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POLE WOLNE OD CHWASTÓW JU˚ JESIENIÑ. 

www.dupont.pl

Tradycja i zaufanie.

przez rolników herbicydów zbo˝owych 
stosowanych jesienià.
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Dlaczego warto zwalczaç chwasty w zbo˝ach w terminie jesiennym?

Chwasty groêne dla zbó˝ w okresie jesiennym

Nale˝y jako pewnik przyjàç zasad´, ˝e te same
gatunki chwastów wschodzàce jesienià sà 
zdecydowanie bardziej konkurencyjne ni˝ 
ich odpowiedniki ze wschodów wiosennych.
Przyk∏adowo jesienna miot∏a zbo˝owa mo˝e
wykszta∏ciç do 6 wiech, a pochodzàca ze
wschodów wiosennych na ogó∏ 2 do 3. 
Stàd nie tylko wyd∏u˝ona konkurencja jest
groêna, ale tak˝e zwi´ksza si´ potencja∏ nasion
chwastów w glebie, co b´dzie stanowi∏o 
kolejne problemy w przysz∏oÊci na tym samym
polu. Istotnym argumentem przemawiajàcym
za kompleksowym zabiegiem jesiennym jest
jego koszt, który w przypadku zastosowania

Êrodka Glean® 75 WG jest zawsze du˝o ni˝szy 
ni˝ zabieg wykonywany wiosnà, Êrodkiem 
o podobnym spektrum zwalczanych chwastów.
Bioràc pod uwag´ powy˝sze fakty, bardzo
wa˝ne jest rozpocz´cie zabiegów herbicy-
dowych ju˝ w okresie jesieni.

Optymalna strategia zwalczania chwastów 
w zbo˝ach ozimych to wykonanie zabiegu 
w terminie jesiennym i pozostawienie w rezer-
wie tzw. zabiegu korekcyjnego podczas wiosny,
na wypadek, gdyby by∏o du˝o wschodów form
jarych chwastów, np. rdestów.

SpoÊród chwastów jednoliÊciennych najbardziej
ucià˝liwa jest miot∏a zbo˝owa, a jej wschody sà
uzale˝nione od wilgotnoÊci gleby. W sprzyjajà-
cych warunkach mo˝e przysporzyç sporo
k∏opotów. Z chwastów dwuliÊciennych nale˝y
zwróciç uwag´ na przytuli´ czepnà, samosiewy
rzepaku, marun´ bezwonnà, tasznika pospo-
litego, tobo∏ki polne, chabra b∏awatka i wiele

innych. Wi´kszoÊç z nich to chwasty zimujàce,
wytrzyma∏e na niskà temperatur´ bardziej ni˝
roÊlina uprawna. Nasiona rzepaku w glebie
zachowujà zdolnoÊç kie∏kowania przez oko∏o
10 lat. Ich zapas w glebie, czyli tzw. bank
nasion, jest tak du˝y, ˝e z pewnoÊcià nie
unikniemy chemicznej walki z samosiewami
rzepaku.

samosiewy rzepakumiot∏a zbo˝owa przytulia czepna
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? Glean® 75 WG – Tani i powszechnie dost´pny

W ulepszonej formulacji WG gwarancjà wi´kszej skutecznoÊci

Glean® 75 WG to:
wyrównana g´stoÊç oraz wielkoÊç granulek, zapewniajàca precyzyjne odmierzanie,
jeszcze mniejsza iloÊç kurzu podczas odmierzania.

Teraz z nowym hologramem

Hologram Izon® jest trójwymiarowy, ma czerwone logo DuPont oraz napis „Crop Protection” (tzn. ochrona roÊlin). Aby mieç pewnoÊç, ˝e
Êrodek jest oryginalny, sprawdê, czy hologram ma jednà kropk´ na lewym brzegu, dwie na prawym, trzy na górze i cztery na dole. Przy
przechylaniu opakowania kropki na kraw´dzi hologramu powinny pojawiaç si´ i znikaç. Dodatkowo na hologramie Izon® znajduje si´
unikalny, sk∏adajàcy si´ z siedmiu znaków kod alfanumeryczny (tak jak na obrazku, np. M12345M). Teraz mo˝esz od razu sprawdziç,
czy kupiony przez Ciebie produkt DuPont jest oryginalny. Kod ten jest indywidualny dla ka˝dego jednostkowego opakowania. Wystarczy, ˝e
zadzwonisz pod bezp∏atny numer telefonu 800 800 167 i podasz unikatowy kod zabezpieczajàcy.

DuPont – Êwiatowy lider w produkcji herbicydów

Wieloletnia obecnoÊç Gleanu® na polskim rynku Êwiadczy o skutecznoÊci jego dzia∏ania.
Oryginalny produkt, jakim jest Glean®, to pewna jakoÊç i wysokie standardy produkcji.
Wysoka i sprawdzona skutecznoÊç dzia∏ania oryginalnego herbicydu Glean® rekompensuje 
mo˝liwie niewielkà ró˝nic´ cenowà w porównaniu do produktu generycznego.
Osoby kupujàce Glean® mogà liczyç na wsparcie producenta i przedstawicieli handlowych 
DuPont.

Glean® 75 WG to:
wysoka skutecznoÊç bez ryzyka,
bardzo korzystna relacja ceny w stosunku do jakoÊci produktu,
niewielka ró˝nica cenowa w porównaniu z innymi dost´pnymi na rynku Êrodkami,
oryginalny produkt, za którym stoi stabilna marka o d∏ugoletniej tradycji,
wsparcie DuPont.
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Glean® 75 WG – Charakterystyka

Glean® 75 WG – Zakres zwalczanych chwastów

Ârodek Glean® 75 WG zwalcza bardzo szerokie spektrum chwastów w zbo˝ach.

Ârodek chwastobójczy w formie granulatu

do sporzàdzania zawiesiny wodnej, przy-

stosowany do odmierzania obj´toÊciowego,

stosowany doglebowo lub nalistnie, 

przeznaczony do zwalczania chwastów

dwuliÊciennych i miot∏y zbo˝owej 

w zbo˝ach ozimych.

ZawartoÊç substancji aktywnej:

chlorosulfuron (zwiàzek z grupy pochodnych
sulfonylomocznika) – 75%.

Glean® 75 WG jest selektywnym herbicydem
o dzia∏aniu systemicznym. Pobierany jest
poprzez liÊcie oraz korzenie roÊlin i szybko
przemieszczany w ca∏ej roÊlinie. Charakteryzuje
si´ selektywnoÊcià czynnà – tzn. roÊliny 
chronione majà zdolnoÊç rozk∏adu Êrodka.
Wstrzymuje ca∏kowicie lub ogranicza wzrost 
i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu.
Chwasty silnie zahamowane we wzroÊcie 

i rozwoju nie stanowià konkurencji dla

roÊliny chronionej.

Chwasty wra˝liwe
chaber b∏awatek
dymnica pospolita
fio∏ek polny
fio∏ek trójbarwny
ostro˝eƒ polny
przetacznik perski
wiechlina roczna
wiechlina zwyczajna
wyczyniec polny

Chwasty Êrednio wra˝liwe
gorczyca polna
gwiazdnica pospolita
jasnota purpurowa
jasnota ró˝owa
jaskry
maki
miot∏a zbo˝owa
ostro˝eƒ polny (w fazie siewki)
poziewniki
przytulia czepna
rdesty
rumian polny
rumianek pospolity
rzodkiew Êwirzepa
samosiewy rzepaku
tasznik pospolity
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Glean® 75 WG – Zakres stosowania, terminy i dawki

Dodatkowà zaletà Êrodka Glean® 75 WG

jest mo˝liwoÊç jego zastosowania w pszenicy
ozimej w terminie wiosennym. Wtedy zabieg
nale˝y wykonaç wczesnà wiosnà, zaraz 

po rozpocz´ciu wegetacji, na m∏ode, aktywnie
rosnàce chwasty. Dawka w tym okresie 
zastosowania to 15 g/ha.

ZBO˚A OZIME 
stosowanie jesienne (szczególnie zalecane)

pszenica ozima, pszen˝yto ozime

Ârodek stosowaç po siewie – przed wschodami
lub po wschodach (od poczàtku fazy drugiego
liÊcia zbo˝a), do koƒca wegetacji jesiennej. Przy
przewadze zachwaszczenia miot∏à zbo˝owà
zabieg wykonaç najlepiej przed wschodami lub
po wschodach do fazy trzech liÊci miot∏y.
Gdy na polu przewa˝a przytulia czepna
opryskiwaç po wschodach do fazy trzech
okó∏ków przytulii.
Zalecana dawka: 20–25 g/ha.

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych
gatunków chwastów w pszenicy ozimej 
Glean® 75 WG mo˝na stosowaç ∏àcznie ze 
Êrodkiem Legato Plus® 600 SC w dawce:
Glean® 75 WG 15 g/ha 

+ Legato Plus® 600 SC 0,75 l/ha.

Zabieg wykonaç krótko przed zakoƒczeniem
wegetacji, gdy pszenica znajduje si´ w fazie
1–2 liÊci.

˝yto

Ârodek stosowaç po siewie – przed wschodami
lub po wschodach (od fazy 3 liÊci ˝yta) do
zakoƒczenia wegetacji jesiennej.

Zalecana dawka: 20–25 g/ha.
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Glean® 75 WG – KorzyÊci p∏ynàce z jego zastosowania

Herbicyd zwalczajàcy miot∏´ zbo˝owà 

i wiele gatunków chwastów dwuliÊcie-

nnych, w tym przytuli´ czepnà, rumia-

nowate, tasznik pospolity, tobo∏ki polne,

dzi´ki temu wykonujesz tylko jeden zabieg

na chwasty, oszcz´dzajàc pieniàdze na inne

wydatki.

W strategii zwalczania chwastów

zak∏adajàcej zabieg jesienny (zwal-

czanie chwastów jedno- i dwuliÊcien-

nych) i zabieg wiosenny (zwalczanie form

jarych chwastów, wschodzàcych wiosnà),

Glean® 75 WG jest idealnym Êrodkiem do

wykonania zabiegu w terminie jesiennym.

Najlepszy Êrodek na polskim rynku 

do zwalczania samosiewów rzepaku 

w zbo˝ach, dzi´ki czemu jest kompo-

nentem wielu mieszanin i stanowi

doskona∏e uzupe∏nienie innych Êrodków,

które z tym problemem sobie nie radzà.

Jest stosowany w bardzo niskich

dawkach (20–25 g/ha) i dodatkowo

posiadajàc formulacj´ mikrogranulatu

jest ∏atwy w transporcie, przechowywaniu 

i stosowaniu.

Mo˝liwoÊç zastosowania w najszerszym

okresie czasu (przedwschodowo, jak 

i po wschodach zbó˝, a˝ do koƒca

wegetacji jesiennej) w stosunku do innych

herbicydów stosowanych w zbo˝ach

jesienià. Dzi´ki temu masz mo˝liwoÊç

wykonania zabiegu na chwasty 

w optymalnym terminie.

Doskona∏y partner do tworzenia mie-

szanin zbiornikowych, dzi´ki czemu

idealnie mo˝na go wpasowaç w ró˝ne

programy zwalczania chwastów w zbo˝ach,

dopasowane do zagro˝eƒ ze strony chwastów

istniejàcych na konkretnym polu.

Bardzo atrakcyjny koszt zabiegu na

hektar, co pozwala na obni˝enie 

generalnych kosztów w gospodarstwie.
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Glean® 75 WG – Czy wiesz, co kupujesz?

Najlepszà rekomendacjà dla Gleanu jest fakt, 
˝e Polacy docenili ten oryginalny produkt za
niezawodnoÊç. Od lat z powodzeniem stosujà
go w swoich uprawach, bo wiedzà, ˝e DuPont
to firma z d∏ugoletnià tradycjà, gwarantujàca
wysokie standardy produkcji.

Za Gleanem stojà dziesiàtki lat badaƒ 

i doÊwiadczeƒ, miliony chronionych 

hektarów, tradycja i zaufanie rolników.

DuPont sprosta∏ restrykcyjnym wymogom Unii Europejskiej.

Unia Europejska okreÊla przepisy, na 
podstawie których wydawane sà zezwolenia
stwierdzajàce, ˝e dany Êrodek ochrony roÊlin
zosta∏ w pe∏ni przebadany i jest bezpieczny dla
zdrowia cz∏owieka, zwierzàt oraz Êrodowiska.
Glean® 75 WG jest Êrodkiem zawierajàcym
chlorosulfuron wyprodukowany przez DuPont.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e obecnie jedynie 
chlorosulfuron firmy DuPont zosta∏ pozyty-
wnie oceniony przez specjalistów z Unii
Europejskiej. To oznacza, ˝e Glean® 75 WG

nie jest zagro˝ony wycofaniem z rynku 
z powodu niespe∏niania norm bezpieczeƒstwa
substancji aktywnej.

„Glean® jest ∏adniej zapakowany, ma hologramy i jest bezpieczniejszy.
Mo˝na sobie sprawdziç autentycznoÊç preparatu. Po prostu jest
pewniejszy.”

Dystrybutor lokalny

„Ludzie kierujà si´ cenà. Najtaniej wychodzi im Glean®. W tej chwili to
Glean® jest najlepszy na jesieƒ.”

Krzysztof – w∏aÊciciel sklepu
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Badania naukowe dowodzà, ˝e prowadzenie rozmów telefonicznych przez kierujàcego (nawet przy u˝yciu
zestawów g∏oÊnomówiàcych) zwi´ksza ryzyko wypadku. W trosce o bezpieczeƒstwo kierujàcego i pozo-
sta∏ych u˝ytkowników dróg, w firmie DuPont obowiàzuje procedura, w której u˝ywanie telefonów
komórkowych w czasie jazdy jest zabronione. Prosimy o pozostawienie informacji po w∏àczeniu si´ poczty
g∏osowej, dzi´ki temu Przedstawiciele b´dà mogli si´ z Paƒstwem skontaktowaç.
Ze Êrodków ochrony roÊlin nale˝y korzystaç z zachowaniem bezpieczeƒstwa. Przed ka˝dym u˝yciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczàce produktu. Zwróç uwag´ na
zwroty wskazujàce rodzaj zagro˝enia oraz przestrzegaj Êrodków bezpieczeƒstwa zamieszczonych 
w etykiecie. Opró˝nione opakowania przep∏ukaç trzykrotnie wodà, a pop∏uczyny wlaç do zbiornika 
opryskiwacza z cieczà u˝ytkowà. Opró˝nione opakowania po Êrodku zwróciç do sprzedawcy, u którego
Êrodek zosta∏ zakupiony.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.dupont.pl

Glean® – znak handlowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)
Legato Plus® – znak handlowy firmy Makhteshim Agan.
DuPont® – znak handlowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)
The miracles of science TM – znak towarowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)

DuPont Poland Sp z o.o.; ul. Post´pu 17b, 02-676 Warszawa, tel. 22 320 09 00, fax 22 320 09 50

Mened˝erowie Regionalni i Doradcy Techniczni w Polsce:
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