
ZNANY
I SPRAWDZONY!

Goal® 480 SC
HERBICYD

Pewne zwycięstwo 
nad chwastami 
w uprawie cebuli!

Herbicyd dla urodzonych zwycięzców
• Działa nalistnie i doglebowo.

• Zwalcza chwasty szybko i skutecznie.

• Dla pełnej skuteczności stosuj 
z adiuwantem olejowym (np. Toil).

Dostępne opakowanie: 0,25 l.



Goal® 480 SC
Herbicyd kontaktowy o działaniu nalistnym i doglebowym, przeznaczony do 
zwalczania chwastów dwuliściennych w cebuli uprawianej z siewu. 
Po aplikacji tworzy cienki film na powierzchni gleby. W efekcie kiełkujące chwasty zamierają po zetknięciu ze środkiem. 
Również bezpośredni kontakt herbicydu z liśćmi rosnących chwastów prowadzi do ich zamierania.

Zawarta w Goal 480 SC substancja czynna – oksyfluorofen – powoduje zahamowanie syntezy chlorofilu. Światło 
uaktywnia jej biologiczne działanie. W miejscu kontaktu środka z rośliną następuje szybkie odwodnienie tkanek. 
Następnie pojawiają się chlorotyczne plamy, przypominające wyglądem poparzenia i nekrozy, co prowadzi do 
szybkiego zwalczenia chwastów.

Wybierz Goal 480 SC i korzystaj z jego zalet:

Szczególnie polecany do zwalczania: 
przytulii czepnej, szarłatu szorstkiego, tasznika pospolitego, wilczomlecza obrotnego, komosy białej, żółtlicy drobno-
kwiatowej. Środek stosować do fazy liścieni (najpóźniej do fazy 1 pary liści).

Substancja czynna: oksyfluorofen 480 g/l Formulacja: SC

Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. Toil w dawce 1 l/ha) lub adiuwantami
syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów.
Opryskiwać tylko suche rośliny w dobrej kondycji, po 3–4 dniach słonecznych, w temperaturze
nie wyższej niż 23ºC.

Działa dwutorowo na chwasty dwuliścienne – nalistnie i doglebowo.

Szybko i skutecznie zwalcza chwasty – całkowity efekt działania (zasychanie 
roślin) występuje po ok. 7 dniach. 

Nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych po uprzednim wykonaniu orki.

Stosować w systemie dwuzabiegowym Dawka Termin

I zabieg 0,05 l/ha BBCH 13–14
(w fazie wyraźnie widocznych 3–4 liści)

II zabieg 0,05 l/ha do BBCH 18
(7–10 dni po pierwszym zabiegu)

Skuteczność chwastobójcza

Gatunek chwastu Skuteczność

przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wilczomlecz 
obrotny

+++
chwasty wrażliwe

komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa ++ 
chwasty średniowrażliwe

Skuteczność: +++ wyższa lub równa skuteczności najpopularniejszych herbicydów na rynku, ++ dobra.
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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.


