
Herbicid za koruzo, 
kot ga še ni bilo.

Preprosto čisto.



Adengo® – fleksibilnost pri uporabi. 
Tako preprosto!

Najbolj učinkovito delovanje ima, ko so širokolistni pleveli v fazi kličnih listov, ozkolistni 
pleveli v fazi enega lista, tla pa so primerno vlažna.

0,44 L/ha

Čas uporabe
Prednost pripravka Adengo® je fleksibilnost pri uporabi. Odlično deluje vse od obdobja 
po setvi pred vznikom pa do zgodnjega obdobja po vzniku koruze, do faze največ 
treh listov.

Mešanje
Pripravka Adengo® ni potrebno 
kombinirati z drugimi pripravki. Prav 
tako ga ne mešamo s sredstvi EC ali 
OD formulacije, s herbicidi, ki vsebujejo 
aktivne snovi v obliki estra, s tekočimi 
gnojili ali močili. Škropilno brozgo moramo 
pred in med uporabo dobro premešati.

Suša Med vsemi talnimi 
 herbicidi Adengo®   
 najbolje prenaša sušne 
 razmere. V primeru 
 ekstremnih sušnih
 razmer počakamo, 
 da pleveli vzniknejo in 
 nato uporabimo 
 Adengo®.

Pred vznikom koruze Ko v kratkem niso 
 napovedane močnejše 
 padavine (več kot 
 40 mm).

Po vzniku koruze Ko ni stresnih razmer za 
 koruzo in plevel: mraz, 
 stoječa voda zaradi 
 preobilnih padavin.

Kdaj priporočamo uporabo 
pripravka Adengo® ?



Kaj dobimo, če kombinacijo dveh zanesljivih aktivnih snovi, tienkarbazon-
metil in izoksaflutol izpopolnimo z inovativnim varovalom ciprosulfamid? 
Edinstven herbicid za koruzo! Njegova uporaba je izjemno preprosta, hkrati 
pa je dovolj močan, da zatre večino gospodarsko pomembnih plevelov.

Tienkarbazon-metil: najnovejša inovacija v skupini herbicidov, ki vsebujejo 
sulfonilamino-karbonil-metil, zavira tvorbo encima acetolaktat sintaze (ALS). 
Plevel zatira z zaviranjem sinteze razvejanih verig aminokislin, kar ima za  
posledico takojšnjo ustavitev rasti in popolno uničenje plevelov.
 

Izoksaflutol: preizkušena aktivna snov, ki v plevelih zavira tvorbo encima 4 
hidroksi-fenil-piruvat-dioksigenaza (HPPD). Plevel zatira z zaviranjem sinteze 
karotenoida in poznejšo izgubo klorofila zaradi fotooksidacije, ki se kaže kot 
beljenje. 

Ciprosulfamid: najnovejše inovativno varovalo družbe Bayer CropScience, ki 
koruzi nudi izredno zaščito pred herbicidnim stresom. Ciprosulfamid spodbuja  
presnovo izoksaflutola in tienkarbazon-metila v koruzi ter s tem zagotavlja  
varno uporabo za koruzo.



Adengo® – učinkovito zatiranje širokega 
spektra plevelov. Preprosto čisto!
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