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Mocne rozwiązania na chwasty w zbożach
Autor: materiały firmowe
Data: 4 kwietnia 2017

Wiosną duży problem stanowią uciążliwe chwasty jednoliścienne w zbożach,
takie jak miotła zbożowa, owies głuchy czy wyczyniec polny. Jak poradzić
sobie w sytuacji zachwaszczenia pola tymi gatunkami?
Producent środków ochrony roślin firma INNVIGO proponuje preparat Fenoxinn 110 EC, który
zawiera fenoksaprop-P-etylu – doskonale znaną substancję z grupy inhibitorów funkcjonowania
karboksylazy acetylo-CoA (wg HRAC grupa A). Substancja ta wykazuje wysoką skuteczność
w zwalczaniu chwastów jednoliściennych – miotły zbożowej, owsa głuchego i wyczyńca
w uprawach zbożowych. Fenoxinn 110 EC to rozwiązanie polecane w przypadku zaobserwowania
odporności miotły zbożowej na dotychczas stosowane herbicydy. Środek najskuteczniej zwalcza
chwasty od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia, w przypadku miotły zbożowej środek najlepiej
stosować w fazie 2 do 8 liści tego chwastu.
Fenoxinn 110 EC to rozwiązanie polecane w przypadku zaobserwowania odporności miotły
zbożowej na dotychczas stosowane herbicydy.

Dobre rozwiązania na chwasty w zbożach nie muszą być drogie
Zaletą produktu jest jego cena – niższa niż innych preparatów opartych o fenoksaprop-P-etylu.
Dotychczas środki oparte o tę substancję były drogie, Fenoxinn jest przystępny cenowo – zarówno
samodzielnie, jak i w oferowanych przez producenta zestawach do zwalczania chwastów w zbożach
jarych i ozimych.

W zestawie może więcej!
W celu zwalczenia chwastów jedno- i dwuliściennych, INNVIGO poleca zastosowanie herbicydów
Fenoxinn 110 EC z innymi herbicydami: w zbożach ozimych z produktami Tytan 75 SG
i Herbistar 200 EC, natomiast w zbożach jarych łącznie ze środkami Tristar 50 SG
i Herbistar 200 EC.
Środki można zastosować zarówno w mieszaninie przy jednym zabiegu, jak i w zabiegach
sekwencyjnych – w zależności od potrzeb. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest spektrum
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zwalczanych chwastów – ten zestaw zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne z przytulią czepną
i miotłą zbożową włącznie. Więcej informacji na temat herbicydu Fenoxinn 110 EC można znaleźć
w ulotce produktu.

Czy artykuł był przydatny?
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