
Pēc apstrādes ar Biathlon 4D, nezāļu augšana apstājas un tās vairāk nekonkurē ar kultūraugiem
pēc barības vielām un ūdens. Nezāļu pilnīga atmiršana notiek vairāku nedēļu laikā.

Elastīgs lietošanas laiks

Neatkarība no laikapstākļiem

Maisījumu brīvība

Plašs iedarbības spektrs

4D risinājums efektīvai nezāļu ierobežošanai
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Ieteikumi lietošanai

Biathlon 4D 50 – 70 g/ha + VAV*
Ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles sējumos

Biathlon 4D 40 – 50 g/ha + VAV*
Vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu sējumos

4. Plašs iedarbības spektrs

Tirdzniecības nosaukums Biathlon 4D

Darbīgās vielas Tritosulfurons (714 g/kg) Florasulams (54 g/kg)

Ķīmiskā klase / grupa Sulfonilurea Triazolpirimidīni

Formulācija WG disperģējošas granulas

Pārvietošanās augā Uzņemšana caur lapām un sistēmiska pārvietošanās augā

Nezāļu spektrs Divdīgļlapji t.sk. madaras, rudzupuķes, magones

Devas 50 – 70 g/ha + virsmas aktīvā viela

Lietošanas laiks no 3 lapu stadijas līdz karoglapas fāzei

Iepakojums 0,5 kg un 1,05 kg

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

*  virsmas aktīvā viela

Tritosulfuronam un florasulamam abiem ir īss pussabrukšanas periods, kā rezultātā norit ātra
sadalīšanās augsnē. Šī straujā noārdīšanās sniedz drošību pēckultūru izvēlē (piemēram rapsis)
neatkarīgi no augsnes apstrādes veida, kāds seko ar Biathlon 4D apstrādātajiem graudaugiem.

Amaranthus retroflexus

Ambrosia artemisifolia

Anagallis arvense

Anchusa arventis

Anthemis arvernse

Anthemis spec.

Aphanes arvensis

Arabidopsis thaliana

Beta species

Brassica napus var. napobrassica

Capsella bursa-pastoris

Carum ridolfia

Centaurea cyanus

Chenopodium album

Chenopodium hybridum

Chenopodium polyspermum

Chrysanthemum coronarium

Chrysanthemum segetum

Cirsium arvense*

Consolida orientalis

Consolida regalis

Convolvulus arvensis*

Daucus carota

Daucus spec.

Descurainia sophia
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Fumaria officinalis

Galeopsis tetrahit

Galium aparine
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Geranium pusillum
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Lamium purpureum

Matricaria chamomilla

Matricaria inodora

Matricaria maritima

Matricaria matricarioides

Medicago sativa

Mercurialis annua
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Papaver rhoeas

Plantago spec.

Polygonum aviculare

Polygonum convolvulus

Polygonum persicaria

Raphanus raphanistrum

Rumex spec.

Sinapis arvensis

Sinapis spec.

Sonchus oleraceae

Stachys annua

Stellaria graminea

Stellaria media

Thlaspi arvense

Veronica agrestis

Veronica arvensis

Veronica hederaefolia

Veronica persica
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Vicia cracca

Vicia villosa

Viola arvensis

Viola tricolor

Winter oilseed rape

AS 13 – 29 AS 30 – 39 AS 13 – 29 AS 30 – 39
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(   )

* apstrādes gadā
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Biathlon 4D ir saimnieka pirmā izvēle,

ja viņš meklē tiešām daudzpusīgu

produktu, kas apmierina audzētāja

vajadzības četros dažādos aspektos:

1. Lietošanas laika elastīgums

2. Neatkarība no laikapstākļiem

3. Maisījumu brīvība

4. Plašs iedarbības spektrs

Biathlon® 4D

21. gadsimta lauksaimnieks savā profesionālajā darbībā

sastopas ar daudzveidīgiem izaicinājumiem. Efektīvas

saimniekošanas pamatā ir laika un ieguldījumu atdeve,

pareiza lēmumu pieņemšana šķirņu un augu aizsardzības

līdzekļu izvēlē, kā arī jaunāko normatīvo aktu prasību

ievērošana – saimniekošana ik gadu kļūst komplicētāka,

bet tradicionālie faktori – laikapstākļi, graudu un izejvielu

cenas – savu aktualitāti nezaudē.

Biathlon 4D ir jaunākais no BASF risinājumiem, kas

ievērojami uzlabo graudaugu audzētāju darbu.

Herbicīds reģistrēts visās ziemāju un vasarāju graudaugu kultūrās.

Deva: 50 g/ha Biathlon 4D + Dash EC AS 13 - 29 AS 30 - 39

1. Lietošanas laika elastīgums
Plašas iespējas pielāgot apstrādes laiku atbilstoši vajadzībām un kopējai
smidzināšanas shēmai jūsu tīrumā.

Biathlon 4D 50 – 70 g/ha + virsmas aktīvā viela

Vēlākos apstrādes termiņos AS 39
iespēja apvienot ar fungicīdu apstrādi

Agrākais lietošanas laiks:
ziemājos – atsākoties veģetācijai
vasarājos – no 3 lapu fāzes

Bez lietus Lietus pēc
1 stundas

Biathlon 4D efektivitāte. Deva: 50 g/ha + Dash 0,5 l/ha

Lietus pēc
3 stundām
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Teicama saderība tvertnes maisījumos ar:

viendīgļlapju herbicīdiem (nav antagonisma efekta),

augšanas regulatoriem,

šķidro mēslojumu,

fungicīdiem.

Efektivitāte tiek sasniegta pie dažādiem ūdens patēriņiem (100 l/ha – 400 l/ha).

Dash® EC – virsmas viela kā iedarbības veicinātājs

Optimizē pilienu pārklājumu uz auga lapu virsmas.

Paātrina darbīgo vielu iekļūšanu lapās.

Uzlabo lietus noturību un nodrošina uzņemšanu zema gaisa mitruma apstākļos.

Samazina specifisku ūdens īpašību ietekmi uz efektivitāti: augsts pH/ kalcija saturs.

Reģistrēts visās ziemāju un
vasarāju graudaugu kultūrās.

Ierobežo visas nozīmīgākās
divdīgļlapu nezāles.

Divas spēcīgas darbīgās vielas
darbojas sinerģiski un
nodrošina efektīvu un
konsekventu iedarbību.

Izcila kultūraugu drošība un
iekļaušanās augu maiņā.

4. Plašs iedarbības spektrs

3. Maisījumu brīvība

2. Neatkarība no laikapstākļiem

Izcila saderība tvertnes maisījumos, kas ļauj Biathlon 4D lietošanu pielāgot dažādiem
apstākļiem, nodrošinot optimālu apstrādi un laika ekonomiju.

Biathlon 4D ir plašs apstrādes laika intervāls – no veģetācijas atjaunošanās
pavasarī līdz pilnībā attīstījusies karoglapa (AS 13 – 39).

Biathlon 4D darbīgo vielu kombinācija nodrošina efektīvu iedarbību plašā
temperatūras amplitūdā. Jaunā WG formulācija ir lietusnoturīga jau
1 stundu pēc smidzināšanas.

Iedarbojas arī vēsā laikā.

Laba lietus noturība ļauj
pielietot nepastāvīgos
laikapstākļos.

Pie zemām
temperatūrām nezāļu
atmiršanas pazīmes
parādās lēnāk, bet nezāļu
augšana apstājas uzreiz
pēc apstrādes.

29 30 31 32 37 39252113

Efektīvi ierobežo visas svarīgākās
divdīgļlapu nezāles

Vienkāršība: viens produkts visām
graudaugu sugām: kviešiem,
miežiem, rudziem, tritikālei un auzām.

Uzticamība: izcila iedarbība
dažādos apstākļos.

Drošība: apstrādātajiem
kultūraugiem un pēckultūrām.

Baltā balanda
Chenopodium album

10020 40 60 800

Parastā rudzupuķe
Centaurea cyanus

10020 40 60 800

Zīda magone
Papaver rhoeas

10020 40 60 800

Ķeraiņu madara
Galium aparine

10020 40 60 800

Parastā virza
Stellaria media

10020 40 60 800

Tīruma kumelīte
Matricaria inodora

10020 40 60 800

Sārtā panātre
Lamium purpureum

10020 40 60 800

Tīruma sinepe
Sinapis arvensis

10020 40 60 800

Izcila saderība tvertnes
maisījumos.

Brīvība izvēlēties
partner-produktus.

Vieglāk pieņemt lēmumu.

Mazāks ūdens patēriņš
ietaupa gan laiku, gan naudu.

Dash EC nodrošina efektivitāti
kritiskos laikapstākļos.

Ātra uzsūkšanās lapā

%
pret kontroli



Biathlon 4D ir saimnieka pirmā izvēle,

ja viņš meklē tiešām daudzpusīgu
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2. Neatkarība no laikapstākļiem
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Biathlon® 4D

21. gadsimta lauksaimnieks savā profesionālajā darbībā

sastopas ar daudzveidīgiem izaicinājumiem. Efektīvas

saimniekošanas pamatā ir laika un ieguldījumu atdeve,

pareiza lēmumu pieņemšana šķirņu un augu aizsardzības

līdzekļu izvēlē, kā arī jaunāko normatīvo aktu prasību

ievērošana – saimniekošana ik gadu kļūst komplicētāka,

bet tradicionālie faktori – laikapstākļi, graudu un izejvielu

cenas – savu aktualitāti nezaudē.

Biathlon 4D ir jaunākais no BASF risinājumiem, kas

ievērojami uzlabo graudaugu audzētāju darbu.

Herbicīds reģistrēts visās ziemāju un vasarāju graudaugu kultūrās.

Deva: 50 g/ha Biathlon 4D + Dash EC AS 13 - 29 AS 30 - 39

1. Lietošanas laika elastīgums
Plašas iespējas pielāgot apstrādes laiku atbilstoši vajadzībām un kopējai
smidzināšanas shēmai jūsu tīrumā.

Biathlon 4D 50 – 70 g/ha + virsmas aktīvā viela

Vēlākos apstrādes termiņos AS 39
iespēja apvienot ar fungicīdu apstrādi

Agrākais lietošanas laiks:
ziemājos – atsākoties veģetācijai
vasarājos – no 3 lapu fāzes

Bez lietus Lietus pēc
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Biathlon 4D efektivitāte. Deva: 50 g/ha + Dash 0,5 l/ha

Lietus pēc
3 stundām
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Teicama saderība tvertnes maisījumos ar:

viendīgļlapju herbicīdiem (nav antagonisma efekta),

augšanas regulatoriem,

šķidro mēslojumu,

fungicīdiem.

Efektivitāte tiek sasniegta pie dažādiem ūdens patēriņiem (100 l/ha – 400 l/ha).

Dash® EC – virsmas viela kā iedarbības veicinātājs

Optimizē pilienu pārklājumu uz auga lapu virsmas.

Paātrina darbīgo vielu iekļūšanu lapās.

Uzlabo lietus noturību un nodrošina uzņemšanu zema gaisa mitruma apstākļos.

Samazina specifisku ūdens īpašību ietekmi uz efektivitāti: augsts pH/ kalcija saturs.
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Izcila saderība tvertnes maisījumos, kas ļauj Biathlon 4D lietošanu pielāgot dažādiem
apstākļiem, nodrošinot optimālu apstrādi un laika ekonomiju.

Biathlon 4D ir plašs apstrādes laika intervāls – no veģetācijas atjaunošanās
pavasarī līdz pilnībā attīstījusies karoglapa (AS 13 – 39).

Biathlon 4D darbīgo vielu kombinācija nodrošina efektīvu iedarbību plašā
temperatūras amplitūdā. Jaunā WG formulācija ir lietusnoturīga jau
1 stundu pēc smidzināšanas.

Iedarbojas arī vēsā laikā.
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Pie zemām
temperatūrām nezāļu
atmiršanas pazīmes
parādās lēnāk, bet nezāļu
augšana apstājas uzreiz
pēc apstrādes.
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ja viņš meklē tiešām daudzpusīgu
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21. gadsimta lauksaimnieks savā profesionālajā darbībā

sastopas ar daudzveidīgiem izaicinājumiem. Efektīvas

saimniekošanas pamatā ir laika un ieguldījumu atdeve,

pareiza lēmumu pieņemšana šķirņu un augu aizsardzības

līdzekļu izvēlē, kā arī jaunāko normatīvo aktu prasību

ievērošana – saimniekošana ik gadu kļūst komplicētāka,

bet tradicionālie faktori – laikapstākļi, graudu un izejvielu

cenas – savu aktualitāti nezaudē.

Biathlon 4D ir jaunākais no BASF risinājumiem, kas

ievērojami uzlabo graudaugu audzētāju darbu.

Herbicīds reģistrēts visās ziemāju un vasarāju graudaugu kultūrās.

Deva: 50 g/ha Biathlon 4D + Dash EC AS 13 - 29 AS 30 - 39

1. Lietošanas laika elastīgums
Plašas iespējas pielāgot apstrādes laiku atbilstoši vajadzībām un kopējai
smidzināšanas shēmai jūsu tīrumā.

Biathlon 4D 50 – 70 g/ha + virsmas aktīvā viela

Vēlākos apstrādes termiņos AS 39
iespēja apvienot ar fungicīdu apstrādi

Agrākais lietošanas laiks:
ziemājos – atsākoties veģetācijai
vasarājos – no 3 lapu fāzes

Bez lietus Lietus pēc
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Biathlon 4D efektivitāte. Deva: 50 g/ha + Dash 0,5 l/ha

Lietus pēc
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viendīgļlapju herbicīdiem (nav antagonisma efekta),

augšanas regulatoriem,

šķidro mēslojumu,

fungicīdiem.

Efektivitāte tiek sasniegta pie dažādiem ūdens patēriņiem (100 l/ha – 400 l/ha).
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Paātrina darbīgo vielu iekļūšanu lapās.
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Izcila saderība tvertnes maisījumos, kas ļauj Biathlon 4D lietošanu pielāgot dažādiem
apstākļiem, nodrošinot optimālu apstrādi un laika ekonomiju.

Biathlon 4D ir plašs apstrādes laika intervāls – no veģetācijas atjaunošanās
pavasarī līdz pilnībā attīstījusies karoglapa (AS 13 – 39).

Biathlon 4D darbīgo vielu kombinācija nodrošina efektīvu iedarbību plašā
temperatūras amplitūdā. Jaunā WG formulācija ir lietusnoturīga jau
1 stundu pēc smidzināšanas.
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Efektīvi ierobežo visas svarīgākās
divdīgļlapu nezāles

Vienkāršība: viens produkts visām
graudaugu sugām: kviešiem,
miežiem, rudziem, tritikālei un auzām.
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Tīruma kumelīte
Matricaria inodora

10020 40 60 800
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Brīvība izvēlēties
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Vieglāk pieņemt lēmumu.

Mazāks ūdens patēriņš
ietaupa gan laiku, gan naudu.

Dash EC nodrošina efektivitāti
kritiskos laikapstākļos.

Ātra uzsūkšanās lapā
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Pēc apstrādes ar Biathlon 4D, nezāļu augšana apstājas un tās vairāk nekonkurē ar kultūraugiem
pēc barības vielām un ūdens. Nezāļu pilnīga atmiršana notiek vairāku nedēļu laikā.

Elastīgs lietošanas laiks

Neatkarība no laikapstākļiem

Maisījumu brīvība

Plašs iedarbības spektrs

4D risinājums efektīvai nezāļu ierobežošanai
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Ieteikumi lietošanai

Biathlon 4D 50 – 70 g/ha + VAV*
Ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles sējumos

Biathlon 4D 40 – 50 g/ha + VAV*
Vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu sējumos

4. Plašs iedarbības spektrs

Tirdzniecības nosaukums Biathlon 4D

Darbīgās vielas Tritosulfurons (714 g/kg) Florasulams (54 g/kg)

Ķīmiskā klase / grupa Sulfonilurea Triazolpirimidīni

Formulācija WG disperģējošas granulas

Pārvietošanās augā Uzņemšana caur lapām un sistēmiska pārvietošanās augā

Nezāļu spektrs Divdīgļlapji t.sk. madaras, rudzupuķes, magones

Devas 50 – 70 g/ha + virsmas aktīvā viela

Lietošanas laiks no 3 lapu stadijas līdz karoglapas fāzei

Iepakojums 0,5 kg un 1,05 kg

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

*  virsmas aktīvā viela

Tritosulfuronam un florasulamam abiem ir īss pussabrukšanas periods, kā rezultātā norit ātra
sadalīšanās augsnē. Šī straujā noārdīšanās sniedz drošību pēckultūru izvēlē (piemēram rapsis)
neatkarīgi no augsnes apstrādes veida, kāds seko ar Biathlon 4D apstrādātajiem graudaugiem.

Amaranthus retroflexus

Ambrosia artemisifolia

Anagallis arvense
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Pēc apstrādes ar Biathlon 4D, nezāļu augšana apstājas un tās vairāk nekonkurē ar kultūraugiem
pēc barības vielām un ūdens. Nezāļu pilnīga atmiršana notiek vairāku nedēļu laikā.

Elastīgs lietošanas laiks

Neatkarība no laikapstākļiem

Maisījumu brīvība

Plašs iedarbības spektrs

4D risinājums efektīvai nezāļu ierobežošanai

37 39

Ieteikumi lietošanai

Biathlon 4D 50 – 70 g/ha + VAV*
Ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles sējumos

Biathlon 4D 40 – 50 g/ha + VAV*
Vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu sējumos

4. Plašs iedarbības spektrs

Tirdzniecības nosaukums Biathlon 4D

Darbīgās vielas Tritosulfurons (714 g/kg) Florasulams (54 g/kg)

Ķīmiskā klase / grupa Sulfonilurea Triazolpirimidīni

Formulācija WG disperģējošas granulas

Pārvietošanās augā Uzņemšana caur lapām un sistēmiska pārvietošanās augā

Nezāļu spektrs Divdīgļlapji t.sk. madaras, rudzupuķes, magones

Devas 50 – 70 g/ha + virsmas aktīvā viela

Lietošanas laiks no 3 lapu stadijas līdz karoglapas fāzei

Iepakojums 0,5 kg un 1,05 kg

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

*  virsmas aktīvā viela

Tritosulfuronam un florasulamam abiem ir īss pussabrukšanas periods, kā rezultātā norit ātra
sadalīšanās augsnē. Šī straujā noārdīšanās sniedz drošību pēckultūru izvēlē (piemēram rapsis)
neatkarīgi no augsnes apstrādes veida, kāds seko ar Biathlon 4D apstrādātajiem graudaugiem.
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