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Edycja 2016www.agro.bayer.com.plAl. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03 

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl

Ośrodki toksykologiczne, pomoc medyczna:

Gdańsk – 58 682 04 04 • Kraków – 12 411 99 99 • Lublin – 81 740 89 83 • Łódź – 42 657 99 00  
Poznań – 61 847 69 46 • Rzeszów – 17 866 44 09 • Sosnowiec – 32 266 11 45 • Tarnów – 14 631 54 09  

Warszawa – 22 619 66 54 • Wrocław – 71 343 30 08

Czekamy na Twoje pytania: 600 459 753 • 601 374 872

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.  
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Stosując uproszczone metody 
uprawy, pamiętaj o dostosowaniu 
programu ochrony roślin. Zmiana 
technologii uprawy wpływa na 
natężenie wystąpienia chwastów, 
chorób i szkodników.

Czytaj etykiety rejestracyjne 
produktów. Przestrzeganie 
zapisów etykietowych zapewnia 
bezpieczeństwo uprawie, 
środowisku i Tobie.

Nie stosuj niezalecanych 
i nieprzebadanych mieszanin 
środków ochrony roślin. 
Komponowanie własnych 
mieszanin, np. środków owado-
bójczych i grzybobójczych, może 
zmienić ich wpływ na pszczoły.

Bądź szczególnie ostrożny 
stosując środki owadobójcze 
w uprawach atrakcyjnych 
dla pszczół (rzepak, uprawy 
sadownicze). Pamiętaj, że nie 
wszystkie środki wolno stosować 
w okresie kwitnienia upraw, aby 
nie stwarzać ryzyka dla pszczół. 
Kwitnące chwasty a także spadź 
są również atrakcyjne dla pszczół.

Stosuj oryginalne środki ochrony 
roślin – tylko wtedy możesz być 
pewien efektów ich działania. 
Kupuj je w zaufanych punktach 
sprzedaży. Pamiętaj, że oryginalny 
środek sprzedawany na terenie 
Polski musi mieć polską etykietę.

Przestrzegaj okresu prewencji dla 
pszczół, czyli czasu, który musi 
upłynąć od zakończenia zabiegu 
do oblotu pszczół. Zabiegi 
ochrony roślin zawsze wykonuj 
po oblocie pszczół.

Unikaj punktowych skażeń gleby 
podczas sporządzania cieczy 
roboczej i w miejscu mycia 
opryskiwacza po zabiegu. 

Dobieraj stosowane środki 
ochrony roślin i ich dawki do 
rodzaju gleby. Typ gleby wpływa 
na aktywność doglebowych 
środków ochrony roślin. 



Huzar® Activ to gotowy, kompletny herbicyd 
zwalczający wiosną chwasty jednoliścienne 
i dwuliścienne w uprawie pszenicy ozimej, 
pszenżyta ozimego i żyta. 

Działa szybko hamując wzrost chwastów i cał-
kowicie niszcząc je już po kilku tygodniach. 

Nie wymaga mieszania z innymi środkami, 
co zapewnia wygodę stosowania. 

Zawiera dwie substancje aktywne o odmien-
nym mechanizmie działania, dzięki czemu jest 
niezawodny i skuteczny w różnych terminach 
dając możliwość dostosowania czasu oprysku 
do pogody i własnych potrzeb.

® – zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer
Zalecenia zawarte w prospekcie mają charakter informacyjny.  
Przed zastosowaniem preparatów prosimy zapoznać się z ich etykietą – instrukcją stosowania.

Zwalczane chwasty: bniec biały, bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, 
koniczyna polna, kurzyślad polny, lepnica rozdęta, lucerna nerkowata, łoboda rozłożysta, mak polny, 
marchew zwyczajna, maruna bezwonna, miłek polny, miotła zbożowa, mlecz polny, niezapominajka polna, 
ostrożeń polny, palusznik krwawy, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, 
przetacznik polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, 
rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, skrytek polny, sporek polny, starzec zwyczajny, stulicha psia, 
stulisz lekarski, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wiechlina łąkowa, 
wilczomlecz obrotny, wyka ptasia, żółtlica pospolita, życica trwała, życica wielokwiatowa.
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Średnia z 34 doświadczeń BCS 2012 Huzar® Activ 1,0 l/ha
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Skuteczność środka Huzar® Activ
WYSOKA SKUTECZNOŚĆ 
HUZAr® ACTiv 387 OD ZOSTAŁA  
POTWiErDZONA BADANiAMi

iNNOWACYjNA fOrMUŁA
Huzar® Activ jest produkowany w nowoczesnej 
płynnej formule ODesi. Ma postać koncen-
tratu (zawiesiny olejowej) do rozcieńczania 
wodą. Ułatwia to równomierne rozprowadzanie 
i zatrzymywanie kropel cieczy użytkowej na 
powierzchni chwastów. Zapewnia to dokład-
ne pokrycie herbicydem, co gwarantuje, że 
zawarte w nim substancje aktywne zostaną 
lepiej pobrane przez chwasty. To z kolei bezpo-
średnio przekłada się na wyższą skuteczność 
preparatu.

SZYBKiE DZiAŁANiE
Huzar® Activ jest pobierany przez liście oraz korzenie 
chwastów. Działa systemicznie blokując działanie 
enzymów i hormonów roślinnych w chwastach. 
W efekcie powoduje ich deformację i zahamowanie 
wzrostu. Krótko po zastosowaniu Huzar® Activ 
chwasty przestają rosnąć i zaczynają żółknąć. 
Łodygi i liście ulegają zniekształceniu, pojawiają 
się plamy. Całkowite zniszczenie chwastów nastę-
puje w okresie od 2 do 5 tygodni, w zależności 
od warunków, jakie występują po zabiegu oraz 
gatunku chwastów.

DŁUGi TErMiN  
STOSOWANiA
Najlepszym terminem stosowania 
Huzar® Activ jest wiosna, po ruszeniu 
wegetacji do fazy pierwszego kolanka 
zbóż. Optymalnym terminem zwal-
czania chwastów jednoliściennych 
jest stadium pomiędzy ich drugim 
liściem a pełnią krzewienia. Chwa-
sty dwuliścienne najlepiej zwalczać 
w stadium między drugim a szóstym 
liściem.

Uprawa wolna od chwastów  
po zastosowaniu Huzar® Activ

Zachwaszczone pole, na którym 
nie zastosowano herbicydu

Zalecana dawka: 1,0 l/ha

Skład:
▪ jodosulfuron: 10 g/l
▪ 2,4-D: 377 g/l
▪ sejfner – mefenpyr dietylu: 30 g/l

ilość cieczy roboczej:  
200–300 l/ha


