Profesjonalny herbicyd
dla szkółkarstwa
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Logo 310 WG to jedyny preparat do zwalczania chwastów w uprawach drzewek bożonarodzeniowych oraz szkółkach roślin iglastych. Wykazuje skuteczność przeciwko szeregowi
uporczywych chwastów jedno- i dwuliściennych.
Sposób działania
Dzięki dwóm substancjom aktywnym (foramsulfuron i jodosulfuron) preparat zwalcza nawet
trudne do usunięcia chwasty. Pobieranie środka
odbywa się głównie poprzez liście chwastów. Do
zatrzymania wzrostu chwastów dochodzi już po
kilku dniach, zaś po 10-15 dniach możemy zaobserwować ich żółknięcie. Obumieranie chwastów
następuje po kolejnych 2-4 tygodniach.
Preparat Logo cechuje się długotrwałym działaniem – do 3 miesięcy. Długość tego okresu zależy
od gleby i jej rodzaju – im cięższa i zasobniejsza,
tym dłuższy czas działania. Bardzo ważna jest
także struktura gleby – na ziemiach zbitych okres
działania będzie wydłużony, na glebach o pulchnej
strukturze – osłabiony. Preparat tworzy
warstwę utrzymującą się na powierzchni gruntu
i powstrzymuje kiełkowanie nowych chwastów.
Na glebach luźniejszych warstwa ta będzie mniej
skuteczna i zaobserwujemy liczniejsze kiełkowanie nowych chwastów.
Preparat Logo 310 WG należy stosować
w temperaturach powyżej 8-10 °C.
Termin zabiegu
Termin zabiegu jest kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność preparatu Logo 310 WG.
Oprysk należy przeprowadzić wiosną, przed
ruszeniem wegetacji roślin uprawianych.
W naszych warunkach klimatycznych jest to:
Ř'ODXSUDZ\GU]HZHNERĹRQDURG]HQLRZ\FK
– koniec kwietnia do początku maja
Ř'ODXSUDZV]NµāNDUVNLFKURĘOLQLJODVW\FK
– połowa kwietnia
Terminy te są ściśle związane z pogodą. Aby móc
opryskać całe rośliny bez zastosowania osłon,
oprysk należy wykonać najpóźniej tydzień przed
ruszeniem wegetacji i pękaniem pąków roślin
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opryskiwanych. W terminie późniejszym oprysk
może być wykonany tylko z zastosowaniem
osłon, bez opryskiwania całych roślin.
Przed zastosowaniem środka na każdej opryskiwanej po raz pierwszy odmianie należy wykonać
próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu
sezonu nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
Dawkowanie
Logo 310 WG 150 g/ha + Mero 842 EC 2 l/ha.
Dla zapewnienia optymalnej skuteczności, oprysk
należy wykonywać zawsze z dodatkiem adjuwantu Mero 842 EC, który dostarczany jest wraz
z produktem.
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.

Porównanie działania Logo 310 WG
i preparatów opartych na glifosacie na
plantacji drzewek bożonarodzeniowych
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* Badania wykonane w Danii.
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Zwalczane chwasty
Chwastnica jednostronna, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak piaskowy, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek
pospolity, perz właściwy, przetacznik polny,
przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna,

szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne,
wiechlina roczna, wierzbówka kiprzyca, rogownica pospolita, wyka ptasia, wyka wąskolistna,
żółtlica drobnokwiatowa, babka zwyczajna, ﬁołek
polny, ostrożeń polny, szczaw polny.

Zagony opryskane Logo 310 WG i zagony kontrolne

Porównania działania Logo 310 WG i preparatów opartych
na glifosacie na chwasty zimujące i nowo kiełkujące
Logo 310 WG 150 g/ha
+ Mero 842 EC 2 l/ha
Chwasty
Chwasty
jednoliścienne dwuliścienne
Skuteczność: Skuteczność:
84%
75%

Skuteczność
do 95%

Chwasty
dwuliścienne
Skuteczność:
70%
Chwasty
jednoliścienne
Skuteczność: 95%

Zimujące

Glifosat 1,5 l/ha

Nowo wykiełkowane

Chwasty jednoi dwuliścienne
Skuteczność: zerowa

Chwasty
Chwasty
jednoliścienne dwuliścienne
Skuteczność: Skuteczność:
76%
71%

Zimujące

Nowo wykiełkowane

* Badania wykonane w Danii.
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Najczęściej zadawane pytania
1. Czy mogę zastosować Logo w innym momencie sezonu wegetacyjnego niż wiosna?

3. Czy Logo mogę stosować w uprawie roślin
liściastych?

Tak, ale tylko z osłoną herbicydową, bez opryskiwania roślin uprawianych.

Nie, preparat Logo zarejestrowany jest tylko
w uprawie drzewek bożonarodzeniowych
i w szkółkach drzew iglastych.

2. Czy Logo można stosować opryskując całe
rośliny, bez osłon herbicydowych?
Tak, ale najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem wegetacji przez opryskiwane rośliny.
W innym przypadku niezbędne jest użycie
osłon herbicydowych. Przy pierwszym zastosowaniu na danej odmianie zaleca się wykonanie próby, celem sprawdzenia występowania
ﬁtotoksyczności.

4. Czy Logo mogę stosować w uprawie tui
i jałowców?
Tak, badania przeprowadzone w SGGW
wykazały, że preparat Logo powinno się
w tych uprawach stosować opryskiwaczem
z osłonami herbicydowymi.
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Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
tel.: 22 572 36 12, fax: 22 572 36 09
http://www.environmentalscience.bayer.pl/

Adam Paweł Puściński
tel.: 601 597 252
adam.puscinski@bayer.com

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 na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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