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Biathlon® 4D  

A kalászosok új, 4-dimenziós gyomirtó szere
A gabonatermesztők manapság sokféle kihívással szembesülnek: hogyan lehet időt megtakarítani,  
hogyan lehet költséghatékonyabban gazdálkodni, hogyan lehet a legmegfelelőbb növényfajtát és növényvédő 
szert kiválasztani a termesztési feltételekhez, de nagyon fontos tisztában lenni a legújabb növényvédelmi és 
gazdasági szabályozásokkal is. A szakmai tudást napról napra új ismeretekkel kell gyarapítani, és naprakész 
információkat kell szerezni a hagyományos termesztést befolyásoló tényezőkről, például az időjárásról, 
terményárak alakulásáról, vagy a fejlődő mezőgazdasági technika további elemeiről a sikeres gazdálkodás 
érdekében.

A Biathlon 4D a BASF legújabb fejlesztése, amely a kalászos kultúrák termesztői számára nyújt modern  
és egyszerű gyomirtási megoldást. 

A Biathlon 4D egy sokoldalú termék, amelynek kedvező tulajdonságait négy dimenzióba gyűjtöttük össze:

1. Rugalmas időzítés  

 Tág felhasználási időszakban alkalmazható. 

 Rugalmasan juttatható ki a legmegfelelőbb időpontban

2.  Időjárásfüggetlen megoldás: 

 A Biathlon 4D a vegetációs időszak kezdetétől akár  alacsony hőmérsékleten is alkalmazható, és egy 
órával a kijutattás után már esőálló.

  Nagyobb függetlenség a hőmérsékleti ingadozásoktól és a változó időjárási körülményektől

3. Jó keverhetőség: 

 A Biathlon 4D kiválóan keverhető egyszikűírtó gyomirtó szerekkel, rovarölő szerekkel, gombaölő 
szerekkel, növekedésszabályozókkal és műtrágyákkal. 

  Jól keverhető más termékekkel

4. Széles hatásspektrum: 

 A Biathlon 4D megbízható és hatékony tavaszi megoldást kínál a gabonatermesztőknek minden 
jelentős kétszikű gabonagyomfaj ellen, miközben használata minden gabonakultúrában kiemelkedően 
biztonságos. 

 Hatékonyságával biztosítja a termést
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Két bizonyított hatóanyag és a speciális formuláció  
a maximális termésért 

Kezeletlen Biathlon 4D + Dash HC

Tritoszulfuron Floras
zulamBiathlon 4D

Speciális formuláció
+

Dash HC
Hatásfokozó

Biathlon® 4D  
Termékprofil
Két erős hatóanyag
A Biathlon 4D két ismert, kiemelkedő hatékony-
ságú és megbízható hatóanyagot tartalmaz, a 
tritoszulfuront és a floraszulamot.

Egymást kiegészítő gyomspektrum
A két hatóanyag egymást kiegészítő gyomspekt-
ruma biztosítja a Biathlon 4D hatékonyságát a 
teljes kétszikű gabonagyomflóra ellen.

Szabadalmi törvény által védett 
termékformuláció
A Biathlon 4D formulációja egy BASF 
által kifejlesztett, modern, vízben oldódó 
granulátum (WG) formuláció. Ez biztosítja, 
hogy a hatóanyagok maximális hatékonysággal 
jussanak el a hatáskifejtés helyére, és ott azonnal 
működésbe lépjenek.

Dash HC - hatásfokozó 
A Dash® HC a Biathlon 4D-technológia 
kulcseleme. A Dash HC tapadásfokozó és 
elterítő képessége maximalizálja a hatóanyagok 
felvételét és szállítódását a gyomnövényekben.

Szinergizmus
Ezen tényezők együttese a Biathlon 4D-ben 
szignifikáns hatásnövekedést eredményez a 
szóló hatóanyagok egyedi teljesítményéhez ké-
pest. Az eredmény: jobb gyomirtó hatás, amely 
megbízható és hatékony tavaszi megoldást kínál 
a gabonatermesztőknek kétszikűek ellen szinte 
bármilyen időjárási körülmények között.
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Hatásmód
Tritoszulfuron
A tritoszulfuron a szulfonilureák csoportjába 
tartozó hatóanyag, amely az acetolaktát-szin-
tetáz enzim (ALS) gátlása által fejti ki hatását.  

Floraszulam 
A floraszulam egy jól ismert hatóanyag, amely 
a triazolpirimidinek csoportjába tartozik. A 
tritoszulfuronhoz hasonlóan szintén az ALS 
enzim működését gátolja. 

Mindkét hatóanyag elsődlegesen a leveleken 
szívódik fel. A felvétel után a hatóanyagok, a 
gyomnövény minden részébe elszállítódnak 
és az ALS enzim működésének gátlásával le-
állítják az esszenciális aminosavak szintézisét. 
Ezen aminosavak hiányában a növények fejlő-
dése leáll, ami később a teljes pusztulásukhoz 
vezet. A kezelés először klorózisos tüneteket, 
levélhervadást okoz, amit a szövetek elhalása 
követ.

A tritoszulfuron és a floraszulam kombináció-
jának nagy előnye, hogy a két hatóanyag nem 
tartozik azonos hatóanyagcsoportba, külön-
böző módon kötődnek az ALS enzimhez, ami 
növeli a kombináció hatékonyságát.

Ennek eredménye:

 Megbízhatóbb hatás különböző környezeti 
körülmények között.

 Egymást erősítő hatás a nehezebben  
irtható gyomnövényeknél.

Márkanév Biathlon® 4D

Hatóanyag 
      

Tritoszulfuron  
(714 g/kg)

Floraszulam  
(54 g/kg)

Forgalmazási 
kategória:

I.

Hatóanyagcsoport Szulfonilureák Triazolpirimidinek

Hatásmód ALS-gátló (HRAC: B)

Formuláció Vízben diszpergálható granulátum (WG) 

Felvétel és 
szállítódás

Zöld növényi szöveteken jut be és 
szisztemikusan szállítódik a növényben

Hatásspektrum Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények

Dózis Tavaszi és őszi kalászosok (BBCH 13-39): 
Engedélyezett dózis: 40-70 g/ha
A BASF által javasolt dózis: 50 g/ha  
(hektáronként 1,0 liter Dash HC-vel kiegészítve)
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Biathlon® 4D  
1. Rugalmas időzítés 

Biathlon 4D 
Tág felhasználási időszakban használható 
tavasszal a háromleveles stádiumtól a 
zászlós levél kiterüléséig (BBCH 13–39).  Ez 
azt is jelenti, hogy a termék egészen korai 
időszakban, a vegetációs idő kezdetétől (őszi 
kalászosoknál) vagy háromleveles állapottól 
(tavaszi kalászosok) kijuttatható a zászlós 
levél kiterüléséig.

Tág felhasználási időszak a  széles gyomirtási spektrum érdekében: korán és későn

Biathlon 4D 50 g/ha  + Dash HC 1,0 l/ha

13 21 25

            Korai kezelés:    

Őszi kalászosok: 
vegetációs időszak kezdetétől (tavasszal)

Tavaszi kalászosok: 
Háromleveles állapottól

Fenológiai állapotok 
a BBCH skála alapján
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Tág felhasználási időszak a  széles gyomirtási spektrum érdekében: korán és későn

Biathlon 4D 50 g/ha  + Dash HC 1,0 l/ha

29 30 31 32 37 39

            Korai kezelés:    

Őszi kalászosok: 
vegetációs időszak kezdetétől (tavasszal)

Tavaszi kalászosok: 
Háromleveles állapottól

           Későbbi kezelések  

zászlós levél kiterüléséig használható (BBCH39):
(rugalmasan igazítható a gombaölő szeres kezelésekhez is)
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Hőmérsékleti rugalmasság

A hatóanyag-kombináció a Dash HC hatás-
fokozó hatásával együtt biztosítja a Biathlon 
4D felvételét és aktivitását a növényben, amint 
a gyomnövény a téli nyugalmi időszaka után 
fejlődésnek indul. 

Hatás alacsony hőmérsékleten

A Biathlon 4D gyomirtó hatását a vegetációs 
időszak elején akár 3°C-on is ki tudja fejteni. 
Ez biztosítja az ingadozó hőmérséklet ellenére 
a kora tavaszi gyomirtás hatékonyságát.

A kezelés tünetei lassabban jelennek meg 
és a gyomok pusztulása is jobban elhúzó-
dik, alacsony hőmérsékleteken, de a gyomok 
fejlődése a kezelés után nagyon gyorsan leáll.
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Biathlon® 4D  
2.  Időjárásfüggetlen megoldás

Megbízható hatás tavasszal széles 
hőmérsékleti értékek között
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Esőállóság 

A bizonytalan időjárási körülmények tavasszal kevesebb problémát okoznak a Biathlon 4D használatakor. A WG 
formuláció egy órával a kezelés után esőálló, és megbízható gyomirtó hatást biztosít változó időjárási körülmények 
között.

esőmentes eső egy óra múlva

Biathlon 4D 50 g/ha +  DASH HC 1,0 l/ha

eső 3 óra múlva
50

60

70

80

90

100

hatékonyság %
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Széles kompatibilitás 

A Biathlon 4D problémamentesen használha-
tó tankkeverékben: egyszikűirtókkal, gombaölő 
szerekkel, rovarölő szerekkel, növekedésszabá-
lyozókkal és folyékony műtrágyákkal. Ezáltal lehe-
tővé válik a permetezési program körülményekhez 
igazodó rugalmas összeállítása.

A permetlé vízmennyisége

A szabadalmaztatott WG formuláció miatt a 
termék könnyen oldódik. Kijuttatását 250-300 liter 
vízmennyiséggel javasoljuk hektáronként. 

Minden gabonában

A Biathlon 4D minden őszi és tavaszi gabonafélében 
is használható.

A kultúrnövényekre nézve kiváló szelektivitás segíti 
a tavaszi permetezési program kialakítását, mivel 
rugalmas kijuttatási időt tesz lehetővé.

Biathlon® 4D  
3. Jó keverhetőség
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Dash® HC – hatásfokozó 

Biathlon 4D 
Kijuttatása a Dash HC hatásfokozóval javasolt.

A Dash HC a Biathlon 4D-vel jól együttműködő 
adjuváns, amely maximalizálja a gyomirtó hatást, 
és biztosítja a kitűnő teljesítményt változó környezeti 
feltételek között. 

A Dash HC kedvező tulajdonságai: 

 Optimalizálja a permetlécseppek elterülését a 
levélfelületen

 Növeli a hatóanyagok felvételi sebességét és 
elterjedését a levélben

 Növeli az esőállóságot, és segíti a felvételt 
alacsony levegő-páratartalom esetén

 Redukálja a magas pH-jú, ill. magas 
kálciumtartalmú víz negatív hatását 

A Dash HC fokozza a tankkeverék további anya-
gainak (pl. egyszikűirtók) hatását is. A Dash HC 
használatát ezért minden esetben javasoljuk a  
Biathlon 4D-hez.

Gyors felvétel  
a levélen
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A Biathlon 4D hatékony védelmet biztosít minden jelentős kétszikű gabonagyomfaj ellen (ragadós galaj, pipacs, 
búzavirág, ebszikfű, tyúkhúr, árvacsalán, veronikafélék, szarkaláb félék, mezei acat, libatop, mezei pipitér, vadrepce, 
és keserűfűfélék. 

Mezei acat
(CIRAR)

Búzavirág  
(CENCY)

Ragadós galaj 
(GALAP)

Keleti szarkaláb 
(CONOR)

Mezei pipitér 
(ANTAR)

Árvacsalán 
(LAMPU)

Ebszikfű 
(MATCH)

Keserűfű 
(POLAV)

Biathlon® 4D  
4. Széles hatásspektrum

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mezei acat
(CIRAR)

Búzavirág  
(CENCY)

Ragadós galaj 
(GALAP)

Keleti szarkaláb 
(CONOR)

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

Mezei pipitér 
(ANTAR)

Árvacsalán 
(LAMPU)

Ebszikfű 
(MATCH)

Keserűfű 
(POLAV)

hatékonyság %

BBCH 13-29              BBCH 30-39

Kezelés ideje:
Dózis:  Biathlon 4D 50 g/ha + Dash HC 1,0 l/ha 
Forrás: európai szántóföldi kísérletek 2009-2012
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Biztonságos használat 

A Biathlon 4D kitűnő szelektivitását 
és az ajánlott technológia biztonsá-
gos használatát a szántóföldi kísér-
letek bebizonyították. Minden őszi és 
tavaszi gabonafélében (durumbúza, 
tönkölybúza, árpa, rozs, tritikálé és 
zab) biztonságosan alkalmazható.

Biztonságban az  
utóvetemény is  

A tritoszulfuron és a floraszulam egy-
aránt rövid felezési idejű hatóanyagok. 
Gyorsan lebomlanak a talajban, ezért 
a Biathlon 4D használata a gaboná-
ban kiemelkedően biztonságos bár-
milyen utóvetemény esetén. Legyen 
szó akár repcéről, cukorrépáról, ku-
koricáról vagy kalászosról bármilyen 
talajművelési mód esetén.  

Pipacs 
(PAPRH)

Tyúkhúr 
(STEME)

Vadrepce 
(SINAR)

Veronika 
(VERPE)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pipacs (PAPRH)

Vadrepce (SINAR)

Tyúkhúr (STEME)

Veronika (VERPE)

hatékonyság % 
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Biathlon® 4D  
4. Széles hatásspektrum

      95-100      90-94      85-89     70-84    0-69

*a kezelés évében

Forrás: BASF európai szántóföldi kísérletek 2008-2012 Hatékonyság %

 BBCH 13-29 BBCH 30-39

Baracklevelű keserűfű     

Bársonyos árvacsalán   

Borostyánlevelű veronika   

Ebszikfű           

Fehér libatop           

Füstike           

Gólyaorr     

Háromszínű árvácska  

Kaszanyűg bükköny         

Kék búzavirág         

Keleti szarkaláb           

Keszegsaláta         

Mezei acat*      (  )

Mezei árvácska  

Mezei pipitér           

Mezei sóska          

Mezei szarkaláb        

Mezei tarsóka           

Mezei tikszem         

Mezei veronika       

Mogyorós lednek

Nefelejcs     

BBCH 13-29 BBCH 30-39

Őszi káposztarepce árvakelés       

Parlagfű           

Pásztortáska           

Perzsa veronika  (  )  

Pipacs           

Piros árvacsalán     

Pokolvar libatop           

Porcsin(madár) keserűfű       

Ragadós galaj           

Sebforrasztó zsombor           

Sóskafélék          

Szélfű           

Szelíd csorbóka           

Szőrös disznóparéj           

Szöszös bükköny           

Szulák keserűfű       

Tarka kenderkefű           

Tarló tisztesfű           

Tyúkhúr           

Vadkender           

Vadrepce           

Vetési szarkaláb          
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Termékelőnyök
A Biathlon 4D hatékonysága és sokoldalúsága új érték 
a tavaszi gyomirtószer-palettán:

1. Rugalmas időzítés:

 Tágas felhasználási időszak 
  háromleveles stádiumtól a zászlóslevél 

kiterüléséig (BBCH 13–39) használható
  Rugalmas kezelés, amikor a legmegfelelőbb 

2. Időjárásfüggetlen megoldás:

 Széles hőmérsékleti határok és esőállóság: 
  Alacsony hőmérsékleten is működik
  Jó esőállósága (1 órán belül) miatt változékony 

időjárás esetén is jól használható

 Legyen független a hőmérséklettől és a
változó időjárási körülményektől

3. Jó keverhetőség  

 Jól keverhető más termékekkel
  Könnyebb döntéshozatal
  A Dash HC hatásfokozása biztosítja a Biathlon 

4D és a tankkeverék további termékeinek 
hatékonyságát

 Jól használható tankkeverékekben

4. Széles hatásspektrum: 

 Hatékony védelem a legfontosabb kétszikű gyomok
 ellen 
  Egyszerű: egy termék minden gabonafélében 

minden kétszikű gyom ellen
  Biztonságos: változékony időjárási körülmények 

között is hatékony 
  Kockázatmentes: szelektív a kultúrnövényre, 

nincs utóvetemény-korlátozás 

 Hatékonyságával biztosítja a jó 
terméseredményt
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Győr-Moson-Sopron,   Visi Zoltán
Vas, Veszprém,   06-30-311-5596
Fejér és Komárom-
Esztergom

Tolna,   Óvári Gábor
Baranya,   06-30-951-2834
Zala
és Somogy

Csongrád,   Pál Bertalan
Békés,   06-30-952-0646
Bács-Kiskun
és Pest

Szabolcs-Szatmár-Bereg,   Imre László
Hajdú-Bihar, Nógrád,   06-30-951-2831
Borsod-Abaúj-Zemplén,
Jász-Nagykun-Szolnok és Heves

Megye                 Regionális értékesítési vezető

Szántóföldi kultúrák Szőlő és gyümölcsösök
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11. Békés Zana József
  06-30-986-3943
12. Jász-Nagykun-Szolnok Hárnási András
  06-30-219-1872
13. Hajdú-Bihar Gyetvai Edina
  06-30-495-6758
14. Szabolcs-Szatmár-Bereg Reszkető Tibor
  06-30-677-9900
15. Borsod-Abaúj-Zemplén Hangyel Attila
  06-30-944-4810
  Imre László
  06-30-951-2831
16. Heves Gecse Renáta
  06-70-383-3850
  Hangyel Attila
  06-30-944-4810
  Imre László
  06-30-951-2831
17. Nógrád Gecse Renáta
  06-70-383-3850
  Hangyel Attila
  06-30-944-4810
18. Pest 2. régió Lakatos Regina
  06-30-483-1839
  Mérai Imre
  06-30-219-2004

9. Bács-Kiskun Kutszegi László
  06-30-558-3472
  Mérai Imre
  06-30-219-2004

Körzet Megye Regionális értékesítési
  szaktanácsadó

Körzet Megye Regionális értékesítési
  szaktanácsadó


