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Mimoriadna AKCIA!!!
Nisshin 4 SC
Osvedčený selektívny herbicídny prípravok, ktorý sa používa na postemergentné ošetrenie 
proti jednoročným a trvácim trávam a niektorým dvojklíčnolistovým burinám v kukurici.

Za nákup 50 l Nisshin 4 SC + 5 l Nisshin 4 SC zdarma
●   Excelentný účinok proti trávovitým burinám vrátane pýru a prosa
●  Nezmenená pôsobnosť aj v suchých podmienkach po aplikácii
●  Vysoká tolerancia k hybridom až do 8. listu kukurice

Ušetríte 
10 %

Centurion Plus
Selektívny herbicíd so systémovým účinkom určený na ničenie jednoročných a trvácich tráv 
vrátane pýru v repe cukrovej, repke ozimnej, slnečnici, sóji, hrachu, zemiakoch, zelenine 
a jahodách. 

Za nákup 50 l Centurion Plus + 5 l Centurion Plus zdarma
Akcia sa vzťahuje aj na nákup prípravku Centurion Plus prostredníctvom balíkov, ktoré 
obsahujú Centurion Plus.
●  Spoľahlivá a úsporná likvidácia výmrvu obilnín
●  Rýchly a systémový účinok proti trávovitým burinám
●  Výborná cena ošetrenia

Ušetríte 
10 %

Flexi
Šetrný pomocný prostriedok určený k obmedzeniu predzberových a zberových strát repky 
ozimnej a hrachu, k ochrane a udržaniu kvality zrna obilnín.

Za nákup 50 l Flexi + 5 l Flexi zdarma
Akcia sa vzťahuje aj na nákup prípravku Flexi prostredníctvom balíkov, ktoré obsahujú Flexi.
●  Výrazné zníženie predzberových a zberových strát
●  Zlepšenie prirodzeného a rovnomerného dozrievania
●  Ochrana proti prenikaniu vody do šešulí, strukov a klasov

Ušetríte 
10 %

Blade
Regulátor rastu, ktorý je určený na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu pšenice ozimnej a jačmeňa 
ozimného.

Za nákup 50 l Blade + 5 l Blade zdarma
Akcia sa vzťahuje aj na nákup prípravku Blade prostredníctvom balíkov, ktoré obsahujú Blade.
●  Zosilnenie stability a pevnosti stebla
●  Skrátenie internódii pri súčasnej podpore tvorby koreňov
●  Zvýšenie príjmu živín a zlepšenie využitia vody

Ušetríte 
10 %
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Nisshin 4 SC + Certo + Spartan Pack

Phabia 300 EC + Tubosan Pack

Herbicídna ochrana 20 ha kukurice jedným ťahom.
●  Najefektívnejšie postemergentné riešenie burín 

v kukurici.
●  Intenzívne pôsobenie proti najdôležitejším 

dvojklíčnolistovým aj trávovitým burinám.
●  Možnosť aplikácie až do 8. listu kukurice.

Vyvážená kombinácia dvoch spoľahlivých fungicídov 
vhodná na ošetrenie 30 ha obilnín alebo repky proti 
hubovým chorobám.
●  Komplexná fungicídna ochrana obilnín 

v jednom balíčku.
●  Univerzálne použitie s veľmi širokým 

spektrom účinnosti.
●  Dlhodobé preventívne, kuratívne 

a eradikatívne pôsobenie.

Phabia 300 EC 15 l
Tubosan 10 lBALÍČEK

Topsin 500 SC + Blade Pack
Cenovo zvýhodnený balíček na 28 ha určený na zvýšenie 
odolnosti obilnín proti poliehaniu a ochranu proti hubovým 
chorobám vrátane steblolamu.
●  Optimálna regulácia porastu obilnín a spoľahlivá 

ochrana proti skorým jarným chorobám.
●  Vynikajúca tank-mix kombinácia pre zdravé 

a stabilné porasty obilnín.
●  Podporuje tvorbu koreňov, zvyšuje 

príjem živín a zlepšuje využitie 
vody.

Topsin 500 SC 20 l
Blade 10 lBALÍČEK

zľava
8 %

zľava
21 %

Skvelá 
zľava

Grodyl Ultra + Impulse Gold Pack
Základné ošetrenie 33 ha obilnín proti burinám 
a hubovým chorobám – pšenica ozimná, pšenica 
jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný.
●  Racionálne riešenie dvojklíčno-

listových burín a chorôb obilnín.
●  Herbicídna účinnosť aj pri nižších 

teplotách. 
●  Jedinečná kombinácia dvoch 

účinných látok proti hubovým 
chorobám obilnín.

Grodyl Ultra 5 l
Impulse Gold 20 lBALÍČEK

zľava
4,5 %

Mospilan 20 SP + Markate 50 Pack
Kombinovaná insekticídna ochrana v jednom balíčku na 40 ha repky.
●  V ponuke teraz Mospilan v praktických vodorozpustných 

obaloch (WSB) s obsahom 0,3 kg.
●  Dokonalá eliminácia skočiek, krytonosov, 

blyskáčika aj šešulových škodcov.
●  Vhodné pre použitie v každej rastovej fáze 

repky.

Mospilan 20 SP 6 kg
Markate 4 lBALÍČEK

zľava
5 %
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Nisshin 4 SC 30 l, Certo 4 kg
Spartan 2 lBALÍČEK



Vyberte si z našej ponuky zvýhodnených balíčkov a akciových produktov 
Mandarin + Markate 50 Pack Nisshin 4 SC + Raikiri + Spartan Pack

Grizly + Apyros Pack

Certo + Impulse Gold Pack Campus + Raikiri Pack

Grizly Forte Pack Topsin 500 EC + Kaishi Pack

Topsin 500 SC + Cyflamid 50 EW Pack

Passat + Centurion Plus Pack Flexi + Barclay Gallup Hi-Aktiv Pack

Komplexná fungicídno - insekticídna  starostlivosť 
o 25 hektárov obilnín.
●  Jedinečné spojenie širokospektrálneho SDHI fungicídu 

a osvedčeného insekticídu
●  Riešenie celého komplexu hubových chorôb
●  Možnosť insekticídneho ošetrenia v obilninách 

až 4x počas sezóny.

Osvedčené riešenie postemergentnej kontroly burín 
v kukurici na 20 ha.
●  Vynikajúci základ pre čistý porast až do konca sezóny
●  Výhodný pomer medzi herbicídnou 

účinnosťou a cenou aplikácie
●  Ideálna kombinácia na trávy aj širokolistové, 

trváce aj jednoročné buriny

Znamenite ochráni 10 ha pšenice proti dvojklíčnolistovým 
aj trávovitým burinám.
●  Vysoká intenzita herbicídnej aktivity 
●  Zosilnený účinok na trávovité buriny v pšenici 

ozimnej
●  Zvládne metličku aj v neskorších štádiách

Užitočný balíček na 25 ha obilnín zložený  zo spoľahlivého 
herbicídu a razantného fungicídu.
●  Výborná herbicídna pôsobnosť v obilninách, 

bez negatívneho vplyvu na následné plodiny.
●  Spoľahlivé riešenie skorých listových chorôb 

vrátane steblolamu.
●  Rýchly a dlhodobý efekt.

Balíček určený na preemergentnú a skoro postemergentnú 
(e-post) herbicídnu ochranu 25 hektárov kukurice.
●  Jednoduché ošetrenie kukurice po sejbe
●  Účinná likvidácia burín s dlhotrvajúcim 

herbicídnym efektom
●  Intenzívne pôsobenie proti dvojklíčnolistvým 

aj trávovitým burinám

Komplexný balíček odporúčaný na efektívne herbicídne 
ošetrenie 10 hektárov obilnín.
●  Osvedčená kombinácia dvoch herbicídov za výbornú cenu
●  Vyčistí porast obilnín od najdôležitejších burín 

vrátane pichliača aj lipkavca
●  Svoje využitie nájde aj pri oddelenej aplikácii

Viacúčelový balíček na 40 hektárov, ktorý obsahuje 
fungicíd a rastový stimulátor na báze prírodných 
aminokyselín.
●  Výborná kombinácia pre ošetrenie obilnín, 

repky, cukrovej repy a viniča
●  Ochrana proti chorobám a podpora rastu 

v jednom balíku
●  Ekonomicky výhodné ošetrenie 

v tank-mixe aj samostatne

Racionálna starostlivosť 28 ha obilnín proti skorým jarným 
chorobám.
●  Ideálna kombinácia prípravkov s vynikajúcimi vlastnosťami
●  Účinná likvidácia prezimujúcich chorôb
●  Cenovo veľmi výhodné skoré jarné fungicídne 

ošetrenie

Postemergentné riešenie burín na 20 ha slnečnice a sóje.
●  Likvidácia komplexného burinného spektra vrátane 

prerastených trávovitých burín.
●  Jednoduché a lacné ošetrenie slnečnice a sóje.
●  Prípravok Passat je určený v slnečnici len 

na odrody s technológiou CLEARFIELD®.

Všestranný balíček na 10 ha určený k predzberovému 
ošetreniu repky, obilnín a hrachu. 
●  Osvedčená aplikácia na predzberovú úpravu kultúrnych 

plodín.
●  Uľahčenie a zefektívnenie zberu ošetrených 

porastov.
●  Vyrovnanie termínu dozrievania a obmedzenie 

praskania šešulí a strukov.
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NOVINKA 2021
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Mandarin 30 l
Markate 3 l

Nisshin 4 SC 30 l, Raikiri 25 l
Spartan 2 l

Certo 5 kg
Impulse Gold 15 l

Campus 30 l
Raikiri 25 l

Grizly 0,200 kg
Galistop 5 l 

Topsin 500 SC 40 l
Kaishi 40 l

Passat 20 l
Centurion Plus 15 l

Barclay Gallup Hi-Aktiv 20 l
Flexi 5 l

BALÍČEK BALÍČEK

Grizly 0,200 kg
Apyros 0,133 kgBALÍČEK

BALÍČEK BALÍČEK

BALÍČEK BALÍČEK

Topsin 500 SC 20 l
Cyflamid 50 EW 7 lBALÍČEK

BALÍČEK BALÍČEK

zľava
5 %

zľava
21 %

zľava
8 %

zľava
5 %

Topsin 500 SC + Intuity Pack

Ideálny tank-mix pre ochranu 25 ha kvitnúcej repky proti 
hubovým chorobám.
●  Zaručený účinok proti bielej hnilobe.
●  Vyvážený pomer účinných látok s rozdielnym 

pôsobením.
●  Zvýšenie úrody a kvality produkcie.

Topsin 500 SC 30 l
Intuity 15 lBALÍČEK

zľava
8 %

zľava
5 %

zľava
5 %

zľava
5 %

zľava
8 %

Nisshin 4 SC + Callam + Spartan Pack

Zaručená kontrola naširšieho spektra dvojklíčnolistových, 
jednoročných aj trvalých trávovitých burín na 40 ha 
kukurice.
●  Komplexná likvidácia dvojklíčnolistových 

aj trávovitých burín v kukurici jedným ťahom.
●  Rýchly prejav účinku a dokonale čistý porast 

kukurice až do zberu.
●  Vysoká selektivita voči kukurici 

s možnosťou aplikácie vo fáze 
2. – 8. listu kukurice.

Nisshin 4 SC 60 l, Callam 12 kg
Spartan 4 lBALÍČEK

zľava
21 %

zľava
5,5 %

zľava
5 %

NOVINKA 2021NOVÁ
LEPŠIA
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hubovým chorobám.
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aj trávovitých burín v kukurici jedným ťahom.
●  Rýchly prejav účinku a dokonale čistý porast 

kukurice až do zberu.
●  Vysoká selektivita voči kukurici 

s možnosťou aplikácie vo fáze 
2. – 8. listu kukurice.

Nisshin 4 SC 60 l, Callam 12 kg
Spartan 4 lBALÍČEK

zľava
21 %

zľava
5,5 %

zľava
5 %

NOVINKA 2021NOVÁ
LEPŠIA
CENA



My Vám v tom pomôžeme

SUMI AGRO CZECH s.r.o., 
Organizačná zložka 
Krupinská 4, 851 01 Bratislava
www.sumiagro.sk

Mimoriadna AKCIA!!!
Nisshin 4 SC
Osvedčený selektívny herbicídny prípravok, ktorý sa používa na postemergentné ošetrenie 
proti jednoročným a trvácim trávam a niektorým dvojklíčnolistovým burinám v kukurici.

Za nákup 50 l Nisshin 4 SC + 5 l Nisshin 4 SC zdarma
●   Excelentný účinok proti trávovitým burinám vrátane pýru a prosa
●  Nezmenená pôsobnosť aj v suchých podmienkach po aplikácii
●  Vysoká tolerancia k hybridom až do 8. listu kukurice

Ušetríte 
10 %

Centurion Plus
Selektívny herbicíd so systémovým účinkom určený na ničenie jednoročných a trvácich tráv 
vrátane pýru v repe cukrovej, repke ozimnej, slnečnici, sóji, hrachu, zemiakoch, zelenine 
a jahodách. 

Za nákup 50 l Centurion Plus + 5 l Centurion Plus zdarma
Akcia sa vzťahuje aj na nákup prípravku Centurion Plus prostredníctvom balíkov, ktoré 
obsahujú Centurion Plus.
●  Spoľahlivá a úsporná likvidácia výmrvu obilnín
●  Rýchly a systémový účinok proti trávovitým burinám
●  Výborná cena ošetrenia

Ušetríte 
10 %

Flexi
Šetrný pomocný prostriedok určený k obmedzeniu predzberových a zberových strát repky 
ozimnej a hrachu, k ochrane a udržaniu kvality zrna obilnín.

Za nákup 50 l Flexi + 5 l Flexi zdarma
Akcia sa vzťahuje aj na nákup prípravku Flexi prostredníctvom balíkov, ktoré obsahujú Flexi.
●  Výrazné zníženie predzberových a zberových strát
●  Zlepšenie prirodzeného a rovnomerného dozrievania
●  Ochrana proti prenikaniu vody do šešulí, strukov a klasov

Ušetríte 
10 %

Blade
Regulátor rastu, ktorý je určený na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu pšenice ozimnej a jačmeňa 
ozimného.

Za nákup 50 l Blade + 5 l Blade zdarma
Akcia sa vzťahuje aj na nákup prípravku Blade prostredníctvom balíkov, ktoré obsahujú Blade.
●  Zosilnenie stability a pevnosti stebla
●  Skrátenie internódii pri súčasnej podpore tvorby koreňov
●  Zvýšenie príjmu živín a zlepšenie využitia vody

Ušetríte 
10 %
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Nisshin 4 SC + Certo + Spartan Pack

Phabia 300 EC + Tubosan Pack

Herbicídna ochrana 20 ha kukurice jedným ťahom.
●  Najefektívnejšie postemergentné riešenie burín 

v kukurici.
●  Intenzívne pôsobenie proti najdôležitejším 

dvojklíčnolistovým aj trávovitým burinám.
●  Možnosť aplikácie až do 8. listu kukurice.

Vyvážená kombinácia dvoch spoľahlivých fungicídov 
vhodná na ošetrenie 30 ha obilnín alebo repky proti 
hubovým chorobám.
●  Komplexná fungicídna ochrana obilnín 

v jednom balíčku.
●  Univerzálne použitie s veľmi širokým 

spektrom účinnosti.
●  Dlhodobé preventívne, kuratívne 

a eradikatívne pôsobenie.

Phabia 300 EC 15 l
Tubosan 10 lBALÍČEK

Topsin 500 SC + Blade Pack
Cenovo zvýhodnený balíček na 28 ha určený na zvýšenie 
odolnosti obilnín proti poliehaniu a ochranu proti hubovým 
chorobám vrátane steblolamu.
●  Optimálna regulácia porastu obilnín a spoľahlivá 

ochrana proti skorým jarným chorobám.
●  Vynikajúca tank-mix kombinácia pre zdravé 

a stabilné porasty obilnín.
●  Podporuje tvorbu koreňov, zvyšuje 

príjem živín a zlepšuje využitie 
vody.

Topsin 500 SC 20 l
Blade 10 lBALÍČEK

zľava
8 %

zľava
21 %

Skvelá 
zľava

Grodyl Ultra + Impulse Gold Pack
Základné ošetrenie 33 ha obilnín proti burinám 
a hubovým chorobám – pšenica ozimná, pšenica 
jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný.
●  Racionálne riešenie dvojklíčno-

listových burín a chorôb obilnín.
●  Herbicídna účinnosť aj pri nižších 

teplotách. 
●  Jedinečná kombinácia dvoch 

účinných látok proti hubovým 
chorobám obilnín.

Grodyl Ultra 5 l
Impulse Gold 20 lBALÍČEK

zľava
4,5 %

Mospilan 20 SP + Markate 50 Pack
Kombinovaná insekticídna ochrana v jednom balíčku na 40 ha repky.
●  V ponuke teraz Mospilan v praktických vodorozpustných 

obaloch (WSB) s obsahom 0,3 kg.
●  Dokonalá eliminácia skočiek, krytonosov, 

blyskáčika aj šešulových škodcov.
●  Vhodné pre použitie v každej rastovej fáze 

repky.

Mospilan 20 SP 6 kg
Markate 4 lBALÍČEK

zľava
5 %
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Nisshin 4 SC 30 l, Certo 4 kg
Spartan 2 lBALÍČEK


