


Herbicid za zatiranje enoletnega in 
večletnega ozkolistnega plevela

Aktivna snov: fluazifop-p-butil 12,5 %

Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)



• Foliarni sistemični herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela.  V 
rastlino vstopi preko korenin in nadzemnih poganjkov in se hitro premesti v ostale dele 
rastline. Zelo dobro deluje tudi na večletne ozkolistne plevele s podzemnimi rizomi. 

• Kmalu po tretiranju pleveli prenehajo rasti, kloroze in nekroze pa se pojavijo v nekaj 
tednih po tretiranju. 

• Aktivna snov: fluazifop-p-butil 12,5 %

• Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)

Osnovni podatki



Registracija v Sloveniji

registracija po kulturah odmerek

nasadi lupinarjev, pečkarjev, sliv, češenj, vinska trta 1-2 L/ha

sladkorna pesa, krmna pesa, sončnice 1-2 L/ha

oljna ogrščica 1,6 L/ha

fižol za stročje, grah za stročje in za  sveže zrnje, bob, lupina, grah in fižol za suho zrnje 1,6 L/ha

čebula, spomladanska čebula, šalotka 1,3 L/ha

por 1,2 L/ha

krompir 1,6 L/ha

rdeča pesa, korenje, pastinak, gomoljna zelena 1-2 L/ha

ajda, oljna buča, petršilj za koren in zelenje, belušna (stebelna) zelena in janež 1,5 L/ha

pogozdene površine (enoletni ozkolistni pleveli) 1-2 L/ha

pogozdene površine (večletni ozkolistni pleveli) 2,6 L/ha



tehnologija

• Edinstvena mešanica več pomožnih komponent
(olja, močila in adjuvanti)

• Pomagala ne vsebujejo aromatičnih topil, sestavine so 
pridobljene iz rastlinskih olj

• Pomagala za povečanje učinkovitosti ostanejo povezana z aktivno
snovjo od rezervoarja pa do mesta delovanja v notranjosti lista

• Pomagala so natančno prilagojena fizikalno-kemijskim lastnostim

fluazifop-P-butila kar zagotavlja optimalno delovanje

• Odlično zadrževanje nanosa na površini plevelov

• Zagotovljena hitra absorbcija v notranjost lista



ISOlink tehnologija omogoča, da je FUSILADE MAX v poskusih običajno bolj učinkovit
in zanesljiv od vseh drugih graminicidov.

• Odlične lastnosti emulzije - Pomožne snovi se tesno funkcionalno
prepletajo z učinkovino

• Odlično omočevanje - Maksimiziran stik brozge/učinkovine z listno površino
• Hitrejša absorbcija v list - Hitrejše in bolj zanesljivo delovanje

tehnologija



ISOlink tehnologija omogoča

hitrejše delovanje in večji vnos

učinkovine kot pri drugih

graminicidih.
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tehnologija



• ISOlink tehnologija omogoča hitrejši vnos v 

rastlino in veliko manjšo izpiranje z dežjem

kot pri drugih graminicidih.

• Rezultat je boljša učinkovitost in večja

zanesljivost delovanja.

• Razlike so še posebno velike pri zatiranju

pirnice in gluhega ovsa
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tehnologija



• Fluazifop-P se proti mestu delovanja premešča tako preko

ksilema kot tudi floema

• Hitro zaustavlja rast rastlin

• Učinkovina se kopiči v meristemskem tkivu poganjkov in korenin

• Odlična učinkovitost proti travnatim plevelom, ki se širijo

predvsem s koreninskim sistemom

Mesto

aplikacije

tehnologija



Izjemna selektivnost

kontrola1,5 L/ ha FUSILADE MAX



FUSILADE MAX se uporablja po vzniku plevela, ko imajo
ozkolistni pleveli razvita najmanj dva lista.

Priporočilo za uporabo

0,15 L/ha

FUSILADE MAX    +
Registriran odmerek 

v ciljani kulturi



Obiščite spletno stran www.CertisBelchim.si


