KUKURICA

Poctivá ochrana
porastov počas
celej vegetácie
z dielne FMC
FMC Agro Slovensko spol. s r.o. predstavuje portfólio svojich prípravkov na kompletnú ochranu
kukurice od pôdnych škodcov až po herbicídne a insekticídne ošetrenia Vašich porastov.
DVOJKLÍČNOLISTOVÉ A TRÁVOVITÉ BURINY

JEDNOROČNÉ A TRVÁCE TRÁVOVITÉ BURINY

SUCCESSOR® TX

NICO SUPER® 240 SC

Účinná látka: p
 ethoxamid 300 g/l, terbuthylazine 187,5 g/l
Balenie: 10 l kanister

Účinná látka: n
 icosulfuron 240 g/l
Balenie: 1 l

Preemergetntný aj postemergentný herbicíd na likvidáciu dvojklíčno
listových burín a jednoročných tráv v kukurici.

Postemergentný herbicídny prípravok do kukurice určený na ničenie
jednoročných a trvácich tráv, vrátane niektorých dvojklíčnolistových
burín.

PRE A POSTEMERGENTNÁ REGULÁCIA BURÍN V KUKURICI

Výhody
✓ Kompletné ošetrenie kukurice proti dvoj a jednoklíčnolistovým
burinám
✓ Možnosť aplikácie aj na vzídené buriny
✓ Účinok cez pôdu aj listy, reziduálne pôsobenie – zachytáva
sekundárne zaburinenie
✓ Možnosť kombinovať s ďalšími účinnými látkami napr. nicosulfuron
alebo mesotrione

POSTEMERGENTNÁ REGULÁCIA BURÍN V KUKURICI

Výhody
✓ Účinne vyčistí porasty kukurice od jednoročných aj trvácich
trávovitých burín
✓ Vhodný partner do kombinácií s ďalšími prípravkami
napr.: Successor® TX.
✓ Široké aplikačné okno

DRÔTOVCE A ĎALŠÍ PÔDNI ŠKODCOVIA

KUKURIČIAR KOREŇOVÝ

KENTAUR® 5 G

FURY 10 EW

Účinná látka: chlorpyrifos 50 g/kg
Balenie: 25 kg vrecia

Účinná látka: zetacypermethrin 100 g/l
Balenie: 1 l

Granulovaný insekticíd určený pre pôdnu aplikáciu na kontrolu
drôtovcov, lariev chrústov a iných pôdnych škodcov v kukurici,
slnečnici a baklažánoch. Na základe výnimky MPaRV je aplikácia
prípravku povolená od 1.3. 2017 do 28.6.2017.

Kontaktný a požerový insekticídny prípravok na ochranu rôznych
plodín proti cicavým a žravým škodcom, v kukurici určený proti
imágam kukuričiara koreňového.

PÔDNY INSEKTICÍD

Výhody
✓ Aplikovaný pri sejbe kukurice
✓ Rýchly a razantný účinok
✓ Neovplyvňuje rastlinu kukurice
✓ Netoxický pre užitočný hmyz
✓ Použiteľnosť v integrovanej ochrane

KONTAKTNÝ A POŽEROVÝ INSEKTICÍD

Výhody
✓ Pyretroidný prípravok s predĺženou dobou účinku – silný
a razantný insekticídny účinok na široké spektrum škodcov.

ODPORÚČANÁ KOMBINÁCIA
SUCCESSOR® TX 3 l/ha + NICO SUPER® 240 SC 0,17 – 0,25 l/ha
(dvojklíčnolistové buriny, jednoročné a viacročné trávy, pýr plazivý)

VÝHODNÝ
BALÍČEK
Kontakty:

Zvýhodnené produktové balíčky prípravkov FMC do kukurice žiadajte u svojich distribútorov.

Successor TX Pack (4 l Nico Super® 240 SC + 60 l Successor® TX) na ošetrenie 20 ha kukurice.
Ing. Barbora Kocsis Kyzeková
0903 265 501
kyzekova@fnagro.sk
barbora.kyzekova@fmc.com

Ing. Ladislav Závodský
0903 730 489
zavodsky@fnagro.sk
ladislav.zavodsky@fmc.com

Ing. Marián Macko
0948 979 399
macko@fnagro.sk
marian.macko@fmc.com

Ing. Mária Lichvárová
0903 265 509
lichvarova@fnagro.sk
maria.lichvarova@fmc.com

Obchod a marketing: Ing. Ladislav Hubenák, 0948 089 691, hubenak@fnagro.sk, ladislav.hubenak@fmc.com
FMC Agro Slovensko, spol. s r. o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29

