
Torero® 500 SC
Przyszpili chwasty!

  herbicyd – metamitron, etofumesat
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Prawidłowo prowadzona plantacja buraków 
cukrowych ma obsadę ok. 9 szt. roślin na m2. 
Chwastów może być zdecydowanie więcej.

Burak cukrowy od momentu wschodów aż do fazy 
6-8 liści rośnie znacznie wolniej niż konkurujące 
z nim chwasty. Brak kontroli nad ekspansją 
chwastów powoduje znaczne straty plonu. 
Niezbędne jest stosowanie herbicydów.

 
Systemy ochrony dawkami dzielonymi stosowanymi 
po wschodach chwastów są bardzo skuteczne tylko 
w zwalczaniu chwastów w fazie siewek. 

Niezwykle ważny jest termin pierwszego zabiegu. 
Nawet jeden dzień opóźnienia może spowodować, 
że chwasty przerosną fazę największej wrażliwości 
i zastosowany środek ich nie zwalczy. Powodów 
opóźnienia zabiegu może być wiele; padający 
deszcz czy awaria opryskiwacza.

Ograniczenie takiego ryzyka jest możliwe dzięki 
użyciu herbicydów doglebowych stosowanych  
po siewie, ale przed wschodami buraków. 

Prawidłowo wykonany zabieg zabezpieczy 
plantację na kilka tygodni w tym najbardziej 
krytycznym dla buraków okresie.

Zachwaszczenie plantacji w wybranych badaniach.
Polska 2007-2011 (różne lokalizacje).

 najlepszy początek ochrony herbicydowej  
buraków, 

 dwa kierunki działania: przez korzenie oraz liście, 

 maksymalna skuteczność na wszystkie 
najgroźniejsze chwasty,

 pełna elastyczność aplikacji. 

Torero 500 SC:
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Torero 500 SC w pierwszym zabiegu herbicydowym 
w uprawie buraka cukrowego niszczy wszystkie 
istotne chwasty przy jednoczesnym bezpieczeństwie 
chronionej uprawy.

Torero 500 SC stosowany przed wschodami buraków:
 zabezpiecza plantację przed chwastami  

już w momencie wschodów, kiedy:

   buraki są najbardziej wrażliwe  
na zachwaszczenie,

   buraki są najbardziej podatne na uszkodzenia 
i zahamowanie wzrostu przez herbicydy 
stosowane w technologiach powschodowych,

   jest największe ryzyko opóźnienia zabiegów 
nalistnych np. z powodu warunków 
pogodowych.

Torero 500 SC stosowany po wschodach buraków:

  zwalcza chwasty niezwalczane przez inne 
herbicydy,

  zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu.

Torero 500 SC – najlepszy początek 
ochrony herbicydowej buraków

Torero 500 SC – dwa kierunki działania: 
przez korzenie oraz liście

Torero 500 SC to synergizm działania dwóch 
substancji aktywnych, metamitron 350 g/l
+ etofumesat 150 g/l, o odmiennym  
mechanizmie działania.

Metamitron hamuje fotosyntezę zwalczanych 
chwastów. Pobierany jest głównie przez korzenie
i transportowany w całej roślinie.

Etofumesat blokuje syntezę lipidów (tłuszczów), 
które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie 
komórek chwastów. Pobierany jest przez korzenie 
i liście chwastów.



4

 chwasty wrażliwe   chwasty średnio wrażliwe

Torero 500 SC – maksymalna skuteczność 
na wszystkie najgroźniejsze chwasty

przetacznik perski fiołek polnyjasnota purpurowa

komosa biała psianka czarnaprzytulia czepna szarłat szorstki

gwiazdnica pospolita

Torero 500 SC Torero 500 SC

komosa biała jasnota różowa

Chwasty Chwasty

przytulia czepna jasnota purpurowa

rdest powojowy maruna bezwonna

szarłat szorstki rumian polny

psianka czarna kurzyślad polny

tobołki polne gwiazdnica pospolita

rdest plamisty przetacznik perski

rdest ptasi rzepak ozimy samosiewy

rdest kolankowaty chwastnica jednostronna

mlecz polny fiołek polny
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Zalecana dawka: Torero 500 SC 2 l/ha.

Torero 500 SC może być stosowany w systemie 
dawek dzielonych przez cały okres ochrony buraków 
cukrowych. Pozostałe zabiegi po wschodach buraków 
w systemie dawek dzielonych można wykonywać 
stosując Torero 500 SC w mieszaninie zbiornikowej  
z Belvedere 320 SE.

Belvedere 320 SE 1 l/ha Belvedere 320 SE 1 l/ha

Torero 500 SC 2 l/ha Torero 500 SC 2 l/ha Torero 500 SC 2 l/ha

Torero 500 SC to najlepszy początek  
ochrony herbicydowej buraków cukrowych. 
Zalecany jest głównie do stosowania  
po siewie buraków. 

Zalecana dawka: Torero 500 SC 2 l/ha.

Pozostałe zabiegi po wschodach buraków należy 
wykonywać zgodnie z zaleceniami, odpowiednio  
do występującego zachwaszczenia, stosując 
mieszaniny zbiornikowe, np.:

Belvedere Forte 400 SE 1 l/ha Belvedere Forte 400 SE 1 l/ha

Torero 500 SC 2 l/ha

Goltix 700 SC 1 l/ha Goltix 700 SC 1 l/ha

Goltix® 700 SC + Belvedere Forte® 400 SE  
  (fenmedifam 100 + desmedifam 100  

+ etofumesat 200)

Goltix 700 SC + Powertwin® 400 SC  
 (fenmedifam 200 + etofumesat 200)

Goltix 700 SC + Belvedere® 320 SE 
 (fenmedifam 160 + desmedifam 160)

Wybierając system ochrony buraków cukrowych 
przed zachwaszczeniem oraz używane w systemie 
herbicydy należy uwzględnić:

  aktualne warunki pogodowe,
  warunki techniczno-organizacyjne.

  występujące chwasty,
  fazy rozwojowe chwastów i buraków cukrowych,
  warunki glebowo-klimatyczne,

Torero 500 SC – pełna elastyczność aplikacji



ZESKANUJ KOD

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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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


