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L E G I O N  

Środek chwastobójczy przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych .  Zawartość 
substancji czynnych: diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%),;  florasulam 
(związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 
g/l (1,42%). 

OPIS DZIAŁANIA 

Legion jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci 
stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym jesienią, 
przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i 

. dwuliściennych w zbożach ozimych Środek Legion przeznaczony jest do 
 stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Legion jest środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Środek zawiera trzy 
substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. 

Diflufenikan jest pobierany przez chwasty w okresie kiełkowania głównie przez liścienie, liście 
i częściowo przez korzenie, z ograniczonym przemieszczaniem się w roślinie, dlatego jest 
najbardziej skuteczny w zwalczaniu wschodzących chwastów. Działanie diflufenikanu polega 
na tworzeniu cienkiej warstwy herbicydu na powierzchni gleby, niszczącej chwasty wchodzące 
z nią w kontakt. Diflufenikan jest substancją czynną z grupy inhibitorów biosyntezy barwników 
(wg HRAC grupa F1).  Florasulam jest pobierany głównie przez liścienie, liście i częściowo 
przez korzenie, wykazując działanie w pełni układowe, pobrany przemieszcza się w całej 
roślinie. Florasulam  jest substancją czynną z grupy inhibitorów biosyntezy aminokwasów (wg 
HRAC grupa B). Penoksulam jest pobierany przez liścienie, liście i korzenie wykazując 
działanie w pełni układowe, pobrany przemieszcza się w całej roślinie. Penoksulam jest 
substancją czynną z grupy inhibitorów biosyntezy aminokwasów (wg HRAC grupa B). 
Penoksulam i florasulam pobrane przez chwasty powodują zahamowanie wzrostu i rozwoju, a 
w konsekwencji zamieranie chwastów. 

Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we 
wczesnych fazach rozwojowych, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, od 
fazy siewek do fazy 2-3 liści. Środek Legion wykazuje działanie chwastobójcze, kiedy jest 
zastosowany na glebę, dlatego nie jest konieczne, aby chwasty powschodziły w trakcie 
jesiennej aplikacji. Środek nie zwalcza chwastów wschodzących wiosną. 

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 1 l/ha:  chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, 
przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik 
pospolity, tobołki polne. 
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STOSOWANIE ŚRODKA 

ZBOŻA OZIME 

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime. 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha 

Termin stosowania: Środek stosować jesienią, od fazy 1. liścia (BBCH 11) do fazy widocznych 
trzech rozkrzewień (BBCH 23) zbóż.  

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Żyto ozime 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha 

Termin stosowania: Środek stosować jesienią, od fazy 1. liścia (BBCH 11) do fazy 4. liścia 

(BBCH 14) zboża. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha    Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

UWAGI:  1. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud). 2. Zboża wysiewać na równą głębokość 
(3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie glebą. 3. Nie bronować gleby po zastosowaniu środka. 4. Środek może 
powodować przejściowe przebarwienia rośliny uprawnej nie wpływające na plon. 5. Przed zastosowaniem 
środka w życie ozimym wskazana jest konsultacja z posiadaczem zezwolenia odnośnie wrażliwości uprawianej 
odmiany zboża. 

NASTĘPSTWO ROŚLIN 

Środek ochrony roślin rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin 
uprawianych następczo. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji opryskiwanej jesienią, wiosną 
następnego roku, po wykonaniu orki, można uprawiać pszenicę jarą i kukurydzę. Jesienią, po zbiorach zbóż, na 
których zastosowano środek Legion można uprawiać: rzepak ozimy, wszystkie zboża ozime, trawy oraz 
poplony ścierniskowe (gorczyca, koniczyna inkarnatka). Poplony ścierniskowe (gorczyca, koniczyna 
inkarnatka) oraz wcześnie wysiewany rzepak ozimy mogą wykazywać przejściowe objawy w postaci 
zahamowania wzrostu, szczególnie w miejscach nakładania się cieczy użytkowej, na stykach pasów 
zabiegowych i uwrociach. Wiosną roku następnego, po zbiorach zbóż, można uprawiać wszystkie rośliny bez 
dodatkowych ograniczeń. 


