
MetazaGUARD 15 l + ClomaGUARD 2 l za konečnou cenu 10 350 Kč = 1 035 Kč/ha
MetazaGUARD 45 l + ClomaGUARD 6 l za konečnou cenu 26 850 Kč = 895 Kč/ha

Vybírat lze z těchto balíčků:

• Je to PRAXÍ OVĚŘENÁ kombinace účinných látek metazachlor + clomazone.
• Více dostupných variant použití: oba jako TM PRE nebo ClomaGUARD PRE a následně MetazaGUARD POST.
• Ošetření je kombinovatelné s aplikacemi insekticidů.

PROČ ZVOLIT TUTO KOMBINACI?

• Herbicid k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů PRE i CPOST.
• Výborná selektivita - přijímán především kořeny a hypokotylem plevelů, vzešlé plevele hubí do fáze děložních listů.
• Spolehlivě účinkuje za dostatečné půdní vlhkosti (při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví po pozdějších srážkách).

• Herbicid pro PRE aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům s vedlejším účinkem na výdrol obilnin.
• Moderní CS formulace ve formě suspenze kapsulí je šetrnější než EC formulace. 
• Příjem kořeny plevelů. 
• Účinnost i za suššího průběhu počasí.

Zlepšení pozičního efektu PRE aplikací dosáhnete zvýšením dávky vody na 300–400 l/ha a přídavkem smáčedla MultiAD 0,1–0,2 l/ha.

MetazaGUARD (metazachlor 500 g/l)

ClomaGUARD (clomazone 360 g/l)
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SPEKTRUM CITLIVÝCH PLEVELŮ

MetazaGUARD 15 l + ClomaGUARD 2 l 

MetazaGUARD 45 l + ClomaGUARD 6 l
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Čistota postřikovače je základ. Používejte KeepGUARD  - pro vnitřní čistění postřikovače od zbytků přípravků, včetně produktů na bázi oleje.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly 
uvedené v označení. 
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem. Přípravky lze v případě potřeby míchat i s dalšími POR. 
V případě Vašeho zájmu o produkty či další informace prosím kontaktujte obchodní či technické zástupce společnosti SOUFFLET AGRO.

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI

MetazaGUARD 1,2–1,5 l 
– ClomaGUARD 0,15–0,2 l 

+ MultiAD 0,1–0,2 l

VLHKÝ PRŮBĚH POČASÍ:

PRE MetazaGUARD 1,2–1,5 l + ClomaGUARD 0,15–0,2 l 
kompletní herbicidní řešení s aplikací do tří dnů po zasetí řepky 
250-400 l vody, hrudovitější povrch půdy 400 l vody. Při výskytu 
dřepčíků na poli rovnou kombinovat s insekticidem.

SUCHO – DĚLENÁ APLIKACE:

PRE ClomaGUARD 0,15–0,2 l ve 300 l vody minimálně a při 
výskytu dřepčíků rovnou kombinovat s insekticidem.

POST při vzcházení řepky MetazaGUARD 1,2–1,5 l ve 300 l vody 
+ insekticid proti dřepčíkům. Výhodou dělené aplikace je vyšší 
využití herbicidního efektu metazachloru.

POUŽITÍ

Další balíčky, které se budou hodit pro následné aplikace do řepky:

GramiGUARD + BorSTART  10 l + 10 l na 12,5 ha  GramiGUARD + BorphoSTART  10 l + 10 l na 12,5 ha

Čistým porostem to začíná, pohodovou sklizní to končí!
Se správnou volbou agrotechnických zásahů Vám pomůže Technicko-poradenská služba SOUFFLET AGRO


