

jàce wp∏yw na koszt dodatkowego suszenia
oraz poziom uszkodzeƒ ziarna w czasie
zbioru

5. Przyspieszenie zbioru, a wi´c wi´cej czasu
na przygotowanie stanowiska pod uprawy
nast´pcze.

6. Znaczàce wspomaganie ochrony jakoÊci ziar-
na na ostatnich etapach jego dojrzewania
dzi´ki zapobieganiu wtórnym infekcjom k∏osa.

7. Zwalczanie chwastów.

KorzyÊci wynikajàce z zastosowania 
dodatkowego zabiegu w celu 
przygotowania plantacji do zbioru:



16

Avans Premium System 4 
mo˝e byç stosowany przed zbiorem:

– zbó˝ konsumpcyjnych, 
– wszelkich gatunków zbó˝ wykorzystywanych

na pasz´, 
– rzepaku ozimego i jarego z przeznaczeniem

na olej. 
Preparatu nie nale˝y stosowaç na plantacjach
nasiennych.

Uwaga: w celu desykacji upraw z przezna-
czeniem na materia∏ siewny zalecamy stoso-
wanie preparatu REGLONE (patrz etykieta 
rejestracyjna preparatu).

Zalecenia stosowania preparatu Avans
Premium System 4 przed zbiorem w celu
likwidacji zachwaszczenia szczególnie
chwastami wieloletnimi, w tym perzem
roz∏ogowym.

Dawka preparatu: 
3 l/ha w 100-150 l wody lub 
4 l/ha w 200-300 l wody.

1. Ârodek stosowaç w fazie dojrza∏oÊci 
woskowej ziarna, gdy jego wilgotnoÊç 
wynosi 20-30%, na 10-14 dni przed prze-
widywanym zbiorem.

2. D∏u˝szy okres od zabiegu do zbioru jest 
zalecany w przypadku zachwaszczenia
chwastami dwuliÊciennymi. 

3. Zbiór kombajnem wykonywaç pod kàtem
prostym lub w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.

4. S∏omy traktowanych zbó˝ nie u˝ywaç jako
pod∏o˝a lub podÊció∏ki ogrodniczej

5. S∏om´ traktowanych zbó˝ mo˝na u˝yç 
na pasz´ lub podÊció∏k´ dla zwierzàt.

Uwagi na temat stosowania 
w uprawie zbó˝



Górna partia – ok 1/3 ∏uszczyn 
Nasiona twardniejàce ale jeszcze
elastyczne, dojrzewajàce, koloru 
od czerwono-bràzowego do
czarnego. Tylko niektóre koloru
zielonkawego.

Ârodkowa partia – ok 1/3 ∏uszczyn 
90% nasion koloru od czerwonawo-
do ciemno-bràzowego i czarnego.
Pozosta∏e 10% mogà byç mniej
dojrza∏e, ale dosyç twarde, 
przy ugniataniu mi´dzy palcami
elastyczne.

Dolna partia – ok 1/3 ∏uszczyn 
Nasiona najwczeÊniej dojrzewajàce,
wszystkie powinny byç koloru 
ciemnobrunatnego i czarnego

1. U˝ycie preparatu Avans Premium System 4
jest szczególnie zalecane w przypadku rów-
nomiernego dojrzewania roÊlin rzepaku bez
kwitnàcych odrostów bocznych, a w za-
chwaszczeniu dominuje perz w∏aÊciwy. 

2. Zabiegi nale˝y wykonaç w fazie dojrza∏oÊci
technicznej rzepaku, gdy ∏uszczyny w prze-
wadze ˝ó∏knà, nasiona sà ju˝ wykszta∏cone
i majà wilgotnoÊç poni˝ej 30%. ¸uszczyny
na p´dach g∏ównych sà w 2/3 koloru 
˝ó∏to-seledynowego, natomiast nasiona
w 70% sà koloru czerwono-bràzowego lub
bràzowego. 

4. Przeprowadzenie zbioru kombajnowego
zalecamy po 14-21dniach od zabiegu 
preparatem Avans Premium. 

5. W przypadku zbioru dwufazowego dla
uzyskania efektu zwalczania chwastów, 
zalecamy rozpocz´cie prac po up∏ywie co
najmniej 7 dni od zabiegu. 

Uwagi na temat stosowania 
w uprawie rzepaku

Uwaga: Je˝eli na plantacji dominujà chwasty
dwuliÊcienne lub przebieg pogody uniemo˝liwia
wczeÊniejsze zastosowanie desykacji plantacji
rzepaku preparatem Avans Premium proponu-
jemy rozwa˝enie zastosowania preparatu 
Reglone, który mo˝e byç zastosowany na 
4-10 dni przed planowanym zbiorem.

1. S∏oma mo˝e bezpiecznie zostaç poci´ta
i przyorana, 

2. Wszelkie zabiegi agrotechniczne mogà byç
wykonywane bezpoÊrednio po usuni´ciu
resztek po˝niwnych. 

3. Mo˝na równie˝ dokonywaç siewu bezpo-
Êredniego na polach przeznaczonych do tej
techniki

Uwagi dotyczàce post´powania 
po zbiorze plonu:
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Zwalczanie chwastów na Êciernisku 
oraz wiosenne przygotowanie gleby pod zasiewy

Zastosowanie preparatu Avans Premium 
System 4 jest znakomitym sposobem na przy-
gotowanie stanowiska do uprawy roÊliny 
nast´pczej i u∏atwienie (czytaj zmniejszenie
kosztów) zwalczania chwastów w czasie jej 
wegetacji. Jest to szczególnie polecane w przy-
padku zwalczania chwastów wieloletnich, 
których skuteczne zwalczenie w okresie wegeta-
cji roÊliny uprawnej cz´sto nie jest mo˝liwe,
a z ca∏à pewnoÊcià jest bardziej kosztowne i nie-
bezpieczne. 

W zwalczaniu perzu roz∏ogowego na Êciernisku
najlepsze efekty uzyskuje si´ w przypadku stoso-
wania preparatu Avans Premium System 4
od wrzeÊnia do listopada. Nale˝y opryskiwaç 
roÊliny w okresie ich intensywnego wzrostu. 
RoÊliny perzu powinny mieç wykszta∏cone ca∏-
kowicie 3-4 liÊcie i wysokoÊç 10-25 cm, chwasty
dwuliÊcienne co najmniej 2 liÊcie prawdziwe, 
samosiewy zbó˝ wysokoÊç, co najmniej 5 cm. 

Zabiegi wiosenne na roÊliny, które wytworzy∏y
znaczàcy aparat asymilacyjny nale˝y wykonywaç
po okresie ok. 3 tygodni od ruszenia wegetacji.
Preparat ma dzia∏anie wy∏àcznie nalistne, tak
wi´c mo˝liwe jest kie∏kowanie chwastów po
wykonaniu zabiegu i konieczne jest powtórze-
nie zabiegu pod koniec sezonu wegetacyjnego.

Zwalczane chwasty: Czas po zabiegu

Jednoroczne                                     24 h

Perz roz∏ogowy 5 dni

Wieloletnie chwasty dwuliÊcienne 5 dni

Dopuszczalne jest przeprowadzenie 
kultywacji po zabiegu preparatem
Avans Premium System 4 po up∏ywie:

UWAGA: Szczegó∏owe zalecenia dotyczàce
zwalczania innych, ucià˝liwych chwastów 
wieloletnich mo˝na uzyskaç konsultujàc si´
z pracownikami firmy Syngenta.



D∏ugo kie∏kujàce i uprawiane w szerokiej rozsta-
wie roÊliny warzywne takie jak np. cebula lub
marchew sà bardzo nara˝one na wczeÊnie wy-
st´pujàce zachwaszczenie. Stosowane do ich
ochrony Êrodki doglebowe majà istotne luki
w spektrum zwalczanych chwastów. W takiej
sytuacji zastosowanie herbicydu nieselektywne-
go jakim jest Avans Premium System 4
w celu zwalczenia skie∏kowanych chwastów 
tu˝ przed wschodami roÊliny uprawnej mo˝e
byç jedynym rozwiàzaniem problemu chwastów
we wczesnym okresie wegetacji. 

Avans Premium System 4 jest polecany do
zwalczania wyst´pujàcego zachwaszcze-
nia tu˝ przed wschodami nast´pujàcych
gatunków warzyw: 
cebula, marchew, pietruszka, por.

Zwalczanie chwastów 
w uprawie warzyw

1. Przed zabiegiem nie nale˝y spulchniaç 
gleby. 

2. Zabieg nale˝y wykonaç w fazie aktywnego
wzrostu chwastów.

Uwagi dotyczàce zwalczania chwastów
przed wschodami warzyw

Dawka stosowania – 1,5 - 2 l /ha

Avans Premium System 4 mo˝e byç równie˝ 
zastosowany w celu zwalczania chwastów na
polu przygotowanym do uprawy warzyw po
wzejÊciu chwastów, ale przed siewem lub sa-
dzeniem warzyw. Zalecana dawka preparatu 
– 2 - 4 l/ha jest uzale˝niona od sk∏adu 
zachwaszczenia oraz stadiów rozwojowych
i kondycji chwastów.

UWAGA: Po wykonaniu zabiegu wskazane jest
pozostawienie pola na co najmniej 5 dni (wska-
zane 14 dni) bez zabiegów uprawowych oraz
siewu.
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Avans Premium System 4 jest znakomitym
rozwiàzaniem w przypadku likwidacji ugorów
i od∏ogów w celu przywrócenia tych obszarów
do u˝ytkowania rolniczego.

Termin zabiegów:
wiosnà – w okresie intensywnego wzrostu roÊlin
do fazy zawiàzywania pàków kwiatowych
jesienià – w przypadku koniecznoÊci przeprowa-
dzenia jesiennych prac uprawowych i siewów,
na intensywnie rosnàce chwasty, poza okresem
ich kwitnienia.

Do zwalczania chwastów jednorocznych
jarych i zimujàcych stosowaç Avans 
Premium System 4 w dawce 3-4 l/ha.

Do zwalczania chwastów wieloletnich
np. babka wàskolistna, barszcz zwyczajny, 
bylica pospolita, dziurawiec zwyczajny, jaskier
polny, kostrzewa owcza, naw∏oç pospolita, perz
zwyczajny, podbia∏ pospolity, szczaw k´dzierza-
wy, szczaw polny, wiechlina ∏àkowa, wierzbów-
ka, wrotycz pospolity, ˝ywokost lekarski i inne,
ostro˝eƒ polny, powój polny, mniszek pospolity,
krwawnik pospolity i inne, stosowaç Avans
Premium System 4 w dawce 3-5 l/ha.

Zwalczanie zb´dnej roÊlinnoÊci

Ugory i od∏ogi
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Sady (drzewa ziarnkowe i pestkowe), 
niszczenie plantacji malin 

W sadownictwie preparat Avans Premium 
System 4 jest polecany do likwidacji zachwasz-
czenia przed za∏o˝eniem sadu lub plantacji ro-
Êlin jagodowych, do zwalczania zachwaszczenia
w sadach i jagodnikach w okresie wegetacji
oraz do likwidacji plantacji malin.

– Zalecana dawka: 2-8 l/ha w 200-300 l wody.

W celu zniszczenia chwastów, które sà wra˝liwe
na Êrodek w dawce powy˝ej 5 l/ha mo˝na 
zastosowaç mieszanin´ z herbicydami Chwastox
Extra 300 SL lub Aminopielik Standard 600 SL.

Avans Premium System 4 – 5 l/ha 
+ Chwastox Extra 300 SL – 2,5 l/ha.
Avans Premium System 4 – 5 l/ha 
+ Aminopielik Standard 600 SL – 1,5 l/ha

Avans Premium System 4 mo˝na równie˝
stosowaç metodà dawek dzielonych dwukrot-
nie w dawce 2 l/ha w odst´pie 2 tygodni. Drugi
zabieg nale˝y wykonaç w okresie odrastania
oraz kie∏kowania m∏odych chwastów.

Uprawy  sadownicze 



LeÊnictwo

A. Szkó∏ki leÊne i zadrzewieniowe 

Preparat Avans Premium System 4 jest pole-
cany do przygotowania gleby pod szkó∏ki
i uprawy leÊne w dawce uzale˝nionej od wyst´-
pujàcych chwastów zielnych, krzewiastych
i drzewiastych;
Na podstawie badaƒ przeprowadzonych w In-
stytucie LeÊnictwa nale˝y zaleciç dawki: 5-7 l/ha.
Zabiegi nale˝y wykonywaç w czerwcu lub lipcu.

B. Uprawy leÊne na kwaterach 
z wielolatkami ró˝nych gatunków

– Zalecana dawka: 3-5 l/ha w 200-300 l wody.
Zabieg wykonaç stosujàc os∏ony sadzonek. Za-
bieg bez os∏on mo˝na wykonaç w sadzonkach 
o zdrewnia∏ej korze, podkrzesanych do wysoko-
Êci 50 cm tak aby Êrodek nie osiada∏ na zielo-
nych cz´Êciach uprawianych roÊlin.

C. Wielolatki sosny i Êwierka powy˝ej 3 lat

Ârodek stosowaç na ca∏ej powierzchni (bez
os∏on) dopiero po zakoƒczeniu rocznego przy-
rostu sosny oraz Êwierka i wytworzeniu pàka
szczytowego to jest na prze∏omie sierpnia
i wrzeÊnia.
– Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
Podczas okresu wegetacyjnego Êrodek mo˝na
stosowaç we wszystkich gatunkach zapewnia-
jàc ca∏kowità os∏on´ sadzonek.

D. Zabezpieczanie pniaków drzew i krze-
wów liÊciastych przed wyrastaniem 
odroÊli ukazujàcych si´ po Êci´ciu 
oraz do niszczenia samych pniaków

Zabieg wykonaç smarujàc powierzchni´ pnia-
ków cieczà u˝ytkowà Êrodka o st´˝eniu 20% 
(2 l Êrodka w 10 l wody) bezpoÊrednio lub do
kilku godzin po Êci´ciu, najlepiej od jesieni do
wiosny. 
Zabiegu nie wykonywaç w okresie intensywne-
go wyp∏ywu soków.

E. Niszczenie rosnàcych drzew

Stosowaç ciecz u˝ytkowà Êrodka o st´˝eniu
50% (1:1) w zaciosy na drzewie od sierpnia do
paêdziernika.
Efekty zabiegu w postaci obumar∏ych drzew,
odrostów i zmursza∏ych pni widoczne sà dopie-
ro w roku nast´pnym.
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Zwalczanie zb´dnej roÊlinnoÊci w ciekach wodnych

Rowy melioracyjne, cieki i zbiorniki 
wodne nie b´dàce êród∏ami uj´cia 
wody do picia

Ârodek zwalcza roÊliny porastajàce skarpy oraz
brzegi, a tak˝e wyrastajàce ponad lustro wody
lub p∏ywajàce na powierzchni.
W zale˝noÊci od sk∏adu gatunkowego zaleca si´
zró˝nicowanie dawki Êrodka.
– Zalecana dawka: 4-6 l/ha.

1. RoÊliny opryskiwaç w czasie intensywnego
rozwoju, od lata do wczesnej jesieni.

2. Zabieg wykonywaç dowolnà naziemnà
aparaturà do opryskiwania (np. opryskiwa-
czem plecakowym z ∏odzi).

3. Objawy dzia∏ania Êrodka na roÊliny Êrodo-
wiska wodnego widoczne sà po up∏ywie 
14-21 dni, a ca∏kowite zamieranie roÊlin 
nast´puje po 30-40 dniach.

4. W przypadku wody p∏ynàcej opryskiwaç
pod pràd aby uniknàç koncentracji Êrodka.

5. W dniu zabiegu nie pobieraç wody do ce-
lów pitnych oraz deszczowania.

6. Podczas zabiegu na skarpach unikaç niepo-
trzebnego opryskiwania wody.

7. Resztek Êrodka oraz nie zu˝ytej cieczy u˝yt-
kowej nie wylewaç do zbiorników lub cie-
ków wodnych.

Uwagi dotyczàce zwalczania zb´dnej
roÊlinnoÊci w ciekach wodnych



Tereny nie u˝ytkowane rolniczo

Place magazynowe, tereny przemys∏owe,  
pobocza dróg, tereny komunalne, 
tory kolejowe

Ârodek stosowaç w okresie intensywnego wzro-
stu roÊlin zielonych przez ca∏y okres wegetacji.
RoÊlinnoÊç drzewiastà i krzewiastà zwalczaç
w drugiej po∏owie sezonu wegetacyjnego.

Dawki i terminy stosowania dostosowaç do wy-
st´pujàcych gatunków.
– Zalecana dawka: 2-8 l/ha.

W przypadku u˝ywania opryskiwaczy plecako-
wych stosowaç ciecz u˝ytkowà o st´˝eniu 2%
(0,2 l Êrodka w 10 litrach wody).

UWAGA:
Podczas stosowania Êrodka nie dopuÊciç do
znoszenia cieczy u˝ytkowej na tereny sàsiadujà-
ce z terenem opryskiwanym.
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Technika stosowania preparatu

Zalecane ciÊnienie robocze: 
2-3 atmosfery.

Zalecana iloÊç wody: 

100-150 l/ha u˝ywajàc rozpylaczy zapewniajà-
cych opryskiwanie drobnokropliste
lub 
200-300 l/ha u˝ywajàc rozpylaczy zapewniajà-
cych opryskiwanie Êredniokropliste.

Avans Premium 1 l/ha
Avans Premium 2 l/ha
Porównywalny preparat 1 l/ha
Porównywalny preparat 2 l/ha

Wp∏yw dawki cieczy roboczej na skutecznoÊç
zwalczania komosy bia∏ej (28 dni po zabiegu)

IloÊç cieczy roboczej w l /ha
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Perz roz∏ogowy i inne wieloletnie 
chwasty jednoliÊcienne:

Zabieg nale˝y przeprowadziç po zakoƒcze-
niu fazy wschodów, a wiec od momentu
rozpocz´cia krzewienia i tworzenia nowych
roz∏ogów. Stadium to nast´puje zazwyczaj
kiedy roÊliny perzu majà 4-5 liÊci o d∏ugoÊci
co najmniej 10 cm.

Wieloletnie chwasty dwuliÊcienne
Zabieg najlepiej przeprowadziç w okresie 
intensywnego wzrostu oraz w okresie kwit-
nienia, jednak przed rozpocz´ciem dojrze-
wania roÊlin.

Chwasty jednoroczne
Najlepiej traktowaç w okresie intensywnego
wzrostu
– jednoliÊcienne po osiàgni´ciu co najmniej

5 cm d∏ugoÊci liÊcia
– dwuliÊcienne po wytworzeniu co najmniej

2 liÊci w∏aÊciwych.

Uwaga: roÊliny wschodzace po zabiegu nie 
b´dà zwalczane.

W celu zwalczania chwastów nie wymienionych
na liÊcie (patrz str. 27) zalecamy nast´pujàce 
zasady wyboru dawki preparatu:

Wieloletnie chwasty dwuliÊcienne 6 l/ha

Wieloletnie chwasty jednoliÊcienne 4 l/ha

Chwasty jednoroczne 1,5 l/ha

Ogólne zasady wyboru terminu zabiegu

Ogólne zalecenia dawkowania 



Wszelkie rodzaje dysz p∏askostrumieniowych
(antydryftowe, in˝ektorowe, konwencjonalne),
sà w∏aÊciwe do stosowania w zabiegach przed-
˝niwnych w uprawie zbó˝, oraz do zwalczania
zb´dnej roÊlinnoÊci.
Do desykacji rzepaku wskazane jest stosowanie
dysz p∏askostrumieniowych standardowych.

1. Preparat musi byç naniesiony na aktywnie
rosnàce roÊliny w dobrej kondycji. W okre-
sie 3 tygodni przed planowanym zabie-
giem nie nale˝y wykonywaç zabiegów kul-
tywacji gleby.

2. Dla skutecznego dzia∏ania, szczególnie 
na chwasty wieloletnie Avans Premium
powinien mieç mo˝liwoÊç ca∏kowitego
przemieszczenia si´ w roÊlinie zwalczanej. 
Wobec powy˝szego nie jest zalecane 
wapnowanie gleby oraz stosowanie innych
herbicydów, nawozów i gnojowicy w okre-
sie 5 dni od zastosowania preparatu.

3. Zalecane odst´py mi´dzy zabiegiem opry-
skiwania a planowanymi zabiegami upra-
wowymi.

Chwasty jednoroczne 24 h

Perz 5 dni

Wieloletnie chwasty dwuliÊcienne 5 dni

Zasady doboru dysz opryskiwacza

Odst´py mi´dzy zabiegami
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Avans Premium System 4 dzi´ki szybkoÊci 
wnikania do roÊliny jest wzgl´dnie niewra˝liwy
na opady wyst´pujàce po zabiegu. Jednak
w przypadku opadu deszczu w czasie krótszym
ni˝ 1 godzina po zabiegu mo˝na si´ spo-
dziewaç obni˝enia skutecznoÊci dzia∏ania pre-
paratu.
Preparat powinien byç stosowany na roÊliny 
suche. Pobieranie preparatu jest mo˝liwe do 
24 godzin po zabiegu. W warunkach niesprzy-
jajàcych skutecznoÊci taki okres bezdeszczowej
pogody jest wskazany.

Ârodek nie ma dzia∏ania w glebie. Wobec 
powy˝szego na polu gdzie stosowano Avans
Premium System 4 mo˝na uprawiaç wszystkie 
roÊliny. Zaleca si´, aby zabiegi uprawowe, siew
lub sadzenie rozpoczàç, gdy na zwalczanych
chwastach wystàpià objawy dzia∏ania Êrodka
(˝ó∏kni´cie i wi´dni´cie), najlepiej nie wczeÊniej 
ni˝ po 5-7 dniach.

Wra˝liwoÊç na deszcz

Nast´pstwo roÊlin



Zwalczane chwasty
w dawce 2-3 l/ha: 
chwastnica jednostronna 
gwiazdnica pospolita  
mak polny  
miot∏a zbo˝owa  
owies g∏uchy  
przetaczniki  
przytulia czepna  
samosiewy zbó˝  
szar∏at szorstki  
wiechlina roczna  
w∏oÊnica sina  
w∏oÊnica zielona  
wyczyniec polny  
˝ó∏tlica drobno-kwiatowa  
˝ycice

w dawce  3-5 l/ha:
bodziszek drobny  
fio∏ek polny  
gorczyca polna  
jasnota purpurowa  
jasnota ró˝owa  
komosa bia∏a  
kostrzewa owcza  
kupkówka pospolita  
mietlica roz∏ogowa  
mlecz zwyczajny  
paluszniki  
perz w∏aÊciwy  
przymiotno kanadyjskie  
psianka czarna  
rdest powojowaty  
rdest plamisty  
rumian polny  
rzodkiew Êwirzepa  
starzec zwyczajny  
stok∏osa  
tasznik pospolity  
wyka wàskolistna

w dawce  5-8 l/ha:
barszcz zwyczajny  
babka lancetowata  
bylica pospolita  
∏opian mniejszy  
jaskier roz∏ogowy  
kostrzewa czerwona  
marchew zwyczajna  
mlecz polny  
mniszek pospolity  
ostro˝eƒ polny  
podbia∏ pospolity  
pokrzywa zwyczajna  
pokrzywa ˝egawka  
powój polny  
rdest ptasi  
rdest ziemnowodny  
szczaw polny  
trzcina pospolita  
˝ywokost lekarski

Przytulia 
czepna

Chwastnica 
jednostronna

Perz 
roz∏ogowy

Komosa 
bia∏a

Rdest 
ptasi

Pokrzywa
˝egawka
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Preparatu nie nale˝y stosowaç w warunkach
niekorzystnych dla wegetacji roÊlin: obni˝enie
temperatury, susza. W takich warunkach roÊliny
os∏abiajà swà aktywnoÊç, a wi´c pobieranie pre-
paratu i jego dzia∏anie mo˝e byç os∏abione.

Preparatu nie nale˝y stosowaç w okresie
kwitnienia i owocowania roÊlin. W tym okresie
roÊliny wstrzymujà wzrost wegetatywny, a sub-
stancje od˝ywcze transportowane sà do orga-
nów generatywnych, co nie sprzyja dzia∏aniu
preparatu.

W przypadku stosowania preparatu do usu-
wania chwastów tu˝ przed wschodami roÊliny
uprawnej (warzywa, burak, kukurydza) nale˝y
zwracaç uwag´ na równomiernà g∏´bokoÊç sie-
wu i przykrycie nasion glebà (ok. 2 cm). Zabieg
powinien byç przeprowadzony na 2-3 dni przed
spodziewanymi wschodami. Powy˝sza techno-
logia nie powinna byç stosowana na glebach
piaszczystych.

W przypadku stosowania preparatu w sa-
dach nale˝y usunàç odrosty korzeniowe drzew
owocowych i unikaç opryskiwania niezdrewnia-
∏ych cz´Êci roÊlin liÊci i m∏odych p´dów. Mo˝na
to osiàgnàç przez zastosowanie os∏on na opry-
skiwacz.

Dobre praktyki stosowania preparatu



Uwaga:
Przed zastosowaniem preparatu nale˝y zapoznaç si´ z etykietà-instrukcjà stosowania za∏àczonà do opakowania. Producent nie ponosi odpowiedzialnoÊci za 
ewentualne straty lub uszkodzenia powsta∏e wskutek zastosowania Êrodka ochrony roÊlin niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, jak równie˝ zastosowania go
w warunkach niemo˝liwych do przewidzenia i pozostajàcych poza wp∏ywem producenta (niew∏aÊciwe warunki przechowywania, nieprawid∏owa technika stosowania,
powstanie odpornych szczepów gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu Êrodka).

WARTO PAMI¢TAå O ZACHOWANIU 
ÂRODKÓW OSTRO˚NOÂCI

Przedstawiciele regionalni

Boles∏aw Gr´dka Po∏czyn Zdrój tel. 602 509 905
Marzena W∏odarska Pruszcz Gdaƒski tel. 602 509 907
Tomasz Czerwiƒski Poznaƒ  tel. 606 969 973
Edward Pliszka Bartoszyce  tel. 606 969 975
Janusz Malanowski Warszawa tel. 602 509 909
Pawe∏ Bruderek Grudziàdz tel. 600 079 720

Ma∏gorzata Ostrach Radom tel. 604 477 102
Roman Parzych Sandomierz tel. 606 969 979
Zenon Smyk Lublin tel. 606 969 976
Pawe∏ Bojarczuk ZamoÊç tel. 602 509 899
Beata Jaros Skierniewice tel. 602 509 902

Marek Torcha∏a Poznaƒ tel. 604 477 101
Robert Strycharz K∏odzko tel. 606 969 978
Ryszard Samborowski SoÊnicowice tel. 602 509 908
Dariusz Dziubaty Wschowa tel. 600 079 719

W celu uzyskania szczegó∏owych informacji lub materia∏ów technicznych prosimy kontaktowaç si´ 
z regionalnymi przedstawicielami firmy Syngenta lub z biurem w Warszawie
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Syngenta Crop Protection Sp. z o.o. 
ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa
tel. (0-22) 326 06 01, fax (0-22) 326 06 99
www.syngenta.pl


