
Investujeme do naší 
společné budoucnosti





CONVISO® SMART
systém herbicidní ochrany

Stručně
• Odrůdy cukrové řepy tolerantní 

k ALS inhibitorům v kombinaci 
s herbicidem CONVISO®ONE 
vytváří inova� vní systém 
herbicidní ochrany.

• Naše vlastní hybridy cukrové 
řepy tolerantní k ALS inhibitorům 
budou uváděny na trh pod 
obchodní značkou 
CONVISO® SMART.

Hlavní přínosy pro pěsti tele
• Spolehlivá účinnost
• Zjednodušení pěstebních 

postupů
• Zvýšená fl exibilita
• Bez negati vního vlivu na porost      

cukrovky 

• Potřebujete více informací? 
Kontaktujte zastoupení 
SESVanderHave.

Systém herbicidní ochrany

Speciální herbicid 
založený na ALS 

inhibitorech

ÚSPĚŠNÁ PRODUKCE CUKROVÉ ŘEPY

Hybridy cukrové 
řepy tolerantní 

k ALS inhibitorům



Osivo
• Z 1,5 miliardy buněk byla vyselektována jedna, 

která byla tolerantní k ALS inhibitorům.

• Klasickými šlech� telskými metodami byla 
tolerance k ALS inhibitorům následně 
přenesena do našich odrůd.

• Postupně budeme uvádět na trh CONVISO®

SMART hybridy ve všech hlavních segmentech 
(rizománie, nematody, cerkospora…)

Herbicid
• Tekutá formulace založená na dvou ALS 

inhibitorech: 

– Foramsulfuron (50 g/l) – kontaktní účinek 
– Thiencarbazone – methyl (30 g/l) –   
 kontaktní a půdní (reziduální) účinek 

• Maximální dávka: 1,0 l/ha za rok 

• Účinkuje na široké spektrum dvouděložných 
a jednoděložných plevelů.

• Reziduální účinek: 2 – 3 týdny

Jak to funguje?
U cukrové řepy tolerantní k ALS inhibitorům se herbicid nemůže navázat na cílový enzym, a � m 
nega� vně ovlivnit produkci aminokyselin (valin, leucin a iso-leucin). Cukrová řepa tolerantní k ALS 
inhibitorům tak po aplikaci herbicidu dál roste, za� mco plevele a plevelná řepa bez tolerance k ALS 
inhibitorům následně odumírají.

CITLIVÉ ROSTLINY SUBSTRÁT

SUBSTRÁT

ENZYM

ENZYM ENZYM

Plevele a plevelná 
řepa odumírajíaminokyseliny

aminokyseliny

Rostliny 
cukrové řepy 

rostou



Možnosti  aplikace přípravku CONVISO®ONE

1. STANDARDNÍ 0,5 l/ha
(max. 2 pravé listy 

Ch. album)

0,5 l/ha
(max. 2 pravé listy 

Ch. album)

0,5 l/ha + Mero® 
nebo TM partner
(max. 2 pravé listy 

Ch. album)

0,5 l/ha + Mero® 
nebo TM partner
(max. 2 pravé listy 

Ch. album)

1,0 l/ha
(max. 4 pravé listy 

Chenopodium album)

min 10 dní

min 10 dní

Vzcházení nových plevelů

Dělená aplikace (doporučeno)

2 x 0,5 l/ha (interval min. 10 dní)Počet aplikací

Maximální 
vývojová fáze 
merlíku bílého

2 pravé listy
SPRÁVNĚ

4 pravé listy
SPRÁVNĚ

4 pravé listy
ŠPATNĚ

> 4 pravé listy
ŠPATNĚ

Jednorázová aplikace

1 x 1,0 l/ha

Tank mix
standardních

herbicidů

Dobrým indikátorem pro správné načasování aplikace přípravku CONVISO®ONE je 
vývojová fáze merlíku bílého -  CHEAL – Chenopodium album L.

Kombinovatelnost s ostatními herbicidy 
Přípravek CONVISO® ONE může být kombinován se všemi klasickými herbicidy. Přidáním dalšího 
herbicidního partnera lze zvýšit účinnost na přerostlé plevele nebo může být využito v an� -rezistentních 
strategiích. V nepříznivých podmínkách (sucho), při silném zaplevelení a pro�  přerostlým plevelům se 
doporučuje přidání Mero® v dávce 0,5 l/ha.

2. SUCHO, PŘEROSTLÉ    
 PLEVELE, ANTI-REZISTENTNÍ   
 STRATEGIE

3. ROZRAZILY, ANTI-REZISTENTNÍ  
 STRATEGIE



VLASTNOSTI A HLAVNÍ PŘEDNOSTI SYSTÉMU HERBICIDNÍ OCHRANY 
CONVISO® SMART

Velmi široké a spolehlivé herbicidní spektrum účinku:
• Všechny hlavní běžné dvouděložné plevele
• Všechny hlavní jednoděložné plevele bez nutnos�  použi�  graminicidu 
• Plevelná řepa 

Zjednodušení pěsti telských postupů
• Minimalizace složitých kombinací herbicidů (tank-mix) 
• Zmenšení počtu aplikací (z 3-5 na 2) – úspora času a kapacity postřikovačů

Větší fl exibilita
• Menší závislost na vývojové fázi řepy a na klima� ckých podmínkách 
• Široké aplikační okno (fáze řepy od děložních listů po 8 pravých listů)

Maximální možná bezpečnost pro cukrovou řepu díky vlastní toleranci k ALS inhibitorům
• Minimalizace herbicidního stresu = vitálnější porost cukrové řepy
• Zachování plného výnosového potenciálu 

Tolerance k ALS inhibitorům

Široké spektrum účinku

Menší počet aplikací herbicidu

Flexibilita

Plné využi�  
výnosového potenciálu

Potřebujete více informací? Kontaktujte zastoupení SESVanderHave.

Efek� vní a prak� cká 
herbicidní ochrana

ÚSPĚŠNÁ PRODUKCE CUKROVÉ ŘEPY =



Technicko-poradenský servis Bayer:

Ing. Zdeněk Kruliš mobil:  602 365 211
Ing. Martina Pospíšilová mobil:  603 222 392
Ing. Veronika Brzobohatá mobil:  736 750 012
Ing. Petr Vlažný mobil:  602 371 160
Ing. Hana Slavíková mobil:  731 661 109
Ing. Vlastislav Michálek mobil:  602 371 163
Ing. Jan Brzkovský mobil:  602 704 488
Ing. Vladimír Hladík mobil:  602 594 934
 Blanka Alföldiová mobil:  724 051 525

SESVANDERHAVE:

Ing. Karel Říha mobil:   606 088 765
Ing. Radan Zachrdla mobil:  602 233 433
Ing. Jindřich Ullmann mobil:  602 730 064
Ing. Zdeněk Loučka mobil:   724 229 522






