
Zwalczanie szerokiego
spektrum chwastów
dwuliÊciennych 
w zbo˝ach

W obecnym sezonie, w ca∏ej Polsce, zbo˝a
ozime przezimowa∏y praktycznie bez strat.
Utrzymujàca si´ niespotykanie ciep∏a pogo-
da w ciàgu dnia, ju˝ od koƒca lutego stwarza
tak˝e dobre warunki do wczesnych siewów
zbó˝ jarych. JednoczeÊnie jednak zarówno
∏agodna zima jak i ciep∏e przedwioÊnie
sprzyjajà bujnemu rozwojowi chwastów,
które znacznie lepiej ni˝ zbo˝a potrafià 
wykorzystaç takie warunki pogodowe.
Niektóre gatunki ju˝ w temperaturze ok. 
500 C nie tylko rosnà, ale i rozwijajà si´ 
kwitnàc i wytwarzajàc nasiona. Dlatego te˝
trzeba spodziewaç si´, ˝e wiosenne zabiegi
zwalczania chwastów b´dà w tym roku
konieczne nie tylko tam gdzie jesienià nie
stosowano herbicydów, ale i w zasiewach
ozimin chronionych zabiegami jesiennymi.
Wybór odpowiedniego herbicydu zale˝y
oczywiÊcie od wyst´pujàcego zachwa-
szczenia. Bardzo istotne jest tak˝e aby
Êrodek mo˝na by∏o stosowaç w szerokim
zakresie stadiów rozwojowych roÊliny
uprawnej. W praktyce, w zasiewach zbó˝
ozimych, szczególnie, gdy jesienià stoso-
wano zwalczanie gatunków jednoliÊcien-
nych, np. miot∏y zbo˝owej, wiosnà proble-
mem sà gatunki dwuliÊcienne. Podobnie 
w uprawie zbó˝ jarych najcz´Êciej konieczne
jest zwalczanie szerokiego spektrum gatun-
ków dwuliÊciennych. Najcz´Êciej proble-
mem sà tak ucià˝liwe chwasty jak: gatunki
rumianowate, komosa bia∏a, samosiewy
rzepaku, przytulia czepna, ostro˝eƒ polny 
i wiele innych. Powodujà one znaczne straty
w plonie i jakoÊci ziarna. Bardzo wa˝nym
czynnikiem decydujàcym o wyborze Êrodka
ochrony jest równie˝ efekt ekonomiczny.
Skuteczna ochrona wykonana dobrymi,
sprawdzonymi, ale ekonomicznymi Êrodka-
mi umo˝liwia uzyskanie dobrego jakoÊcio-
wo plonu, a przy tym dobrego zysku.
Dlatego te˝ bardzo dobrym rozwiàzaniem
jest zastosowanie herbicydu Granstar® Ultra
SX® 50 SG.

Dlaczego warto 
zastosowaç 
Granstar® Ultra SX®

50 SG?

Granstar® Ultra SX® 50 SG zawiera dwie
substancje aktywne. Dzi´ki temu zwalcza
bardzo szerokie spektrum chwastów dwu-
liÊciennych w zbo˝ach ozimych i jarych.
Ponadto jest Êrodkiem w formie granul SX,
co zapewnia ca∏kowità rozpuszczalnoÊç 
substancji aktywnych do klarownego 
roztworu. Roztwór bardzo równomiernie
rozprowadza si´ na ca∏ej powierzchni liÊci,
lepiej wnika do tkanki liÊcia i szybciej dzia∏a.
Sprawia, ˝e chwasty, na które zastosowano
Granstar® Ultra SX® przestajà rosnàç ju˝ po 
6 godzinach. Od tej pory nie stanowià 
ju˝ zagro˝enia dla roÊlin uprawnych, 
a ginà najpóêniej po trzech tygodniach.
Obumieranie chwastów objawia si´ kar∏o-
waceniem, ˝ó∏kni´ciem i bràzowieniem liÊci.
Nerwy liÊci zabarwiajà si´ na czerwono, 
a wierzcho∏ki roÊlin obumierajà.
Dlaczego Granstar® Ultra SX® 50 SG? – bo
jest to herbicyd:
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Mo˝liwoÊç 
zwalczania bardzo
szerokiego 
spektrum
chwastów
dwuliÊciennych 
w zbo˝ach
ozimych i jarych

Skutecznie zwalcza ponad 50 gatunków chwastów
dwuliÊciennych

Granstar® Ultra SX® 50 SG – Nowa ni˝sza
cena i koszt na 1 hektar
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Granstar® Ultra SX® – zbo˝a ozime
Dawki: 48 g/ha i 60 g/ha z adiuwantem Trend® 90 EC 0,05%

Granstar® Ultra SX® – zbo˝a jare
Dawki: 40 g/ha i 48 g/ha z adiuwantem Trend® 90 EC 0,05%

Mo˝liwoÊç 
zastosowania 
w szerokim 
zakresie faz 
rozwojowych
roÊliny uprawnej

Uniwersalny – przeznaczony jest prakty-
cznie do wszystkich zbó˝. Mo˝e byç
stosowany w zbo˝ach ozimych, czyli 
w pszenicy ozimej, ˝ycie i pszen˝ycie. 
Jest równie˝ doskona∏ym rozwiàzaniem 
w zbo˝ach jarych (pszenica jara, j´czmieƒ
jary i owies, jak równie˝ w mieszankach 
zbó˝ jarych).

Elastyczny – mo˝e byç stosowany bardzo
wczeÊnie, gdy˝ dzia∏a niezale˝nie od
warunków termicznych. Zabiegi mo˝na
wykonywaç ju˝ w temperaturze powy˝ej 
500 C. Dzi´ki temu mo˝liwa jest skuteczna
eliminacja chwastów w warunkach, gdy
Êrodki z grupy regulatorów wzrostu spo-
wodowa∏yby uszkodzenia roÊlin uprawnych
lub by∏y nieskuteczne. Najwi´kszà skute-
cznoÊç mo˝na uzyskaç stosujàc Granstar®

Ultra SX® na chwasty w stadium 2–4 liÊci,
niezale˝nie od stadium rozwojowego zbó˝.

Skuteczny – zwalcza bardzo szerokie 
spektrum chwastów dwuliÊciennych, ∏àcznie
jest to ponad 50 gatunków.

Sprawdzony – charakteryzuje si´ dobrà
skutecznoÊcià, potwierdzonà w wieloletnich
doÊwiadczeniach polowych oraz przez sze-
rokà rzesz´ producentów rolnych.

Innowacyjny – Granstar® Ultra SX® pomimo
znanej nazwy, jest Êrodkiem nowym.
Zarówno pod wzgl´dem sk∏adu chemi-
cznego jak i formulacji jest to herbicyd
najnowszej generacji. 

SkutecznoÊç preparatu mo˝na jeszcze
zwi´kszyç stosujàc go ∏àcznie ze wspoma-
gaczem Trend® 90 EC. Ma to szczególnie
istotne znaczenie przy masowym wyst´po-
waniu ostro˝enia, a tak˝e przy zwalczaniu
innych, mniej ucià˝liwych gatunków, 
w przypadku suchej wiosny.
Dzi´ki nowej technologii SX® iloÊç Êrodka
Granstar® Ultra SX® mo˝na za ka˝dym razem
dobraç indywidualnie do w∏asnych potrzeb,
np. zale˝nie od wielkoÊci pola lub stopnia
zachwaszczenia, bez ryzyka nierówno-
miernego rozdzielenia granul substancji
aktywnych.

Granstar® Ultra SX® oferowany jest 
w opakowaniach:

• ma∏ych – 40 g (na 0,6 ha)
• du˝ych – 240 g (na 4 ha)

Jak zastosowaç
Granstar® Ultra SX®

50 SG?

Stosowanie w zbo˝ach ozimych (pszenica,
˝yto, pszen˝yto)
Granstar® Ultra SX® (48–60 g/ha) 
+ Trend® 90 EC 0,05% (50 ml/100 l wody).
Stosowanie w zbo˝ach jarych (pszenica,
j´czmieƒ, owies i mieszanki zbó˝ jarych)
Granstar® Ultra SX® (40–48 g/ha) 
+ Trend® 90 EC 0,05% (50 ml/100 l wody).

Dlaczego warto wybraç
Granstar® Ultra SX®

50 SG?

Dalsze korzyÊci wynikajàce ze stosowania
herbicydu Granstar® Ultra SX®

• Jest bezpieczny dla ludzi.
• Mo˝e byç stosowany w strefach ochron-

nych.
• Niskie dawki u∏atwiajà magazynowanie 

i transport, a tak˝e umo˝liwiajà zminima-
lizowanie iloÊci Êrodka ochrony wno-
szonego do Êrodowiska naturalnego.

• W trakcie wykonywania zabiegu nie ma 
niebezpieczeƒstwa zapychania filtrów 
i dysz opryskiwaczy oraz osadzania si´ 
pozosta∏oÊci na Êciankach zbiornika.

• Po zabiegu mycie opryskiwacza jest szy-
bkie, ∏atwe i tanie – trwa krócej, nie 
wymaga stosowania dodatkowych Êrod-
ków czyszczàcych, a zu˝ycie wody jest 
kilkukrotnie mniejsze ni˝ przy stosowa-
niu innych herbicydów.

Mgr in˝. Andrzej Lesiak
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Doskona∏y Êrodek 
w integrowanej ochronie

roÊlin


