
Sultan Top® 500 SC
Królewska ochrona przed chwastami!
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Metazachlor należy do herbicydów hamujących 
wzrost siewek chwastów. Na rośliny działa w czasie 
kiełkowania nasion oraz krótko po ich wschodach. 
Metazachlor jest pobierany głównie przez kiełki 
i liścienie chwastów oraz przez korzenie. 

Chinomerak to herbicyd z grupy regulatorów 
wzrostu. Pobierany jest przez korzenie oraz liście 
chwastów, kumulowany jest w stożkach wzrostu 
pędów i korzeni. Objawy działania chinomeraku 
najszybciej widać na najmłodszych częściach 
chwastów.

Sultan Top 500 SC to idealne połączenie 
najlepszych substancji aktywnych w jednym 

produkcie – metazachlor oraz chinomerak

Ochrona roślin rzepaku ozimego przed 
chwastami powinna obejmować działania 
profilaktyczne jak np. dbałość o czystość 
materiału siewnego oraz dobór odpowiedniego 
stanowiska pod uprawę, jak też bezpośrednie 
zwalczanie chwastów za pomocą środków 
chwastobójczych. 
Obecnie standardem jest jesienne stosowanie 
herbicydów, które powinny być bezpieczne 
dla uprawy rzepaku oraz minimalizować ilość 
dodatkowych zabiegów.

Sultan Top 500 SC zwalcza chwasty 
już od momentu kiełkowania, do fazy dwóch 
liści właściwych. W związku z tym niszczy 
chwasty niezależnie od tego, czy jest 
zastosowany po siewie, czy po wschodach 
rzepaku ozimego.

Sultan Top 500 SC w swoim składzie zawiera  
dwie niezwykle skuteczne substancje,  
które dobrane są w doskonałych proporcjach.

Sultan Top 500 SC:

 idealne połączenie najlepszych  
substancji aktywnych w jednym produkcie  
– metazachlor oraz chinomerak,

 doskonale zwalcza wiele najważniejszych 
chwastów dwuliściennych w uprawie  
rzepaku ozimego,

 pełna selektywność dla roślin  
rzepaku ozimego,

 pełna elastyczność w stosowaniu,

 zabezpiecza wysokie plony rzepaku.

Sultan Top 
500 SC

metazachlor
375 g/l

chinomerak
125 g/l
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Sultan Top 500 SC – szeroki zakres 
zwalczanych chwastów

Sultan Top 500 SC – zestawienie wrażliwości chwastów

 chwasty wrażliwe   chwasty średnio wrażliwe

Sultan Top 500 SC doskonale zwalcza wiele 
najważniejszych chwastów dwuliściennych 

w uprawie rzepaku ozimego

maruna bezwonna

przytulia czepna

rumianek pospolity

gwiazdnica pospolita przetacznik perski tasznik pospolityjasnota purpurowa

jasnota różowa przetacznik bluszczykowy

Sultan Top 500 SC to herbicyd, który może być 
stosowany zarówno bezpośrednio po siewie,  
jak i po wschodach rzepaku ozimego.

przytulia czepna

rumianek pospolity

maruna bezwonna

mak polny

komosa biała

wyczyniec polny

tasznik pospolity

miotła zbożowa

gwiazdnica pospolita

chwastnica jednostronna

jasnota purpurowa szarłat szorstki

jasnota różowa

przetacznik bluszczykowy

przetacznik perski

wiechlina roczna

Sultan Top 500 SC Sultan Top 500 SCChwasty Chwasty
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Sultan Top 500 SC – wysoka skuteczność zwalczania najważniejszych chwastów  
w uprawie rzepaku ozimego po zastosowaniu bezpośrednio po siewie

Sultan Top 500 SC – wysoka skuteczność powschodowego  
zwalczania najważniejszych chwastów w uprawie rzepaku ozimego

Sultan Top 500 SC – pełna selektywność 
dla roślin rzepaku ozimego

gwiazdnica 
pospolita

jasnota 
purpurowa

maruna
bezwonna

tasznik
pospolity

przetacznik 
bluszczykowy

rumianek
pospolity

przytulia 
czepna

gwiazdnica 
pospolita

jasnota 
purpurowa

maruna
bezwonna

przetacznik 
perski

przetacznik 
bluszczykowy

rumianek
pospolity

Średnia z doświadczeń polowych prowadzonych  
w Polsce i innych krajach europejskich.

Średnia z doświadczeń polowych prowadzonych  
w Polsce i innych krajach europejskich.

Sultan Top 500 SC stosowany zgodnie 
z zaleceniami nie powoduje żadnych  
uszkodzeń roślin rzepaku, nie ma też 
negatywnego wpływu na jego wzrost.

Produkt jest również bezpieczny  
dla roślin uprawianych następczo,  
ponieważ rozkłada się w okresie wegetacji.

przytulia 
czepna
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Sultan Top 500 SC  
– pełna elastyczność w stosowaniu

Sultan Top 500 SC  
zabezpiecza wysokie plony rzepaku

Średnia z doświadczeń polowych prowadzonych w Polsce 
i innych krajach europejskich.
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Sultan Top 500 SC 2 l/ha 

lub

Sultan Top 500 SC można stosować jesienią:

 bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie 
uprawioną (bez grud) glebę,

 powschodowo, we wczesnych fazach rozwoju 
rośliny uprawnej, od całkowitego rozwinięcia 
liścieni do fazy 4 liści rzepaku ozimego.

Zalecana dawka: Sultan Top 500 SC 2 l/ha.

Sultan Top 500 SC 

Warunki prawidłowego zabiegu wykonywanego 
bezpośrednio po siewie:

 doskonale uprawiona gleba, bez grud,

 optymalne warunki wilgotnościowe gleby,

 równomierna głębokość wysiewu nasion 
rzepaku.

Warunki prawidłowego wykonania zabiegu 
powschodowego:

 optymalne warunki wilgotnościowe gleby,

 faza rozwojowa chwastów nieprzekraczająca  
2 liści właściwych.

Sultan Top 500 SC stosowany w ochronie 
herbicydowej rzepaku ozimego umożliwia 
uzyskanie plonów wyższych nawet o 30%  
przy terminie stosowania bezpośrednio  
po siewie oraz o ok. 20% przy aplikacji  
produktu po wschodach uprawianych roślin.

bezpośrednio po siewie powschodowo

kontrola Sultan Top 500 SC 2 l/ha
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ZESKANUJ KOD

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00–121 Warszawa, 
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e–mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

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.

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

REGION 1
Paweł Szrajner, tel. 504 242 453

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Wiktoria Wiśniewska, tel. 501 983 481
  Arkadiusz Sojka, tel. 517 189 746
  Mariola  Redzimska, tel. 695 290 205

REGION 2
Marek Dąbrowski, tel. 607 120 750

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Sławomir Koszuda, tel. 504 242 591
  Diana Podoba, tel. 504 242 576
  Aleksandra Sowińska, tel. 695 290 966

REGION 3
Przemysław Grondkowski, tel. 609 839 620

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Krzysztof Łukaszczyk, tel. 517 189 726
  Mikołaj Ciesielski , tel. 798 685 185
  Łukasz Wiśniewski, tel. 504 242 642

REGION 4
Daniel Piech, tel. 504 242 573

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Andrzej Stoń, tel. 517 189 749
  Mariusz Dołba, tel. 504 242 546

REGION 5
Waldemar Mendel, tel. 504 242 509

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Jakub Nowakowski, tel. 517 189 763
  Remigiusz Waligóra, tel. 504 242 548
  Wojciech Przybyś, tel. 504 242 497

Zadzwoń do doradcy!
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