Új hatóanyag-tartalmú, széles
hatásspektrumú gyomirtó
szer a repce legfontosabb
tavaszi gyomnövényei ellen
Korvetto™

• Széles hatásspektrum, kiváló hatékonyság a mezei acat ellen.
• Biztonsággal használható minden repcében.
• Rugalmas felhasználhatóság a repce szárbaindulásától
rejtettbimbós állapotig.
• Alacsony hőmérsékleten is hatékony.
• Gomba- és rovarölő szerekkel, graminicidekkel keverhető.

Arylex™aktív
GYOMIRTÓ SZER

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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Korvetto™
Arylex™aktív

ÚJ!

GYOMIRTÓ SZER

Új hatóanyagtartalmú, széles hatásspektrumú gyomirtó szer a repce
legfontosabb tavaszi gyomnövényei ellen.
• Széles hatásspektrum, kiváló hatékonyság a mezei acat ellen
• Biztonsággal használható minden repcében
•	
Rugalmas felhasználhatóság a repce szárnövekedésétől rejtettbimbós
állapotig
• Alacsony hőmérsékleten is hatékony
• Gomba- és rovarölő szerekkel keverhető
• Az őszi gyomirtás kiváló kiegészítője

Korvetto™ 1 L/ha hatása ebszékfüvön, sebforrasztó
zsomboron 12 nappal kezelst követően
Szarvas 2020. április 1.

Korvetto™ hatása ebszékfüvön Balatonszemes 2020.

HATÁSMECHANIZMUS
A készítményben lévő mindkét hatóanyag szisztemikus, felszívódó hatású.
Az Arylex™ (halauxifen-metil) az auxin hatású piridin-karboxilátok közé
tartozó új hatóanyag (HRAC 4. herbicid csoport). A klopiralid szintén
hormonszerű tüneteket okoz, de egy másik csoportba, a piridilkarboxilsavak közé tartozik (O herbicid-csoport). Hatásukra az érzékeny
gyomok csavarodnak, torzulnak és fokozatosan sárgulnak, majd aztán
2-3 héten belül (a hőmérséklet és az időjárás függvényében) elpusztulnak.
A hatóanyagok tartamhatással nem rendelkeznek és nem perzisztensek.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Őszi káposztarepce kultúrában a készítményt posztemergensen kell
kijuttatni tavasszal, a kultúrnövény szár növekedésének megindulásától a
rejtettbimbós állapotig (BBCH 30-50), 1,0 l/ha dózisban.
A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb egy alkalommal
használható fel.

Balra kezeletlen, jobbra Korvetto™-val kezelt terület
Balatonszemes 2020.

A kultúrnövény kipusztulása esetén, legalább 20 cm mély szántást követően,
csak tavaszi búza, tavaszi árpa, zab, kukorica, tavaszi káposztarepce és
len vethető.
A kultúrnövény betakarítását követően ősszel csak kalászosok vethetők.
Normál vetésváltás esetén a készítmény kijuttatását követő év tavaszán
nincs utóvetemény korlátozás.

Korvetto™ hatása sebforrasztó zsomboron
Balatonszemes 2020.

EGYÉB TUDNIVALÓK

A KORVETTO™ SPEKTRUMA

A Korvetto™ a Corteva által fejlesztett legújabb, NeoEC technológiával
kerül forgalomba. Az új formuláció legfontosabb előnye az ásványolajszármazékoktól mentes összetétel és a kedvezőbb toxikológiai besorolás.

Korvetto™

A készítmény a megfelelő hatékonyság érdekében gyárilag tartalmaz
hatásfokozót (repceolaj), ezért a permetezéskor adalékanyag hozzáadása
nem szükséges.
A növényvédelmi kezelés már 5 °C felett megkezdhető, de ne permetezzünk
fagyos napok után és várható fagyok előtt. A gyomnövényeknek aktív
növekedési fázisban kell lenniük, mivel a hormonhatású hatóanyagok ekkor
fejtik ki hatásukat a leghatékonyabban.
A kijuttatást követő 1 órával a készítmény esőálló.
Hatóanyag: 5 g/l Arylex™ (halauxifen-metil) + 120 g/l klopiralid
Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC)
Forgalmazási kategória: II. (alapfokú növényvédelmi képesítéshez kötött)

1.0 L/ha

Gyomnövény
mezei acat
kék búzavirág
ragadós galaj
libatop-fajok
sebforrasztó zsombor
apró gólyaorr
bársonyos árvacsalán
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Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)
Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

A Korvetto™ hatékony a repce gyomnövényeinek
széles köre ellen
Korvetto™ 1,0 l/ha
klopiralid + pikloram 0.35 l/ha
klopiralid 120 g/ha
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Hatékonyság vizsgálatok átlaga alapján
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megindulásától a rejtettbimbós
állapotig (BBCH 30-50)
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Korvetto™

ÚJ!

Arylex™aktív
GYOMIRTÓ SZER

NeoEC™ gyomirtó szer formuláció:
• A Korvetto™ a Corteva által fejlesztett legújabb, NeoEC technológiával kerül forgalomba.
•	Az új-típusú Emulzióképző Koncentrátum (EC) ötvözi a hagyományos EC formák jó tulajdonságait a modern,
fenntartható megoldásokkal.
•	Az új formulációnak köszönhetően ezek a készítmények magasabb hatékonysággal rendelkeznek kisebb
környezet-terhelés mellett.
• A javított fizikai- és kémiai stabilitás miatt a termék eltarthatósága hosszabb.
•	A hatékonyabb oldódás és a jobb homogenitás hozzájárul a tökéletes permetlé fedettséghez és a jobb
hatékonysághoz.
•	A beépített hatásfokozónak (repceolaj) köszönhetően jobb a permetlé tapadása és jobb a gyomirtási hatékonyság.
• Növényi alapú, ásványolaj-származékoktól mentes összetétel, minimális illékony szerves anyag tartalommal.
• Fenntarthatóságra fejlesztve.
A legújabb készítmény a legújabb technológiával!

A Corteva Agriscience™ növényvédelmi technológiája repcében
Ajánlott vetőmag:
PX113 - MAXIMUS® hibrid
PT271 - hagyományos hibrid
PT275 - hagyományos hibrid
PT293 - hagyományos hibrid

BELKAR™
KORVETTO®

ÚJ!

GALERA™
METKON™ 60
N-LOCK™
PERENAL™

MAGMA®

ÚJ!

RUNWAY™
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További információkért keresse területi képviselőinket!
MEGYE

TERÜLETI KÉPVISELŐ / TELEFONSZÁM

SZAKTANÁCSADÓ / TELEFONSZÁM

Bács-Kiskun megye

Kelemen András / +36 70 361 8713

Dorogházi Ottó / +36 20 500 3033

Baranya megye

Lövényi Zsolt / +36 30 970 2863

Békés megye

Rácz Attila / +36 30 984 9381

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kosztrub Ádám / +36 30 570 3103

Csongrád-Csanád megye

Rácz Attila / +36 30 984 9381

Fejér megye

Pirgi Zoltán / +36 30 351 3363

Győr-Moson-Sopron megye

Bálint Sándor / +36 30 970 2860

Hajdú-Bihar megye

Szabados István / +36 30 725 6441

Heves megye

Horváth Péter / +36 30 967 7121

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Horváth Péter / +36 30 967 7121

Áncsán János / +36 30 467 0050

Komárom-Esztergom megye

Bálint Sándor / +36 30 970 2860

Szalai Kitti / +36 30 549 9137

Nógrád megye

Horváth Péter / +36 30 967 7121

Pest megye

Kelemen András / +36 70 361 8713

Somogy megye

Lövényi Zsolt / +36 30 970 2863

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabados István / +36 30 725 6441

Tolna megye

Pirgi Zoltán / +36 30 351 3363

Vas megye

Bálint Sándor / +36 30 970 2860

Kiss Péter / +36 30 253 8819

Veszprém megye

Árgyelán Gábor / +36 30 447 5997

Fodor Attila / +36 70 238 1713

Zala megye

Árgyelán Gábor / +36 30 447 5997

Juhos Péter / +36 20 573 3707
Gila Csaba / +36 30 591 2136
Szalai Kitti / +36 30 5499-137

Paksy Kristóf / +36 30 327 2799
Tóth Zoltán Ákos / +36 70 554 2179

Corteva Agriscience
2040 Budaörs,
Neumann János u. 1.
Tel.: +36 23 509 400
www.corteva.hu
facebook.com/CortevaHU

