Kim jesteśmy?

Odkryj Świat INNVIGO
INNVIGO to polski producent specjalistycznej chemii
dla rolnictwa stawiający na produkty wysokiej
jakości, które chronią uprawy i zwiększają plony, przy
jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Cechuje
nas
przede
wszystkim
zrozumienie
specyfiki polskiego rolnictwa, szukanie nowych
rozwiązań podnoszących jakość naszych produktów
oraz nowatorskie podejście do problemu.

Nazwa firmy odzwierciedla nasze podejście do biznesu.
INNVIGO to innowacja, energia, wigor, zaangażowanie
i zapał do działania.

Stawiamy na codzienny kontakt, wzajemne słuchanie,
wymianę pomysłów, wiedzy i doświadczeń.

Heros 450 EC to środek grzybobójczy, który zawiera
znaną i sprawdzoną substancję aktywną pirymetanil,
która wykazuje bardzo wysoką skutczność w działaniu
interwencyjnym.
Ze względu na wysoką skuteczność działania
w niskich temperaturach, Heros 450 EC polecany
jest do wczesnowiosennych zabiegów grzybobójczych
od początku wegetacji do końca kwitnienia.

Heros 450 SC
Pierwszy na starcie do walki z parchem
ĥĥ znana i sprawdzona substancja aktywna – pirymetanil
ĥĥ skuteczność już w dawce 0,7 l
ĥĥ łatwo rozpuszczalna płynna formulacja

Heros 450 EC to fungicyd w postaci stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym
i wgłębnym.

ZASTOSOWANIE
`` Środek o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w
dawce 0,7–1,0 l/ha.
`` Działanie interwencyjne: do 72 godzin po infekcji.
`` Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
`` Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,0 l/ha.
`` Zalecana ilość wody do zabiegu: 500–750 l/ha.
`` Okres karencji: jabłoń 28 dni.

ĥĥ wysoka odporność na zmywanie przez opady
ĥĥ długie działanie interwencyjne, do 72 godzin po infekcji
ĥĥ bardzo wysoka skuteczność działania, również w niskich temperaturach

Uwaga:

Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów
wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem finalnego zabiegu.
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.

