
Laudis - nov herbicid za osnovno varstvo koruze

Odkrili ste Laudis učinek.
Čas je, da ga aktivirate!
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Doslej ste zaupali različnim herbicidom za različne razvojne faze rasti koruze in za zatiranje različnih vrst plevelov. 
Skrbno ste izbirali čas škropljenja. V primeru nenadnih deževnih ali sušnih obdobij ste škropili ponovno. Z inovacijo 
iz Bayer-ja pa lahko zdaj na mnoge skrbi pozabite! 

LAUDIS JE REVOLUCIONARNA IN UNIVERZALNO UČINKOVITA NOVOST. 

Zakaj? Ker lahko s tem herbicidom nove generacije pozabite na toliko omejitev! 
Ker ga lahko uporabite: 
•  v vseh vremenskih razmerah;
•  na vseh hibridih koruze; 
•  kadarkoli – v času rasti od 2. do 8. lista koruze; 
•  ne glede na višino plevela – v vseh razvojnih fazah po vzniku; 
•  kjerkoli – tudi v 2. in 3. pasu vodovarstvenega območja. 

Kaj je skrivnost njegove moči? Laudis učinek temelji na aktivni snovi tembotrion, ki je najnovejša in 
resnično presenetljiva inovacija iz laboratorijev Bayer CropScience. S svojo molekularno zgradbo ima to odlično 
lastnost, da se izjemno hitro veže na prava mesta v plevelu, ne da bi ogrozila koruzo v katerikoli stopnji rasti. V  
herbicidu Laudis je aktivni snovi tembotrion dodano varovalo izoksadifen, ki še povečuje stopnjo tolerance pri koruzi 
in ji omogoča normalno rast in razvoj. Koruza je zato tudi v občutljivih fazah rasti varna, pleveli pa so učinkovito zatrti. 

Kaj dokazuje njegovo univerzalnost? Laudis je revolucionarno učinkovita izbira, ker združuje toliko prednosti 
v enem samem herbicidu. 
Njegovo delovanje je izjemno zanesljivo! 

Deluje: 
•  tudi, če po škropljenju nastopi obdobje suše; 
•  tudi, če že kmalu po škropljenju nastopi močno deževje;
•  na vse najpomembnejše plevele v koruzi;
•  na komaj vzniklem ali že močno razraščenem plevelu.

AKTIVIRAJTE UČINEK LAUDIS.
POZABITE NA OMEJITVE!
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Aktivna snov herbicida Laudis deluje na listno povrhnjico in s tem omogoča hitro UV razgradnjo klorofila v listih ple- 
vela. Laudis učinek je viden že po 1 do 2 dneh. Pleveli so pobeljeni in v 7 do 14 dnevih popolnoma uničeni. Varovalo 
v herbicidu Laudis deluje tako, da v koruzi razgradi aktivno snov zato ni nobenega vpliva na rast in razvoj koruze. 
Herbicid ne upočasni njene rasti, uničenje plevelov pa ji da več moči za razvoj.  
  
Posebne prednosti: 
Že v 30 minutah po škropljenju 
se vpije 90 % učinkovine. 
Po eni uri listi plevela 
vpijejo 100 % aktivne snovi. 
Ko se aktivna snov vpije v 
list, je dež ne spere več! 
Laudis deluje na večino 
plevelov v koruzi. 
Je prijazen do okolja: primeren 
je tudi za zatiranje plevelov v 
2. in 3. vodovarstvenem pasu.

UV žarki 
(uničujoči)
Vidna svetloba 
(koristna)

Škropljeno z Laudisom ODNeškropljeno

Karotenoidi v listni                     Laudis OD razgradi listno povrhnjico
povrhnjici varujejo                      plevela, UV žarki razgradijo klorofil,
rastline pred škodljivimi             plevel propade.
UV žarki.                                     

UČINEK LAUDIS. KAKO DELUJE?

Odmerek 2 L/ha

Optimalni čas uporabe

12 13 14 15 18

UČINEK LAUDIS. IZJEMEN PRI RAZLIČNIH VRSTAH PLEVELA.

* Laudis je registriran za uporabo v fazi od 2. do 8. lista koruze, optimalni čas uporabe pa je od 4. do 7. lista.
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UČINEK LAUDIS. NA KATERE PLEVELE DELUJE?

Z inovativnim herbicidom Laudis uspešno zatrete vse najpomembnejše plevele v koruzi: od enoletnih širokolistnih in 
ozkolistih plevelov do trdovratnejših vrst, kot so:
•  baržunasti oslez, 
•  ambrozija, 
•  kostreba, 
•  zeleni muhvič,
•  osat, 
•  ščavje, 
•  navadni bodič, 
•  regrat. 

Posebne prednosti: 
Laudis učinek je zanesljiv od vznika do poznejših razvojnih faz. 
Lahko ga uporabite na komaj vzniklem ali že močno razraščenem plevelu. 
Laudis učinek prizadene celo slak, zaradi česar se lahko izognete dodajanju dikambe 
ali vsaj močno zmanjšate njeno dodajanje. V primeru močne zapleveljenosti s slakom 
priporočamo dodajanje 0,3 L Banvela / ha.

Beljenje je najprej vidno 
na mladih rastnih vršičkih 
vzniklega plevela

Učinek Laudisa je viden kot popolno pobeljenje plevelov

Učinki delovanja so nato hitro 
vidni in plevel vidno propada

Plevel se na koncu posuši in 
propade
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UČINEK LAUDIS. IZJEMEN PRI RAZLIČNIH VRSTAH PLEVELA.

kostreba

ambrozija breskovolistna dresen

proso

kodrastolistna kislica

srhkodlakavi ščir

propadanje plevela 5. dan po škropljenju
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Matevž Lavtar, Moravče 

Na večletnem travniku sem  
sejal koruzo. Na njivi je bilo  
veliko vrst širokolistnih in ozko- 
listnih plevelov. V sodelovanju 
z družbo Bayer sem poskusno 
uporabil nov pripravek Laudis in 
njivo očistil vseh plevelov. Učinek 
Laudisa me je navdušil in od 
sedaj bom uporabljal samo še ta 
herbicid.

Milan Žižek, Rakičan
 
V sodelovanju z družbo Bayer 
smo preizkusili nov herbicid za 
zatiranje plevelov v koruzi Laudis. 
Učinek Laudisa je fantastičen. 
Zatrl je vse plevele, koruza pa je 
zdrava in močna.

ZADOVOLJNI UPORABNIKI LAUDISA SO POVEDALI:

Laudis 2011 SLO_A4.indd   6 2/21/2011   10:46:00 AM



Bayer  ponuja široko paleto pripravkov za varstvo koruze in rešitev za vse vrste plevelov s katerimi se pridelovalci 
srečujejo na njivah.

Za tiste, ki želijo zatreti plevele takoj po setvi pred vznikom koruze, priporočamo uporabo pripravka Merlin. Za 
njive, ki so zapleveljene s trajnimi travnimi pleveli (pirnico in divjim sirkom) lahko ponudimo pripravek Equip.

Merlin je zanesljiv sistemični talni herbicid, z izredno dolgim delovanjem. 

V kombinaciji s talnimi herbicidi za zatiranje ozkolistnih plevelov zatre 

semenske ozkolistne in širokolistne plevele. Od vseh talnih herbicidov je 

najmanj odvisen od vlage in se tudi po daljšem sušnem obdobju (3 tedne) 

ob dežju aktivira. Ker se ne spira v globje sloje tal, je okoljsko zelo spre-

jemljiv. Merlin uporabimo takoj po setvi in še pred vznikom koruze.

Equip je vrhunski selektivni herbicid za zatiranje enoletnih in večletnih 

ozkolistnih ter nekaterih širokolistnih plevelov po vzniku koruze (od 2 do 

6 razvitih listov) in plevelov. Najbolje od vseh herbicidov zatira divji sirek 

in plazečo pirnico, odlično pa tudi kostrebo, muhviče in krvavo srakonjo. 

Vsebuje varovalo in močilo. Že 2 uri po nanosu se v rastlino vsrka vsa 

količina aktivne snovi, kar zagotavlja hitro in učinkovito delovanje.
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