
Mocarz®

Mocny na chwasty 
w zbożach

 Niski koszt zabiegu na hektar
 Skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych – 

 w tym uciążliwych gatunków
 Ta sama niska dawka w zbożach i kukurydzy – 

 tylko 0,2 kg/ha
 Nowoczesna formulacja – granule łatwo rozpuszczalne w wodzie



Mocarz® 75 WG  0,2 kg/ha

Mocarz® 75 WG
0,2 kg/hazboża jare:

zboża ozime:

 w zbożach ozimych: 
od fazy 3 liści do końca 
fazy krzewienia

 w zbożach jarych: 
od fazy 3 liści do pełni 
fazy krzewienia

 faza rozwojowa chwa-
stów: najlepiej 2 do 4 
liści właściwych

 z regulatorami wzrostu (CCC)
 z nawozami dolistnymi (+RSM)
 z insektycydami (Fastac)
 z fungicydami (Duett Ultra, Duett Star, Corbel, Capalo, Opera Max)
 zarejestrowana mieszanka z Apyrosem* 
 z innymi herbicydami np. IPU, MCPA

 atrakcyjny koszt ochrony
 brak fi totoksyczności
 skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne
 najchętniej wybierany partner dla herbicydów 

 zwalczających chwastnicę jednoliścienną

Najważniejsze zalety:

Produkt skuteczny i bezpieczny w stosowaniu w łączonych zabiegach, np.:

* Znak zastrzeżony fi rmy Monsanto
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Mocarz® 75 WG + Olbras 88 EC*
0,2 kg/ha + 1,0 l/ha

+ herbicyd na chwasty jednoliścienne

chwasty
dwuliścienne:

chwasty jedno-
i dwuliścienne:

Mocarz® 75 WG + Olbras 88 EC*
0,2 kg/ha + 1,0 l/ha

Mocarz® 75 WG  0,2 kg/hazboża ozime:

Herbicyd Mocarz® 75 WG 
należy stosować wiosną:

Z b o ż a Ku k u r y d z a
Mocarz należy zawsze stosować 
z dodatkiem adiuwanta, ponie-
waż podnosi on skuteczność 
zwalczanych chwastów.

Zarejestrowany w owsie!

* Olbras 88 EC – zastrzeżony znak handlowy fi rmy OBROL Kulczyński Sp.j.



BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Mocny na chwasty 
w kukurydzy

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.

Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko
do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów,
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania
i stosowania tych produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą 
wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany 
roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, 
występowanie odpornych organizmów (np. szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp.
W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów 
lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności.


