


MAJOR
MAJOR 300 SL to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, do sto-
sowania nalistnego.

Zawartość substancji czynnej: 
chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l

Substancja czynna środka hamuje działanie naturalnych hormonów roślinnych odpowiedzialnych 
za wzrost roślin. Środek zakłóca wiele procesów zachodzących w roślinie, w tym procesy podzia-
łu komórek, syntezy białek i kwasów nukleinowych i proces oddychania na poziomie komórko-
wym. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

Najważniejsze walory polowe MAJORA:
 ĵ Wszechstronna rejestracja – pszenica ozima, rzepak, buraki cukrowe
 ĵ W rzepaku możliwość zastosowania jesienią i wiosną
 ĵ Doskonały do mieszanin z innymi herbicydami
 ĵ Niezastąpiony w zabiegach „poprawkowych” na trudne chwasty
 ĵ Ogranicza zjawisko kompensacji uciążliwych gatunków chwastów, takich jak chaber bława 

       tek, rumianowate
 ĵ Eliminuje uciążliwe chwasty wieloletnie takie jak ostrożeń polny
 ĵ Odmienny mechanizm działania od najczęściej używanych herbicydów z grupy ALS  

      – doskonałe narzędzie w przeciwdziałaniu powstawania odporności chwastów

Stosowanie:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:   0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:   0,3-0,4 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonywać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14)
Środek można również zastosować w sekwencji trzech zabiegów:
Maksymalna/zalecana dawka w jednym zabiegu:    0,2 l/ha
Termin stosowania: pierwszy zabieg wykonać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14),
a następne zabiegi na kolejne wschody chwastów.

 - Zawsze skuteczny w warunkach polowych.



Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany 
nalistnie. Koncentrat w formie stężonej zawiesiny do 
rozcieńczania wodą.

Substancja czynna: 
metamitron (związek z grupy triazynonów) – 700 g/l

Stosowanie:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego  
zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, rośliny buraka 
w fazie do 9 liści (do BBCH 19)
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie:  3
Odstęp pomiędzy zabiegami:   7-12 dni

JUPITER 700 SC HERBICYD

Herbicyd selektywny w postaci zawiesiny olejowej do rozcień-
czania z wodą (OD) o działaniu układowym, stosowany nalistnie.

Substancja czynna: triflusulfuron metylowy 
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 150 g/l

Stosowanie:
Termin stosowania: środek stosować od fazy widocznego 
pierwszego liścia właściwego buraka do momentu całkowitego 
zakrycia międzyrzędzi (BBCH 10-39).

Stosowanie środka pojedynczo:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania:  0,13 l/ha
Liczba zabiegów:     3
Odstęp między zabiegami:    5-10 dni

Stosowanie środka z adiuwantem: 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,1l/ha
Maksymalna liczba zabiegów:   4
Odstęp między zabiegami:    5-10 dni

SOLIDER HERBICYD



Herbicyd w formie koncentratu do sporzą- 
dzania emulsji wodnej do stosowania nalistne- 
go. Przeznaczony do zwalczania perzu właści- 
wego, samosiewów zbóż i innych chwastów              
jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego 
i buraka cukrowego.

Zawartość substancji czynnej: 
chizalofop-P-etylowy  – związek z grupy po- 
chodnych kwasu arylofenoksypropionowego  
– 100 g/l

Stosowanie:
Termin stosowania: środek stosować od fazy  
2 liści buraka do momentu, gdy rośliny zakryją 
nie więcej niż 40% międzyrzędzi (BBCH12–34). 

Zwalczanie chwastnicy jednostronnej, miotły 
zbożowej, samosiewów pszenicy:
Maksymalna dawka środka dla 
jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha
Aby zwiększyć skuteczność środka w zwalczaniu samosiewów zbóż, zaleca się stosowanie 
łącznie z adiuwantem.

Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha – 1,5 l/ha
Aby zwiększyć skuteczność środka w zwalczaniu perzu właściwego, zaleca się stosowanie łącznie 
z adiuwantem.

Herbicyd Jenot 100 EC i Buster 100 EC zawiera chizalofop-P-etylu - najpowszechniej stosowaną 
substancję aktywną z grupy graminicydów przeznaczoną do stosowania w gatunkach upraw 
dwuliściennych w celu zwalczania samosiewów zbóż oraz chwastów jednoliściennych.

Uprawy, w których zarejestrowane są środki zawierające chizalofop–P–etylowy: 

Rzepak jary i ozimy, burak cukrowy i pastewny, bobik, łubiny, lucerna, wiele upraw 
małoobszarowych takich, jak:  bób, burak ćwikłowy, cebula, chrzan, czosnek, fasola, groch, 
kapusty, marchew, pietruszka, pomidor, por, seler, uprawy  krzewów jagodowych - agrest, 
malina, porzeczki, truskawki oraz drzewa owocowe. 

Chwasty wrażliwe na chizalofop–P–etylu (w zależności od wysokości zastosowanej dawki oraz 
fazy rozwojowej zwalczanych chwastów jednoliściennych):

Perz właściwy, owies głuchy, chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, włośnice sina  
i zielona, wiechliny roczna i  zwyczajna, życice, wyczyniec polny, stokłosy i oczywiście 
samosiewy zbóż.

Chizalofop–P–etylu skutecznie eliminuje chwasty przy relatywnie niskich temperaturach, nawet 
w temperaturze 6-7oC, niemniej jednak najlepsze efekty zapewnia stosowanie w temperaturze  
10oC i wyższych.

Jenot 100 EC HERBICYDBuster 100 EC





Unikalne rozwiązanie 
w ochronie roślin uprawnych
Nowatorska odpowiedź na potrzebę rotacji 
triazoli w ochronie przed chorobami. 

Dafne/Porter 250 EC to fungicyd, który 
zawiera substancję aktywną difenokonazol. 
Jest to znakomity preparat do budowania 
skutecznych programów ochrony i kon- 
trolowania odporności na fungicydy z 
innych grup. 
Difenokonazol  jest substancją stosunkowo 
mało eksploatowaną w uprawie buraków 
cukrowych. Charakteryzuje się unikalną 
skutecznością zwalczania chwościka 
buraka. Jest dobrym wskazaniem, aby 
zastępować nim dotychczas stosowane 
triazole.

Dafne/Porter 250 EC to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej  
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku 
ozimego, buraka cukrowego oraz pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi. 

Substancja czynna: difenokonazol  (związek z grupy triazoli) – 250 g/l
Stosowanie w buraku cukrowym:chwościk buraka 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby,
w fazie wzrostu rozety co 14-21 dni, nie więcej niż 1-2 razy w sezonie.

Dafne 250 EC FUNGICYDYPorter 250 EC

Unikalne rozwiązanie w ochronie roślin uprawnych

Dafne/Porter 250 EC





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

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

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, PODLASKIE
 Adrian Balewicz
 +48 535 591 906
 adrian.balewicz@innvigo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE
 Tomasz Chochorowski
 +48 530 482 401
 tomasz.chochorowski@innvigo.com

LUBUSKIE, WIELKOPOLSKIE
 Dominik Popławski
 +48 530 081 760
 dominik.poplawski@innvigo.com

KUJAWSKO-POMORSKIE, MAZOWIECKIE
 +48 723 683 560

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. 


