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Biathlon® 4D
Cztery wymiary skutecznego zwalczania 
chwastów w zbożach
Dzisiejsi rolnicy uprawiający zboże muszą sprostać licznym wyzwaniom, m.in. rosnącej presji na efektywne 
zarządzanie kosztami i czasem. Koniecznością jest szybkie podejmowanie decyzji dotyczących np. wyboru 
odmiany czy optymalnego programu ochrony, ale także śledzenie oraz przestrzeganie nowych przepisów i za-
sad prowadzenia gospodarstwa.

To wszystko oznacza, że zawód rolnika staje się z roku na rok coraz trudniejszy, przy czym niezmiennie rolnik 
pozostaje bez wpływu na podstawowe czynniki wpływające na proces produkcji, takie jak pogoda, ceny pło-
dów rolnych czy zasady dobrej praktyki rolniczej. 

Biathlon 4D, najnowszy herbicyd firmy BASF, może ułatwić to trudne życie rolnika.

Biathlon 4D jest pierwszym herbicydem, po który może sięgnąć rolnik poszukujący uniwersalnego produktu 
spełniającego jego potrzeby w czterech najważniejszych wymiarach:

1. Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego: 

Biathlon 4D może być stosowany w zbożach ozimych od początku wegetacji wiosennej, natomiast w zbożach 
jarych od fazy trzeciego liścia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego we wszystkich gatunkach zbóż.

 Zabieg można wykonać praktycznie w dowolnym terminie

2. Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur: 

 Biathlon 4D można stosować w niskich temperaturach towarzyszących początkowi wiosennej wegetacji.

  Uniezależnij się od temperatur i zmiennej pogody

3.  Swobodne mieszanie z wieloma środkami ochrony roślin: 

 Biathlon 4D jest doskonałym herbicydem towarzyszącym dla innych produktów stosowanych w zabiegu, 
graminicydów, fungicydów i regulatorów wzrostu. Zabiegi można wykonywać niższą ilością cieczy roboczej, 
nawet 100 l/ha.  

  Swoboda w doborze składu mieszaniny zbiornikowej

4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych: 

 Biathlon 4D stanowi niezawodne, solidne rozwiązanie do zwalczania wszystkich głównych gatunków 
chwastów dwuliściennych wiosną, dając pełne bezpieczeństwo wszystkim uprawom zbożowym. 

 Skuteczność zabezpieczająca plon
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Dwie sprawdzone substancje czynne z pewnym, sprawdzonym systemicznym sposobem 
przemieszczania się wewnątrz rośliny pozwalają osiągać maksimum skuteczności 

Brak zabiegu Biathlon 4D + Dash HC

Tritosulfuron FlorasulamBiathlon 4D
nowoczesna formulacja

+

Dash HC
wzmacniający skuteczność

Dwie solidne, sprawdzone substancje czynne 
Biathlon 4D zawiera dwa sprawdzone, wysoce skuteczne 
i niezawodne składniki aktywne: tritosulfuron i florasulam. 

Tritosulfuron
Należy do grupy pochodnych sulfonylomocznika. Działa 
na zasadzie blokowania syntezy ważnego enzymu, synta-
zy acetylomleczanu ALS potrzebnego do powstania kilku 
ważnych aminokwasów w roślinie. Poprzez ograniczenie 
rozwoju komórek zatrzymuje nowe wzrosty i w konse-
kwencji prowadzi do zamierania chwastów. 

Florasulam 
Jest sprawdzonym składnikiem aktywnym należącym 
do klasy triazolopirymidyn. Podobnie jak tritosulfuron, 
także blokuje enzym ALS, w tym wypadku sprawiając, że 
chwast traci zdolność do syntezy białka i w konsekwencji 
obumiera. 
Obie substancje są wchłaniane głównie przez liście. Po 
wchłonięciu, są transportowane akropetalnie i bazype-
talnie (w kierunku wierzchołka i od wierzchołka ku doło-
wi) w całej roślinie, docierając do stożków wzrostu liści 
i korzeni, gdzie powodują zatrzymanie syntezy enzymu 
syntazy acetomleczanu i w efekcie niszczenie chwastów. 
Pierwsze objawy to nekrozy, w następstwie których chwa-
sty więdną i obumierają. Pierwsze efekty działania w za-
leżności od przebiegu pogody, a zwłaszcza panujących 
temperatur, pojawiają się już po 7-10 dniach. Całkowite 
zniszczenie chwastów następuje po ok. 21 dniach.
Korzyść, jaka wynika z połączenia tritosulfuronu i flora-
sulamu, polega na tym, że zachowują się one odmiennie 

w procesie wchłaniania i przemieszczania wewnątrz ro-
śliny. Reprezentując dwie różne grupy chemiczne, od-
działują w inny sposób i w innych miejscach podczas 
syntezy enzymu ALS.
W wyniku czego uzyskujemy: 

 Stabilniejsze działanie w zmiennych warunkach pogo-
dowych

 Silny efekt synergii w zwalczaniu wielu uciążliwych 
chwastów.

Uzupełniające się działanie
Obie substancje czynne Biathlonu 4D wzajemnie się uzu-
pełniają, zapewniając skuteczne zwalczanie pełnego spek-
trum chwastów dwuliściennych. Wykres siatkowy zamiesz-
czony na stronie 14 przedstawia skuteczność tritosulfuronu 
i florasulamu na wybrane chwasty, kiedy stosowano je 
pojedynczo w porównaniu do gotowej formulacji herbicydu 
Biathlon 4D. 
 
Dash HC – adiuwant wzmacniający skuteczność 
Dash HC stanowi istotny element technologii Biathlon 
4D. Zdecydowanie przyspiesza pobieranie składników 
aktywnych przez chwasty, a następnie usprawnia ich 
transport we wnętrzu, poprawiając przemieszczanie 
i utrzymanie substancji w liściach. Stosowanie Biathlonu 
4D razem z Dash HC znacząco poprawia skuteczność 
przeciw chwastom wymienionym w etykiecie jako gatunki 
średnio wrażliwe.
  
Siła synergii działania
Połączenie opisanych wyżej czynników daje efekt sy-
nergii ich działania, czyli znacznego wzmocnienia herbi-
cydu Biathlon 4D zdecydowanie wykraczającego poza 
efekty uzyskiwane osobno przez poszczególne składniki. 
W rezultacie poprawia się skuteczność zwalczania chwa-
stów w szerszym zakresie warunków pogodowych, co 
daje dużą niezawodność tego rozwiązania w zwalczaniu 
chwastów dwuliściennych wiosną w niemal każdych wa-
runkach. 

Biathlon® 4D
Profil produktu
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Biathlon® 4D
1. Długi termin stosowania, aż do  
    w pełni rozwiniętego liścia flagowego 

Biathlon 4D 
może być stosowany w szerokim przedziale faz rozwo-
jowych: od fazy 3 liści do w pełni wykształconego liścia 
flagowego (BBCH 13 do 39). Oznacza to, że produkt 
może być zastosowany w zbożach ozimych od początku 
wegetacji wiosennej lub od fazy trzeciego liścia w zbo-
żach jarych do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego. 
W przypadku stosowania w zbożach ozimych po wiosen-
nym wznowieniu wegetacji, występujące często w tym 
okresie niskie temperatury w małym stopniu ogranicza-
ją wchłanianie substancji czynnych, pod warunkiem że 
chwasty również rozpoczęły już swój rozwój.

Szeroki przedział faz rozwojowych do  stosowania wraz z pełnym spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych: 
wczesne i późniejsze zabiegi

Biathlon® 4D 50 g/ha +  Dash 0,5 l/ha

13 21 25 29 30 31 32 37 39

Wczesny = optymalny  
termin stosowania:   

Zboża ozime: 
od początku wegetacji (wiosna)

Zboża jare: 
od fazy trzeciego liścia

Zabiegi późniejsze są możliwe do fazy BBCH 39 
czyli w pełni wykształconego liścia flagowego – 
możliwość łączenia z innymi środkami ochrony 
roślin  

Fazy rozwojowe BBCH

Biathlon® 4D 70 g/ha + Dash 0,7 l/ha
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Substancje aktywne herbicydu w połączeniu z dodatko-
wym wzmocnieniem, jakie zapewnia adiuwant Dash HC, 
sprawiają, że Biathlon 4D jest pobierany i transportowany 
wewnątrz chwastów od razu po ruszeniu wegetacji po 
zimie.  

Skuteczność w niskich temperaturach
Biathlon 4D jest w stanie eliminować skutecznie chwasty 
od momentu rozpoczęcia przez nie wegetacji wiosną, 
już przy temperaturach sięgających jedynie 5°C. Dzięki 
temu można wykonywać zabiegi bardzo wczesną wiosną, 
gdy temperatury są jeszcze mocno zmienne – a mimo to 
uzyskujemy wysoką skuteczność. W warunkach niskich 
temperatur pierwsze oznaki działania herbicydu mogą 
pojawiać się trochę później, co nie zmienia faktu, że Bia-
thlon 4D zaczyna działać i chwasty ulegną zniszczeniu. 
Realnie najniższą możliwą temperaturą zastosowania Bia-
thlonu 4D jest temperatura, w której chwasty rozpoczęły 
wegetację.

Odporność na zmywanie przez deszcz 
Gdy stosujemy Biathlon 4D, zmienna wiosenna pogodna staje się mniej dokuczliwa. Wykorzystana formulacja roz-
puszczalnego w wodzie granulatu nabiera odporności na zmywanie przez deszcz już po godzinie od zabiegu. Dzięki 
temu nawet w zmiennych warunkach pogodowych mamy zapewnioną niezawodną skuteczność. Opad wielkości 
20 mm trwający 20 minut w przeprowadzonych przez nas doświadczeniach nie wpłynął na obniżenie skuteczności 
chwastobójczej Biathlonu 4D.

0°

10°

-10°

20°

-20°

30°

-30°

40°

-40°

0°

10°

-10°

20°

-20°

30°

-30°

40°

-40°

Biathlon® 4D 
2. Skuteczne działanie w szerokim zakresie 
    temperatur

Skuteczne działanie w szerokim  
przedziale temperatur wiosną

brak deszczu deszcz > 1,5 godziny

Biathlon® 4D 50 g/ha + Dash HC 0,5 l/ha

deszcz > 3 godziny
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Biathlon 4D jest klasą samą dla siebie, jeśli chodzi o moż-
liwość mieszania z innymi środkami ochrony roślin stoso-
wanymi w jednym oprysku. Doskonale znosi obecność 
graminicydów, fungicydów czy regulatorów wzrostu. Dzię-
ki temu można, łącząc produkty, dostosować program 
ochrony do konkretnych warunków na polu, uzyskując 
tym samym optymalne zarządzanie sprzętem i jedno-
cześnie mogąc szybko reagować na potrzeby wykonania 
różnych zabiegów.  

Niska ilość cieczy roboczej
Granulowana formulacja bardzo dobrze i szybko rozpusz-
cza się w wodzie, umożliwiając oprysk z wykorzystaniem 
nawet 100 l/ha, co pozwala na efektywniejsze wykorzy-
stanie opryskiwacza, czyli wykonanie zabiegu jednym 
zbiornikiem na większej powierzchni niż zwykle.

Wszystkie zboża ozime i jare
Biathlon 4D może być stosowany we wszystkich gatun-
kach zbóż ozimych i jarych.
Doskonała selektywność w stosunku do zbóż umożliwia 
dowolność stosowania w różnych terminach i tym samym 
daje dużą elastyczność planowania zabiegów herbicydo-
wych na wiosnę.

Dash HC – adiuwant wzmacniający skuteczność

Biathlon 4D zaleca się stosować łącznie z adiuwantem 
Dash HC.
Dodatek do Biathlonu 4D adiuwanta Dash HC wzmacnia 
efekt chwastobójczy i zapewnia doskonały efekt w znacz-
nie szerszym przedziale warunków pogodowych.

Korzyści wynikające ze stosowania Dash HC:

 Wspomaga optymalne rozprowadzenie kropli preparatu 
na powierzchni liści

 Poprawia przenikanie substancji czynnej przez warstwę 
woskową liści chwastów

 Wzmacnia odporność na zmywanie przez deszcz, 
a w warunkach niższej wilgotności – wchłanianie 

 Ogranicza wpływ twardej wody o wysokim pH lub za-
wartości wapnia na obniżenie skuteczności

 Uniezależnia skuteczność zabiegu od warunków po-
godowych (temperatura, wilgotność, promienie UV)

Dash HC wpływa dodatnio także na działanie pozostałych 
preparatów obecnych w mieszaninie, np. stosowanych 
jednocześnie graminicydów. Zaleca się zatem stosowa-
nie Biathlonu 4D w połączeniu z preparatem Dash HC  
w niemal każdych warunkach.

Biathlon® 4D 
3. Swobodne mieszanie z wieloma środkami  
    ochrony roślin

Błyskawiczne 
wchłanianie  
z powierzchni liści 
chwastów



12 13

Biathlon 4D doskonale zwalcza wszystkie główne chwasty dwuliścienne, takie jak przytulia czepna, mak polny, 
chaber bławatek, rumianki, samosiewy rzepaku, gwiazdnica pospolita, kapustne, przetaczniki, bodziszek drobny 
czy komosa biała.

Bezpieczeństwo dla zbóż
W wielu doświadczeniach udowodniono, że 
Biathlon 4D cechuje się doskonałą selektyw-
nością i bezpieczeństwem stosowania zgod-
nie z zaleceniami we wszystkich zbożach 
jarych i ozimych, w tym w pszenicy durum 
i orkiszowej.

Bezpieczny w płodozmianie
Tritosulfuron i florasulam mają krótki okres 
połowicznego rozpadu w glebie, ulegając 
szybkiemu rozkładowi. To z kolei prowadzi 
do uzyskania doskonałego poziomu bezpie-
czeństwa dla poplonów i pozwala na polach, 
gdzie stosowano Biathlon 4D, bez ograni-
czeń uprawiać inne rośliny (rzepak, burak 
cukrowy, kukurydza i oczywiście wszystkie 
zboża) niezależnie od sposobów uprawy 
gleby.

Chaber  
bławatek

Przytulia  
czepna

Samosiewy 
rzepaku

Komosa 
biała

Jasnota 
różowa

Mak polny Gwiazdnica 
pospolita

Biathlon® 4D
4. Zwalczanie najważniejszych chwastów  
    dwuliściennych

 BBCH 13-29 – 50 g/ha + 0,5 l Dash HC

 BBCH 32-37 – 70 g/ha + 0,5 l Dash HC
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Doświadczenia polowe, BASF Polska, N=19, 2011-2013.
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Najważniejsze korzyści 
dla rolnika
Efekty działania i wszechstronność Biathlonu 4D sprawiają, 
że staje się on cennym dodatkiem do wiosennego arsenału 
herbicydowego:

1. Długi termin stosowania, aż do w pełni 
rozwiniętego liścia flagowego: 
Biathlon 4D może być stosowany w zbożach ozimych od 
początku wegetacji wiosennej, natomiast w zbożach jarych 
od fazy trzeciego liścia do fazy w pełni rozwiniętego liścia 
flagowego we wszystkich gatunkach zbóż. 

 
 Możesz wykonać zabieg praktycznie zawsze, 

      kiedy jest taka potrzeba

2. Skuteczne działanie w szerokim zakresie
    temperatur: 

Biathlon 4D można stosować w niskich temperaturach towa-
rzyszących początkowi wiosennej wegetacji.

Deszcz już po półtorej godziny od zabiegu nie wpływa na sku-
teczność – może być stosowany także przy zmiennej pogodzie. 

 Możesz być niezależny od zmiennych warunków
      pogodowych i niskich temperatur

3. Swobodne mieszanie z wieloma środkami 
    ochrony roślin: 

Doskonałe dopasowywanie się do innych składników mie-
szaniny zbiornikowej:

  łatwiejsze podejmowanie decyzji
  mniejsza ilość cieczy roboczej to oszczędność czasu 

i pieniędzy
  dodatek adiuwantu Dash HC zwiększa skuteczność 

preparatu Biathlon 4D i wzmacnia działanie pozostałych 
partnerów zastosowanych w mieszaninie

 Możesz swobodnie dobierać partnerów do
      mieszaniny zbiornikowej

4. Zwalczanie najważniejszych chwastów 
    dwuliściennych: 

Skuteczna eliminacja chwastów dwuliściennych:
  prostota rozwiązania: jeden produkt do stosowania we 

wszystkich zbożach przeciwko głównym chwastom 
dwuliściennym

  pewność: doskonały efekt chwastobójczy niemal 
w każdych warunkach

  bezpieczeństwo: uprawy głównej i upraw następczych

 Skuteczność zabezpieczająca plony

Biathlon® 4D
4. Zwalczanie najważniejszych chwastów 
    dwuliściennych 

Wysoka skuteczność chwastobójcza przeciw najważniejszym chwastom dwuliściennym, uzyskana dzięki połączeniu tritosulfuronu 
i florasulamu oraz adiuwanta Dash HC.
Źródło: europejskie doświadczenia polowe, N=16. 
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Rodzaj preparatu herbicyd zbożowy

Substancje czynne tritosulfuron (714 g/kg = 71,4%) + florasulam (54 g/kg = 5,4%)

Grupa chemiczna sulfonylomoczniki + triazolopyrimidyny

Sposób działania inhibitor ALS (HRAC: B)

Formulacja granulat rozpuszczalny w wodzie

Pobieranie i transport pobieranie przez tkanki zielone chwastów, w roślinie przemieszcza się  
systemicznie

Spektrum chwastów powschodowe zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych  
i jarych

Dawka i termin zboża ozime i jare (BBCH 13-39): 40-70 g/ha + adiuwant Dash HC

1. Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego  
– szeroki przedział faz rozwojowych, stosowanie w dogodnych dla rolnika terminach

2. Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur  
– tolerancja na różne temperatury i odporność na zmywanie przez deszcz

3. Swobodne mieszanie z wieloma środkami ochrony roślin 
– doskonałe dopasowywanie się do innych partnerów w mieszaninach opryskowych  
dające bezpieczeństwo dla wszystkich upraw zbożowych

4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych  
– długa lista zwalczanych chwastów

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Informacje o produkcie

Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu 
na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych 
produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki 
glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. 
szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów 
lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

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 rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


