почвено приложение на Аденго 40 мл/дка

Аденго 40 мл/дка почвено приложение

Контрола

Аденго

Тази брошура е информационна, за пълна информация относно употребата на продукта прочетете етикета.

Аденго - почвено приложение

НАДЕЖДНИЯТ

ХЕРБИЦИД

www.cropscience.bayer.bg
Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин.
Преди употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна защита.

Аденго - уникалният хербицид

Аденго - удобство и надеждност чрез
широк спектър
Бяла куча лобода

Обикновен щир

Аденго предлага уникално ниво на гъвкавост при
контрола на плевелите в царевица. Той осигурява
безпрецедентна лекота при употреба, висока
степен на сигурност и максимални резултати.
У
 никален широкоспектърен контрол през целия сезон върху повече от 85 вида
житни и широколистни плевели, включително балур от семена

Аденго - момент на ранно-вегетационно
приложение
Аденго 40 мл/дка ранно-вегетационно
(10 дни след третиране)

Високоефективно решение - съвременен хербицид
и антидот-технология, комбинирани в уникален
патентован продукт

Изоксафлутол: този мощен патентован хербицид контролира плевелите, като
блокира каротиноидния синтез и води до последваща загуба на хлорофил чрез
фотооксидация, която се вижда като избелване.

Кокоше просо

Черно куче грозде

Кощрява

Аденго - удобство и надеждност чрез
гъвкавост

А
 денго притежава дълго реактивиращо се последействие, което повишава
рентабилността на производство

Тиенкарбазон: последната иновация в групата на Сулфонилуреите действа
чрез потискане на синтеза на ензима ацетолактаза. Той контролира плевелите
като блокира синтеза на амино-киселини с разклонена верига. Това води до
незабавно спиране на растежа и прогресивно увреждане до пълно унищожаване
на чувствителните плевели.

Петнистата бударица

Широко-спектърен контрол на ранното заплевеляване за чист
старт на културата. Контрол върху плевелите през целия сезон
УНИКАЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА ОТ АДЕНГО:
Широкоспектърно действие на активните вещества
Мощно изгаряне на житните и широколистни плевели
Уникална синхронизирана технология за контрол над плевелите

Аденго 10 дни след ранно-вегетационно
приложение - общ план на полето

Гъвкаво приложение за оптимизиране на работния процес
Аденго 40 мл/дка - почвено,
2 месеца след третиране

