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Nomad™ 75 WG

HERBICYD

Nomad™ 75 WG
To wysoce skuteczny herbicyd przeznaczony
do powschodowego, wiosennego zwalczania
miotły zbożowej, życic i innych chwastów w:
• pszenicy ozimej
• życie
• pszenżycie ozimym
z możliwością stosowania aż do fazy pierwszego kolanka zbóż

Miotła zbożowa

Nomad™ 75 WG to najwyższa skuteczność na
miotłę zbożową, życice i inne chwasty (substancja biologicznie czynna piroksysulam) oraz
elastyczność stosowania:
• do fazy pierwszego kolanka zbóż
• w mieszaninie z wieloma herbicydami zwalczającymi chwasty dwuliścienne

Miotła zbożowa

Nomad™ 75 WG – najwyższa skuteczność na miotłę zbożową aż do fazy pierwszego kolanka zbóż!
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Nomad™ 75 WG 120 g/ha
+ Dassoil™ 0,5 l/ha

Standard: jodosulfuron
+ mezosulfuron 04 WG 200 g/ha
+ adjuwant 1 l/ha

Zabieg wiosną do początku fazy strzelania w źdźbło. Faza rozwojowa miotły zbożowej adekwatna do terminu zabiegu.
Średnia z doświadczeń rejestracyjnych, Polska.

Nomad™ 75 WG

HERBICYD

Działanie na chwasty:
	działanie systemiczne: herbicyd jest pobierany przez liście chwastów, a następnie szybko
przemieszczany w całych roślinach
	objawy działania: zahamowanie wzrostu, chlorozy (żółknięcia) i przebarwienia prowadzące
do nekroz i w konsekwencji zamierania chwastów. Całkowite zaschnięcie i obumarcie roślin
następuje po kilku tygodniach
Nomad™ 75 WG

+ Dassoil™

HERBICYD

Kontrola

Objawy działania na miotle zbożowej 4 tygodnie po zabiegu
Nomad™ 75 WG w dawce 120 g/ha + Dassoil™ 0,5 l/ha
(adjuwant). Doświadczenia polowe, Polska.

Skuteczność na miotłę zbożową widoczna po wyrzuceniu wiech!

W zbożach ozimych aż do pierwszego kolanka zbóż!
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto: Nomad™ 75 WG 120 - 250 g + Dassoil™ 0,5 l/ha
Wysoka skuteczność i elastyczność stosowania!
Warianty stosowania:

Zwalczanie miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych:
Nomad™ 75 WG 120 g + Dassoil™ 0,5 l
+ np. Mustang Forte™ 195 SE 1 l/ha
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Zwalczanie życic, wyczyńca polnego:
Nomad™ 75 WG 250 g + Dassoil™ 0,5 l/ha
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Nie stosować w temperaturze powietrza poniżej 5°C oraz przed spadkami temperatur (np. przymrozkami)!
Nomad™ 75 WG zwalcza chwasty wrażliwe na herbicydy o mechanizmie działania ALS/AHAS (grupa B wg HRAC).
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Nomad™ 75 WG

HERBICYD

ldealny partner do
mieszanin z herbicydami
zwalczającymi chwasty
dwuliścienne!
Nomad™ 75 WG 120 g/ha + Dassoil™ 0,5 l/ha
(adjuwant) w mieszaninie zbiornikowej
z herbicydem Mustang Forte™ 195 SE 1 l/ha
to najskuteczniejsze na rynku rozwiązanie
na miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne
w zbożach ozimych!
Możliwe mieszaniny zbiornikowe (zwalczanie
miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych):
Nomad™ 75 WG 120 g/ha + Dassoil™
+ Mustang Forte™ 195 SE lub
+ Dragon™ 450 WG lub
+ Mustang™ 306 SE lub
+ Pixxaro™ lub
+ Zypar™
Nomad™ 75 WG zwalcza chwasty gdy minimalna temperatura dobowa w dniu zabiegu
i w ciągu 6 kolejnych dni po wykonaniu zabiegu
wynosi powyżej 5°C.

Herbicyd wnika do chwastów w ciągu
1 godziny od zastosowania. Opady deszczu
po tym okresie nie wpływają ujemnie na
działanie środka.
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia
i rozwoju odporności miotły zbożowej,
wyczyńca polnego i innych chwastów na
produkty o mechanizmie działania ALS/AHAS
(należące do grupy sulfonylomoczników lub
triazolopirymidyn), należy zgodnie z Dobrą
Praktyką Rolniczą:
 graniczyć stosowanie herbicydów
• o
o mechanizmie działania ALS/AHAS na miotłę
zbożową, wyczyniec polny i inne chwasty do
1 zabiegu w sezonie wegetacyjnym
stosować
środki zawierające substancje
•
czynne o mechanizmie działania
ALS/AHAS przemiennie z herbicydami o innym
mechanizmie działania
• jeśli stwierdzono lub istnieje podejrzenie,
że na danym polu występuje chwast odporny
na herbicydy o mechanizmie działania
ALS/AHAS, nie należy stosować na tym polu
herbicydu o ww. mechanizmie działania
na ten chwast w celu zapobieżenia dalszej
selekcji form odpornych.

Działa już od 5°C!
Nomad™ 75 WG w zbożach ozimych to:

25°C

Nomad™ 75 WG
5°C

HERBICYD

• doskonała skuteczność na miotłę zbożową, życice i inne chwasty
• możliwość stosowania do fazy pierwszego
kolanka zbóż (BBCH 31)
• idealny partner do mieszanin z herbicydami na chwasty dwuliścienne
nieograniczony
dobór roślin następczych
•

Minimalna temperatura działania
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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