NOWOŚĆ!

HERBICYD

Click Premium
®

Ochrona kukurydzy
najwyższej klasy
Herbicyd dla wymagających
• Zwalcza szerokie spektrum chwastów
jedno- i dwuliściennych.
• Zawiera dwie substancje czynne o różnym
mechanizmie działania.
• Zapewnia szerokie okno aplikacji.
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l.

Click Premium 400 SC
Herbicyd nalistny przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów
jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.
Click Premium 400 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Zawiera dwie wzajemnie uzupełniające
się substancje czynne – mezotrion i terbutylazynę. Są one pobierane przez liście i korzenie chwastów, hamując ich
wzrost i rozwój. Chwasty są niszczone w okresie wschodów oraz po wschodach.
Mezotrion powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach, w następstwie czego dochodzi do zniszczenia chlorofilu, objawiającego się bieleniem liści. Pierwsze objawy jego działania widoczne są po 5–7 dniach. Terbutylazyna w głównej mierze pobierana jest przez korzenie roślin, powodując chlorozy liści, widoczne w szczególności
w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach. Często symptomy działania nie są nawet
zauważalne, gdyż obumieranie chwastów następuje w czasie wschodów. Preparat zabezpiecza też plantację przed
zachwaszczeniem wtórnym.

Korzystaj z zalet Click Premium 400 SC:
Skutecznie zwalcza szerokie spektrum chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
Zawiera dwie sprawdzone i wzajemnie uzupełniające się substancje czynne.
Pozwala na zwalczanie chwastów w szerokim oknie aplikacji – od 2 do 8 liści kukurydzy.
Nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych po uprzednim wykonaniu orki.
Substancje czynne: mezotrion – 70 g/l, terbutylazyna – 330 g/l

Formulacja: SC

Maksymalna liczba zabiegów

Dawka

Termin zabiegu

1 zabieg

1,5 l/ha

BBCH 12–18
zabieg wykonać od fazy 2. liścia kukurydzy do fazy
8 liści właściwych rośliny uprawnej

Skuteczność chwastobójcza
Gatunek chwastu

Skuteczność

blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica, fiołek polny,
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała,
krzywoszyj polny, kurzyślad polny, maruna bezwonna, mlecz polny,
przetaczniki, przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy,
rdest plamisty, rdestówka powojowata, rdest ptasi, rumian polny,
samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne,
wilczomlecz obrotny

+++
chwasty wrażliwe

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

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.

ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

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.

