


INNVIGO - pełna oferta herbicydów w rzepaku
Jeszcze więcej możliwości „wycięcia” chwastów
  Metax/Mezotop 500 SC (metazachlor) – podstawowy herbicyd w ochronie rzepaku  

do zastosowań doglebowych i nalistnych.

 Efector/Boa 360 CS (chlomazon) – bardzo ważne ogniwo w większości              
doglebowych zabiegów herbicydowych w rzepaku. Kapsułowana formulacja CS 
daje jeszcze wyższą skuteczność, szersze spektrum zwalczanych chwastów oraz 
jest bezpieczniejsza dla rzepaku.

 Baristo 500 SC (napropamid) – wspólnie z metazachlorem i chlomazonem działają 
na różnych wysokościach profilu glebowego. Tworząc barierę na powierzchni gleby, 
zabezpiecza przed chwastami kiełkującymi w najwyższych jego warstwach. 

 Zorro 300 SL (pikloram) – działając nalistnie, daje możliwość zwalczania trudnych 
chwastów w zabiegach powschodowych. Jego mocne strony to: chaber bławatek, 
rumianowate i rdestowate.

 Major 300 SL (chlopyralid) – kolejna substancja do zastosowań powschodowych, 
która pozwala kontrolować takie chwasty jak: chaber bławatek, rumianowate,        
ostrożeń polny (z siewek), samosiewy bobowatych.

 Jenot/Buster 100 EC (chizalofop P-etylowy) – stosowany powschodowo zwalcza 
samosiewy zbóż i inne chwasty jednoliścienne.

Wyjątkowa oferta zestawów herbicydowych spod znaku ZORRO.
Zestaw przedwschodowy standard – wczesne cięcie

Potrójny film herbicydowy na różnych poziomach profilu glebowego.

Środki w zestawach handlowych należy stosować zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania.



Zestaw powschodowy ZORRO – późne cięcie 

Trzy substancje, działanie nalistne i doglebowe. 

Zestaw sekwencyjny ZORRO – dwa solidne cięcia

Zestaw do dwóch zabiegów z możliwością zwalczania chwastów późnowschodzących. 
Zestaw sekwencyjny ZORRO Top – dwa cięcia dla pełnego sukcesu 

Zaawansowany zestaw do zwalczania sekwencyjnego szerokiego spektrum chwastów, 
uwzględniając chwasty uciążliwe i trudne do zwalczania (w tym wieloletnie).

Środki w zestawach handlowych należy stosować zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania.
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Swoboda wyboru terminu zwalczania chwastów
INNVIGO poleca szeroką gamę produktów do stosowania jesienią, która pozwala na 
optymalne dostosowanie programu ochrony do potrzeb i występujących warunków.

* Premia realizowana w wybranych produktach, zgodnie z regulaminem promocji „Zorro i Spółka”. Dotyczy 
wyłącznie zakupów we wskazanych zestawach u autoryzowanych dystrybutorów INNVIGO.
** Zorro 300 SL do stosowania jesienią zarejestrowany w mieszaninie z Major 300 SL lub Major 300 SL i Metax/
Mezotop 500 SC.

Zorro 300 SL i Major 300 SL mogą być również stosowane do interwencyjnego zwalczania 
chwastów na wiosnę.

    Zabieg przedwschodowy               Zabiegi powschodowe

UWAGA! 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.


