
MEGHÍVÓ
Tisztelt Partnerünk!

A Corteva Agriscience™ �sztele�el meghívja Önt a Por�ólió Farm 2022. őszi szántóföldi 
növénytermesztési és növényvédelmi bemutatójára.

Kérjük, tekintse meg Por�ólió Farm bemutatónkat Dombóváron, hogy a szakmailag megalapozo� 
fajtaválasztáshoz és a hatékony növényvédelmi technológia kiválasztásához még több információt 
nyújtsunk a helyszínen a legújabb Pioneer ® kukorica és napraforgó vetőmag kínálatunkról, valamint a 
legfontosabb szántóföldi kultúrák védelmében alkalmazható legújabb növényvédő szereinkről, 
továbbá monitoring és permetező mezőgazdasági drón megoldásokról.

Időpont és helyszín
2022. Szeptember 6. | Dombóvár
Az Agrár-Béta K�. telephelyével szemben.
A 61-es főúton a 88. és a 89. km közö�. 
IDE ka�ntva regisztrálhat a Po�ólió Farmon való részvételre
h�ps://my.corteva.com/Dombovar2022osz-Por�olio-Farm

Program
9:30      Érkezés
10:00    Szántóföldi bemutató
13:00    Ebéd
14:00    Permetező drón bemutató (időjárástól függően)

Kukorica fajtabemutató

Új és meghatározó Pioneer® hibridek a kukoricatermesztésben. 
A 2023-as év újdonságai: Pioneer® P9398, P9960, P9731, P0710.
A LumiGEN™ Inszek�cid csávázás már a vetéssel kezdődően kimagasló biztonságot kínál

Napraforgó fajtabemutató

Új Pioneer® hibridek a napraforgótermesztésben különböző herbicidtoleráns és 
hagyományos gyomirtási technológiákhoz. 
A 2023-as év újdonságai: 
Pioneer® P64LL155, P64LE168, P64LE185, P64HH167, P64HE244, P64LP170, P64LP180.
A LumiGEN™ Inszek�cid csávázás már a vetéssel kezdődően kimagasló biztonságot kínál



Növényvédelmi bemutató

Kukorica

Teflix™ az új talajfertőtlenítő szer dró�éreg és más talajlakó kártevők ellen.
Principal Forte™ az új kiemelkedően hatékony gyomirtó szer, safener technológiával a kukorica 
gyomirtására.
Principal® Plus Gold, széles hatásspektrumú kukorica gyomirtó szer egy- és kétszikűek ellen.

Napraforgó

Viballa™ az új lehetőség parlagfű ellen napraforgóban, a parlagfű melle� kiváló hatékonysággal 
rendelkezik a fehér libatop, a selyemmályva és a vadkender ellenŐszi növényvédelmi aktualitások

Bizon™ a kiemelkedően széles hatásspektrumú kalászos őszi gyomirtó szer, amely megoldást nyújt 
a veronika, árvacsalán és az árvácska fajok ellen is.
Runway™ talajon és levélen ható őszi gyomirtó szer a repcében előforduló 
leggyakoribb egy- és kétszikű gyomnövények ellen.
Belkar™ őszi posztemergens repce gyomirtó szer, kiváló hatással a már ősszel megjelenő, 
melegigényes fajok ellen.
Metkon™ 60 regulátor hatású gombaölő szer a repce őszi növekedésszabályozására és 
kórokozók elleni védelemére.

Biológiai készítmények

BlueN® az új, levélre permetezhető, légköri nitrogén megkötő mikrobiológiai készítmény.
Ympact® az új, magtrágya hatású, növekedést serkentő csávázószer kalászosokban.
Ins�nct® a nitrogénmenedzsment új készítménye, a nitrogénveszteségek csökkentésével hatékony 
eszköze a hozamnövelésnek és a fenntarthatóságnak.

Dróntechnológia

Monitoring és permetező mezőgazdasági drón megoldások.
- Duplitec K�. ajánlata
- ABZ Drone K�. ajánlata

A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötö�!

Részvételére feltétlenül számítunk!
IDE ka�ntva regisztrálhat a Po�ólió Farmon való részvételre
h�ps://my.corteva.com/Dombovar2022osz-Por�olio-Farm

Üdvözle�el, 
Corteva Agriscience™


