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Ochrana

Hodně jistoty za málo peněz

Odpověď je k  dostání u  našich 
obchodních zástupců, kteří nabí-
zejí výhodný řepkový megapack 
ve  složení: MetazaGUARD 15  l 

+  Command 2  l +  TebuGUARD 

10  l +  BorSTART 10  l +  Grami-

GUARD 10 l za neuvěřitelnou cenu 
20 400  Kč/ks, který vystačí mini-
málně na  ošetření 10  ha. Původ-
ní cena uvedeného balíčku byla 
33 630  Kč/ks. Platí do  vyprodání 
zásob.

MetazaGUARD: herbicid proti 
jednoletým dvouděložným pleve-
lům v řepce jarní i ozimé. Hubí ple-
vele od klíčení do děložních listů. 
Široká možnost použití PRE, CPOST 
i POST včetně některých tank-mi-
xů. Výborná selektivita k řepce bez 
ohledu na odrůdu. Za sucha apli-
kujte se zvýšenou dávkou vody. 
Efektivní účinek poskytuje se smá-
čedlem MultiAD, který zlepšuje 
pokryvnost a penetraci aplikova-
né účinné látky.

Command 36 CS: osvědčený her-
bicid pro PRE použití proti svízeli 
a dalším dvouděložným plevelům 
s  výbornou účinností i  za  sucha. 
Při pozdnějším termínu setí snižte 
dávku. Výborně doplňuje v  účin-
nosti MetazaGUARD.

TebuGUARD: osvědčený regulátor 
s fungicidním efektem. Lze kombi-
novat s BorSTART.

BorSTART: listové hnojivo s borem 
na cukerné bázi.

GramiGUARD: zajišťuje napros-
tou výjimečnost v segmentu gra-

minicidů a antirezistentní strategii 
na trávovité plevele díky jedineč-
nosti obsažené účinné látky ze 
skupiny s  koncovkou -dim v  Čes-
ké republice, kde je již prokázaná 
rezistence některých druhů trav 
proti graminicidům ze skupiny 
-fop. Přípravek působí systémo-
vě a  je rychle rozváděn do  rost-
linných pletiv včetně oddenků 
vytrvalých trav. Lze kombinovat 
s BorSTART.

Dále je třeba upozornit na  mož-
nost použití moluskocidu Clartex 

NEO, který má vysokou hmotnost 
granulí, což umožňuje jeho spo-
lehlivou aplikovatelnost i na šířku 
kolejových řádků 36  m. Granule 
jsou vyrobeny mokrou cestou, tak-
že nepráší a  jsou vysoce odolné 
vůči vlhkosti, takže zůstávají funkč-
ní i po 60 mm srážek.

Pokud něco u řepky nefunguje a je 
jí nutné podpořit v  růstu, tak se 
osvědčila kombinace během pod-
zimu OilSTARTNG 3–5 l/ha + DAM 
5–10 l/ha + (nejčastěji insekticid), 
což pomůže nastartovat porosty 
zejména poškozené od škůdců.

Kdykoliv před vjezdem aplikační 
techniky do řepky vyplachujte po-
střikovač čističem KeepGUARD, 
který slouží k vyplachování a od-
stranění zbytků POR na  stěnách 
a potrubí postřikovačů včetně pro-
duktů na bázi oleje a ropy.

Kdykoliv při problémech s kompa-
tibilitou nebo pro zvýšení účinnos-
ti používejte MultiAD - organosi-
likonové smáčedlo třetí generace 
ke  zlepšení vlastností postřikové 
jíchy.

Další informace čerpejte u technic-
ko-poradenské služby společnosti 
SOUFFLET AGRO a.s.
www.souffl  et-agro.cz
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Také tak by se dal shrnout 

m e g ab alíče k p r o ř e p k u 

od  společnosti SOUFFLET 

AGRO. A vystihuje přání kaž-

dého agronoma, který má 

letos většinou omezené fi-

nanční prostředky po  letoš-

ní ne příliš úspěšné sklizni, 

a  přitom potřebuje založit 

nové porosty řepky na  vý-

borné úrovni. Položme si 

otázku: Lze ošetřit porosty 

řepky herbicidem +  grami-

nicidem +  regulací +  borem 

za 2040 Kč/ha?
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Použití přípravků obsažených v megabalíčku společnosti SOUFFLET AGRO

Přípravek Použití Balení Dávkování l/ha Omezení

MetazaGUARD

500 g metazachlor
herbicid PRE, POST 3×5 l

1,4 l + 0,2 l

Ne na pozemcích se svaž. k povrch. vod., ale lze při 

použití veg. pásu >5 m.

Ochranná vzdálenost povrch. voda 5-4-4-4.

Ochranná vzdálenost 5 m zr. obyvatelé.

Ne v OP II. st. zdrojů podzemní vod.

Metazachlor max. 1,0 kg úč.l./ha během 3 let.

Command 36 CS

360 g clomazon
herbicid PRE 1×2 l Bez omezení

TebuGUARD

250 g tebuconazol
regulátor 2×5 l 0,6–1,0 l

Ochranné pásmo 4 m k povrchové vodě. 

Ne na pozemku se svažitostí nad 3° s okraji od po-

vrchvých vod méně jak 30 m, 1× za vegetaci.

Ne v OP II. st. podzem. a povrch. vod.

BorSTART

120 g B, sorbitol
B hnojivo 1×10 l 1,0 l Bez omezení

GramiGUARD

120 g clethodim 
graminicid 2×5 l 0,8 l Ochranné pásmo od okrajů pozemků 5-5-0-0.


