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Biathlon® 4D  

Vodilna štiridimenzionalna zaščita pred pleveli   
za učinkovito pridelavo vseh vrst žit
Sodobni tržni pridelovalci žit se srečujejo s številnimi izzivi: rastočo zahtevo po časovno in stroškovno učinkoviti 
pridelavi, pravilni odločitvi pri izboru najboljše sorte in fitofarmacevtskega sredstva ter upoštevanju zakonodajnih 
določil in tehnoloških navodil. Ob rastočih zahtevah profesionalne pridelave pa ostajajo vplivni tudi tradicionalni 
dejavniki, kot so: vreme, konkurenčna proizvodna cena in zahteve po zadoščanju kriterijev dobre kmetijske prakse.

Biathlon® 4D, najnovejši herbicidni uspeh družbe BASF,  je namenjen olajšanju življenja pridelovalcem žit.

Biathlon® 4D je prednostna izbira kmetovalcev, ki iščejo resnično vsestranski izdelek za zadovoljitev 4 bistvenih 
zahtev dobre kmetijske prakse:

1. Časovna prilagodljivost

 Biathlon® 4D – se lahko uporablja v širokem razponu razvojnih stadijev žita. 

 Omogoča škropljenje v najprikladnejšem razpoložljivem času pridelovalca

2. Vremenska neodvisnost

 Biathlon® 4D se lahko uporablja tudi pri nizkih temperaturah od pričetka vegetacije naprej in 
je odporen na spiranje že eno uro po nanosu. 

  Neodvisnost od temperatur in spremenljivih vremenskih pogojev

3. Neomejenost mešanja

 Biathlon® 4D se odlično meša z graminicidi, fungicidi, rastnimi regulatorji in gnojili. Aplicira se 
lahko tudi z nizkimi odmerki vode (tudi 100 l/ha). 

  Neomejen izbor sočasno uporabljenih proizvodov

4. Širok spekter učinkovanja

 Biathlon® 4D je ob odlični selektivnosti na vseh žitih zanesljiva in učinkovita rešitev večine 
širokolistnih plevelov.

 Jamstvo za zanesljiv pridelek
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Preizkušeni 2 aktivni snovi in napredna tehnologija  
za maksimalno učinkovitost

Netretirano Biathlon® 4D + Dash® HC

Tritosulfuron FlorasulamBiathlon® 4D
Napredna formulacija

+

Dash® HC
Zvišanje učinkovitosti

Biathlon® 4D  
Profil izdelka
Dve učinkoviti aktivni snovi 
Biathlon®4D vsebuje dve preverjeni, visoko učin-
koviti in zanesljivi aktivni snovi: tritosulfurom in 
florasulam.

Dopolnjujoč spekter delovanja
Dve aktivni snovi se v učinkovanju dopolnjuje-
ta tako, da Biathlon®4D zatira ves širokolisten 
plevel. 

Izboljšana zaščitena formulacija
Biathlon® 4D je sredstvo z najsodobnejšo obliko 
močljivih zrnc (WG). S tem je zagotovljen nanos 
aktivnih snovi na ciljno območje z maksimalno 
učinkovitostjo in sposobnostjo takojšnjega de-
lovanja.

Dash® HC – zvišuje učinkovitost 
Močilo Dash® HC se uporablja kot ključna kom-
ponenta v tehnologiji Biathlon® 4D. Dash® HC 
maksimira sprejem in premeščanje aktivne snovi 
s tem, da pospeši vsrkanje aktivne snovi in iz-
boljša omočenost.
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Način delovanja
Tritosulfuron
Tritosulfuron je sulfonil sečnina. Deluje tako, 
da zavira encim acetolaktat-sintazo (ALS), ki 
je potreben za nastajanje različnih aminokislin 
pri rastlinah.

Florasulam 
Florasulam spada med dobro preizkušene 
aktivne sestavine, ki pripadajo kemijskemu 
razredu triazolopirimidinov. Podobno kot tri-
tosulfuron tudi ta spojina zavira encim ALS. 
Posledično plevel izgubi sposobnost sinteze 
beljakovin, kar privede do propada tretiranega 
plevela.

Obe kemikaliji se primarno absorbirata prek 
listne površine. Po absorpciji se aktivne sesta-
vine  razširijo  po celotni  rastlini in s pomočjo 
translokacije dosežejo rastne predele v listu in 
koreninah, kjer se sproži proces kemijskega 
zaviranja.

Prednost kombiniranja tritosulfurona in flo-
rasulama izvira iz različnih kemijskih skupin, 
kar se posledično odraža pri tem, da imata ti 
učinkovini različno sposobnost vezave na ASL 
encime ter različen sprejem in premeščanje.

Rezultat tega je:

 Stabilnejše delovanje v spremenljivih 
vremenskih pogojih.

 Sinergičen učinek na odpornejši plevel.

 Učinkovita rezistentna strategija.

Trgovsko ime: Biathlon® 4D

Aktivna snov: Tritosulfuron  
(714 g/kg)

Florasulam  
(54 g/kg)

Kemijska skupina: Sulfonil sečnina Triazolopirimidin

Način delovanja: ALS inhibitor (HRAC: B)

Formulacija: Močljiva zrnca (WG)

Sprejem in 
premeščanje:

Sprejem preko zelenega dela rastlin s 
sistemičnim premeščanjem po rastlini.

Spekter 
delovanja:

Enoleten in večleten širokolisten plevel v 
vseh ozimnih in jarih žitih (pšenica, trda 
pšenica, ječmen, rž, tritikala, oves, pira)

Odmerek: Ozimna in jara žita (BBCH 13-39):  
50-70 g/ha. 
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Biathlon® 4D  
1. Časovna prilagodljivost 

Biathlon® 4D 
omogoča širok razpon uporabe spomladi, 
od stopnje rasti 13 do 39. To pomeni, da 
se lahko sredstvo uporablja v najzgodnejših 
fenoloških fazah (ozimne sorte) oziroma od 
stopnje razvitega 3. lista (jare sorte žit) do 
stopnje rasti 39 (stopnja zastavičarja). 

Nizke temperature nimajo negativnih učinkov 
na sprejem aktivnih snovi, pod pogojem, da 
je plevel že v fazi aktivne rasti.

Širok razpon uporabe: obsežen spekter  
širokolistnega plevela, vključno z Galium, 
Papaver in Centaurea

13 21 25 29 30

Ozimna žita: od pričetka spomladanske vegetacije…

Rastni stadiji BBCH

Biathlon® 4D 50-70 g/ha       + Dash® HC
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Širok razpon uporabe v spomladanskem 
času vse do razvojne stopnje zastavičarja 
(BBCH 13–39).

Zgodnja uporaba od fenološke faze BBCH 13: 
zatiranje plevela se začne v spomladanskem 
času:

–   s pričetkom vegetacije (ozimna žita)

–    v fenološki fazi od razvitega 3. lista  
(jara žita)

V primeru kasnejše uporabe, do faze BBCH 39: 
možnost mešanja s fungicidi.

 

31 32 37 39

Jara žita: v fenološki fazi od razvitega  
           tretjega lista

Biathlon® 4D 50-70 g/ha       + Dash® HC
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Temperaturna fleksibilnost

Kombinacija aktivnih snovi ob pospešeni in zvi-
šani absorpciji, kot posledica dodajanja močila 
Dash® HC omogoča, da se Biathlon® 4D učin-
kovito vnese v rastlino ter deluje v času rasti.

Delovanje pri nizkih temperaturah

Biathlon® 4D zatira ciljne vrste plevela, vse 
od vzgodnjega vznika rastline, takoj ko so 
temperature nad 3 °C. To omogoča uporabo 
v spomladanskem času, tudi, ko so nočne 
temperature nižje, brez vpliva na učinkovitost 
delovanja.  
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Biathlon® 4D  
2. Vremenska neodvisnost

Učinkovito delovanje pri nihanju 
spomladanskih temperatur
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Odporen na dež

Spremenljive vremenske razmere v spomladanskem času niso bistvena ovira pri uporabi herbicida Biathlon® 4D. 
WG formulacija je odporna na dež že eno uro po nanosu in zagotavlja učinkovito zatiranje plevela pri spremenljivih 
vremenskih razmerah.

Ø CHEAL, GALAP, * PAPRH, *= 20 mm dež v času 20 min, psevdo-oglajena tla, poskus v rastlinjaku

brez dežja 1h po dežju

50 g/ha Biathlon® 4D + 0,5 l/ha Dash® HC

3h po dežju
50

60

70

80

90

100

% control
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Široka kompatibilnost 

Biathlon® 4D se odlično meša z graminicidi, fun-
gicidi, regulatorji rasti in tekočimi gnojili. To dopuš-
ča prilagoditev škropilnega programa za dosego 
optimalne tehnologije in hitrosti izvedbe aplikacije.

Nizek volumen vode

Izboljšana, zaščitena formulacija WG se lažje 
raztaplja in škropi z nizkim odmerkom vode, kar 
omogoča hitrejšo izvedbo škropljenja in krajši čas 
za pripravo škropilne brozge.

Za vsa žita

Biathlon® 4D se lahko uporabi v vseh ozimnih in 
jarih žitih.

Odlična toleranca do rastlin omogoča izjemno 
prilagajanje uporabe ob številnih možnostih načr-
tovanja izvedbe škropljenja. 

Biathlon® 4D  
3. Neomejenost mešanja
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Dash® HC – zvišuje učinkovitost 

Biathlon® 4D 
uporabljajte skupaj z močilom Dash® HC.

Dash® HC je močilo, ki v kombinaciji s herbicidom 
Biathlon® 4D zagotavlja maksimalno delovanje na 
plevele ne glede na dejavnike okolja. 

Prednosti dodajanja Dash® HC:

 Optimira širjenje kapljic po površini lista.

 Poveča hitrost in prehod aktivne snovi v vo-
ščeno povrhnjico lista.

 Zvišuje odpornost na spiranje in sprejem pri 
nizki vlažnosti zraka.

 Zmanjšuje negativen vpliv trde vode (visok 
pH/kalcij).

Dash® HC zvišuje tudi učinkovitost drugih sočasno 
dodanih sredstev (npr. graminicidov). Zato ga pri-
poročamo kot neobhoden dodatek v vseh primerih 
predvidene uporabe Biathlon® 4D.

Hitro vsrkanje v 
listno površino
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Biathlon® 4D odlično deluje na vse gospodarsko pomembne širokolistne plevele v žitih, vključno s smolencem, 
makom, modrim glavincem, kamilico, navadno zvezdico, križnicami, škrlatnordečo mrtvo koprivo, jetičniki, ščiri, 
belo metliko, krvomočnico, dresnimi in drugimi.

Amaranthus  
(AMARE)

Centaurea 
(CENCY)

Galium 
(GALAP)

Geranium  
(GERSS)

Chenopodium  
(CHEAL)

Lamium  
(LAMPU)

Biathlon® 4D  
4. Širok spekter učinkovanja

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Amaranthus 
retroflexus

Centaurea 
cyanus

Galium 
aparine

Geranium 
pusillum

Učinkovitost v % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chenopodium  
album

Lamium 
purpureum

Matricaria 
chamomilla

Polygonum 
aviculare

Učinkovitost v %

BBCH 13-29              BBCH 30-39

Čas tretiranja:
Odmerek: Biathlon® 4D 50 g/ha + Dash® HC   
Vir: poljski poskusi (Evropa), 2009-2012
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Varnost rastlin

Pri opravljeni poskusni rabi je bilo dokazano od-
lično delovanje herbicida Biathlon® 4D tako pri 
ozimnih kot pri jarih žitih, vključno s pšenico (tudi 
durum in pira), ječmenom, ržjo, tritikalo in ovsom.

Varen za bodoči pridelek

Tako tritosulfuron kot florasulam imata kratek obstoj 
v tleh in se hitro razgradita. Zaradi hitre razgradnje 
sta spojini izjemno varni za pridelek naslednje letine 
in omogočata sejanje vseh vrst pridelka (npr. oljna 
ogrščica, sladkorna pesa, koruza in seveda vse 
žitarice) na površinah, kjer so se pridelovala žita, 
tretirana s herbicidom Biathlon® 4D, ne glede na 
metodo obdelave zemlje.

Lamium  
(LAMPU)

Matricaria  
(MATCH)

Polygonum  
(POLAV)

Papaver  
(PAPRH)

Stellaria  
(STEME)

Sinapis  
(SINAR)

Veronica  
(VERPE)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Papaver rhoeas

Sinapis spec.

Stellaria media

Veronica persica

Učinkovitost v %
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 BBCH 13-29 BBCH 30-39

Aethusa cynapium    

Amaranthus retroflexus      

Ambrosia artemisifolia           

Anacyclus radiatus      

Anagallis arvense         

Anchusa arvensis      

Anthemis arvense           

Anthemis spec.           

Aphanes arvensis         

Arabidopsis thaliana      

Beta species           

Brassica napus var. napobrassica           

Cannabis sativa      

Capsella bursa-pastoris           

Cardaminopsis arenosa      

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           

Euphorbia helioscopia
Fumaria officinalis           

Galeopsis tetrahit           

Galium aparine           

Galium spec.           

Geranium pusillum     

Lactuca serriola         

Lamium amplexicaule         

BBCH 13-29 BBCH 30-39

Lamium purpureum   

Lathyrus tuberosus
Matricaria chamomilla           

Matricaria inodora           

Matricaria maritima           

Matricaria matricarioides           

Medicago sativa      

Mercurialis annua      

Myosotis arvensis     

Myosurus minimus
Papaver rhoeas           

Picris echioides           

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           

Torilis arvensis  

Veronica agrestis   

Veronica arvensis    

Veronica hederaefolia   

Veronica persica  (  )  

Veronica polita  

Veronica triphyllos
Vicia cracca         

Vicia villosa           

Viola arvensis  

Viola tricolor  

Winter oilseed rape       

Biathlon® 4D  
4. Širok spekter delovanja

      95-100      90-94      85-89     70-84    0-69Učinkovitost v %
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Bistvene prednosti  
za kmetovalce
Zaradi delovanja in vsestranske uporabe je Biathlon® 4D 
zelo pomembno dopolnilo naboru spomladanskih 
herbicidov:

1. Časovna prilagodljivost 

 Širok časovni razpon za nanašanje 
  Od fenološke faze BBCH 13-39 (od faze 3. listov 

žit do stopnje zastavičarja).

  Omogoča škropljenje v najprikladnejšem 
     razpoložljivem času za pridelovalca

2. Vremenska neodvisnost

 Širok temperaturni razpon in odpornost na dež:
  Zanesljiva učinkovitost pri nižjih temperaturah. 
  Dobra odpornost na dež (v roku 1 ure) omogoča 

uporabo v spremenljivih vremenskih razmerah. 

 Neodvisnost od temperatur in spremenljivih 
     vremenskih pogojev

3. Neomejenost mešanja 

 Odlična kompatibilnost pri mešanju
  Manjša količina vode prihrani čas in denar.
  Učinek ojačanega delovanja močila Dash® HC 

zagotavlja učinkovitost herbicida Biathlon® 4D in 
drugih pripravkov. 

 Neomejen izbor sočasno uporabljenih 
     proizvodov

4. Širok spekter učinkovanja

 Učinkovito zatiranje vseh vrst širokolistnih plevelov
  Enostavno: en izdelek za vsa žita.
  Zanesljivo: izjemen nadzor pri različnih 

vremenskih pogojih.
  Varno: za pridelek; ni omejitve kolobarja.

 Jamstvo za zanesljiv pridelek



1. Časovna prilagodljivost – Širok razpon nanašanja, nanašajte pri pogojih, ki vam najbolj ustrezajo.

2. Vremenska neodvisnost – Temperaturna toleranca in odpornost na dež.

3. Neomejenost mešanja – Široka kompatibilnost pri mešanju in visoka varnost žit.  

4. Širok spekter učinkovanja – Izjemno učinkovito zatiranje vseh vrst širokolistnih plevelov.
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