
Skuteczne rozwiązanie,  
bezpieczne w ochronie 
kukurydzy

HERBICYD



Dostępne opakowania: 
1 l, 5 l

Raikiri 100 SC jest herbicydem, w postaci koncentratu w formie stężonej zawie-
siny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie.

 Raikiri 100 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. 

 Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany 
   w roślinie, co hamuje jej wzrost i rozwój. 

 Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, dzięki czemu następuje zniszczenie 
   chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. 

 Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5–7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów 
   następuje po około 14 dniach.

 Zawartość substancji czynnej: mezotrion (związek z grupy triketonów) – 100 g/l (9,38%).

Szczególnie polecany do zwalczania:

chwastnicy jednostronnej, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, jasnoty purpurowej, komosy białej, przytulii czep-
nej, rdestówki powojowej, rumianu polnego, szarłatu szorstkiego, tasznika pospolitego, tobołków polnych, żółtlicy 
drobnokwiatowej.

Sumi Agro stawia na dwie sprawdzone i uzupełniające się substancje czynne 
– nikosulfuron i mezotrion – zawarte w produktach  
Nisshin® 040 SC i Raikiri®100 SC, które:

szybko i skutecznie zwalczają najważniejsze chwasty jedno- i dwuliścienne,

są całkowicie bezpieczne dla uprawy,

pozwalają na zwalczanie chwastów w szerokim oknie aplikacji – od 2 do 8 liści kukurydzy,

dostarczają dwa różne mechanizmy działania na chwasty – nalistne i doglebowe,

dają się łatwo wymieszać ze względu na przystępną formę koncentratu zawiesinowego obu produktów.

Chwastnica jednostronna

Komosa biała

Fiołek polny

Rumian polny

Gwiazdnica pospolita

Tasznik pospolity

Żółtlica drobnokwiatowa

Tobołki polne

Termin stosowania środka: w fazie 2–8 liści kukurydzy (BBCH 12–18)

Maksymalna/zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75–1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Zwalczanie chwastów dwuliściennych

Uwaga:
* Maruna duża z pąkami  
kwiatowymi i pojedynczymi 
rozkwitniętymi

Maruna bezwonna*

Samosiewy rzepaku

Komosa biała

Fiołek polny
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Raikiri 1,5 l Nisshin 1 l 
+ Raikiri 1 l

Nisshin 0,75 l 
+ Raikiri 1 l + Toil 1 l

Mezotrion 
+ Nikosulfuron 1 l

IOR-PIB Poznań – Winna Góra 2017 r.

nikosulfuron – 40 g/l
blokuje pobieranie wody przez chwasty

mezotrion – 100 g/l
hamuje wzrost chwastów

WNIKA DO ROŚLINY
PRZEZ ŁODYGĘ

WNIKA DO ROŚLINY
PRZEZ LIŚCIE

WNIKA DO ROŚLINY
PRZEZ LIŚCIE

WNIKA DO ROŚLINY
PRZEZ KORZENIE

Skuteczne rozwiązanie,
bezpieczenie w ochronie kukurydzy

Skuteczne rozwiązanie,
bezpieczenie w ochronie kukurydzy

Raikiri® 100 SCRaikiri® 100 SC
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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.

Dołącz do nas na:

ArkadiuszArkadiusz
BujalskiBujalski JacekJacek

PreussPreuss
MariolaMariola

RedzimskaRedzimska

Rafał Rafał 
ChorążyChorąży

Monika Monika 
KrzywakKrzywak

DominikDominik
ŁukowiakŁukowiak

RadosławRadosław
ZarychtaZarychta

SławomirSławomir
StankiewiczStankiewicz

Justyna Justyna 
WasiakWasiak

ArturArtur
KulikowskiKulikowski JerzyJerzy

KłosKłos

MariuszMariusz
StaniekStaniek

ARKADIUSZ BUJALSKI
tel.: 501 625 157
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

MONIKA KRZYWAK
tel.: 511 409 646
monika.krzywak@sumiagro.pl

MARIOLA REDZIMSKA
tel.: 512 379 871
mariola.redzimska@sumiagro.pl 

GRZEGORZ KUPISZ
tel.: 509 476 220
grzegorz.kupisz@sumiagro.pl

RAFAŁ CHORĄŻY
tel.: 505 319 505
rafal.chorazy@sumiagro.pl

ARTUR KULIKOWSKI
tel.: 508 384 909
artur.kulikowski@sumiagro.pl

DOMINIK ŁUKOWIAK
tel.: 505 444 124
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

MARIUSZ STANIEK
tel.: 502 072 506
mariusz.staniek@sumiagro.pl

JACEK PREUSS
tel.: 501 281 648
jacek.preuss@sumiagro.pl

SŁAWOMIR STANKIEWICZ
tel.: 506 090 906
slawomir.stankiewicz@sumiagro.pl

RADOSŁAW ZARYCHTA
tel.: 501 281 757
radoslaw.zarychta@sumiagro.pl

JERZY KŁOS
tel.: 501 281 662
jerzy.klos@sumiagro.pl 

JUSTYNA WASIAK
tel.: 512 379 877
justyna.wasiak@sumiagro.pl

Nasi przedstawiciele i doradcy

Grzegorz Grzegorz 
KupiszKupisz

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.
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