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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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Mospilan Mizu 120 SL + Intuity Pack 

Mospilan 20 SP + Sumistrobin Pack Passat + Centurion Plus Pack

Kombinácia moderného Mandestrobínu a tekutej SL 
formulácie Mospilanu na ošetrenie 20 ha repky ozimnej.
●  Originálna tekutá SL formulácia Mospilan Mizu.
●  Dlhotrvajúca účinnosť.
●  Vynikajúca preventívna a kuratívna účinnosť na Bielu 

hnilobu.

Technologický balíček na ošetrenie 40 ha slnečnice.
●  Mospilan - jediný insekticíd povolený do slnečnice 

so systémovým účinkom.
●  Sumistrobin - silný zelený efekt a výborná  

účinnosť na choroby.
●  Výborná cena ošetrenia.

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®.

Mospilan Mizu 120 SL 5 l
Intuity 15 l

BALÍČEK
na 20 ha

Mospilan Mizu 120 SL + Markate Pack

Phabia 300 EC + Turbosan PackMospilan 20 SP + Markate 50 Pack

●  Spoľahlivá eliminácia šešuľových škodcov 
v modernej formulácii.

●  Kontaktný a systémový účinok v repke 
a v obilninách proti škodcom.

●  Možná kombinácia s listovými hnojivami.

Vyvážená kombinácia dvoch spoľahlivých fungicídov 
vhodná na ošetrenie 30 ha obilnín alebo repky proti 
hubovým chorobám.
●  Komplexné ošetrenie repky ozimnej proti chorobám.
●  Mierny regulačný účinok a excelentný účinok na bielu 

hnilobu.
●  Dlhodobé preventívne, kuratívne a eradikatívne 

pôsobenie na choroby v repke aj v obilninách.

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 

vrátane kvitnúcich porastov.

Skvelá 
zľava

zľava
5 %

NOVINKA 2022 NOVINKA 2022

zľava
5 %

zľava
5 %

zľava
5 %

Mospilan Mizu 120 SL 10 l
Markate 4 l

BALÍČEK
na 40 ha

Phabia 300 EC 10 l
Turbosan 10 l

BALÍČEK
na 30 ha

Mospilan 20 SP 6 kg
Markate 4 l

BALÍČEK
na 40 ha

BALÍČKY DO REPKY

BALÍČKY DO SLNEČNICE
NOVINKA 2022

Mospilan 20 SP 6 kg
Sumistrobin 40 l

BALÍČEK
na 40 ha

Passat 20 l
Centurion Plus 15 l

BALÍČEK
na 20 ha

zľava
5 %



Vyberte si z našej ponuky zvýhodnených balíčkov a akciových produktov 

Grodyl Ultra + Impulse Gold Pack Nisshin 4 SC + Certo + Spartan 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.

Herbicídna ochrana 20 ha kukurice jedným 
ťahom.
●  Najekonomickejšie postemergentné riešenie 

burín v kukurici.
●  Intenzívne pôsobenie proti najdôležitejším 

dvojklíčnolistovým aj trávovitým burinám.
●  Možnosť aplikácie až do 6. listu kukurice.

Grodyl Ultra 5 l
Impulse Gold 20 l 

BALÍČEK
na 33 ha

Campus 30 l
Runner 10 l 

BALÍČEK
na 25-27 

ha

Certo + Impulse Gold Pack Nisshin 4 SC + Callam + Spartan Pack
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.

Zaručená kontrola najširšieho 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 možnos-

ťou aplikácie vo fáze 2. – 8. listu kukurice.

Certo 5 kg
Impulse Gold 15 l

BALÍČEK
na 25 ha

Blade + Impulse Gold Pack Fornet Extra 6 OD + Callam + Spartan Pack
Technologický balíček na ošetrenie 20 ha 
ozimného jačmeňa alebo pšenice ozimnej.
●  Skráti, spevní.
●  Vygumuje všetky choroby.
●  Účinná náhrada za Topsin 500 SC.

Postemergenté ošetrenie na 20 ha kukurice 
v oblasti CHKO Žitný ostrov.
●  Ekonomicky výhodné ošetrenie. 
●  Použitie do 6 listu kukurice.
●  Účinnosť aj na pichliač a pýr.

zľava
5 % zľava

20 %

Grizly + Zumba Pack Nisshin 4 SC + Runner + Spartan Pack

Grizly + Prodigy Pack Campus + Runner Pack

Herbicídny balíček na ošetrenie 10 ha všetkých 
obilnín s vynikajúcim účinkom na buriny.
●  Vynikajúca tolerancia ku kultúrnej plodine.
●  Možnosť aplikácie aj po 2 kolienku.
●  Ideálny herbicíd do jarných obilnín.

Postemergentná kombinácia na ošetrenie 33 ha 
kukurice.
●  Vysoká selektivita ku kultúrnej plodine (použitie 

do 8 listu kukurice).
●  3 účinné látky (nicosulfuron, mesotrione, 

florasulam).
●  Reziduálna účinnosť na 2-klíčnolistové 

buriny.

Kompletné ošetrenie pšenice ozimnej proti 
všetkým významným burinám na 20 ha.
●  Účinnosť na metličku a ovos hluchý.
●  Účinnosť na všetky dvojkličnolistové buriny.
●  Vynikajúca účinnosť na veroniky.

Skoro post alebo preemergentné ošetrenie 
kukurice proti burinám na 25-27 ha.
●  Skoro post alebo preemergentná aplikácia 

(ježatka max 3 listy).
●  Bez ,,therbutylazínová“ alternatíva 

ošetrenia kukurice s 3 účinnými látkami.
●  Čistý porast od začiatku po zber.

zľava
5 %

zľava
20 %

zľava
5 %

zľava
5 %

Zumba + Esteron Pack Fornet Extra 6 OD + Runner + Esteron Pack

Mandarin + Markate 50 Pack

Jamoto + Sumistrobin Pack

Širokospektrálna účinnosť  na buriny v obilninách 
na ošetrenie 50 ha.
●  Kombinácia dvoch vynikajúcich účinných látok, 

Florasulam + 2,4 D.
●  Široká registrácia v obilninách.
●  Výborná účinnosť na mrlíky a pichliač.

Postemergentné ošetrenie kukurice 
určené na 50 ha.
●  4 účinné látky.
●  Reziduálna účinnosť na dvojklíčnolistové 

buriny.
●  Výborná účinnosť na prerastené buriny.

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.

Fungicídny balíček na ošetrenie 25 ha 
cukrovej repy.
●  Silný ,,green efekt“.
●  Vynikajúci účinok na cerkospóru.
●  Plná náhrada za fungicíd YAMATO. 

NOVINKA 2022 NOVINKA 2022

zľava
5 % zľava

20 %

zľava
5 % zľava

5 %

Mandarin 30 l
Markate 3 l

BALÍČEK
na 25 ha

Zumba 5 l
Esteron 10 l

BALÍČEK
na 50 ha

Nisshin 4 SC 30 l, Certo 4 kg
Spartan 2 l

BALÍČEK
na 20 ha

zľava
4,5 %

zľava
21 %

Jamoto 20 l
Sumistrobin 10 l

BALÍČEK
na 25 ha

Grizly 0,2 kg
Zumba 1 l

BALÍČEK
na 10 ha

Blade 10 l
Impulse Gold 15 l

BALÍČEK
na 20 ha

Grizly 0,4 kg
Prodigy 2,7 kg

BALÍČEK
na 20 ha

Blade 5 l
Cyflamid 50 EW 5 l

BALÍČEK
na 20 ha

NOVINKA 2022

NOVINKA 2022 NOVINKA 2022

NOVINKA 2022 NOVINKA 2022

BALÍČKY DO OBILNÍN BALÍČKY DO KUKURICE

Blade + Cyflamid 50 EW Pack Fornet Extra 6 OD + Certo + Spartan pack
Kombinácia rastového regulátoru a fungicídu proti 
múčnatke na ošetrenie 20 ha ozimnej pšenice.
●  Najlepšie ošetrenie proti múčnatke v tvrdej 

pšenici.
●  Ošetrenie na spevnenie stebla podpora 

koreňovej sústavy.
●  Múčnatka pod kontrolou do zberu.

Balíček na ošetrenie 20 ha kukurice proti 
všetkým dôležitým burinám za výbornú 
cenu.
●  Použitie v CHKO Žitný ostrov.
●  Použitie do 6 listu kukurice.
●  Následná sejba hrach, sója 

bez obmedzenia.

zľava
5 % zľava

20 %

NOVINKA 2022 NOVINKA 2022

NOVINKA 2022
NOVINKA 2022

zľava
5 %

zľava
21 %

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

BALÍČEK
na 40 ha

Nisshin 4 SC 50 l, Runner 10 kg
Spartan 4 l

BALÍČEK
na 33 ha

Fornet Extra 15 l, Spartan 2 l
Certo 4 kg

BALÍČEK
na 20 ha

Fornet Extra 15 l, Callam 6 kg
Spartan 2 l

BALÍČEK
na 20 ha

Fornet Extra 35 l, Runner 15 l 
Esteron 10 l

BALÍČEK
na 50 ha

BALÍČEK DO REPY



Vyberte si z našej ponuky zvýhodnených balíčkov a akciových produktov 

Grodyl Ultra + Impulse Gold Pack Nisshin 4 SC + Certo + Spartan 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.

Herbicídna ochrana 20 ha kukurice jedným 
ťahom.
●  Najekonomickejšie postemergentné riešenie 

burín v kukurici.
●  Intenzívne pôsobenie proti najdôležitejším 

dvojklíčnolistovým aj trávovitým burinám.
●  Možnosť aplikácie až do 6. listu kukurice.

Grodyl Ultra 5 l
Impulse Gold 20 l 

BALÍČEK
na 33 ha

Campus 30 l
Runner 10 l 

BALÍČEK
na 25-27 

ha

Certo + Impulse Gold Pack Nisshin 4 SC + Callam + Spartan Pack
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.

Zaručená kontrola najširšieho 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 možnos-

ťou aplikácie vo fáze 2. – 8. listu kukurice.

Certo 5 kg
Impulse Gold 15 l

BALÍČEK
na 25 ha

Blade + Impulse Gold Pack Fornet Extra 6 OD + Callam + Spartan Pack
Technologický balíček na ošetrenie 20 ha 
ozimného jačmeňa alebo pšenice ozimnej.
●  Skráti, spevní.
●  Vygumuje všetky choroby.
●  Účinná náhrada za Topsin 500 SC.

Postemergenté ošetrenie na 20 ha kukurice 
v oblasti CHKO Žitný ostrov.
●  Ekonomicky výhodné ošetrenie. 
●  Použitie do 6 listu kukurice.
●  Účinnosť aj na pichliač a pýr.

zľava
5 % zľava

20 %

Grizly + Zumba Pack Nisshin 4 SC + Runner + Spartan Pack

Grizly + Prodigy Pack Campus + Runner Pack

Herbicídny balíček na ošetrenie 10 ha všetkých 
obilnín s vynikajúcim účinkom na buriny.
●  Vynikajúca tolerancia ku kultúrnej plodine.
●  Možnosť aplikácie aj po 2 kolienku.
●  Ideálny herbicíd do jarných obilnín.

Postemergentná kombinácia na ošetrenie 33 ha 
kukurice.
●  Vysoká selektivita ku kultúrnej plodine (použitie 

do 8 listu kukurice).
●  3 účinné látky (nicosulfuron, mesotrione, 

florasulam).
●  Reziduálna účinnosť na 2-klíčnolistové 

buriny.

Kompletné ošetrenie pšenice ozimnej proti 
všetkým významným burinám na 20 ha.
●  Účinnosť na metličku a ovos hluchý.
●  Účinnosť na všetky dvojkličnolistové buriny.
●  Vynikajúca účinnosť na veroniky.

Skoro post alebo preemergentné ošetrenie 
kukurice proti burinám na 25-27 ha.
●  Skoro post alebo preemergentná aplikácia 

(ježatka max 3 listy).
●  Bez ,,therbutylazínová“ alternatíva 

ošetrenia kukurice s 3 účinnými látkami.
●  Čistý porast od začiatku po zber.

zľava
5 %

zľava
20 %

zľava
5 %

zľava
5 %

Zumba + Esteron Pack Fornet Extra 6 OD + Runner + Esteron Pack

Mandarin + Markate 50 Pack

Jamoto + Sumistrobin Pack

Širokospektrálna účinnosť  na buriny v obilninách 
na ošetrenie 50 ha.
●  Kombinácia dvoch vynikajúcich účinných látok, 

Florasulam + 2,4 D.
●  Široká registrácia v obilninách.
●  Výborná účinnosť na mrlíky a pichliač.

Postemergentné ošetrenie kukurice 
určené na 50 ha.
●  4 účinné látky.
●  Reziduálna účinnosť na dvojklíčnolistové 

buriny.
●  Výborná účinnosť na prerastené buriny.

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.

Fungicídny balíček na ošetrenie 25 ha 
cukrovej repy.
●  Silný ,,green efekt“.
●  Vynikajúci účinok na cerkospóru.
●  Plná náhrada za fungicíd YAMATO. 

NOVINKA 2022 NOVINKA 2022

zľava
5 % zľava

20 %

zľava
5 % zľava

5 %

Mandarin 30 l
Markate 3 l

BALÍČEK
na 25 ha

Zumba 5 l
Esteron 10 l

BALÍČEK
na 50 ha

Nisshin 4 SC 30 l, Certo 4 kg
Spartan 2 l

BALÍČEK
na 20 ha

zľava
4,5 %

zľava
21 %

Jamoto 20 l
Sumistrobin 10 l

BALÍČEK
na 25 ha

Grizly 0,2 kg
Zumba 1 l

BALÍČEK
na 10 ha

Blade 10 l
Impulse Gold 15 l

BALÍČEK
na 20 ha

Grizly 0,4 kg
Prodigy 2,7 kg

BALÍČEK
na 20 ha

Blade 5 l
Cyflamid 50 EW 5 l

BALÍČEK
na 20 ha

NOVINKA 2022

NOVINKA 2022 NOVINKA 2022

NOVINKA 2022 NOVINKA 2022

BALÍČKY DO OBILNÍN BALÍČKY DO KUKURICE

Blade + Cyflamid 50 EW Pack Fornet Extra 6 OD + Certo + Spartan pack
Kombinácia rastového regulátoru a fungicídu proti 
múčnatke na ošetrenie 20 ha ozimnej pšenice.
●  Najlepšie ošetrenie proti múčnatke v tvrdej 

pšenici.
●  Ošetrenie na spevnenie stebla podpora 

koreňovej sústavy.
●  Múčnatka pod kontrolou do zberu.

Balíček na ošetrenie 20 ha kukurice proti 
všetkým dôležitým burinám za výbornú 
cenu.
●  Použitie v CHKO Žitný ostrov.
●  Použitie do 6 listu kukurice.
●  Následná sejba hrach, sója 

bez obmedzenia.

zľava
5 % zľava

20 %

NOVINKA 2022 NOVINKA 2022

NOVINKA 2022
NOVINKA 2022

zľava
5 %

zľava
21 %

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

BALÍČEK
na 40 ha

Nisshin 4 SC 50 l, Runner 10 kg
Spartan 4 l

BALÍČEK
na 33 ha

Fornet Extra 15 l, Spartan 2 l
Certo 4 kg

BALÍČEK
na 20 ha

Fornet Extra 15 l, Callam 6 kg
Spartan 2 l

BALÍČEK
na 20 ha

Fornet Extra 35 l, Runner 15 l 
Esteron 10 l

BALÍČEK
na 50 ha

BALÍČEK DO REPY



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 %

Ing. Róbert Kovács
mobil: 0903 596 331

e-mail: robert.kovacs@sumiagro.sk

Ing. Adrian Janik
mobil: 0917 495 638

e-mail: adrian.janik@sumiagro.sk

Ing. Ján Cvopa
mobil: 0903 278 160

e-mail: jan.cvopa@sumiagro.sk

Ing. Andrej Abrahám
obchodný a marketingový riaditeľ
mobil: 0917 238 517
andrej.abraham@sumiagro.sk

Ing. Ján Murín
mobil: 0905 411 561

e-mail: jan.murin@sumiagro.sk

Ing. Dušan Konček
mobil: 0907 941 378

e-mail: dusan.koncek@sumiagro.sk

Mospilan Mizu 120 SL + Intuity Pack 

Mospilan 20 SP + Sumistrobin Pack Passat + Centurion Plus Pack

Kombinácia moderného Mandestrobínu a tekutej SL 
formulácie Mospilanu na ošetrenie 20 ha repky ozimnej.
●  Originálna tekutá SL formulácia Mospilan Mizu.
●  Dlhotrvajúca účinnosť.
●  Vynikajúca preventívna a kuratívna účinnosť na Bielu 

hnilobu.

Technologický balíček na ošetrenie 40 ha slnečnice.
●  Mospilan - jediný insekticíd povolený do slnečnice 

so systémovým účinkom.
●  Sumistrobin - silný zelený efekt a výborná  

účinnosť na choroby.
●  Výborná cena ošetrenia.

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®.

Mospilan Mizu 120 SL 5 l
Intuity 15 l

BALÍČEK
na 20 ha

Mospilan Mizu 120 SL + Markate Pack

Phabia 300 EC + Turbosan PackMospilan 20 SP + Markate 50 Pack

●  Spoľahlivá eliminácia šešuľových škodcov 
v modernej formulácii.

●  Kontaktný a systémový účinok v repke 
a v obilninách proti škodcom.

●  Možná kombinácia s listovými hnojivami.

Vyvážená kombinácia dvoch spoľahlivých fungicídov 
vhodná na ošetrenie 30 ha obilnín alebo repky proti 
hubovým chorobám.
●  Komplexné ošetrenie repky ozimnej proti chorobám.
●  Mierny regulačný účinok a excelentný účinok na bielu 

hnilobu.
●  Dlhodobé preventívne, kuratívne a eradikatívne 

pôsobenie na choroby v repke aj v obilninách.

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 

vrátane kvitnúcich porastov.

Skvelá 
zľava

zľava
5 %

NOVINKA 2022 NOVINKA 2022

zľava
5 %

zľava
5 %

zľava
5 %

Mospilan Mizu 120 SL 10 l
Markate 4 l

BALÍČEK
na 40 ha

Phabia 300 EC 10 l
Turbosan 10 l

BALÍČEK
na 30 ha

Mospilan 20 SP 6 kg
Markate 4 l

BALÍČEK
na 40 ha

BALÍČKY DO REPKY

BALÍČKY DO SLNEČNICE
NOVINKA 2022

Mospilan 20 SP 6 kg
Sumistrobin 40 l

BALÍČEK
na 40 ha

Passat 20 l
Centurion Plus 15 l

BALÍČEK
na 20 ha

zľava
5 %


