
KUKURYDZA
CZYSTY ŁAN

Chroń swoje uprawy 
przed chwastami

Zastosuj sprawdZone herbicydy

Wybierz odpowiedni wariant:

standard

preMiuM

Sprawdź także inne rozwiązania 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem prze-
czytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Więcej szczegółów na www.osadkowski.pl

ochrona fungicydowa:

ochrona herbicydowa:

ZBOŻA
cZYstY ŁAN

preMiuM

standard

ZBOŻA
ZDROWY ŁAN

RZepAK
ZDROWY ŁAN

preMiuM

standard

preMiuM

standard

eKonoMicZny

W firmowych punktach handlowych oraz u przedstawicieli Osadkowski SA
www.osadkowski.pl 

gdzie kupić dołącz do nas
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•	kiełkowanie już przy 2ºC •	chwasty w różnych fazach rozwojowych •	mokra i ciepła wiosna •	uproszczenia w uprawie

Czynniki zWiększająCe ryzyko pojaWienia się ChWastóW:

Herbicydowa ochrona kukurydzy

STANDARD KUKURYDZA CZYSTY ŁAN

Nikosar 060 OD Juzan 100 SC Juzan 100 SC

rozWiązanie:

Nikosar 060 OD (0,7 l/ha)

+ Juzan 100 SC (0,75–1 l/ha)

+ Atpolan Bio (1 l/ha)

12 14 15 16 17

Perz właściwy Komosa białaRdest powojowaty

nikosulfuron + mezotrion

Działanie nalistne i doglebowe

Szerokie okno zabiegowe – bezpieczne stosowanie w fazie 2.–7. liścia 
kukurydzy

Zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych do późnych faz rozwojo-
wych kukurydzy, regulacja chwastów późno wschodzących:
(wykaz wszystkich zwalczanych chwastów dostępny na etykiecie produktów)

KUKURYDZA CZYSTY ŁAN

Herbicydowa ochrona kukurydzy

Nikosar 060 OD Juzan 100 SC  
+ Tezosar 500 SC

Juzan 100 SC  
+ Tezosar 500 SC

rozWiązanie:

12 14 15 16 17

Chwastnica jednostronna Rdest powojowySzarłat szorstki

nikosulfuron, mezotrion, terbutyloazyna

PREMIUM

Działanie nalistne i doglebowe

Działanie terbutyloazyny wydłuża ochronę przed chwastami późnowscho-
dzącymi

Zwalczanie najbardziej uciążliwych chwastów, m.in. perzu właściwego, 
szarłatu szorstkiego, rdestów, a także trwałe rozwiązanie problemu chwa-
stów prosowatych, jednorocznych jedno- i dwuliściennych:
(wykaz wszystkich zwalczanych chwastów dostępny na etykiecie produktów)

Nikosar 060 OD (0,5–0,7 l/ha)

+ Juzan 100 SC (0,75–1,0 l/ha)

+ Tezosar 500 SC (1 l/ha)


