
UNIWERSALNY HERBICYD WIOSENNY 
DO ZWALCZANIA CHWASTÓW 

DWULIŚCIENNYCH W ZBOŻACH 
Doskonały w technologii podstawowej oraz na zabiegi poprawkowe



OPTYMALNE ROZWIĄZANIE 
W TECHNOLOGII PODSTAWOWEJ 
ORAZ DAWCE OBNIŻONEJ NA ZABIEGI 
POPRAWKOWE

RECEPTA

Zalecenie:

0,8 l na 1 ha

Stosować z promocją

D–Koder 5 zĺ do litra

Zastosowanie: 

wiosenna po
prawka

Mustang For
te

Teraz siĺa 
Mustanga 

w mniejszej dawce.

Mustang Forte 195 SE to uniwersalny herbicyd opracowany specjalnie do powschodowego, 
wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych. 

Zaprojektowany po to, aby skutecznie zwalczać wszystkie uciążliwe chwasty mające znaczenie 
gospodarcze dzisiaj, jak również te, które mogą stanowić problem w przyszłości.

www.d-koder.pl

D-KODER



DAWKI I TERMINY ZABIEGU. 
UNIWERSALNOŚĆ 

ZBOŻA OZIME – OCHRONA „POPRAWKOWA”

Po jesiennym zabiegu herbicydowym w zbożach ozimych, wiosną 
zazwyczaj nie ma potrzeby dokonania korekty zwalczającej miotłę 
zbożową, ponieważ większość preparatów skutecznie likwiduje tę 
niepożądaną roślinę. Przeprowadza się wtedy najczęściej zabiegi 
poprawkowe służące wyeliminowaniu pozostałych na polu chwastów 
dwuliściennych, takich jak: przytulia czepna, chaber bławatek, chwasty 
rumianowate, mak polny czy samosiewy rzepaku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom integrowanej ochrony roślin, 
chcąc ułatwić Państwu wybór skutecznego i ekonomicznego 
preparatu, zalecamy w zabiegach poprawkowych użycie niższej 
dawki herbicydu Mustang Forte 195 SE: 0,8 l/ha. 

Mustang Forte 195 SE 
w dawce 0,8 l/ha należy 
stosować wiosną jako 
zabieg poprawkowy 
po herbicydzie jesiennym. 

Bez konieczności 
sporządzania  
mieszanin zbiornikowych.

Wyniki badań potwierdziły wysoką skuteczność preparatu Mustang 
Forte 195 SE w dawce 0,8 l/ha na: przytulię czepną, chaber 
bławatek, chwasty rumianowate, mak polny, samosiewy rzepaku, 
gwiazdnicę pospolitą, tasznik pospolity, tobołki polne.

ZBOŻA OZIME – OCHRONA PODSTAWOWA
Jeżeli jesienią nie użyto żadnego preparatu i cała ochrona zbóż ozimych 
przeciwko chwastom dwuliściennym ma miejsce wiosną, należy 
zastosować pełną dawkę preparatu Mustang Forte 195 SE: 1 l/ha.

Termin zabiegu  
bez kompromisu 
– od fazy początku 
krzewienia aż do fazy  
2. kolanka zbóż ozimych.

Mustang Forte 195 SE 
w dawce 1 l/ha należy 
stosować wiosną jako 
zabieg podstawowy 
w przypadku braku 
jesiennej ochrony 
herbicydowej.

Rys. 1 Zboża ozime (pszenica, pszenżyto, żyto) – warianty stosowania
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ZBOŻA JARE

Optymalnie dopasowana 
dawka 0,8 l/ha niezależna 
od rodzaju i stanu  
zachwaszczenia.

Termin zabiegu: 
od fazy 4 liści aż do fazy  
2. kolanka zbóż jarych.

TEMPERATURA. ELASTYCZNOŚĆ
Mustang Forte 195 SE 
zwalcza chwasty już od 5°C 
(taka minimalna temperatura 
średniodobowa powinna 
utrzymywać się przez 
6 kolejnych dni po zabiegu). 

MCPA + dikamba 340 SL: 10-25ºC
2,4D + dikamba 450 SL: 10-25ºC
Dikamba + triasulfuron 70 WG: 10-25ºC

0oC l-- - - - - - - - 5ºC

0oC l-- - - - - - - - - - - -10 ºC

MIESZANINY
Doskonała mieszalność z herbicydami zwalczającymi miotłę zbożową i innymi środkami ochrony roślin 
stosowanymi w fazie krzewienia i początku strzelania w źdźbło zbóż:

Uwaga! Przy stosowaniu mieszanin zbiornikowych przestrzegaj zaleceń z etykiet produktów 
wchodzących w skład mieszaniny.

Pszenica ozima – środki 
chwastobójcze: chwasty 
dwuliścienne i miotła  
zbożowa

MUSTANG FORTE 195 SE + NOMADTM 75 WG 120 g/ha + DASSOILTM 0,5 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE + Atlantis* 12 OD 0,45 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE + Attribut* 70 WG 60 g/ha

MUSTANG FORTE 195 SE + Apyros** 75 WG 13,3 g/ha

MUSTANG FORTE 195 SE + Protugan*** 500 SC (izoproturon) 2,5 l/ha

Pszenica ozima – środki 
zapobiegające wyleganiu 
zbóż

MUSTANG FORTE 195 SE + Antywylegacz Płynny*** 675 SL 2,0 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE + Moddus**** 250 EC 0,4 l/ha

Pszenica ozima –  
środki grzybobójcze

MUSTANG FORTE 195 SE + ATLASTM 500 SC 0,2-0,3 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE + Input* 460 EC 1,0 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE + Mirage*** 450 EC 1,0 l/ha

Pszenica ozima –  
nawozy dolistne

MUSTANG FORTE 195 SE + Siarczan Magnezu Jednowodny***** 
2,5% stężenia cieczy roboczej

Rys. 2 Zboża jare (jęczmień, pszenica, owies, mieszanka jęczmienia z owsem) – dawka i termin aplikacji
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CHWASTY
PRAKTYCZNY ATLAS 

OBJAWY DZIAŁANIA NA CHWASTACH
Chwasty przestają rosnąć kilka godzin po zabiegu, następnie pojawiają się deformacje liści  
i łodyg oraz chlorozy (żółknięcia) widoczne najczęściej po 7-10 dniach, prowadzące do zamierania 
chwastów. W warunkach niskich temperatur (około 5°C) zniszczenie chwastów następuje 
po około 3 tygodniach. 

POKONA NASZE 
GŁÓWNE CHWASTY,  

A TAKŻE 
WIELE INNYCH 

(tab. 1)

RdestyGwiazdnica pospolita

Przytulia 
czepna

Chwasty rumianowate

Chaber bławatek

Komosa biała

Fiołek polny 

Ostrożeń 
polny

Mak polny

Samosiewy rzepakuTasznik pospolity

Tobołki 
polne

Niezapominajka 
polna



BEZPIECZEŃSTWO ROŚLIN
Podwójna dawka (przypadkowe nałożenie preparatu) Mustang Forte 195 SE zastosowana 
w optymalnych warunkach pogodowych do fazy 2. kolanka zbóż nie powoduje uszkodzeń  
i nie wpływała ujemnie na wysokość i jakość plonu w doświadczeniach rejestracyjnych. 

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Mustang Forte 195 SE – wiele możliwości!

Po zastosowaniu herbicydu wiosną i po zbiorze plonu MOŻESZ zasiać/zasadzić:

• jesienią: zboża, rzepak ozimy, gorczycę na poplon, kapustę z rozsady, trawy 

• wiosną: zboża jare, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, sorgo, rzepak jary, gorczycę, 
słonecznik, cebulę z siewu, marchew, sałatę z rozsady, kapustę, kalafior, brokuł i inne rośliny 
kapustne, trawy

Słomę ze zbóż opryskanych produktem MOŻESZ użyć jako paszę oraz ściółkę dla zwierząt 
lub pozostawić na polu i przyorać.

Słoma z roślin opryskanych środkiem nie może być użyta do ściółkowania międzyrzędzi w uprawie 
truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), 
warzyw, np. pomidora, papryki, roślin dyniowatych, sałaty i innych.

Obornik ze zbóż opryskanych herbicydem MOŻESZ wywieźć tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, 
zbóż oraz traw bez wsiewki roślin motylkowatych (należy go wywieźć i bezpośrednio po tym 
wymieszać z glebą). 



Jeśli stosujesz obornik pod buraki, ziemniaki, rośliny strączkowe, słonecznik, pomidory, 
paprykę, ogórki i rośliny dyniowate, sałatę, tytoń, marchew, pietruszkę i inne warzywa, 
wywieź go i wymieszaj z glebą minimum 6 miesięcy przed ich uprawą. 

W sprawie następstwa roślin dla innych upraw należy zapoznać się ze szczegółowym 
opisem na etykiecie-instrukcji stosowania lub skontaktować się z przedstawicielem 
Dow AgroSciences Polska.

WYBÓR. GOSPODARNOŚĆ
• efektywne i ekonomiczne rozwiązanie przy ochronie podstawowej oraz jako 

zabieg „poprawkowy” 

• wyjątkowo szerokie spektrum i najwyższa skuteczność na chwasty dwuliścienne 
w zbożach ozimych i jarych

• brak konieczności sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami 
na chwasty dwuliścienne

• bezpieczeństwo dla zbóż ozimych i jarych

• opakowania dopasowane do różnej powierzchni zbóż w gospodarstwie

• doskonała mieszalność z innymi preparatami

• najbardziej uniwersalny produkt do ochrony zbóż ozimych i jarych!

Dowiedz się więcej na www.mustangforte.pl



Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa  
tel. 22 548 73 00, fax 22 548 73 09  
e-mail: fwrpols@dow.com  
internet: www.dowagro.pl

®™ znak towarowy firmy The Dow Chemical Company („Dow”) lub spółki stowarzyszonej z Dow
* zarejestrowana nazwa handlowa Bayer CropScience,

** zarejestrowana nazwa handlowa Monsanto, *** zarejestrowana nazwa handlowa Makhteshim Agan/ADAMA, 
**** zarejestrowana nazwa handlowa Syngenta Crop Protection, ***** zarejestrowana nazwa handlowa INTERMAG

Edycja: Rok 2016

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 bezpieczeń-
stwa 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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TABELA CHWASTÓW
Czy znasz je wszystkie? Sprawdź się…

...i sprawdź Mustanga Forte 195 SE w polu!

Tab. 1. Zakres zwalczanych chwastów oraz skuteczność uzyskiwana w warunkach doświadczeń w Polsce 
oraz krajach europejskich.

CHWASTY MUSTANG FORTE 195 SE
 zboża ozime  zboża jare 
 1 l/ha 0,8 l/ha

CHWASTY MUSTANG FORTE 195 SE
 zboża ozime  zboża jare 
 1 l/ha 0,8 l/ha

Ambrozja bylicolistna +++ Nawrot polny ++(+)
Babka zwyczajna +++ Niezapominajka polna +++
Bniec biały +++ Ostrożeń polny – rozeta liści ++++
Bodziszek drobny ++(+) Ostróżeczka polna ++++
Bylica pospolita ++(+) Ostróżeczka wschodnia ++++
Chaber bławatek ++++ Poziewnik szorstki < 4 liści ++(+)
Czyściec roczny +++ Przytulia czepna ++++
Fiołek polny przed kwitnieniem +++ Rdest kolankowy ++++
Fiołek polny w fazie kwitnienia ++(+) Rdest plamisty ++++
Gorczyca polna +++ Rdest powojowy ++++
Groszek bulwiasty +++ Rdest ptasi +++
Gwiazdnica pospolita +++ Rumian polny ++++
Jaskier ostry +++ Rumianek pospolity ++++
Jasnota purpurowa przed kwitnieniem +++ Rzodkiew świrzepa +++
Jasnota purpurowa w fazie kwitnienia ++ Rzodkiewnik pospolity +++
Jasnota różowa przed kwitnieniem +++ Sałata kompasowa +++
Jasnota różowa w fazie kwitnienia ++ Samosiewy rzepaku – strzelanie w pędy ++++
Kąkol polny +++ Samosiewy rzepaku – rozeta liści ++++
Komosa biała +++ Samosiewy słonecznika +++
Konopie siewne +++ Skrzyp polny ++
Kurzyślad polny +++ Sporek polny +++
Lepnica rozdęta +++ Stulicha psia +++
Lucerna +++ Szarłat szorstki +++
Mak polny ++++ Szczaw kędzierzawy +++
Mak wątpliwy +++ Szczaw polny +++
Marchew zwyczajna +++ Szczawik zajęczy +++
Maruna bezwonna ++++ Szparzyca promienista +++
Miłek letni +++ Tasznik pospolity +++
Mlecz kolczasty +++ Tobołki polne +++
Mlecz polny +++ Wilczomlecz obrotny +++
Mlecz zwyczajny ++++ Wyka wąskolistna ++++
Mniszek pospolity ++(+) Żółtlica drobnokwiatowa +++

Skuteczność: ++++ wyższa od obecnie osiąganego przez szereg herbicydów zwalczających szerokie spektrum chwastów dwuliściennych poziomu 
(jeśli obecnie osiągany był niższy niż 100%), +++ obecnie osiągany najwyższy poziom, ++(+) dobra plus, ++ dobra


