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Żywienie oparte na
10% zachwaszczenia =
dobrym użytku zielonym 10% obniżki plonu!
jest najtańsze i najlepsze Uniknij strat – użyj
Fernando Forte™ 300 EC!
Powierzchnia jednego hektara łąki lub
pastwiska zapewnia plon 25-40 ton zielonki

Największym
zagrożeniem dla dobrej
łąki lub pastwiska
są chwasty, które:
• konkurują o światło, wodę i składniki
pokarmowe z trawami
• mogą być trujące dla zwierząt,
np. jaskry, skrzypy
• swoimi ostrymi częściami mogą uszkadzać
przewód pokarmowy zwierząt, np. pokrzywy,
ostrożeń polny
• wpływają na smak i jakość mleka (szczawie,
mniszki)
• zakłócają proces fermentacji (pokrzywy)
i obniżają jakość sianokiszonki
przebijają
folię kiszonkarską
•
(np. zdrewniałe łodygi bylic), a w konsekwencji
prowadzą do gnicia sianokiszonki
• wpływają na skrócenie okresu użytkowania
użytków zielonych

Czy wiesz, że użytki zielone
są najtańszym źródłem
wartościowej paszy?
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Czy wiesz, że ochrona
użytków zielonych
przekłada się na
wyższą wydajność
mleczną/mięsną?

Kiedy najlepiej stosować?

SZCZAW

POKRZYWA

FAZA ROZETY

POCZĄTEK WZROSTU

ZA WCZEŚNIE

ZA WCZEŚNIE

Stosowanie Fernando Forte™ 300 EC zapewnia:
•
•
•
•
•
•
•

dodatkowe kilka ton siana z 1 hektara
poprawę jakości paszy
długotrwały efekt odchwaszczający
zniszczenie części podziemnych chwastów
wydłużenie użytkowania łąk i pastwisk
pełne bezpieczeństwo traw
tylko 7-dniowy okres karencji
dla zwierząt gospodarskich

Fernando Forte™ 300 EC to nowoczesny
preparat, który w jednym zabiegu zwalcza
najbardziej uciążliwe chwasty, takie jak:

Chwasty
Ambrozja
bylicolistna
Babka
lancetowata
Bylica
pospolita
Krwawnik
pospolity
Mniszek
lekarski
(pospolity)
Pokrzywa
zwyczajna
Pokrzywa
żegawka
Szczaw
kędzierzawy
Szczaw
tępolistny
Szczaw
zwyczajny

PRZED KWITNIENIEM

Fernando Forte™ 300 EC
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+++ chwasty wrażliwe; ++ chwasty średnio wrażliwe
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji,
z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem
producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe
przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.
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