
Biathlon 4D doskonale zwalcza wszystkie główne chwasty dwuliścienne, w tym przytulię czepną i chabra bławatka.

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.

Biathlon® 4D I Cztery korzyści ze skutecznego zwalczania chwastów w zbożach
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Cztery korzyści ze skutecznego zwalczania  
chwastów w zbożach

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

2. Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur

3. Swobodne mieszanie z innymi środkami ochrony roślin

4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych,  
zwłaszcza chabra bławatka i przytulii czepnej

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 innymi 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, w tym chaber bławatek i przytulia czepna

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.



Substancje aktywne herbicydu w połączeniu z do-
datkowym 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 we-
getacji wiosną, już przy temperaturach sięgających 
jedynie 5°C. Dzięki temu można wykonywać zabiegi 
bardzo wczesną wiosną, gdy temperatury są jesz-
cze mocno zmienne – a mimo to uzyskujemy wyso-
ką skuteczność. W warunkach niskich temperatur 
pierwsze oznaki działania herbicydu mogą pojawiać 
się trochę później, co nie zmienia faktu, że Biathlon 
4D zaczyna działać i chwasty ulegną zniszczeniu. 
Realnie najniższą możliwą temperaturą zastosowa-
nia Biathlonu 4D jest temperatura, w której chwasty 
rozpoczęły wegetację.

Odporność na zmywanie przez deszcz 
Gdy stosujemy Biathlon 4D, zmienna wiosenna po-
godna staje się mniej dokuczliwa. Wykorzystana 
formulacja rozpuszczalnego w wodzie granulatu na-
biera odporności na zmywanie przez deszcz już po 
godzinie od zabiegu. Dzięki temu nawet w zmien-
nych warunkach pogodowych mamy zapewnioną 
niezawodną skuteczność. Opad wielkości 20 mm 
trwający 20 minut w przeprowadzonych przez nas 
doświadczeniach nie wpłynął na obniżenie skutecz-
ności chwastobójczej Biathlonu 4D.
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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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3. Swobodne mieszanie z innymi środkami ochrony roślin

Błyskawiczne 
wchłanianie  
z powierzchni liści 
chwastów

Biathlon® 4D I Cztery korzyści ze skutecznego zwalczania chwastów w zbożach

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 herbicy-
dowych na wiosnę. Dash HC – adiuwant wzmacniający 
skuteczność

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.

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. 

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

13 21 25 29 30 31 32 37 39

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

Biathlon® 4D 70 g/ha + Dash 0,7 l/haBiathlon® 4D 50 g/ha +  Dash 0,5 l/ha

Wczesny = optymalny  
termin stosowania:   

Zboża ozime: 

od początku wegetacji (wiosna)

Zboża jare: 

od fazy trzeciego liścia

Fazy rozwojowe BBCH

Biathlon® 4D I Cztery korzyści ze skutecznego zwalczania chwastów w zbożach

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.


