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Roundup Flex - Jarní aplikace před setím
Ing. Miroslav Hrobský; Monsanto ČR s.r.o.

Teplý podzim a zima umožnili plevelům vegetovat téměř
celou zimu. Blíží se jaro a vegetace nastupuje pomalu a je
zhoršený příjem všech herbicidů. Brzo nastane čas, kdy budou podmínky vhodné na likvidaci vzešlých plevelů před
setím jarních plodin, zejména kukuřice. Účinnost všech postemergentních herbicidů, tedy i glyfosátů, je za suchého
a chladného počasí omezena a je pomalejší. Ještě více může
být účinnost ovlivněna, pokud jsou plevele drobnější s nedostatečně vyvinutou listovou plochou.
Platí pravidlo, že čím je růst plevelů pomalejší, tím je i pomalejší
a slabší účinnost glyfosátů
Roundup Flex však hranice použití výrazně posouvá a garantuje účinek i v nepříznivých
podmínkách.
Aplikace přípravku Roundup Flex
proti těmto raným druhům plevelů je ideálním řešením z několika
důvodů:

rychlejší a efektivnější než mechanické odstranění plevelů, navíc šetřící půdní vláhu,

ve většině případů lze použít
v jedné aplikaci společně s preemergentními herbicidy,

jako náhrada mechanické operace, šetří drahou naftu.

Roundup Flex, správná
volba před setím jařin
Přípravky řady Roundup jsou tradičně používány pro odstranění
zaplevelení před setím jařin. Roundup Flex je ideální volbou pro jarní
ošetření díky novému smáčedlu,
které zaručuje účinnost ošetření
i za nepříznivého jarního počasí.
Glyfosát Roundup je unikátní
svým složením. Technologie výroby společnosti Monsanto je zárukou jeho účinnosti. Sůl a smáčedlo
ovlivní kvalitu glyfosátu a jeho výkon na poli.

Flexibilní možnosti aplikace
Pro zemědělské podniky je důležité efektivně využívat pracovní
dobu a optimalizovat používané

Kalkulace ceny Roundup Flex
Ceníková cena
[Kč/l]
„glyfosát“ 360 g/l
Roundup Klasik 20 l
Roundup Flex 20 l
Roundup Flex 640 l
Jarní akce Roundup Flex:

170–205
180
299
279

Obsah
glyfosátu [g/l]

Cena za
360 g/l [Kč/l]

360
360
480
480

170–205
180
224
209

Při nákupu 160 l Roundup Flex - 20 l zdarma
Při nákupu 640 l Roundup Flex - 80 l zdarma

„glyfosát“ 360 g/l
Roundup Klasik - 20 l balení
Roundup Flex - 20 l balení
Roundup Flex - 640 l balení
postupy. To platí především v oblasti ochrany rostlin. Při extrémním
vlhku, chladnu nebo velkém suchu se mohou glyfosáty používat
jen v omezené míře. Roundup Flex
však tyto hranice výrazně posouvá
a garantuje účinek v nepříznivých
podmínkách. Díky tomu nejste tolik závislí na počasí a můžete se
rozhodovat ﬂexibilněji.

Nový Roundup Flex poskytne
větší časový prostor
Nechte plevele obrůstat co nejdéle, čímž zvětšíte listovou plo-

170–205
180
196
183



chu a dosáhnete lepšího účinku.
Vzhledem k proměnlivému počasí potřebujeme mít jistotu účinku
i v horších klimatických podmínkách, což je pro požadovaný výsledek klíčové.
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Je drahé ošetření
Roundup Flex?
Podívejte se do ceníků a plaťte
jen za obsaženou účinnou látku.
Roundup Flex obsahuje v 1 litru
přípravku 480 g úč. látky, což odpovídá 1,33 l Roundupu Klasik.
Proto je za velmi podobné ceny
jako standardní glyfosáty s obsahem účinné látky 360 g/l.

AKCE na Roundup®Flex
Jen do konce dubna 2016!

Roundup®Flex – nejrychlejší
za všech podmínek

Porovnejte si nejen ceny, ale
i rychlost účinku. Roundup Flex
umožňuje kultivaci pozemku již
za 2–4 dny po aplikaci. Po jeho
aplikaci na jednoleté plevele se
může půda obdělávat již za 6 hodin. Při plné dávce na pýr a čirok již
za 2 dny a u ostatních vytrvalých
plevelů za 4 dny po aplikaci. Dokáže to také váš glyfosát? Udělejte si
svůj pokus.

Roundup®Flex obsahuje 480 g účinné látky,
1 litr Roundup®Flex tak odpovídá
1,33 litru Roundup®Klasik.
Za nákup každých 640 l Roundup®Flex získáte
zdarma 80 l navíc (při nákupu do 30. 4. 2016).

V tabulce uvádím, přepočítanou
cenu na stejnou koncentraci glyfosátu (360 g/l) a Roundup Flex
je plně srovnatelný s ostatními
glyfosáty při výrazně vyšší účinnosti.

Za nákup každých 160 l Roundup®Flex získáte
zdarma 20 l navíc (při nákupu do 30. 4. 2016).
Roundup®Flex je možné použít v ochranném pásmu zdrojů
povrchové vody II. stupně. Pro aplikaci na podzim do dávky
max. 3,7 l/ha a na jaře do 5,6 l/ha. Ochranná vzdálenost od
okraje ošetřovaného pozemku při tryskách 75 % – 0 metrů.



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.

JISTOTA

Účinnost přípravku Roundup Flex aplikovaného před setím (vlevo), neošetřená kontrola (vpravo)
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