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Proč nový Roundup Klasik PRO
Roundup Klasik Pro má nové složení a je opatřen speciální kompozicí zvanou Transorb technologie, která umožňuje zvýšení spolehlivosti
účinku:

proti těžko hubitelným plevelům,

za horkého a suchého počasí v létě,

déšť 1 hodinu po aplikaci významně neovlivní účinek.
Nový Roundup Klasik Pro (Pro = pro profesionální uživatele) má glyfosát ve formě draselné soli
a smáčedlo tzv. Tallowamin frei, tedy bez zátěže
pro životní prostředí, výsledkem je registrace
s minimálním omezení. Při 75 % a 90 % redukci není nutná vzhledem k necílovým rostlinám
ochranná vzdálenost.

Roundup Klasik Pro je herbicidem registrovaným ÚKZÚZ, který umožňuje použití nejen
v OP II. stupně povrchové a podzemní vody, ale
i vzhledem k okolním kulturám a necílovým organizmům, včetně členovců, rostlin atd. Podrobné
údaje o registraci na stránkách ÚKZÚZ (eagri.cz).

Receptura s novým složením
Vykazuje zlepšený účinek v horkých a suchých
podmínkách (teplota 5–30 °C), je velmi vhodný
pro použití před sklizní. Má vynikající odolnost
proti dešti (stačí 1 hodina) a náhlý letní déšť
bude mít jen malý vliv na účinnost. Je tedy výrazně lepší než standardní glyfosaty.
Monsanto nezvýšilo cenu a v současné době
nabízí ještě „Akci zboží zdarma“. Z tohoto dů-

Použiti a dávkování Roundup Klasik Pro a Roundup Klasik před sklizní
Účel použití
Dávka na ha
Poznámka
Aplikujte včas, jakmile zrno dosáhne 30 % vlhkosti,
Stabilní pádové číslo - pšenice
2,0–2,5 l/ha
cca 14 dní před sklizní.
Desikace zelených odnoží
2,0–2,5 l
10–14 dní před sklizní, vlhkost zrna 30 % a méně
a jednoleté plevele
Likvidace pýru
2,5–3,0 l
Likvidace pcháče
3,5–4,0 l
Snížení výskytu zahnědlých špiček,
2,0–2,5 l
10–14 dní před sklizní, vlhkost zrna 30 % a méně
snížení ztrát zalamováním - ječmen
14 dní před sklizní, vlhkost semen 30 %,
Ozimá řepka - usnadnění sklizně
3,0 l
2/3 zahnědlých semen v šešuli
Poznámka: max. 200 l vody/ha, aplikujte jakmile zrno obilnin (pšenice, ječmene) dosáhne 30 % vlhkosti, max. 10 dní před sklizní

vodu je vhodný také na předsklizňové aplikace
do obilnin i řepky.

Ošetření obilnin před sklizní
V letošním roce povětrnostní podmínky nebyly
vždy příznivé. Již během odnožování byly porosty zasaženy suchem, což se projevilo ve špatném odnožování. Suché počasí dále pokračovalo a tyto porosty zůstaly velmi nízké a často
mezerovité. Případné srážky v červnu a před
sklizní pak mohou způsobit regeneraci a růst
postranních odnoží, případně i druhotně zaplevelení.

Homogenizace zralosti pšenice
a ječmene
K dispozici jsou dlouhodobé zkušenosti s používáním Roundupu před sklizní pro sušení
vedlejších odnoží a nevyzrálých zrn, které z nějakého důvodu byly pomalejší ve vývoji. Výsledkem je obvykle u pšenic vyšší pádově číslo
a u ječmenů vyšší klíčivost, protože odstraníte
nevyzrále zrno, které má omezenou klíčivost.
Kromě přímých dopadů na rychlejší a časnější
sklizeň, může byt Roundup také garantem kvality, zejména při vyšší četnosti letních dešťů. Intenzívní srážky mohou snížit počáteční pádové
číslo o 40–60 a zhoršit kvalitu ječmenů vyšším
počtem zrn se zahnědlými špičkami.


Akce Roundup®
na zboží zdarma
Od 1. května 2016 do konce
srpna můžete nakoupit výhodněji
Roundup®Klasik a Klasik PRO

Platí .
.5
od 1 . 8.
1
do 3 6
201

při nákupu 200 l Roundup®Klasik Pro – 20 l zdarma – zvýhodnění 10 %
při nákupu 640 l Roundup®Klasik Pro – 100 l zdarma – zvýhodnění 15,6 %
při nákupu 1000 l Roundup®Klasik Pro – 160 l zdarma – zvýhodnění 16 %
při nákupu 1000 l Roundup®Klasik – 160 l zdarma – zvýhodnění 16 %
Více informací naleznete na www.roundup.cz
Přípravky na ochranu rostlin používejte bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte návod k použití, označení
a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.
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