HERBICYDOWY ZESTAW MOCY

Fachowe połączenie wypróbowanych składników
Jaki jest najlepszy sposób skutecznego zwalczania chwastów w zbożach?
To zastosowanie Herbicydowego Zestawu Mocy od INNVIGO.
Czym jest Herbicydowy Zestaw Mocy?
To profesjonalnie przygotowany pakiet do natychmiastowego działania. Złożony z dwóch bezpiecznych dla zbóż
doskonale znanych i sprawdzonych substancji aktywnych: tribenuronu metylu i fluroksypyru tworzących herbicydy
Tristar 50 SG i Herbistar 200 EC. Łącząc je korzystamy z silnej synergii działania chwastobójczego uzyskując jedną
z najskuteczniejszych mieszanin herbicydowych przy jednoczesnym zachowaniu niskiego kosztu zabiegu.

»» Herbicydowy Zestaw Mocy to wyjątkowo skuteczne zwalczanie przytulii czepnej niemal w każdej fazie
»»
»»

jej rozwoju.
Herbicydowy Zestaw Mocy to optymalne narzędzie na poprawki po innych produktach.
Herbicydowy Zestaw Mocy to swoboda w wyborze terminu wykonania zabiegu.

TRISTAR 50 sg + HERBISTAR 200 EC = Siła i Harmonia działania
Łącząc Tristar 50 SG wraz z Herbistarem 200 EC otrzymaliśmy wyjątkowo skuteczny zestaw herbicydowy
zwalczający ponad 25 uciążliwych chwastów, z przytulią czepną na czele. Efekty działania widoczne są już
po 2-3 dniach od oprysku. Pełen efekt chwastobójczy zestawu uzyskujemy po 7-21 dniach od zastosowania. Obie
substancje są również bezpieczne dla upraw następczych. Stosując tribenuron z fluroksypyrem łączymy w praktyce
dwa odmienne mechanizmy zwalczania chwastów, co jest dodatkowym czynnikiem wzmacniającym działanie
takiego zestawu oraz realizujemy tym samym strategię zapobiegania odporności chwastów na pojedyncze
substancje.

Rewelacyjna cena
Herbicydowy Zestaw Mocy to szybki, pewny efekt zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych. Dawki obu
herbicydów są optymalnie dobrane i dobrze zbilansowane. Dzięki temu otrzymujemy prawdopodobnie najtańsze
rozwiązanie oferujące tak mocny efekt zwalczania chwastów dwuliściennych. Herbicydowy Zestaw Mocy
to sprawdzone substancje za rewelacyjną cenę.

DWIE GWIAZDY HERBICYDOWE W ZESTAWIE MOCY
Podstawa mocy - Tristar 50 SG

Tristar 50 SG to najnowsza odsłona znanej i sprawdzonej substancji aktywnej - tribenuronu metylu. Nowoczesna
formulacja SG powoduje natychmiastowe rozpuszczenie się preparatu w opryskiwaczu dzięki czemu zwalczanie
chwastów jest jeszcze bardziej skuteczne przy zastosowaniu takiej samej dawki substancji aktywnej.
Wybrane chwasty wrażliwe na tribenuron metylu:

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Chaber bławatek
Gorczyca polna
Gwiazdnica pospolita
Jasnota purpurowa
Jasnota różowa
Komosa biała

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Mlecz polny
Mak polny
Maruna bezwonna
Nawrot polny
Niezapominajka polna
Ostrożeń polny

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Poziewnik szorstki
Rzodkiew świrzepa
Rumian polny
Rumianek pospolity
Rdestówka powojowata
Rdest plamisty

»»
»»
»»
»»
»»

Sporek polny
Szarłat szorstki
Samosiewy rzepaku
Tasznik pospolity
Tobołki polne

Tribenuron metylu może być stosowany we wszystkich zbożach jarych i ozimych.
Tristar 50 SG jest bezpieczny dla zbóż od wczesnych faz rozwojowych. Zaledwie po kilku godzinach od oprysku
chwasty, także dwuliścienne, przestają stanowić konkurencję dla zbóż.
Pełny efekt chwastobójczy pojawia się w ciągu 7-21 dni od zastosowania, w zależności od warunków stosowania.
Ze względu na elastyczność stosowania Tristar 50 SG jest praktycznym partnerem w budowaniu
najskuteczniejszych rozwiązań chwastobójczych w zbożach bez negatywnego wpływu na chronione rośliny.
Zarówno solo, jak i w parze zwalcza chwasty bezkonkurencyjnie.
Wybierając herbicyd Tristar 50 SG należy skupić się przede wszystkim na fazach wrażliwości chwastów i pod
tym kątem dobierać termin oraz ewentualnych partnerów do zabiegu.

Herbicydowy Zestaw Mocy (Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC) - zalecenia stosowania
BBCH

Zboża ozime (Pszenica Ozima, Pszenżyto Ozime): Stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień)
do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).
Zboża jare (Jęczmień Jary): stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).

W mieszaninie Tristar 50 SG ze środkiem Herbistar 200 EC nie stosujemy żadnych wspomagaczy !!!

TRISTAR 50 SG - moc działania solo
W określonych warunkach herbicyd Tristar 50 SG może być z powodzeniem stosowany samodzielnie.
Ma to miejsce w sytuacji kiedy np. przytulia jest w fazie maksymalnie jednego okółka, a pozostałe chwasty
są w fazie 1-2 pary liści.
Stosując Tristar 50 SG solo, w celu stabilnego działania na chwasty dwuliścienne zaleca się stosowanie łącznie
z adiuwantem Silitop w dawce 50 – 100 ml w 200-300 l cieczy roboczej.
Dodatek adiuwantu jest szczególnie ważny podczas niekorzystnych warunków pogodowych:

»» Chłody: np. fiołek jest trudniej zwalczany z powodu tworzonej warstwy kutikuli
»» Susza: np. komosa jest gorzej zwalczana ze względu na wosk na powierzchni liścia
Zastosowanie wspomagacza Silitop wyraźnie poprawia skuteczność działania herbicydu Tristar 50 SG w takich
warunkach.

Rekomendacje stosowania solo herbicydu Tristar 50 SG w zbożach jarych i ozimych:

BBCH

Zboża ozime (Pszenica Ozima, Pszenżyto Ozime): Stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień)
do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).
Zboża jare (Jęczmień Jary): stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).

W przypadku przytulii w bardziej zaawansowanych fazach i większym nasileniu, polecamy stosowanie Herbicydowego Zestawu
Mocy (Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC).

Uzupełnienie mocy - HERBISTAR 200 EC
Drugi Filar Herbicydowego Zestawu Mocy

Herbistar 200 EC zawiera znany i sprawdzony na milionach hektarów fluroksypyr - najskuteczniej zwalczający
młode, intensywnie rosnące chwasty w fazie 2-6 liści.
Zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.
Wybrane chwasty wrażliwe na fluroksypyr:

»»
»»
»»
»»
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Bniec biały
Bodziszek drobny
Chaber bławatek
Dymnica pospolita
Gwiazdnica pospolita

»»
»»
»»
»»
»»

Maruna bezwonna
Niezapominajka polna
Poziewnik szorstki
Przytulia czepna
Rdest powojowaty

»»
»»
»»
»»
»»

Tasznik pospolity
Tobołki polne
Fiołek polny
Jasnota purpurowa
Jasnota różowa

»» Samosiewy rzepaku
»» Gorczyca polna

Szybkie działanie:
Herbistar pobierany jest przez liście chwastów. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne
po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach.

Bezpieczeństwo dla zbóż:
Produkty zawierające fluroksypyr posiadają rejestracje w pszenicy ozimej, pszenżycie, jęczmieniu ozimym,
życie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej.

Z a pr asz am y także n a w w w. z e s ta w m o c y. pl
Uwaga: Pamiętaj, że 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.
Pamiętaj! 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.

Poznaj naszych doradców

Sprawdź obszar naszych działań i umów się z nami na spotkanie!
ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE
 Thomas Zisopulos
 + 48 530 570 703
 thomas.zisopulos@innvigo.com

MAZOWIECKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE
 Agnieszka Bober
 + 48 530 570 157
 agnieszka.bober@innvigo.com

KUJAWSKO-POMORSKIE, MAZOWIECKIE
 Sławomir Sylwestrzak
 + 48 723 683 560
 slawomir.sylwestrzak@innvigo.com

DOLNOŚLĄSKIE
 Marek Szewców
 + 48 530 570 904
 marek.szewcow@innvigo.com

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE
 Karol Kaczorek
 + 48 530 570 881
 karol.kaczorek@innvigo.com

ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE
 Radosław Bończak
 + 48 535 564 305
 radoslaw.bonczak@innvigo.com

PODLASKIE, MAZOWIECKIE
 Wojciech Zawalich
 + 48 530 570 899
 wojciech.zawalich@innvigo.com

OPOLSKIE, ŚLĄSKIE
 Waldemar Kamiński
 + 48 530 570 588
 waldemar.kaminski@innvigo.com

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, PODLASKIE
 Maciej Dadej
 + 48 535 591 906
 maciej.dadej@innvigo.com

LUBELSKIE
 Marek Chojęta
 + 48 530 570 684
 marek.chojeta@innvigo.com

POMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE
 Arkadiusz Sojka
 + 48 535 535 738
 arkadiusz.sojka@innvigo.com

Małopolskie, Podkarpackie
 Tomasz Chochorowski
 + 48 530 482 401
 tomasz.chochorowski@innvigo.com

WIELKOPOLSKIE
 Witold Dzitkowski
 + 48 530 570 933
 witold.dzitkowski@innvigo.com

Lubuskie, Wielkopolskie
 Dominik Popławski
 + 48 530 081 760
 dominik.poplawski@innvigo.com

Jesteśmy tu dla Ciebie

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.

