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szántóföldi
tECHnOlóGia

a TÖkéLeTeS Szezon  
ÖSSzeTeVŐi 
Tökéletes szezont szeretne? Válassza az Click® Combi kukorica csomagot! A csomag a sikeres szezonkezdéshez szükséges 

termékekből áll, megtalálható benne az extrém helyzetekben is kiváló, stabil termésű, átlagot meghaladó fehérjetartalmú takarmány

alapanyagot termő Suanito® hibrid vetőmag, illetve a tartamhatású, általános Kwizda Click® Combi gyomirtó, amely már 510 mm 

bemosó csapadék esetén is hatékony, és amely bizonyos, kétlépcsős technológiákban is alkalmazható alapgyomirtásra. 
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ErőSSégEi:

• Kiváló, stabil termés, még extrém helyzetekben is

• Kiváló takarmány-alapanyag, az átlagot meghaladó fehérjetartalommal

• Kiváló szárstabilitás, egészséges csövek

Prémium Platina

A SUanito tC korai fejlődése erőteljes, virágzása az éréscsoport hasonló hibridjeivel megegyezik.

Szárazanyag beépülése dinamikus, csuhélevelei vékonyak. Ezek a biológiai érést követően

lazán veszik körül a csöveket, majd teljesen szétnyílnak, ezzel segítve a fajta dinamikus

vízleadását. Viszonylag magas, gyökere és szára nagyon erős, ezért a kitett helyeken is

sikeresen termeszthető. Szártőkorhadással és gyökérfuzáriummal szembeni ellenállósága

jó, ezért betakarítása rugalmasan kezelhető, ősszel extrém viszonyok mellett sem dől meg.



Kultúra Károsító Dózis

takarmánykukorica magról kelő egy- és kétszikű 
gyomnövények

2,5 l/ha

Felhasználás
A készítményt a kukorica vetése után, a kelése előtt (preemergensen), vagy állományban korai 

posztemergensen lehet alkalmazni 2,5 l/ha dózisban. Preemergens felhasználás esetén jól 

elmunkált, aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni. Állománykezelés esetén a kultúrnövény 

szögcsíra állapotától 1–6 leveles fejlettségig alkalmazható, hatásnövelés céljából engedélyezett 

nedvesítőszerrel tankkombinációban. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 leveles, a magról 

kelő egyszikűek 1–3 leveles korukban, gyökérváltásukkor a legérzékenyebbek a készítményre. 

Kwizda Click® Combi
Gyomirtó 

Két hAtóAnyAgOt tArtAlmAzó KuKOricA-gyOmirtó szer.
Pre- és korai posztemergensen is kijuttatható, tartamhatással rendelkezik.

Hatásspektrum

gyomnövények

kakaslábfű (Echinochloa crus-galli) √√√

par  lagfű (Ambrosia artemisiifolia) √√√

zöld muhar (Setaria viridis) √√√

pirók ujjasmuhar (Digitaria sangvinaris) √√

libatopfélék (Chenopodium spp.) √√√

disznóparéjfélék (Amaranthus spp.) √√√

muharfélék (Setaria spp.) √√√

szerbtövis (Xanthium strumarium) √√√

köles (Panicum miliaceum) √√

csattanó maszlag (Datura stramonium) √√√

lapulevelű keserűfű (Polygonum lapathifolium) √√√

varjúmák (Hibiscus trionum) √√√

selyemmályva (Abuthilon theophrasti) √√√

apró szulák (Convolvulus arvensis) √
Hatékonyság mértéke: √√√kiváló   √√közepes   √gyenge
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Kwizda Click® Combi preemergens gyomirtó hatékonysága (Debrecen-Józsa, hajdú-Bihar megyei mgszh, 2010)



Több kedvezményből 
többet hozhat ki!

Kwizda Vario ajánlatokkal egész szezonban akár 
mindent 5% kedvezménnyel szerezhet be!
 

A piacon elterjedt csomagokkal ellentétben a Vario technológiák teljes szabadságot biztosítanak, így mindenki saját elkép
zelése alapján állíthatja össze technológiáját. A kedvezmények nemcsak néhány, hanem az egész tenyészidőszakban 
alkalmazható összes termékre vonatkoznak, így a kedvezmények összege is nagyobb lesz.

Vario kedVezmények

a Vario programok a következő kultúrákban érhetők el: 

repce, napraforgó, kukorica, búza, szója,  
alma, szőlő, csonthéjasok.


