Sumi-MAX
SumiMAXpack

Maximálnou silou proti burinám
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Sumi-MAX
SumiMAXpack
Pledge 50 WP 2,4 kg (6x (5x80))
+ Markate 50 2,0 lt (2x1 lt)

Sumi-MAX
SumiMAXpack Gold
SUMI-MAX pack + Izoron 500SC 60,0 lt (3 x 20 lt)
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Pledge 50 WP je herbicíd vo forme vode
dispergovatelného prášku pre jesennú aplikáciu
v ozimnej pšenici proti jednoklíčnolistovým
a dvojklíčnolistovým burinám.
Pôsobenie prípravku:

Použitie:
Pšenice ozimá

Pledge 50 WP pôsobí cez pôdu i cez listy.
Účinok cez pôdu spočíva v kontakte vzchádzajúcich
burín s vrchnou vrstvou pôdy obsahujúcou účinnú
látku. K herbicídnemu účinku dochádza už po 1-3
dňoch. Účinok urýchľuje slnečné žiarenie
a dostatočná pôdna vlhkosť.

Dávkovanie:
60 g/ha v 200 l vody

Termín aplikácie:
• preemergentne
• skoro postemergentne od štádia prvého
listu (BBCH 10) do štádia štyroch listov
pšenice (BBCH 14)
Najlepší účinok na buriny sa dosiahne
pri aplikácii krátko po vzídení pšenice
(BBCH 10–12), kedy buriny neprekročia
rastovú fázu klíčnych listov.

Miešateľnosť:
Pre posilnenie účinnosti na výdrol
repky v porastoch pšenice ozimnej
po repke:
+ 7–10 g/ha Glean 75 WG
nebo nahradiť
30 g/ha Logran 20 WG
+ 1–1,5 l/ha Izoron 500 SC

Spektrum účinnosti
Citlivé buriny:
metlička obyčajná, lipnica ročná, hluchavky,
rumančekovité buriny, mak vlčí, fialka
roľná, veroniky, horčica roľná, reďkev ohnicová,
špenát rozkladitá, horčiaky, Kapustka obyčajná,
hviezdica prostredná, nevädza poľná, nezábudka
roľný, kapsička pastierska, pakost mäkký, výmrv
repky, alchemilka obyčajná, konopnica roľná,
starček obyčajný, peniažtek roľný, vika huňatá,
hulevník lekársky

Stredne citlivé buriny
lipkavec obyčajný,
fialka trojfarebná
Odolné buriny:
pýr plazivý, pichliač roľný,
ľuľok čierny, láskavec ohnutý,
trávy od fáze BBCH 25

Sumi-MAX
MAXpack
Prečo použiť balíček Sumi*

Účinnosť na metličku obyčajnú, spodné poschodie burín ako fialky,
veroniky, rumančeky, pakost maličký, zemedym lekársky
a ďalšie buriny
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Široké aplikačné okno od sejby až do 4. listu pšenice
Dlhý reziduálny účinok na vzchádzajúce buriny po aplikácii
Balenie prispôsobené dávke jednotlivých prípravkov
Pestovanie následných plodín bez obmedzenia
Široká registrácia vo viacerých plodinách

