
HERBICYD

Activus® 400 SC
Aktywny i wszechstronny!

Sprawdzony  
i niezawodny 

herbicyd o szerokim 
zastosowaniu.



Wysoka koncentracja substancji czynnej w litrze 
produktu niesie za sobą korzyści w postaci:

 oszczędności czasu przy przygotowaniu cieczy 
roboczej, dzięki obniżonym dawkom produktu,

 oszczędności powierzchni magazynowej.

Okres połowicznego rozpadu pendimetaliny 
w glebie (DT50), czyli czas, w ciągu którego ilość 
substancji czynnej zmniejsza się o połowę, wynosi 
64-86 dni. Oznacza to, że Activus 400 SC pozostaje 

skuteczny w glebie przez kilka tygodni, ograniczając 
zachwaszczenie wtórne poprzez oddziaływanie  
na chwasty później kiełkujące.

 jeszcze bardziej skoncentrowany, 

 długotrwały efekt herbicydowy,

 ogranicza zachwaszczenie wtórne,

 wyjątkowo szeroki zakres upraw chronionych.

gwiazdnica pospolita

jasnota purpurowa

psianka czarna łoboda

jasnota różowa

miotła zbożowakomosa biała

Activus 400 SC dzięki pendimetalinie 
oddziałuje najskuteczniej na chwasty 
w okresie ich kiełkowania oraz podczas 
wschodów, dzięki czemu może być 
zastosowany doglebowo lub nalistnie.

Activus 400 SC – jeszcze bardziej  
skoncentrowany

Activus 400 SC – długotrwały efekt herbicydowy

Activus 400 SC

chwastnica jednostronna

szarłat szorstki

tasznik pospolity

fiołek polny
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 Pszenica ozima, jęczmień ozimy,  
żyto ozime, pszenżyto ozime.

Termin stosowania: stosować jesienią, po wschodach 
zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech liści 
właściwych (BBCH 10-13).

Zalecana dawka: 4 l/ha.

Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie  
od początku rozwoju liści do fazy trzech liści 
właściwych.

 Ziemniak
Termin stosowania: środek stosować po sadzeniu do fazy,  
gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

Zabieg wykonać na minimum 7 dni przed wschodami 
ziemniaka, po uprzednim obredleniu i ostatecznym 
ukształtowaniu redlin, na wilgotną glebę.

W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów 
stosować Activus 400 SC w mieszaninie zbiornikowej 
z Racer® 250 EC.

Activus 400 SC 4 l/ha

    Activus 400 SC 2 l/ha   
+ Racer 250 EC 1,5 l/ha  
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Activus 400 SC 3-4 l/ha

Activus 400 SC – wyjątkowo szeroki zakres upraw 
chronionych



® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

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.

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00–121 Warszawa, 
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e–mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Pobierz 
aplikację

Agro Porada
Dołącz  
do nas

Porada Agrotechniczna 22 395 66 66
Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz

na www.adama.com/polska

ZESKANUJ KOD

Uprawa Termin stosowania
Zalecana dawka  

dla jednorazowego 
zastosowania

wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści 
do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13)

4,0 l/ha

po siewie, do fazy gdy kiełek przebija okrywę nasienną 
(BBCH 00-07)

3,0-4,0 l/ha

przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu 3,0-4,0 l/ha

wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liścień przebija 
okrywę nasienną (BBCH 00-07)

3,0-4,0 l/ha

bezpośrednio po siewie, a przed wschodami rośliny 
uprawnej (BBCH 00-07)

po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się 
w fazie 1-2 liści

2,5-4,0 l/ha

2,5-3,5 l/ha

bezpośrednio po sadzeniu ząbków, a przed wschodami 
rośliny uprawnej (BBCH 00-07) 

po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 
liści (BBCH 11-12)

2,5-4,0 l/ha

2,5-3,5 l/ha

od wiosny do jesieni, przed wysadzeniem rozsady 3,0-4,0 l/ha

doglebowo, do 3 dni po siewie, ale przed wschodami prosa 
lub sorga (BBCH 00-05)

po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-3 liści (BBCH 11-
13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12)

3,5-4,0 l/ha

wiosną po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się  
na powierzchnię gleby (BBCH 00-09)

4,0 l/ha

jesienią, po wschodach traw od fazy szpilkowania do fazy 
trzech liści właściwych (BBCH 10-13) 

4,0 l/ha

po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną 
(BBCH 00-07)

3,0-4,0 l/ha

środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej  
do gruntu

3-4l/ha

*  Uprawy małoobszarowe – odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobsza-
rowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Kukurydza

Marchew

Kapusta głowiasta 
biała, kapusta głowiasta 
czerwona, kalafior

Cebula uprawiana 
z siewu

Cebula szalotka 
uprawiana z siewu*

Czosnek*

Brokuł*

Sorgo zwisłe, proso 
zwyczajne* 

Słonecznik zwyczajny*

Plantacje nasienne 
traw*
Pietruszka korzeniowa, 
pasternak, salsefia, 
brukiew jadalna, rzepa*
Kalarepa, kapusta 
brukselska, kapusta 
włoska*


