Positionering van de verschillende T C Max oplossingen
De TCMax technologie werkt zowel via blad als wortel, en geeft bovendien een goede nawerking. Om de nawerking bij vooropkomst
of de contactwerking bij naopkomst, te versterken en te verbreden, wordt hier, afhankelijk van het product nog een andere actieve stof
aan toegevoegd om de oplossing nog completer te maken.

TC Max

oplossingen openen
een nieuwe wereld voor u

De TCMax technologie is beschikbaar voor vooropkomst tot 3 blad in Adengo® TCMax en Koloss® TCMax en voor naopkomst in
Banteng® TCMax, Capreno® TCMax, MaisTer® Power TCMax en Monsoon® Active TCMax.

Naopkomst

Optimaal tijdstip
Banteng TCMax + partners
Capreno TCMax + partners
MaisTer Power TCMax + partners
Monsoon Active TCMax + partners

• Zeer brede werking
via blad en wortel

Vooropkomst
tot 3 blad

Adengo TCMax (+ partner)
Koloss TCMax (+ partner)

• Ook tegen moeilijke
dicotylen en grassen
• Goede nawerking
Vooropkomst

Punten - 1 blad

2 blad - 4 blad

5 blad - 6 blad
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TC Max

: Grote meerwaarde in klassieke schema’s,
onmisbaar in het nieuwe tijdperk van onkruidbestrijding maïs.

TCMax oplossingen zijn maïsherbiciden met de TCMax technologie. Dit is de
krachtige actieve stof thiencarbazone-methyl, gecombineerd met safener
technologie (beschermstof voor de maïs, die zorgt voor een optimale gewas
veiligheid).
De TCMax technologie kan zowel in vooropkomst als in naopkomst gebruikt
worden, omdat ze zowel via blad als wortel werkt, en bovendien een lange
nawerking geeft.

Waarom T C Max

TC Max

Werkingswijze
• Opwaartse en neerwaartse
systemische verdeling in
de plant
• Werkt als een ALS-inhibitor

in situaties met en zonder terbuthylazine?

TCMax is goed tegen onkruiden waar terbuthylazine weinig of niets bijbrengt:
hanenpoot, naaldaar melganzenvoet, uitstaande melde, zwarte nachtschade, kweek, haagwinde, aardappelopslag.

Melganzenvoet

Uitst. melde

Zw. nachtschade

Hanenpoot

: Meerwaarde tegen doorlevenden

• Opname via wortel en blad

Naaldaar

TC Max

Wat is T C Max ?

Haagwinde

Zuring

Distel

Paardestaart

Knolcyperus

Aardappelopslag

Kweek

Veenwortel

Aardappelopslag

Kweek

Specifiek tegen onkruiden waarvoor terbuthylazine (TBA) een bijkomende werking in het schema bracht, biedt TCMax een
zeer interessante werking. Hier is het uniek in spectrum en nawerking: straatgras, Panicum spp. (gierstgrassen), kleefkruid,
akkerviooltje, ooievaarsbek/reigersbek, bingelkruid, kamille (ook opslag) en klein kruiskruid, en is het onovertroffen tegen
veelknopigen (zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid).

Klassiek schema
Straatgras

Panicum spp.

Klein kruiskruid

Kamille

Ooievaarsbek

Zwaluwtong

Varkensgras

Bingelkruid
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