
KONCEPCIÓ

TECHNIKAI ADATLAP

CONVISO®  
SMART RENDSZER 

RÖVIDEN

Az ALS-toleráns cukorrépa fajták 
és a CONVISO® ONE herbicid 
kombinációja újítást hoz a cukorrépa 
gyomirtásba.

A CONVISO® SMART technológia a 
CONVISO® ONE herbicid és a saját 
SV SMART márkanevű hibridek 
együttes forgalmazásával kerül a 
termelőkhöz.

Előnyök a gazdálkodók számára:
•  Hatékonyság 
•  Egyszerűsödő gazdálkodás 
• Növekvő rugalmasság 
• Kiváló növényvédelem  

További információ:  
www.svsmartsugarbeet.com  
helyi SESVanderHave képviselőnk.

ALS-gátló herbicid* 

ALS toleráns 
cukorrépa hibridek

SIKERES 
CUKORRÉPA 
TERMELÉS



GYOMIRTÓ SZER

• ALS gátló, folyékony, két hatóanyagot tartalmazó herbicid: 

- Foramsulfuron (50 g/l) – levélen keresztül hat 

- Tienkarbazon-metil (30 g/l) – levélen és talajon keresztül hat 

• Maximum dózis: 1.0 l/ha/év 

• Széles hatásspektrum

HOGYAN MŰKÖDIK? 
Az ALS gátlókra toleráns cukorrépában a herbicid nem tud kötődni az aminosavak (valin, leucin, izoleucin) szintéziséért felelős 
enzimhez. Így a cukorrépa fejlődése zavartalan. A gyomok illetve a toleranciával nem rendelkező érzékeny cukorrépa elpusztul. 

ÉRZÉKENY

CONVISO® SMART

aminosavak

aminosavak

A cukorrépa 
növények 
fejlődnek 

A gyomok 
elpusztulnak

VETŐMAG

• 1,5 billió egyedet megvizsgálva, egy bizonyult 
ALS-toleránsnak 

•  Az ALS gátlókkal szembeni tolerancia a 
kereskedelmi fajtákba klasszikus nemesítési 
eljárással kerül bevitelre. 

• Fokozatosan, minden szegmensben

SZUBSZTRÁT

CONVISO ® ONE

ENZIM

SZUBSZTRÁT

CONVISO ® ONE



KIJUTTATÁSI TECHNOLÓGIÁK

1.  STANDARD

2.  SZÁRAZSÁG, TÚLFEJLETT 
GYOMOK, ANTI-REZISZTENCIA 

3.  VERONICA, ANTI-REZISZTENCIA 

10-14 nap

10-14 nap

Újabb gyomkelés 

0,5 l/ha
(max. 2 leveles  
állapot C. album)

0,5 l/ha + partner
(max. 2 leveles  
állapot C. album)

Standard 
herbicidek 

tankkeveréke 

0,5 l/ha
(max. 2 leveles  
állapot C. album)

0,5 l/ha + partner
(max. 2 leveles 

 állapot C. album)

1,0 l/ha
(max. 4 leveles állapot  
Chenopodium album)

A CONVISO® ONE kijuttatását a fehér libatop (Chenopodium album L.) fejlettségéhez 
igazítsuk

Osztott kezelés (ajánlott) Egyszeri alkalmazás

Permetezések 
száma 2 x 0.5 l/ha (intervallum 10 – 14 nap) 1 x 1.0 l/ha

Fehér libatop 
fejlettségi 
állapota 

2 leveles
Megfelelő 

4 leveles
Túl késő 

4 leveles
Megfelelő 

> 4 leveles
Túl késő 

KOMBINÁCIÓS PARTNEREK

A CONVISO® ONE gyomirtó szer a hagyományos cukorrépa gyomirtó szerekkel tankkeverékben alkalmazható.  
A kombinációs partnerek erősíthetik a hatást, csökkenthetik a rezisztencia kialakulást.  
Olaj adjuváns (Mero) hozzáadásával fokozható a hatékonyság különösen száraz időjárási viszonyok között. 



ELŐNYÖK, JELLEMZŐK

Széles hatásspektrum, megbízható hatékonyság:

• Az összes gyakori kétszikű gyommal szemben 
• A jelentősebb egyszikű gyomok ellen speciális egyszikű irtók nélkül 
• Árvakelésű répa és burgonya ellen 

Egyszerűsödő gazdálkodás

• Átlagos gyomosodásnál nincs feltétlen szükség kombinációs partnerre 
• Csökken a védekezések száma (3-5 > 2) megtakarítva, időt és permetező kapacitást 

Rugalmas felhasználás

• Kevésbé kitett a répa fejlettségének és az időjárási viszonyoknak 
• A répa szikleveles fejlettségétől 8 leveles állapotáig felhasználható

Kiváló növényvédelem 

• Nincs herbicid stressz hatás 
• Elérhető a teljes terméspotenciál 
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SIKERES CUKORRÉPA TERMELÉS = 

LEGJOBB TOLERANCIA

ELÉRHETŐ TELJES 
TERMÉSPOTENCIÁL 

SZÉLES HATÁSSPEKTRUM

A VÉDEKEZÉSEK SZÁMÁNAK 
CSÖKKENÉSE

RUGALMAS FELHASZNÁLÁS

HATÉKONY ÉS KÉNYELMES 
GYOMIRTÁS

RÖVIDEN 

A Conviso a Bayer bejegyzett márkaneve.
Több információ a www.svsmartsugarbeet.com honlapon, vagy keresse helyi SESVanderHave képviselőnket.


