
Produkt Dawka Termin stosowania

AgroVitamina 
Makro 20+20+20 

lub AgroVitamina Makro P

AgroVitamina 
AminoMikro

AgroVitamina 
Cynk

AgroVitamina 
Makro 20+20+20 

lub Makro P
AgroVitamina Mikro

3-5 kg

0,5 kg

1-2l

3-5 kg

1-3l

3-4 liści

6-8 liści

Program kukurydza

AgroVitamina Cynk 1-2l

www.bugaj.agro.pl

-15%-15%**

*przy zakupie w pakietach razem z nasionami kukurydzy

Kukurydza w stadium 3-4 liści zaczyna intensywnie pobierać składniki pokarmowe.
Zgodnie z zaleceniami nawozowymi w fazie min. 3 liści powinniśmy podać nawozy wzbogacone o fosfor, potas, magnez i cynk. 
     Fosfor prowadzi do lepszego rozwoju układu korzeniowego i wykształcenia ziarna. 
    Potas i Magnez odpowiada za prawidłowe zarządzanie gospodarką wodną, ich brak prowadzi do niewłaściwego wykształcenia 
kolb i ziarniaków.
    Cynk mikroelement, który zwiększa akumulację azotu w roślinie stymulując wzrost i rozwój korzeni, dzięki czemu lepiej pobiera 
wodę i składniki  odżywcze, przyczyniając się do zwiększenia liczby zawiązanych ziarniaków, co prowadzi do większej liczby ziaren 
w kolbie i zwiększenia jej masy.

AgroVitamina Makro 20+20+20 i AgroVitamina Makro P z wysoką zawartością fosforu. Zalecane w okresie niskich temperatur 
wpływających na ograniczenie pobierania fosforu z gleby.  Po wystąpieniu stresowych warunków takich jak przymrozki,
uszkodzenia przez herbicydy warto zastosować wieloskładnikowe nawozy mikroelementowe na bazie aminokwasów 
tj.  lub , które działają wzmacniająco. Usprawniają proces  regeneracji, wzrostu AgroVitamina AminoMikro Amino Antystres
i rozwoju roślin. Uzupełniają nawet ukryte niedobory mikroelementów: boru, żelaza, cynku, miedzi, molibdenu, manganu, 
poprawiając odporność na stresy abiotyczne. Wszystkie te produkty podajemy roślinom w formie 
płynnej. Nawożenie dolistne pozwala na szybką reakcję w warunkach stresowych i przy 
niedoborze makro i mikro elementów, poprawiając kondycję roślin.
AgroVitamina Mikro-płynny wieloskładnikowy nawóz z wysoką zawartością 
mikroelementów. Proporcje składników z dodatkiem kompleksu chelatującego- 
chelacid zapewniają wysoką skuteczność plonotwórczą i właściwości 
wzmacniające odporność roślin.



www.bugaj.agro.pl

Click Premium 400SC
®

Substancje czynne: mezotrion – 70 g/l, terbutylazyna – 330 g/l Formulacja: SC

Korzystaj z zalet Click Premium 400 SC:

Pozwala na zwalczanie chwastów w szerokim oknie aplikacji – od 2 do 8 liści kukurydzy.

Nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych po uprzednim wykonaniu orki.

Herbicyd nalistny przeznaczony do powschodowego zwalczania 
c h w a s t ó w  j e d n o l i ś c i e n n y c h  o r a z  d w u l i ś c i e n n y c h 
w kukurydzy.  jest selektywnym herbicydem o  Click Premium 400 SC
działaniu układowym. Zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się 
substancje czynne – mezotrion i terbutylazynę. Są one pobierane 
przez liście i korzenie chwastów, hamując ich wzrost i rozwój. Chwasty 
są niszczone w okresie wschodów oraz po wschodach. Mezotrion 
powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach, 
w następstwie czego dochodzi do zniszczenia chlorofilu, 

objawiającego się bieleniem liści. Pierwsze objawy jego działania 
widoczne są po 5–7 dniach. Terbutylazyna w głównej mierze 
pobierana jest przez korzenie roślin, powodując chlorozy liści, 
widoczne w szczególności w przestrzeniach międzynerwowych, a 
także na brzegach i wierzchołkach. Często symptomy działania nie są 
nawet zauważalne, gdyż obumieranie chwastów następuje w czasie 
wschodów.  Preparat  zabezp iecza  też  p lantac ję  przed 
zachwaszczeniem wtórnym.

Skuteczność: +++ wyższa lub równa skuteczności najpopularniejszych herbicydów na rynku.

Click Premium 400SC + Nikosulfuron (040)

Nazwa herbicydu Dawka Termin zabiegu

Click Premium 400SC 1,5 l/ha
BBCH 12–18

zabieg wykonać od fazy 2. liścia kukurydzy do fazy
8 liści właściwych rośliny uprawnej  

Skuteczność chwastobójcza

Gatunek chwastu Skuteczność

blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica, fiołek polny, gorczyca 
polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj 

polny, kurzyślad polny, maruna bezwonna, mlecz polny, przetaczniki, przytulia 
czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka powojowata,
 rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, 

tobołki polne, wilczomlecz obrotny

 

 

+++
chwasty wrażliwe

Nazwa herbicydu Dawka Termin zabiegu

Click Premium 400SC 
+ Nikosulfuron 040

+ Olej Adiuwant

Click Premium 1l
Nikosulfuron 1l
Olej Adiuwant

zabieg wykonać od fazy 2. liścia kukurydzy do fazy
5 liści właściwych rośliny uprawnej  

Skuteczność chwastobójcza

Gatunek chwastu Skuteczność

blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica 
pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, kurzyślad 

polny, maruna bezwonna, mlecz polny, przetaczniki, przytulia czepna, psianka czarna, 
rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy 

rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny  wilczomlecz  
obrotny, wiechlina roczna,  włośnica okółkowa, włośnica sina, dymnica pospolita.

   

+++
chwasty wrażliwe

Sprzedaż detaliczna, nasiona, nawozy, środki ochrony roślin
e-mail: agnieszka.zawodniak@bugaj.agro.pl,  tel.: 600 84 22 22 
e-mail: urszula.komorowska@bugaj.agro.pl,  tel.: 600 40 77 22
e-mail: monika.kowalska@bugaj.agro.pl,  tel.: 600 86 22 22
e-mail: anna.kukowska@bugaj.agro.pl, tel.: 502 53 07 84

I metoda zwalczania chwastów kukurydzy 

II metoda zwalczania chwastów kukurydzy 
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