
VIGO

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:  

VIGO v!razne zlep"uje pokryvnos# aplika$n!ch kvapalín 
a v%aka zv!"enej pri&navosti zvy"uje aj ich odolnos# vo$i 
da'%u. Pri odporú$anom dávkovaní je mo'né ho vyu'i# 
pri aplikáciách na list v kombináciách so v"etk!mi typmi 
prípravkov na ochranu rastlín, osved$il sa v predov"etk!m 
kombináciách s(PRE a ePOST herbicídMI, kedy pri aplikácii 
na pôdu umo')uje vytvorenie dokonalého postrekového 

filmu a to aj v tak!ch situáciách, kedy príprava pôdy nebola 
práve ideálna a pozemok je zna$ne hrudovit!.

Za normálnych podmienok je VIGO selektívny vo$i v"etk!m 
po&nohospodárskym kultúram. V ka'dom prípade je nutné 
dodr'iava# pri aplikácii podmienky dané v!robcom pou'it!ch 
prípravkov, s ktor!mi je VIGO kombinovan!.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:  

VIGO je ur$en! predov"etk!m do kombinácií so v"etk!mi 
typmi autorizovan!ch PRE a(ePOST herbicídov v termínoch 
od sejby a' do obdobia krátko po vzídení (early post). 
Rovnako tak mo'no VIGO vyu'i# v situáciách, kedy 
aplikovan! herbicíd je nutné krátko po aplikácii zapravi# do 

pôdy. Podmienky pou'itia a ochranné lehoty sa riadia pod&a 
pou'itého prípravku s ktor!mi je VIGO formou tank-mixu 
kombinovan!. Pri aplikácii nesmú by# zasiahnuté kultúrne 
rastliny, ani iné porasty v okolí o"etrovanej plochy.

HLAVNÉ V!HODY:  
 y Umo')uje vytvorenie dokonalého postrekového filmu a 
to aj v tak!ch situáciách, kedy príprava pôdy v dôsledku 
sucha nebola ideálna a pozemok je zna$ne hrudovit!

 y Zlep"uje pokryvnos# aplika$n!ch kvapalín a umo')uje 
ich prenikanie aj do #a'ko prístupn!ch miest

 y Zlep"uje ú$innos# olejov!ch tak aj vodou rozpustn!ch 

formulácií (po ich rozpustení)
 y Via'e ú$innú látku na pôdne $astice
 y Pred*'enie ú$innosti pou'it!ch herbicídov
 y Zní'enie kontaminácie podzemn!ch vôd
 y Nie je klasifikovan! ako nebezpe$ná látka

ZLO"ENIE: 
polyether-polydimethylsiloxan-kopolymér 
47,5 %

BALENIE:
1 l HDPE kanister

Neionické zmá#adlo ur#ené pre  spolo#nú 
aplikáciu s PRE a POST herbicídmi.

NÁVOD NA POU"ITIE:  

Plodina Ú#el pou$itia Dávka/ha OD Poznámka 

v%etky plodiny zlep"enie vlastností 
aplika$nej kvapaliny

150 ml
TM s PRE herbicídmi AT max. 1x za rok

v%etky plodiny zlep"enie vlastností 
aplika$nej kvapaliny

80-100 ml
TM s ePOST herbicídmi AT max. 1x za rok

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a!zberom.

88Zmá#adlá a pomocné látky


