ESORIO 150 EC – herbicyd
selektywny o działaniu układowym,
stosowany nalistnie, w formie
koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej

Produkt dostępny również pod
nazwą handlową: FLUTAX 150 EC

BEZWZGLĘDNY W ZWALCZANIU PERZU
WŁAŚCIWEGO, MIOTŁY ZBOŻOWEJ,
SAMOSIEWÓW ZBÓŻ I CHWASTNICY
JEDNOSTRONNEJ
Substancja czynna:
fluazyfop-P-butylowy 150 g/l
Zastosowanie:
zwalcza jednoroczne i wieloletnie chwasty
jednoliścienne w rzepaku ozimym, buraku
cukrowym, kapuście głowiastej białej oraz uprawach
małoobszarowych
Pojemność: 1 l, 5 l, 20 l
Dawkowanie:
od 0,75 do 2,5 l/ha w zależności od uprawy
Stosowanie:
- rzepak ozimy - (BBC 12-14)
- burak cukrowy - (BBCH 12-18)
- kapusta głowiasta biała - (BBCH 12-14)
- uprawy małoobszarowe (według etykiety) - (BBCH 12-14)
oraz BBCH 13-50)
Więcej informacji na www.synthosAGRO.com
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• powschodowo zwalcza szerokie
spektrum uciążliwych chwastów
jednoliściennych w rzepaku ozimym
• wysoka selektywność
• zamieranie chwastów widoczne jest
po upływie 2-3 tygodni od
opryskiwania
• rekomendowany do łącznego
stosowania z adiuwantem
Oleo 84 EC
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na
stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Działanie preparatu Esorio 150 EC w mieszaninie
z adiuwantem Oleo 84 EC
Rzepak ozimy uprawiany jest przeważnie na stanowiska po zbożach, dlatego bardzo ważne jest
zwalczanie w nim samosiewów zbóż. Drugim najczęściej zanieczyszczającym plantacje rzepaku
chwastem jednoliściennym jest perz właściwy. Perz rosnący w zagęszczeniu 50-100 szt./m2, zmniejsza
plon rzepaku o 18-32%.

Jesienne odchwaszczanie rzepaku ozimego
- uciążliwe chwasty jednoliścienne
samosiewy zbóż
90

90
85
80
75
70
65
60
55
50

85
80
Skuteczność (%)

Skuteczność (%)

perz właściwy

75
70
65
60
55
50

Esorio 150 EC
2 l/ha

Esorio 150 EC 1,5 l/ha Produkt referencyjny
+ Oleo 84 EC 1,5 l/ha
150 EC 2 l/ha

Esorio 150 EC Esorio 150 EC 0,5 l/ha Produkt referencyjny
0,75 l/ha
+ Oleo 84 EC 1,5 l/ha
150 EC 0,75 l/ha

Chwasty wrażliwe (>85%)
Chwasty średnio- wrażliwe (70 - 85%)
Chwasty średnio-odporne (60-70%)

Dla rzepaku ozimego najbardziej newralgiczny jest okres jesienno-wiosenny,
kiedy to warunki siedliskowe wyjątkowo sprzyjają rozwojowi chwastów i rzepak
praktycznie nie ma żadnych możliwości podjęcia skutecznej z nimi konkurencji.
Stosowanie produktu Esorio 150 EC razem z adiuwantem Oleo 84 EC zwiększa
skuteczność jego działania.

Rekomendacja Eksperta ŚOR - zabiegi jesienne w rzepaku ozimym
I ETAP

Effendi 500
1 ,5 L/ha

II ETAP

SC *

Esorio 1 50 EC
0,5-1 ,5 L/ha

Hadar 360 CS *

Oleo 84 EC

BBCH 00-05

BBCH 12-14

0,25 L/ha

1 ,5 L/ha

Wysoka ochrona przed
chwastami
jednorocznymi jedno
i dwuliściennymi oraz
wieloletnimi:
bodziszek drobny,
gwiazdnica pospolita, maruna
nadmorska, przytulia czepna,
tasznik pospolity, fiołek
polny, samosiewy zbóż, perz
właściwy, miotła zbożowa

* Effendi 500 SC, Hiperkan 500 SC, Metkan 500 SC- substancja czynna: metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów)
* Hadar 360 CS, Marqis 360 CS - substancja czynna: chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów)

