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

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

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

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

KIM JESTEŚMY?

ODKRYJ ŚWIAT INNVIGONASZA MISJA
Dostarczamy solidne i nowoczesne rozwiązania w ochronie i odżywianiu roślin wspierane profesjonalnym 
doradztwem. Dążymy do jak najszerszego wykorzystania polskiej wiedzy i technologii w procesie tworzenia  
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

LUDZIE INNVIGO
Firma to ludzie i dlatego INNVIGO to Zespół najlepszych specjalistów, którzy zdobyli doświadczenie pracując 
w uznanych polskich i międzynarodowych firmach. Pragniemy realizować misję i wizję w zgodzie z naszymi 
wartościami i zasadami przyczyniając się do dynamicznego rozwoju firmy. Jesteśmy grupą entuzjastów dążących 
do zapewnienia najlepszej obsługi naszych Klientów.

Razem tworzymy unikatową wartość INNVIGO. Słuchając i obserwując proponujemy rozwiązania dopasowane 
do potrzeb. Dzielimy się doświadczeniem naszego Zespołu, energią, zapałem i chęcią rozwoju. Każdy z nas  
ze swoją wiedzą i pomysłami to oddzielna wartość dla INNVIGO, a razem stanowimy solidny fundament  
dla dalszego, dynamicznego rozwoju organizacji.



ZNANA I SKUTECZNA SUBSTANCJA AKTYWNA
Rincon 25 SG ma swoim składzie doskonale znany, sprawdzony i skuteczny składnik aktywny rimsulfuron  
w formulacji SG zapewniającej jeszcze szybsze przemieszczanie herbicydu wewnątrz chwastów – hamuje ich 
rozwój już po godzinie od zastosowania.

Rincon idealnie nadaje się do stosowania nalistnego w powschodowej ochronie kukurydzy i ziemniaka. 

SZEROKIE SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW
Szerokie spektrum sprawia, że Rincon staje się niezbędny w zwalczaniu chwastów kukurydzy i ziemniaka.
Lista zwalczanych chwastów obejmuje te najgroźniejsze: zarówno z grupy jedno- jak i dwuliściennych. 

CHWASTY DWULIŚCIENNE WRAŻLIWE NA RIMSULFURON:

CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE WRAŻLIWE NA RIMSULFURON TO MIĘDZY INNYMI:

blekot pospolity jasnota purpurowa przytulia czepna szarłaty

bodziszek drobny jasnota różowa rumian polny szczawie

dymnica pospolita mak polny rumianek pospolity tasznik pospolity

gorczyca polna maruna bezwonna rzodkiew świrzepa tobołki polne

gwiazdnica pospolita ostrożeń polny samosiewy rzepaku wilczomlecz obrotny

chwastnica jednostronna owies głuchy perz właściwy wyczyniec polny

miotła zbożowa włośnice

RINCON 25 SG
ZAUFANY STRAŻNIK TWOICH PÓL 

NIESŁABNĄCA POPULARNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ DZIAŁANIA
Niesłabnąca od lat popularność rimsulfuronu to potwierdzenie niezawodności działania. Najlepsze efekty  
po zastosowaniu herbicydu Rincon uzyskamy stosując go na chwasty będące w najwrażliwszych fazach 
rozwojowych tj. do 2-4 liści chwastów jednorocznych.

Rincon to również długi czas na wykonanie oprysku: od 1-7 liścia kukurydzy, natomiast w ziemniaku  
od wschodów do początku fazy zakrywania międzyrzędzi. Takie możliwości stosowania zapewniają bezpieczeństwo  
dla chronionych plantacji kukurydzy i ziemniaka.

SKUTECZNOŚĆ ZA REWELACYJNĄ CENĘ
Ricon 25 SG charakteryzuje się dostosowaną do polskich realiów ceną, co pozwala budować skuteczne, dopasowane 
do potrzeb polowych mieszaniny zbiornikowe. Herbicyd Rincon w technologii zwalczania chwastów to racjonalna 
inwestycja, która się opłaca.

REKOMENDACJE STOSOWANIA HERBICYDU RINCON 25 SG
Rincon 25 SG może być zastosowany w wielu kombinacjach z różnymi produktami.

KUKURYDZA
Przykłady zabiegów powschodowych w ochronie kukurydzy.

ZIEMNIAK
Przykładowe programy sekwencyjnego stosowania herbicydów w ochronie ziemniaka.

Pierwszy zabieg – po obredleniu plantacji, przed samymi wschodami ziemniaka na kiełkujące chwasty  
lub powschodowo do 10 cm wysokości ziemniaka na młode kiełkujące chwasty
Drugi – na młode chwasty, 2-4 liście dwuliściennych i 1-3 liście jednoliściennych
* metrybuzyna w odmianach wrażliwych może być zastosowana tylko i wyłącznie przedwschodowo
** linuron można stosować tylko przed wschodami ziemniaka

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ RINCON DO OCHRONY HERBICYDOWEJ ZIEMNIAKA? 
 » Rincon nie ma żadnych ograniczeń uprawy roślin następczych po zbiorze ziemniaka.
 » Rincon nie ma wrażliwości odmianowej.
 » Rincon może być stosowany w każdej fazie rozwojowej ziemniaków - również tych przeznaczonych do szybkiej 

sprzedaży bez obaw o przekroczenie dozwolonego poziomu pozostałości substancji aktywnej. 

Ta elastyczność w terminie stosowania pozwala dopasować czas wykonania zabiegu do okresów pojawiania  
się niektórych chwastów ciepłolubnych zwłaszcza w latach  z chłodną wiosną. Takimi uciążliwymi chwastami  
są np. ostrożeń polny czy chwasty prosowate.

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 
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.


