
4πλό όφελος για τον παραγωγό
Καταπολεμά τα πλατύφυλλα ζιζάνια σε 4 διαστάσεις

Xρήση ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες

Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής

Άριστη συνδυαστικότητα με συγκεκριμένα αγρωστωδοκτόνα

Ευρύ φάσμα δράσης

Biathlon® Super WG
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Αψέκαστο Biathlon® Super WG
+ Dash EC

Biathlon® Super WG 
Προφίλ προϊόντος

Δυο καταξιωμένες δραστικές ουσίες σε συνδυασμό 
για μέγιστη απόδοση

Tritosulfuron FlorasulamBiathlon® Super WG
Εξελιγμένo formulation

+
Dash® HC

Ενίσχυση απόδοσης

Εμπορική ονομασία Biathlon® Super WG

Δραστική ουσία Tritosulfuron  
(714 g/kg)

Florasulam  
(54 g/kg)

Χημική ομάδα Σουλφονυλουρία Τριαζολοπυριμιδίνη

Τρόπος δράσης Αναστολέας ALS (HRAC: B)

Μορφή Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

Πρόσληψη & 
μεταφορά στο 
φυτό

Πρόσληψη μέσω του χλωρού ιστού με 
διασυστηματική μεταφορά στο φυτό

Φάσμα ζιζανίων Πλατύφυλλα ζιζάνια, όπως τα 
παπαρούνα, χαμομήλι καθώς και 
κολλητσίδα σε όλους τους τύπους 
σιτηρών

Δοσολογία 7 γραμ./στρέμμα σε όλα τα σιτηρά (στάδιο 
καλλιέργειας BBCH 13-39)

Καταπολέμηση σε 4 διαστάσεις 

Το Biathlon® Super WG είναι ένα μοναδικό 
ζιζανιοκτόνο που καταπολεμά τα πλατύφυλλα 
ζιζάνια σε τέσσερις διαστάσεις επιτυγχάνοντας την 
αποτελεσματική διαχείρισή τους σε όλα τα σιτηρά.
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Xρήση ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Ευρύ φάσμα δράσης.

Άριστη συνδυαστικότητα με συγκεκριμένα 
αγρωστωδοκτόνα.

Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής.
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Biathlon® Super WG 
     Χρήση ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες

Ευελιξία χρήσης

Χάρη στο συνδυασμό των δραστικών ουσιών και την 
ενισχυμένη αποτελεσματικότητα λόγω της προσθήκης 
του Dash® EC, το  Biathlon® Super WG απορροφάται και 
παραμένει ενεργό όσο τα ζιζάνια αναπτύσσονται και βγαίνουν 
από το χειμερινό λήθαργο. 

Αποτελεσματικότητα σε χαμηλές 
θερμοκρασίες

Το Biathlon® Super WG δρα στα ζιζάνια στόχους από την 
έναρξη της βλάστησης, η οποία μπορεί να συμβεί σε χαμηλή 
θερμοκρασία μέχρι 3°C. Αυτό επιτρέπει την αποτελεσματική 
χρήση την άνοιξη, ακόμα και αν υπάρχουν μεγάλες 

διακυμάνσεις στη θερμοκρασία.

Τα συμπτώματα και ο μαρασμός των ζιζανίων μπορεί να 
παρουσιαστούν πιο αργά στις χαμηλές θερμοκρασίες 
αλλά η αναστολή της ανάπτυξής τους ξεκινά λίγο μετά την 
εφαρμογή.

Ανθεκτικό στη βροχόπτωση

Οι ασταθείς καιρικές συνθήκες την άνοιξη δεν επηρεάζουν 
τη χρήση του Biathlon® Super WG. Η μορφή των 
εναιωρηματοποιήσιμων κόκκων (WG) είναι ανθεκτική στη 
βροχή μια ώρα μετά την εφαρμογή τους και προσφέρουν 
αξιόπιστη καταπολέμηση των ζιζανίων στις μεταβαλλόμενες 
καιρικές συνθήκες.

καθόλου βροχή βροχή + 1 ώρα

Biathlon® Super WG 7 γραμ./στρέμμα + Dash® EC 100 κ.εκ./στρέμμα

βροχή + 3 ώρες
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% καταπολέμηση

Πηγή: BASF European field trials 2008 - 2012
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Biathlon® Super WG 
     Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής

Το Biathlon® Super WG
προσφέρει μεγάλο παράθυρο εφαρμογής την 
άνοιξη. Αυτό σημαίνει πως το προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από πολύ νωρίς, από το στάδιο 
των τριών (3) φύλλων μέχρι την πλήρη έκπτυξη 
του φύλλου-σημαία.

Ευελιξία χρήσης
Χάρη στο συνδυασμό των δραστικών ουσιών και 
την ενισχυμένη αποτελεσματικότητα λόγω της 
προσθήκης του Dash® HC, το  Biathlon® Super 
WG απορροφάται και παραμένει ενεργό όσο 
τα ζιζάνια αναπτύσσονται και βγαίνουν από το 
χειμερινό λήθαργο. 

Μεγάλα χρονικά διαστήματα

Biathlon®      Super WG 7 γραμ./στρέμμα  +  Dash® HC 100 κ.εκ./στρέμμα

13 21 25

Πρώτη εφαρμογή:   
από το στάδιο των τριών 
(3) φύλλων

Στάδια ανάπτυξης σύμφωνα με 
το στάδιο ανάπτυξης BBCH

2.
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εφαρμογής για ένα ευρύ φάσμα ζιζανίων: πρώιμα και όψιμα

Biathlon®      Super WG 7 γραμ./στρέμμα  +  Dash® HC 100 κ.εκ./στρέμμα

29 30 31 32 37 39

Τελευταία εφαρμογή:  
Χρησιμοποιήστε μέχρι την πλήρη 
έκπτυξη του φύλλου - σημαία
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Συνδυάζεται άριστα με ζιζανιοκτόνα

Συμβατότητα 

Το Biathlon® Super WG συνδυάζεται άριστα με 
συγκεκριμένα αγρωστωδοκτόνα σε μίγματα βυτίου. 
Έτσι, ο παραγωγός έχει ευελιξία στη διαμόρφωση του 
προγράμματος ψεκασμών για καλύτερη διαχείριση της 
καλλιέργειας και ταχύτερη εφαρμογή.

Μικροί όγκοι νερού 

Η προηγμένη μορφή εναιωρηματοποιήσιμων κόκκων 
(WG) μπορεί να αναμειχθεί και να ψεκαστεί με 
όγκο νερού από 10 έως 40 λίτρα/στρέμμα. Έτσι, ο 
παραγωγός κερδίζει χρόνο κατά την παρασκευή του 
ψεκαστικού διαλύματος.

Όλα τα σιτηρά

Το Biathlon® Super WG μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
όλους τους τύπους σιτηρών.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες 
και δόσεις εφαρμογής.

Biathlon® Super WG 
     Άριστη συνδυαστικότητα3.
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Biathlon® Super WG 
     Ευρύ φάσμα δράσης4.

Χρονικό διάστημα ασφάλειας  

Tα Τritosulfuron και Florasulam έχουν μικρή διάρκεια ημίσιας 
ζωής στο χώμα και αποσυντίθενται ταχύτατα. Σε περίπτωση 
αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το 
ζιζανιοκτόνο, στον ίδιο αγρό μπορεί να σπαρούν άμεσα 
σιτηρά ή αραβόσιτος. Πλατύφυλλες καλλιέργειες μπορεί 
να σπαρούν μόνο μετά την πάροδο 60 - 80 ημερών και αφού 
προηγηθεί άροση σε βάθος 10 - 15 εκατοστών.

Ασφάλεια καλλιέργειας 

Έχει αποδειχθεί στη διάρκεια πειραμάτων πως το Biathlon® 
Super WG εμφανίζει έξοχη εκλεκτικότητα και είναι ασφαλές 
όταν η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις 
στις καλλιέργειες σιτηρών, όπως σιτάρι (ποικιλίες durum, 
spelt), κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε και βρώμη.

Το Biathlon® Super WG καταπολεμά αποτελεσματικά  όλα τα κύρια πλατύφυλλα ζιζάνια της χώρας, όπως τα: 
Παπαρούνα, Χαμομήλι, Στελλάρια, Σινάπι, Λάμιο, Βερόνικα, Λουβουδιά, Πολυκόμπι, καθώς και την Κολλητσίδα.

Κολλητσίδα Λουβουδιά  Λάμιο Χαμομήλι  Πολυκόμπι  Παπαρούνα  Στελλάρια  Σινάπι  Βερόνικα  



® Σήμα κατατεθέν της BASF.

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι

Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100, Fax: 210 68.60.200
http://www.basf-agro.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. 
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
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1. Χρήση ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες
 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

2. Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής
 Ευρύ διάστημα εφαρμογής, σύμφωνα με την ευχέρεια του παραγωγού.

3. Άριστη συνδυαστικότητα με συγκεκριμένα  
 αγρωστωδοκτόνα
 Ευκολία κατά τον συνδυασμό του με συγκεκριμένα αγρωστωδοκτόνα 
 και εκλεκτικό σε όλα τα σιτηρά.

4. Ευρύ φάσμα δράσης
 Άριστη καταπολέμηση των κύριων πλατύφυλλων ζιζανίων με ένα μόνο προϊόν.

Biathlon® Super WG  
Οφέλη για τον παραγωγό


