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Adengo – сузбија коров таман
                како треба 
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  Садржи две активне материје са 
различитим механизмом и начином 
деловања као и протектант најновије 
генерације, који пружају ефикасну и пре 
свега безбедну заштиту кукуруза

  Сузбија више од 85 различитих травних и 
широколисних корова у кукурузу

  Одликује га снажан и брз ефекат преко 
листа али и дуготрајно деловање преко 
земљишта

  Представља хербицид са јединственом 
особином да “синхронизовано” делује у 
складу са временским условима и појавом 
корова (дуже чека кишу и има способност 
реактивације)

  Омогућава лакше планирање радова у 
пољу, јер има растегљиво време примене, 
чиме се постиже бољи ефекат на корове и 
дуготрајнија заштита

  Даје слободу у планирању наредних усева, 
јер не ограничава плодоред

Adengo представља потпуно ново решење за сузбијање корова у 
кукурузу





Adengo – препарат заснован на иновацијама
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Тиенкарбазон метил је нова активна 
материја која делује као инхибитор ензима 
ALS (ацетолактат синтетаза). Тиенкарбазон 
метил је системична материја која се усваја 
преко листа и корена корова. Након усвајања, 
креће се кроз биљку како базипетално (на 
доле), тако и акропетално (на горе). На тај 
начин доспева до тачака пораста где спречава 
стварање ензима (ALS) који има кључну улогу 
у деоби ћелија меристемског ткива.  Резултат 
таквог деловања је да престаје раст корова, 
они се суше и одумиру.

Изоксафлутол је још једна моћна системична 
активна материја чије се деловање заснива 
на инхибицији синтезе каротеноида. 
Изоксафлутол се такође усваја листом и 
кореном коровских биљака. Карактеристичaн 
симптом деловања ове хербицидне материје 
је промена боје листа корова из зелене у 
белу. Избељивање касније прелази у некрозу 
и сушење корова што доводи до њиховог 
коначног увенућа.

Ново решење које обједињује две моћне хербицидне компоненте и 
протектант технологију

Ципросулфамид представља најновији изум компаније Bayer CropScience у области протектаната, 
чија је основна улога да кукуруз ослободи хербицидног стреса, нарочито у неповољним условима. 
Врло је важно истаћи да ципросулфамид своју активност такође испољава и преко земљишта и 
преко листа. Након усвајања, овај протектант подстиче метаболизам кукуруза и истовремено 
убрзава разградњу обе хербицидне компоненте. Овако усавршена протектант технологија је 
основни разлог због којег Adengo представља високо селективан и безбедан хербицид.





Adengo – изузетно широк спектар деловања 
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Сузбија више од 85 различитих усколисних и широколисних корова, 
међу којима велики број најзначајнијих корова нашег поднебља

Широколисни корови

амброзија пеленаста
вијушац њивски
горушица пољска
дворник велики
дворник птичији
дивља паприка
кереће грожђе
липица теофрастова
лубеничарка њивска
пепељуга обична
пепељуга срцолисна
сунцокрет самоникли
татула обична
чистац једногодишњи
чичак
штир

Ambrosia artemisiifolia
Bilderdykia convolvulus
Sinapis arvensis
Polygonum lapathifolium
Polygonum aviculare
Polygonum persicaria
Solanum nigrum
Abutilon theophrasti
Hibiscus trionum
Chenopodium album
Chenopodium hybridum
Helianthus annuus
Datura stramonium
Stachys annua
Xanthium strumarium
Amaranthus spp.

Усколисни корови 
 
велики мухар
мухар сиви
мухар зелени
сирак дивљи из семена

 
Echinochloa crus-galli
Setaria glauca
Setaria viridis
Sorghum halepense





Adengo – инвестиција која се
                 исплати
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  Једна од веома важних чињеница је да Adengo изванредно сузбија дивљи сирак 
из семена, што може имати вишеструки значај у процесу заштите кукуруза.  
• смањује  потенцијал за појаву дивљег сирка у другом делу сезоне као и у 

наредним годинама
• смањује се  и  број прохода односно прскања против дивљег сирка, а самим тим 

и трошкови производње

Резултати огледа су показали да Adengo има ефикасније и дуготрајније деловање 
на дивљи сирак у поређењу са стандардним земљишним хербицидима. 

Adengo, Римски Шанчеви, јун 2013. Стандард*, Римски Шанчеви, јун 2013.



 

  Снажно и дуготрајно деловање  као и 
висока селективност у великој мери 
обезбеђују кукурузу да се несметано 
развија  чиме се остварују предуслови за 
стабилан и висок принос.

Испитивања у пољу, нарочито где је осим 
сирка из семена, било и корова попут 
абутилона и чичка, су такође показала да су 
приноси тамо где је примењен Adengo били 
значајно већи у поређењу са парцелама где 
су примењени стандардни земљишни 
хербициди.

Дакле, Adengo представља инвестицију 
која се дугорочно исплати зато што чува 
принос и штеди време и новац.

Римски Шанчеви, 2011. 
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Adengo – практичан и поуздан 
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  Широк спектар и дуготрајно земљишно 
деловање

  Снажан ефекат преко листа на травне и 
широколисне корове

  Јединствена особина реактивације - 
„синхронизовано сузбијањe корова“

  Растегљиво време примене 

  Високо селективан у пуној дози без обзира 
на време примене

Могућност примене у раним фазама и сузбијање великог броја 
корова обезбеђује кукурузу добар старт и дуготрајну заштиту 
у најосетљивијим фазама развоја, чиме се остварују услови за 
постизање високих приноса

време примене



Карактеристике хербицида Adengo су детаљно 
испитиване у више од 4000 огледа широм света у 
којима је доказана његова изузетна селективност у 
различитим условима гајења, као и у различитим 
хибридима кукуруза.

Adengo се може применити у дужем временском 
интервалу (после сeтве пре ницања, али и након 
ницања  - до трећег листа кукуруза). Оваква 
флексибилност омогућава лакше планирање времена 
и боље искоришћење расположивих ресурса (људства, 
механизације, енергената) током сезоне.

Једна од најважнијих особина хербицида Adengo је да 
у релативно дугом периоду задржава стабилност у 
земљишту и да се реактивира са сваком следећом 
кишом, што обезбеђује његово продужено деловање. 
Због тога је ADENGO хербицид са јединственом 
особином да „синхронизовано“ делује у скаду са 
времеским условима и појавом корова.



Adengo – „лична карта“ 
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Хербицидне
компоненте

Протектант

Облик
формулације

Спектар
деловања

Време
примене

Утрошак
воде 

Количина
примене

изоксафлутол 225 g/l
тиенкарбазон-метил 90 g/l

ципросулфамид 150 g/l

концентрована суспензија - SC

усколисни и широколисни корови

0,40 - 0,45 l/ha

200 - 400 l/ha

после сетве, а пре ницања усева и корова, или
после ницања до трећег листа кукуруза, а када
су корови у најосетљивијој фази (широколисни
од 2-4 листа, а травни пре фазе бокорења).



  Уколико дође до преоравања усева, на 
третираним површинама може се сејати 
једино кукуруз.

  У јесен исте године, могућа је сетва уљане 
репице и стрних жита после 4 месеца, а за 
сетву јарих усева, наредне године, нема 
ограничења.

  У току године може се применити само 
једном на истој површини.

  Може се мешати са другим хербицидима, 
осим са ЕС формулацијама у периоду после 
ницања кукуруза.

Напомене:



  Темељан у борби против најважнијих корова

  Једноставан за употребу

  Поуздано деловање преко листа и земљишта

  Сигурније решење у неповољним временским условима

  Безбедан за кукуруз

  Исплатив - штеди време, чува принос
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Adengo





 Небојша Марјановић
БАЧКА
Моб: 063 311 610; nebojsa.marjanovic@bayer.com 

 Борис Тепић
БАЧКА
Моб: 063 544 096; boris.tepic@bayer.com

 Ненад Мицић
БАЧКА
Моб: 063 477 408; nenad.micic@bayer.com

 Ненад Миливојевић
БАЧКА
Моб: 063 381 455; nenad.milivojevic@bayer.com

 Гојко Марјановић
СРЕДЊИ И СЕВЕРНИ БАНАТ
Моб: 063 860 1437; gojko.marjanovic@bayer.com

 Зоран Марчић
ЈУЖНИ БАНАТ
Моб: 063 311 607; zoran.marcic@bayer.com

 Марко Косанић
СРЕМ И МАЧВА
Моб: 062 219 603; marko.kosanic@bayer.com

 Саша Милосављевић
ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
Моб: 063 338 098; sasa.milosavljevic@bayer.com

Стручна служба





Брошура је информативног карактера. 
Пре примене препарата обавезно 
пажљиво прочитати упутство за примену 
и наведене сигурносне мере на етикети.

Bayer d.o.o.
Омладинских бригада 88б
11070 Нови Београд
Тел: 011/20 70 252
Фаx:  011/20 70 261

www.bayercropscience.rs


