
Zaskocz chwasty 
nową substancją 
czynną!

Pontos®



Nie ma wątpliwości, że współczesne czasy stawiają przed 

nami zmieniające się wyzwania. Przy zmniejszającej się liczbie 

zarejestrowanych substancji czynnych oraz wzrastającej liczbie 

chwastów odpornych na nie, umiejętna strategia walki z chwastami 

oparta na doborze odpowiednich preparatów zawierających 

substancje czynne o różnym mechanizmie działania staje się coraz 

ważniejszą kwestią. Nie chodzi tu tylko o chwasty jednoliścienne – 

wzrasta także odporność chwastów dwuliściennych, na przykład 

maku czy chabra. 

Jednocześnie coraz bardziej konieczne staje się zwalczanie chwastów 

w zbożach ozimych już jesienią. Na skutek wydłużającego się 

okresu wegetacji jesiennej zbóż, wiosną mamy do czynienia z ich 

zaawansowanymi fazami rozwojowymi - i w związku z tym z trudnością 

uzyskania pełnej skuteczności stosowanych herbicydów w terminie 

wiosennym.

Na dodatek dostępne obecnie na rynku herbicydy charakteryzują się 

wąskim oknem aplikacji, co wymaga od rolnika precyzyjnego trafi enia 

z zabiegiem w dokładnie określonym terminie. Nie tylko jest to często 

problematyczne ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, ale 

też utrudnia zarządzanie pracami w gospodarstwie. 

Nie dziwi zatem fakt, że rolnicy poszukują herbicydu elastycznego 

pod kątem terminu stosowania i – co najważniejsze – zapewniającego 

skuteczną ochronę zarówno przed chwastami jedno-, jak 

i dwuliściennymi.
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Substancje czynne pikolinafen 100 g/l, fl ufenacet 240 g/l

Formulacja SC (koncentrat w postaci stężonej zawiesiny)

Zwalczane chwasty szerokie spektrum chwastów jedno- i dwuliściennych

Chronione uprawy pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime

Termin stosowania
jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00–29);
optymalny termin zabiegu: BBCH 11–13

Zalecana dawka 0,5–1,0 l/ha

Pontos® – zaskocz chwasty nową substancją czynną! 

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin, nie 

stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. 

Zapewnia to elastyczność w  zakresie wyboru upraw 

następczych oraz obniżenie ryzyka wynikającego 

z ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Pontos® to najnowszy herbicyd zbożowy od BASF, 

który zapewni Ci wiele pożądanych korzyści: 

wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów jedno- 

i dwuliściennych, także tych uciążliwych, lepszą 

ochronę przed wykształcaniem się ich odporności, 

dużą elastyczność i bezpieczeństwo stosowania 

dla rośliny uprawnej oraz finalnie – wyższe plony.

Wraz z herbicydem Pontos® BASF wprowadza na rynek pro-

dukt, który po raz pierwszy łączy w sobie dwie substancje 

czynne fl ufenacet oraz NOWOŚĆ: pikolinafen. Połączenie 

ich w jednym produkcie zapewnia szerokie spektrum zwal-

czanych chwastów jedno- i dwuliściennych we wszystkich 

zbożach ozimych. Pontos® ma łatwą w użyciu formulację SC, 

a niska dawka na hektar to dodatkowy atut. Środek można 

stosować jesienią w długim przedziale czasowym, od siewu 

do końca fazy krzewienia (BBCH 00-29).

jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00–29);

Pikolinafen – nowa substancja czynna

 Sposób działania:
 Blokuje aktywność jednego z enzymów  

w szlaku syntezy karotenoidów (phyotoene 

desaturase = PDS), powodując ich zanik 

i w efekcie destrukcję/zanik chlorofi lu.

 Symptomy działania:
 Jasne do białych plamy na powierzchni liści, 

powodujące zamieranie roślin.

 Warunki meteorologiczne
 Brak większych wymagań dotyczących 

wysokości temperatury w czasie i po 

zastosowaniu. Opady deszczu godzinę 

po zabiegu nie wpływają ujemnie na efekt 

chwastobójczy.

 Działania następcze
 Rozkłada się w glebie w ciągu okresu 

wegetacji (krótko zalega w glebie) – brak 

zagrożenia dla roślin następczych. Przy 

konieczności likwidacji plantacji, możliwy 

siew pszenicy jarej lub jęczmienia jarego.

Pikolinafen i fl ufenacet zastosowane 

łącznie wykazują synergiczne 

działanie przeciwko chwastom jedno- 

i dwuliściennym. Dodatek pikolinafenu 

poprawia skuteczność fl ufenacetu 

podczas zabiegu powschodowego.

Pikolinafen zapewnia ochronę przed szerokim spektrum chwastów dwuliściennych oraz poprzez swoją synergię 

z substancją czynną fl ufenacet, wspiera zwalczanie chwastów jednoliściennych. Ma odmienny mechanizm działania niż 

inne substancje czynne, dlatego jest świetnym narzędziem w budowaniu odpowiedniej strategii przeciwko wykształcaniu 

się odporności chwastów na herbicydy.

PIKOLINAFEN

Wchłaniany głównie poprzez liście 

kiełkujących roślin (70-80%), a także 

przez korzenie (20-30%).

FLUFENACET

Wchłaniany głównie poprzez 

korzenie i hipokotyl kiełkujących 

chwastów. Powschodowo, jedynie 

marginalne wchłaniane przez liście.
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Pontos®

możliwość stosowania (etykieta)

Pontos® – zalecenia stosowania Pontos® – jeszcze wyższa skuteczność
Pontos jest zarejestrowany w zbożach ozimych: pszenicy, 

pszenżycie, jęczmieniu, życie. Można go stosować jesienią, 

od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00-29). Niemniej 

optymalny, zalecany przez nas termin stosowania 

to faza BBCH 11-13 (widoczny 1-3 liść). Zapewnia to 

najskuteczniejsze zwalczenie kiełkujących chwastów. 

W celu poprawy skuteczności zwalczania chwastów (zwłaszcza przytulii czepnej  w terminie posiewnym oraz maruny bezwonnej 

w obu terminach aplikacji) polecamy stosowanie produktu Pontos łącznie z produktem zawierającym difl ufenikan (DFF) 

w dawce: Pontos 0,5 l/ha + DFF* 0,2 l/ha. Niemniej Pontos można mieszać także z wieloma innymi dostępnymi na 

rynku herbicydami. 

Skuteczność zwalczania (%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100
95

100 100 100
97 96 94 96

93

100 100

85

100

90

M
io

tł
a 

zb
o

żo
w

a

P
rz

yt
u

lia
 c

ze
p

n
a

P
rz

et
ac

zn
ik

 p
er

sk
i

P
rz

et
ac

zn
ik

 b
lu

sz
cz

yk
o

w
at

y

G
w

ia
zd

n
ic

a 
p

o
sp

o
lit

a

S
am

o
si

ew
y 

rz
ep

ak
u

F
io

łe
k 

p
o

ln
y

Ta
sz

n
ik

 p
o

sp
o

lit
y

M
ak

 p
o

ln
y

C
h

ab
er

 b
ła

w
at

ek

R
u

m
ia

n
ek

 p
o

sp
o

lit
y

Ja
sn

o
ta

 P
u

rp
u

ro
w

a

To
b

o
łk

i p
o

ln
e

*difl ufenikan w formulacji 500 g/l

Pontos® + DFF* 
0,5 l/ha + 0,2 l/ha

Dzięki produktowi Pontos® zyskasz:
 zwalczanie szerokiego spektrum chwastów 

dwuliściennych oraz miotły zbożowej i wyczyńca polnego,

 lepsze zabezpieczenie przed wykształcaniem się 

odporności chwastów (dwie substancje czynne, 

w tym nowość – pikolinafen),

 większą elastyczność stosowania.

Pontos najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie 2-3 liści.

fi ołek polny gorczyca polna gwiazdnica 
pospolita

mak polny** miotła zbożowa przetacznik 
perski

rumianek 
pospolity

przytulia 
czepna**

samosiewy 
rzepaku**

tasznik pospolity wyczyniec polny
Pontos® jest 

również jednym 
z elementów 

strategii 
zwalczania 
wyczyńca 
polnego!

Dawka:
0,5 l/ha – miotła zbożowa + chwasty dwuliścienne 
1,0 l/ha – wyczyniec polny + chwasty dwuliścienne

Chwasty wrażliwe:

Skuteczność zwalczania wybranych chwastów przez mieszaninę Pontos 0,5 l/ha + DFF* 0,2 l/ha. 
Doświadczenia polskie, zabieg BBCH 11–12. Ocena wiosną po ruszeniu wegetacji.

**chwasty wrażliwe na Pontos w dawce 0,5 l/ha w zabiegu powschdoowym; w zabiegu przedwschodowym wykazują średnią wrażliwość*difl ufenikan w formulacji 500 g/l6 7
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tasznik pospolity (4)

przytulia czepna  (15)

rumianek pospolity (6)

maruna bezwonna (17)

mak polny (6)

gorczyca polna (1)

gwiazdnica pospolita (12)

przetacznik perski (8)

fiołek polny (15)

samosiewy rzepaku

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Zastosowany w zalecanej dawce 0,5 l/ha, Pontos jest skuteczny w zwalczaniu wielu gatunków chwastów dwuliściennych, 

takich jak fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, rumianek pospolity, tasznik pospolity i innych. Doświadczenia wykazały, że pikolinafen i flufenacet zastosowane łącznie wykazują synergiczne działanie przeciwko 

chwastom jednoliściennym (miotła zbożowa, wyczyniec polny). 

Poniższe zdjęcia z doświadczenia pokazują uzupełniające się działanie pikolinafenu i flufenacetu przeciwko wyczyńcowi. 

Dodatek pikolinafenu poprawia skuteczność flufenacetu podczas zabiegu powschodowego.

Zabieg powschodowy, wyniki z Europy 2011-2014.

Skuteczność Pontosa w dawce 0,5 l/ha w zwalczaniu chwastów dwuliściennych (%)

Zwalczanie wyczyńca polnego
wyniki Europa 2011-2013
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Ponadto w doświadczeniach Pontos® wykazał szybsze 

początkowe działanie w porównaniu do produktów 

konkurencyjnych. Szybsze działanie przeciwko chwastom 

jednoliściennym ogranicza konkurencję z ich strony dla 

upraw w początkowych stadiach rozwoju, kiedy rośliny 

zbóż są jeszcze bardzo małe. 

przedwschodowo

kontrola 240 240+50120 120+2560 60+12,530 30+6,25kontrola

szpilkowanie
BBCH 10/11

wcześnie powschodowo
BBCH 11/12

HB HB HBFB FB FB

flufenacet flufenacet + pikolinafen

Pontos® – skuteczne zwalczanie chwastów 
jednoliściennych dzięki uzupełniającemu się działaniu 
dwóch substancji czynnych

Pontos® – skuteczne i trwałe 
zwalczanie chwastów dwuliściennych

HB - ocena jesienna

FB - ocena wiosenna

 - flufenacet

 - Pontos (flufenacet + pikolinafen)

zawartość s.a. zawartość s.a.
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Miotła zbożowa (Apera spica-venti) 

to jednoroczna trawa, kiełkująca 

przeważnie jesienią, silnie krzewiąca się, 

o wiechowatym kwiatostanie. Ostatnio 

spotykana w Polsce praktycznie na 

każdym stanowisku w zbożach ozimych. 

Szacuje się, że masowe występowanie tego gatunku 

może przyczynić się do obniżenia plonu zbóż nawet do 

40%. Nie można zatem dopuścić do zachwaszczenia 

plantacji miotłą zbożową. Znaczna liczba herbicydów 

przeznaczonych do zwalczania tego gatunku należy do grupy 

sulfonylomoczników (ALS). Są one powszechnie stosowane 

w uprawach rolniczych, co skutkuje niższą wrażliwością 

miotły zbożowej lub pojawieniem się form odpornych na te 

środki. W przypadku miotły zbożowej obserwuje się wręcz 

powszechną odporność na substancje czynne z grupy 

sulfonylomocznikowych. Innymi czynnikami zwiększającymi 

ryzyko odporności są także uprawa zbóż w monokulturze 

oraz uproszczenia w płodozmianie (przewaga zbóż). 

Wyczyniec polny (Alopecurus 

myosuroides) to jednoroczna lub 

dwuletnia trawa, której ziarna kiełkują 

najczęściej jesienią (od września do 

listopada), ale również wiosną. Rośnie 

w kępach tworzących darń. Roślina 

wytwarza, w zależności od stanowiska, 200-400 ziaren, 

czasami nawet znacznie więcej. Dawniej wyczyniec polny 

w uprawach zbóż spotykany był sporadycznie, niemniej 

w dzisiejszych czasach rozprzestrzenia się on w dużym 

tempie na terenie całej Polski, zwłaszcza na glebach ciężkich. 

Jego progi szkodliwości są zbliżone do miotły zbożowej, co 

czyni go agresywnym chwastem mogącym powodować 

duże straty dla producentów zbóż. Jego pojawienia się na 

polu nie powinno się zatem bagatelizować.

Jednym z elementów skutecznej strategii zwalczania 

miotły zbożowej i wyczyńca polnego, a także innych 

chwastów uciążliwych, jest właśnie nowy herbicyd Pontos, 

zarejestrowany we wszystkich uprawach zbóż ozimych do 

zwalczania tych chwastów.

Dla skutecznej strategii ochrony przed 
miotłą zbożową i wyczyńcem polnym 
istotne jest:

 stosowanie prawidłowego zmianowania upraw 

(płodozmian),

 orka (ograniczenie intensywności wschodów 

chwastów),

 opóźnienie siewu jesienią,

 gęstszy siew,

 stosowanie zespołu uprawek pożniwnych,

 stosowanie herbicydów o zawierających więcej niż 

jedną substancję czynną o odmiennym mechanizmie 

działania.

Nie mniej ważną zaletą Pontosa jest skuteczne eliminowanie 

gatunków chwastów jedno- i dwuliściennych, które wykazują 

odporność na dotychczas stosowane substancje czynne. 

Praktyka bowiem pokazuje, że częste i intensywne 

stosowanie substancji czynnych o podobnym mechanizmie 

działania (zwłaszcza sulfonylomoczników i graminicydów), 

uproszczenia w płodozmianie, stosowanie zbyt niskich dawek 

może prowadzić do wytworzenia form odpornych chwastów. 

Dzięki zastosowaniu nowej substancji czynnej (pikolinafen) 

o odmiennym mechanizmie działania, Pontos® zwalcza nawet 

te chwasty, które się uodporniły na niektóre dotychczas 

stosowane produkty.

Odporność w największym stopniu wykształciły jednoroczne 

chwasty jednoliścienne, przede wszystkim trawy z rodziny 

wiechlinowatych. Dlatego szczególnie groźne są takie 

chwasty, jak miotła zbożowa i wyczyniec polny. Niemniej 

jednak należy zwrócić także uwagę na taki sam wzrastający 

problem w zwalczaniu chwastów dwuliściennych, takich 

jak mak polny czy fi ołek polny, z którym rolnicy mają coraz 

więcej kłopotów i w stosunku do którego jest dostępnych 

niewiele skutecznych rozwiązań herbicydowych. 

Pontos® – skuteczne zwalczanie 
chwastów uciążliwych i odpornych 
Pontos skutecznie zwalcza wiele gatunków chwastów uciążliwych w zbożach, jak fi ołek, 
przytulia, rumianowate, maki oraz wyczyniec polny. 

kontrola Pontos 0,5 l/ha
przedwschodowo

Pontos 0,5 l/ha
powschodowo
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Informacje o produkcie

Rodzaj preparatu herbicyd zbożowy

Substancje czynne pikolinafen 100 g/l, flufenacet 240 g/l

Formulacja SC (koncentrat w postaci stężonej zawiesiny)

Zwalczane chwasty szerokie spektrum zwalczanych chwastów jedno- i dwuliściennych

Chronione uprawy pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime

Termin stosowania
jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00–29);
optymalny termin zabiegu: BBCH 11–13

Zalecana dawka 0,5–1,0 l/ha

 Zwiększ ochronę przed pojawianiem się odporności chwastów dzięki nowej 
substancji czynnej – pikolinafen 

 Rozwiąż problem zachwaszczenia dzięki synergii dwóch substancji czynnych 
 Stosuj elastycznie w fazach BBCH 00–29 oraz we wszystkich gatunkach zbóż 

ozimych
 Wykorzystaj możliwość mieszania z innymi herbicydami

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

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.

Pontos®

Dołącz do nas!  
BASF Agro Polska   


