


Chwasty Próg szkodliwości

Gatunki chwastów Dzisiaj Jutro

Źródło: IOR Poznań



NAVIGATOR 360 SL- działanie na chwasty!

Działanie nalistne

Analizując zakres skuteczności dostępnych obecnie herbicydów do ochrony rzepaku ozimego można 
stwierdzić, że nie jest łatwo znaleźć program ochrony, którym w jednym zabiegu zwalczymy wszystkie 
najważniejsze chwasty. Spełniając nowe oczekiwania plantatorów rzepaku ozimego, firma                
Dow AgroSciences stworzyła (łącząc aż 3 substancje aktywne), przeprowadziła badania i zare- 
jestrowała nowy preparat chwastobójczy NAVIGATOR 360 SL.

- nowy środek chwastobójczy do powschodowego (aż 
chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym

do fazy 4 liści rzepaku) jesiennego zwalczania 

- wysoka skuteczność (3 substancje biologicznie czynne) na: przytulię czepną, 
chabra bławatka, fiołka polnego, mak polny, marunę bezwonną, rumian polny, 
ostrożeń polny

- solidna podstawa do mieszanin zbiornikowych

- produkt dla rolników szukających wysokiej skuteczności na wszystkie groźne chwasty w rzepaku 
ozimym (włączając mak polny, chabra bławatka i fiołek polny) w powschodowym terminie 
stosowania z możliwością doboru produktu uzupełniającego do mieszaniny zbiornikowej

Przy zabiegu powschodowym, produkt 
jest pobierany przez liście chwastów,                 
a następnie szybko przemieszczany           
w roślinach powodując zahamowanie 
wzrostu, deformację i w efekcie zamie-
ranie całego chwastu.

NAVIGATOR 360 SL to:

Najważniejsze chwasty po zastosowaniu herbicydu NAVIGATOR 360 SLzwalczane nalistnym 

Obserwacja przed spoczynkiem zimowym. Doświadczenia Polska.



NAVIGATOR 360 SL stosowany nalistnie w mieszaninie zbiornikowej z produktem zawierającym 
metazachlor w ilości 500 g/l, np. Metazanex** 500 SC, to idealne rozwiązanie chwastobójcze            
po wschodach rzepaku ozimego. Mieszaninę zbiornikową można stosować jesienią, gdy rośliny 
rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych.

+ produkt zawierający metazachlor 500 g/l,
np. Metazanex 500 SC 1-1,25 l/ha

NAVIGATOR 360 SL 0,3 l/ha + produkt zawierający metazachlor 500 g/l, np. Metazanex 500 SC 1-1,25 l/ha

Chlomazon w formulacji 480 EC, np. Command 480 EC po siewie,
NAVIGATOR 360 SL 0,3 l/ha w fazie 3-4 liści rzepaku

Nalistny zabieg herbicydem 
rozszerzenia spektrum zwalczanych chwastów o gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, jasnotę 
purpurową, tasznik pospolity, tobołki polne należy wcześniej wykonać zabieg posiewny (doglebowy) 
produktem zawierającym 480 g/l chlomazonu, np. Command* 480 EC. Zapewnia to długotrwały efekt 
chwastobójczy i nieosiągalne do tej pory spektrum zwalczanych chwastów.

NAVIGATOR 360 SL w dawce 0,3 l/ha w fazie 3-4 liści rzepaku. W celu 

UWAGA! Przy stosowaniu mieszaniny zbiornikowej z herbicydem zawierającym
 substancję aktywną metazachlor, przestrzegaj zaleceń z etykiety tego produktu 

chlomazon w formulacji 480 EC,
 np. Command 480 EC



Aby osiągnąć najwyższą skuteczność, chwasty w momencie zabiegu powinny znajdować się w fazie  

do 4 liści właściwych, a temperatura średniodobowa powinna być wyższa niż +8°C oraz temperatura 

minimalna wyższa niż 5°C przez sześć kolejnych dni po zabiegu.

Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie wpły- 

wają ujemnie na działanie środka.

Skuteczność chwastobójcza herbicydu NAVIGATOR 360 SL - lustracja wiosenna

Fiołek na kontroli - brak zahamowania 
wzrostu i deformacji

Fiołek w fazie powyżej 4 liści w trakcie 
jesiennego zabiegu herbicydem 
NAVIGATOR 360 SL w dawce
0,3 l/ha - silne zahamowanie

wzrostu i deformacje

Fiołek w fazie do 4 liści w trakcie 
jesiennego zabiegu herbicydem 
NAVIGATOR 360 SL w dawce

 0,3 l/ha - pełne zwalczenie

Zabiegi nalistne środkiem NAVIGATOR 360 SL wykonujemy po wschodach chwastów (na chwasty 
w fazie liścieni do 4 liści).
W przypadku nierównomiernych lub jednolitych wschodów zabieg herbicydem NAVIGATOR 360 SL 
można wykonać już wtedy, gdy zaledwie 50% roślin rzepaku ma wykształcony trzeci liść.
Wizualna ocena skuteczności, wyrażana jako procentowa skuteczność zwalczania chwastów, 
obejmuje ogólny szacunek zwalczania poszczególnych gatunków chwastów, łącząc w jednej liczbie 
oceny ilości, pokrycia gleby, wysokości oraz żywotności (tj. szacowana masa chwastów). Wynik jest 
wyrażony w procentach tj. w skali liniowej od 0% - brak zwalczania, zachwaszczenie takie samo, jak 
na powierzchni nie poddanej zabiegowi do 100% - pełne zniszczenie chwastów, brak chwastów.
Objawy uszkodzeń chwastów w przypadku herbicydu NAVIGATOR 360 SL to karłowacenie - zaha- 
mowanie wzrostu, deformacja, chloroza, itd. Chwastem wrażliwym jest taki, na którego skuteczność 
danego herbicydu została oceniona na co najmniej 85% - skuteczność bardzo dobra (+++). 
Chwastem średnio wrażliwym jest taki, na którego skuteczność danego herbicydu została oceniona 
w przedziale 70-85% - skuteczność dobra (++).

NAVIGATOR 360 SL 0,3 l/ha
 + produkt zawierający metazachlor 500 g/l,

np. Metazanex 500 SC 1-1,25 l/ha

Dymnica pospolita

Niezapominajka polna

Ostrożeń polny



www.navigator360sl.pl


