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  Maksymalnie jeden zabieg
  Maksymalnie szerokie spektrum
  Maksymalnie trudne chwasty
  Maksymalne możliwości powschodowe
  Maksymalnie niezależnie od pogody
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Hector Max® 66,5 WG
ochrona przed chwastami
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Hector Max® 66,5 WG – Potrójna ochrona kukurydzy

Zawartość substancji aktywnych

Hector Max® 66,5 WG to nowy, 
trzyskładnikowy herbicyd o unikalnym 
składzie wzajemnie uzupełniających 
się substancji aktywnych. Dzięki temu 
doskonale zwalcza chwasty jedno- i 
dwuliścienne w terminie powschodowym, 
włączając także i te uciążliwe, takie jak: 
chwastnica jednostronna, komosa biała, 
perz właściwy i szarłat szorstki.

Hector Max® 66,5 WG zwalcza chwasty 
kompleksowo w jednym zabiegu, bez 
konieczności tworzenia mieszanin 
z innymi herbicydami.



Hector Max® 66,5 WG 440 g/ha
+ Trend® 90 EC w stęż. 0,1%

faza 2-6 liści kukurydzy

Hector Max® 66,5 WG – Charakterystyka

Opis działania

Zakres stosowania i dawki

Hector Max® 66,5 WG jest środkiem chwastobójczym w formie 
granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, 
przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych 
chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz chwastów 
dwuliściennych w kukurydzy. Środek jest herbicydem selektywnym 
o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście 
i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując jej wzrost i rozwój. 
Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu 
środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin.
Chwasty zamierają całkowicie w 10-25 dni po wykonaniu zabiegu. 
Środek działa najskuteczniej na młode intensywnie rosnące chwasty. 
Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna 
i sucha może je opóźnić.

Biorąc pod uwagę obserwację z licznych doświadczeń w Polsce i na świecie, a także wyniki 
z pól produkcyjnych, najlepszą porą na zastosowanie środka Hector Max® 66,5 WG w 
praktyce rolniczej jest faza 2-6 liści kukurydzy. Dodatkowo ważne jest aby:

 większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm,
 rośliny chwastnicy jednostronnej znajdowały się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia,
 większość chwastów dwuliściennych znajdowała się w fazie 2-4 liści.



Powszechnie występujące chwasty w kukurydzy

Chwasty jednoliścienne

Chwasty dwuliścienne

Owies głuchy

Komosa biała

Chaber bławatek

Perz właściwy

Szarłat szorstki

Bodziszek drobny

Chwastnica jednostronna

Ostrożeń polny

Rumian polny



Hector Max® 66,5 WG – Potrójna ochrona kukurydzy

Chwasty jednoliścienne

Chwasty dwuliścienne

Dzięki wysokiej koncentracji trzech substancji aktywnych, środek Hector Max® 66,5 WG 
zwalcza bardzo szerokie spektrum chwastów jedno- i dwuliściennych.

Chwastnica jednostronna
Owies głuchy
Palusznik krwawy
Perz właściwy
Proso
Trawa Johnsona (Sorgo)

Bieluń dziędzierzawa
Bniec biały
Bodziszek drobny
Chaber bławatek
Dymnica pospolita
Fiołek polny
Gorczyca polna
Gwiazdnica pospolita
Jasnota purpurowa
Jasnota różowa
Komosa biała
Krzywoszyj polny
Łoboda rozłożysta
Mak polny
Maruna bezwonna
Mlecz polny
Ostrożeń polny
Powój polny
Poziewnik szorstki

Wiechlina roczna
Włośnica zielona
Włośnica sina
Wyczyniec polny
Życica trwała

Przytulia czepna
Przetacznik perski
Psianka czarna
Rdest plamisty
Rdest powojowy
Rdest ptasi
Rumian polny
Rzodkiew świrzepa
Samosiewy rzepaku
Solanka kolczysta
Starzec zwyczajny
Szarłat szorstki
Szczyr roczny
Świrzepa pomarszczona
Tasznik pospolity
Tobołki polne
Wilczomlecz obrotny
Żółtlica drobnokwiatowa



Hector Max® 66,5 WG – Korzyści płynące z jego zastosowania

Jeden zabieg na wszystkie chwasty, dzięki czemu koszt ochrony
jednego hektara kukurydzy jest atrakcyjny cenowo. Nie potrzeba
dodawać żadnych innych środków i podwyższać nakładów.

Możliwość regulacji dawki na hektar, dzięki czemu dopasowujemy
ochronę do faktycznego stanu zachwaszczenia na konkretnym
polu kukurydzy.

Potrójna siła działania, dzięki czemu efekt na chwasty jest silniejszy
niż w przypadku środków dwu-, czy też jednoskładnikowych.
Nie ma takiego drugiego gotowego produktu na rynku.

Wygodna i bezpieczna formulacja mikrogranulatu, dzięki czemu
środek jest łatwy w transporcie, przechowywaniu i stosowaniu.

Bezpieczeństwo dla odmian kukurydzy przy stosowaniu
w fazie 2-6 liści kukurydzy.

Hector Max® 66,5 WG to gotowe rozwiązanie,
idealne dla producentów kukurydzy wyznają-
cych zasadę: „Jeden zabieg – jednym 
środkiem i po chwastach”.



Hector Max® 66,5 WG – Potrójna ochrona kukurydzy

Pola bez zastosowania herbicydu Hector Max® 66,5 WG (kontrola).

Pola po zastosowaniu herbicydu Hector Max® 66,5 WG.

Efekt działania herbicydu Hector Max® 66,5 WG z bliska.

Spotkania polowe.
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Menedżerowie Regionu i Promotorzy Sprzedaży w Polsce:

DuPont Poland Sp z o.o.; ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa, tel. 22 320 09 00, fax 22 320 09 50
Badania naukowe dowodzą, że prowadzenie rozmów telefonicznych przez kierującego (nawet przy użyciu zestawów głośno-
mówiących) zwiększa ryzyko wypadku. W trosce o bezpieczeństwo kierującego i pozostałych użytkowników dróg, w firmie 
DuPont obowiązuje procedura, w której używanie telefonów komórkowych w czasie jazdy jest zabronione. Prosimy o pozosta-
wienie informacji po włączeniu się poczty głosowej, dzięki temu Przedstawiciele będą mogli się z Państwem skontaktować.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz 
przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, 
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, 
u którego środek został zakupiony.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.dupont.pl
Hector Max® 66,5 WG, Trend® 90 EC – znaki handlowe zarejestrowane przez firmę DuPont.
DuPont® – znak handlowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)
The miracles of scienceTM – znak towarowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)

Menedżer Regionu:
Arkadiusz Orkiszewski
602 338 809

Promotorzy Sprzedaży:
 d/s gospodarstw

Karol Garbiak
697 441 765
Piotr Kossowski
507 672 937
Monika Figlewska
504 410 964
Marian Kraśner
695 218 761
Marek Skrobiszewski
534 111 862
Tomasz Olach
601 819 933

 d/s sklepów
Katarzyna Stasilewicz
730 550 032

Menedżer Regionu:
Grzegorz Chmielniak
660 618 732

Promotorzy Sprzedaży:
 d/s gospodarstw

Mateusz Zdonek
881 951 361
Dominika Lisowska
609 956 487
Wojciech Żłobicki
663 074 048
Tadeusz Faber
505 721 878

 d/s sklepów
Tomasz Motyka
668 080 929
Marcin Konieczny 
790 597 714

Menedżer Regionu:
Adam Chrzanowski
604 118 582

Promotorzy Sprzedaży:
 d/s gospodarstw

Stanisław Pękala
502 123 885
Andrzej Skalski
609 183 151

 d/s sklepów
Radosław Bończak
515 089 939
Marek Jackowski
663 237 081
Krzysztof Witkowski
606 694 064

STOP dla nielegalnych środków ochrony roślin
Kampania edukacyjna DuPont Poland

Sprawdź oryginalny hologram IZON®    >>>


