NÖVÉNYVÉDELEM

Ön miért ajánlja a DuPontTM Principal® Plus Gold
gyomirtószer használatát a kukoricatermesztõknek?
„Mert igen széles hatásspektrummal
rendelkezik, viszi az évelõ egy- és kétszikûeket is.” – Hegyi Károly, növényvédelmi szaktanácsadó, Egyek

„Azért, mert a posztemergens hatás
mellett talajhatása is van. Mert jó az
ár-érték aránya.” – Geszteredi János,
szaktanácsadó, Universal Plus Kft.,
Nyíregyháza

„A Principal® Plus Gold gyomirtó szerrel kezelt kukorica tábla olyan tiszta
lett, hogy még gyomlálással sem lehetett volna jobb!” Bata János, Agrolehel
Kft., Jászberény

„Azért, mert intenzív növényeket is
termesztünk, és a Principal® Plus
Gold gyomirtó szerrel kezelt kukorica
után akár a cukorrépát, borsót vagy
babot is vethetünk.” – Czene András,
növényvédelmi szakirányító, Agroszoltek Kft., Hajdúnánás

„Azért, mert az egyik határrészen
nagy gondot okoz a termesztett cirok
árvakelése a kukoricában, amely ellen
már sokmindent kipróbáltunk, de a
Principal® Plus Gold adta a legjobb
eredményt.” – Hoványi János, növényvédelmi szakmérnök, Napkor

„A legkülönbözõbb idõjárási feltételek mellett is dolgozik. Az öt hatóanyag
nagyon széles hatást ad.” Bézi László, Kisújszállás

„Azért, mert rugalmasan alkalmazható és jó ár-érték arányt képvisel.” –
Joó László, növényvédelmi és termeltetési szaktanácsadó, Rády Mezõgazdasági Kft., Vasmegyer

„Azért, mert a legkülönbözõbb talajokon és a legváltozatosabb gyomflóra
mellett is alkalmazható, vagyis mindenhol. Igazi szélessávú gyomirtó.” –
Borsos József, növényvédelmi szakmérnök, Tiszalök

„Azért, mert rendkívül széles a hatásspektruma, és már évek óta elégedettek vagyunk vele.” – Szakáts Attila,
növényvédelmi szaktanácsadó, Ibrány

„Azért ajánljuk a Principal® Plus Gold
gyomirtó szert, mert mindent visz és
egész éven át tisztán tartja a kukoricát.” – Fekete Tamás és Fekete Attila,
Kamut

„Kedvezõ az ára, a területeinken jellemzõ gyomokat teljeskörûen irtja, és
osztott kezeléssel is kijuttatható.” – Vén Tamás, cégvezetõ, Fibrilla Bt.,
Kecskemét

„Mert bizonyított.” – Leskovics Róbert,
Poly-Fruct Kft., Városföld

„Az öt hatóanyagnak köszönhetõen
szinte mindent visz. Egy igazi nagyágyú.” – Nagy László, növényvédelmi
szakirányító, Hajdúszovát

„Azért ajánlom, mert minden gyom ellen jó.” – Fekete Gábor, Zsadány
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