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CONVISO® SMART –
Tuff mot dina ogräs, snäll mot dina betor

SMART KWS frö CONVISO® ONE

När förutsättningarna för ogräsbekämpning ändras med färre  
tillgängliga produkter ger CONVISO® SMART dig nya verktyg för  
en effektiv sockerbetsodling.

Utöka dina valmöjligheter med CONVISO® SMART! SMART KWS frö  
öppnar nya möjligheter att skydda dina betor och din lönsamhet.  
Tillsammans med den anpassade herbiciden CONVISO® ONE bildar  
de CONVISO® SMART – den nya standarden för ogräskontroll. 

CONVISO® SMART – Den nya standarden för ogräskontroll i sockerbetor:



Medan andra försvagas, förblir 
CONVISO® SMART starkt

Din väg till framgång

Det breda, lokalt anpassade utbudet av SMART KWS 
sorter erbjuder:

Pålitlighet  
Effektiv ogräskontroll utan att skada sockerbetan.

Enkelhet  
Två behandlingar med Bayers herbicid  
CONVISO® ONE ger effektiv kontroll av de flesta 
ogräs.

Påverkar inte betan  
Bredare behandlingsfönster och mindre väder
beroende – fokusera behandlingstillfället på  
ogräsens storlek! Ta del av opåverkad tillväxt  
och skydda den fulla avkastningspotentialen.

*  EIQ index by Cornell University – online assessment tool for calculation of the Environmental  
Impact Quotient of Plant Protection Products, https://nysipm.cornell.edu/eiq/calculatorfielduseeiq/

Foramsulfuron  
och  
Thiencarbazone- 
methyl

Många olika:
	■ Produkter
	■ Blandningar
	■ Doser
	■ Strategier

CONVISO® SMART  
ogräskontroll

Traditionell  
ogräskontroll

Pålitlighet

Enkelhet

Ingen påverkan  
på betan

Större osäkerhet

Fler behandlingar

Mer väderberoende

CONVISO® ONE – snäll mot sockerbetan och miljön*!



KWS Scandinavia A/S
Box 185, Knästorp
24522 Staffanstorp

www.kws.se

CONVISO® is a registered 
trademark of Bayer.

www.convisosmart.se
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