
Legato Plus® 600 SC
Chwasty wycięte w pień!

  herbicyd – diflufenikan, izoproturon
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 skutecznie zwalcza miotłę zbożową i większość 
chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych,

 pełna elastyczność:
  stosowanie doglebowe oraz nalistne,
   jesienią, po siewie zbóż – przed wschodami 

lub po wschodach, do początku krzewienia,

Legato Plus 600 SC (diflufenikan + izoproturon):
 we wszystkich zbożach ozimych,

 brak zagrożenia dla roślin uprawianych  
następczo.

Legato Plus 600 SC – sprawdzone działanie
na szerokie spektrum chwastów

Legato Plus 600 SC – wysoka skuteczność  
na chwasty jednoliścienne i większość dwuliściennych

miotła zbożowa

tobołki polne

gwiazdnica pospolitaprzytulia czepna fiołek polny

samosiewy rzepaku

tasznik pospolity

jasnota purpurowakomosa biała bodziszek drobny

mak polny przetacznik bluszczykowy 

 chwasty wrażliwe   chwasty średnio wrażliwe

Legato Plus 
600 SC

Legato Plus 
600 SC

miotła zbożowa

Chwasty Chwasty

mak polnyfiołek polny

przytulia czepna

jasnota purpurowa

bodziszek drobnygwiazdnica pospolita

tasznik pospolity

samosiewy rzepaku  
(w fazie kiełkowania)

tobołki polne

komosa biała
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Legato Plus 600 SC – stosowanie
doglebowe oraz nalistne

Legato Plus 600 SC – termin aplikacji: jesień

Legato Plus 600 SC – efekt współdziałania
dwóch uzupełniających się substancji

Diflufenikan pobierany jest przez pędy kiełkujących 
nasion i siewek. Wrażliwe chwasty kiełkują 
i natychmiast pojawiają się na nich oznaki chlorozy 
oraz różowe przebarwienia. Chloroza powiększa 
się wraz ze wzrostem rośliny, następnie pojawiają 
się nekrozy i rośliny obumierają. Diflufenikan 
jest najskuteczniejszy w przypadku chwastów 
w najwcześniejszych fazach rozwojowych, to jest 
w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, 
w fazie siewek.

Izoproturon wchłaniany jest przez korzenie, liście 
oraz łodygi roślin. Dzięki systemicznemu działaniu 
środek przemieszczany jest do wszystkich części 
roślin i skutecznie hamuje proces fotosyntezy 
uniemożliwiając dalszy rozwój roślin, co powoduje 
ich zamieranie.

Legato Plus 600 SC dzięki doskonałemu połączeniu
diflufenikanu i izoproturonu może być stosowany
doglebowo – działając na kiełkujące chwasty,
ale także nalistnie – po wschodach.

Legato Plus 600 SC stosować jesienią po siewie zbóż  
do końca fazy gdy widoczne jest pierwsze rozkrzewienie.
Stosować na młode chwasty podczas ich kiełkowania 
i w czasie wschodów.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy,
pszenżyto ozime, żyto.

Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.

Legato Plus 600 SC 
1-1,5 l/ha 
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Legato Plus 600 SC – brak zagrożenia
dla roślin uprawianych następczo

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm.
Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż
i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na
późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania
rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić

objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach
lekkich, o małej zawartości substancji organicznej.

W przypadku łącznego stosowania środków
uwzględnić wpływ następczy obydwu środków
wchodzących w skład mieszaniny.



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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