PROTUGAN 50 SC + ARRAT
Kompletní ošetření 20 ha pšenice ozimé proti plevelům na jaře
Ing. Vladimír Čech, Sumi Agro Czech s.r.o.
PROTUGAN 50 SC a ARRAT jsou herbicidy prověřené zemědělskou
praxí a mezi agronomy velmi oblíbené pro svoji spolehlivou účinnost
a příznivou cenu ošetření. Naše nabídka společného prodeje obou
herbicidů jistě potěší stávající uživatele a zaujme další z Vás.
Balíček:
PROTUGAN 50 SC 40 l
+
ARRAT 4 kg

= 20 ha pšenice ozimé

Dávkování:
PROTUGAN 50 SC 1,5 l/ha + ARRAT 0,15 – 0,2 kg/ha
Výhody použití:
1. Účinnost na chundelku metlici, svízel a dvouděložné plevele
včetně plevelů spodního patra
2. Flexibilita dávkování podle velikosti plevelů
3. Účinnost při teplotách od 7 °C
4. Tank mix s DAM 390, regulátory růstu (CCC a pod.), listovými
hnojivy
5. Pěstování následných plodin bez omezení.
1. Účinnost na plevele.
PROTUGAN 50 SC je příjímán listy a kořeny plevelů – reziduálně působí v půdě na nově vzcházející plevele až 3. měsíce
po aplikaci. V dávce 1,5 l/ha spolehlivě účinkuje na chundelku metlici včetně rezistentních kmenů k sulfonylmočovinám do růstové fáze počátku odnožování. Je-li chundelka
metlice v době aplikace v plném odnožování je nutné zvolit
dávku 2 l/ha. Vedle chundelky metlice PROTUGAN 50 SC
spolehlivě účinkuje na řadu dvouděložných plevelů – heřmánky, merlíky, kokošku, konopici a další.
ARRAT v dávce 0,15–0,2 kg/ha – doplňuje účinnost herbicidu PROTUGAN 50 SC na svízel přítulu, kde dávka

0,15 kg/ha spolehlivě účinkuje do 5. přeslenu a dávka
0,2 kg/ha až do 8. přeslenu, a dále o řadu dalších dvouděložných plevelů včetně violky, rozrazilů, výdrolu řepky a pcháče
osetu.
2. Flexibilita dávkování.
PROTUGAN 50 SC můžete použít v dávce 1,5–2 l/ha a ARRAT
v dávce 0,15–0,2 kg/ha. Toto rozmezí v dávkování umožňuje
zvolit dávku herbicidu podle jejich účinnosti na jednotlivé druhy plevelů a růstové fáze v době aplikace. Tím můžete ušetřit
svoje peníze a také životní prostředí.
3. Účinnost při teplotách od 7°C
Pro spolehlivou účinnost herbicidní kombinace PROTUGAN
50 SC + ARRAT především na svízel přítulu je nutná denní teplota kolem 7°C. Pro velmi rychlou účinnost jsou ideální teploty nad 10°C, při kterých je většina plevelů do 14 dnů po aplikaci suchých. Nižší teploty krátce po aplikaci nesnižují
účinnost obou herbicidů.
4. Tank mix
Protugan i Arrat můžete používat v kombinaci s kapalným hnojivem DAM 390, regulátory růstu – CCC, Modus, ethephon,
a listovými hnojivy. Kombinace s kapaným hnojivem DAM 390
urychlí herbicidní účinek na plevele.
5. Pěstování následných plodin bez omezení.
Po aplikaci herbicidní kombinace PROTUGAN 50 SC + ARRAT
můžete pěstovat řepku, Cukrovku a další citlivé plodiny bez
obav z možného poškození rostlin rezidui herbicidů v půdě.
Použití herbicidní kombinace PROTUGAN 50 SC a ARRAT s rychlým a spolehlivým účinkem na plevele je základím předpokladem
pro Vaše úspěšné pěstování ozimé pšenice.

Agrotest fyto, s.r.o.
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Stanovení napadení ozimů houbovými chorobami a virózami –
špičková diagnostika moderními metodami,
posouzení možností chemické
ochrany a doporučení
optimálních řešení
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