MENTUM 040 OD – herbicyd
nieselektywny o działaniu
układowym, pobierany przez
liście w postaci zawiesiny olejowej
do rozcieńczania wodą.

Zwalcza wszystkie istotne gatunki
chwastów w kukurydzy
Substancja czynna:
nikosulfuron 40 g/l
Zastosowanie:
odchwaszcza kukurydzę w okresie
powschodowym
Pojemność:
1l, 5l, 10l
Dawkowanie:
1l/ha
Stosowanie:
od 2 do końca 7 fazy liścia właściwego
(BBCH 12-17)
Więcej informacji na www.synthosAGRO.com
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hamuje wzrost i rozwój chwastów,
szczególnie młodych i intensywnie
rosnących
płynna formulacja zwiększa
efektywność i wygodę stosowania
idealne rozwiązanie w połączeniu
z mezotrionem – DANEVA 100 EC
- stosowane łącznie rozszerzają
spectrum zwalczanych chwastów
bezpieczny dla upraw
– brak fitotoksyczności i wpływu
na jakość i wielkość plonu

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na
stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Skuteczność preparatu Mentum 040 OD
w odchwaszczaniu kukurydzy

MENTUM 040 OD posiada w zakresie
stosowania chwasty stanowiące gatunki
konkurencyjne dla kukurydzy: przytulię
czepną, marunę bezwonną, tasznik
pospolity oraz chwastnicę jednostronną,
która jest chwastem silnie oddziałującym
na plonowanie kukurydzy - powoduje
spadek plonu ziarna o 5%.
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Mentum 040 OD gwarantuje
skuteczne obumieranie chwastów
od 84% do 95%
(27-36 dni po zabiegu).

maruna nadmorska bezwonna

Rekomendacje Eksperta ŚOR dla powschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy:
Najskuteczniejsze działanie:
- chwasty dwuliścienne - młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2 - 4 liści
- chwasty jednoliścienne - od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia
Wzrost chwastów zostaje zahamowany po zastosowaniu środka.
Chwasty zamierają całkowicie po około 3 tyg. od zabiegu.
Najwyższa efektywność środka - w czasie ciepłej i wilgotnej pogody.
Herbicyd szybko rozkłada się w środowisku glebowym, bez negatywnego działania następczego.

Mentum 040 OD może być stosowany razem ze środkiem DANEVA 100 SC
- mieszanina herbicydowa powoduje szybsze i efektywniejsze działanie na chwasty
MENTUM 040 OD
1 l/ha

+
DANEVA 100 SC
0,75 l/ha

faza 2-8 liści
kukurydzy

