AKCE

podzim 2018!
1. sleva na herbicid Cougar Forte
Při zakoupení balíčku Cougar Forte MaxiPack 80 l 

od 946 Kč/ha

včetně Cougar Forte + Proteus MaxiPack (80 + 40 l)
ušetříte 5,8 % oproti nákupu stejného množství přípravku 
Cougar Forte samostatně.

Zasáhněte proti plevelům včas
• dlouhodobé reziduální působení proti širokému spektru plevelů
• řešení obtížněji hubitelných, rezistentních a problémových plevelů
• bez omezení v OP II. st. podzemních a povrchových vod

2. sleva na insekticid Proteus 110 OD
Při zakoupení balíčků Cougar Forte + Proteus Pack 

416 Kč/ha

(40 l + 40 l) a Cougar Forte + Proteus MaxiPack (80 l + 40 l)
ušetříte dalších 9,7 % oproti nákupu stejného 
množství přípravku Proteus 110 OD samostatně.

Nedejte šanci přenašečům viróz
a dalším škůdcům
•p
 oužitelnost ve všech obilninách v dávce 0,5 l/ha
• účinný proti mšicím, křísům a širokému spektru dalších škůdců

Registrované menšinové použití v řepce ozimé
na podzim.

3. další sleva v programu BayProfit
Po uplatnění nakoupeného množství uvedených přípravků lze navíc získat 
velmi zajímavý bonus v programu BayProfit.

Akce je určena pro konečné odběratele (zemědělské podniky, SHR atd.)  a platí do vyprodání zásob přípravků.
V případě potřeby kontaktujte regionální zástupce společnosti Bayer, informace naleznete také na cropscience.bayer.cz.
Ceny jsou kalkulovány na základě doporučených cen Bayer pro konečné spotřebitele pro podzim 2018.

cropscience.bayer.cz

Účinná látka flufenacet, obsažená v herbicidu Cougar Forte, 
má odlišný mechanismus působení proti chundelce metlici 
než ALS a ACC inhibitory nebo chlortoluron.

Optimální složení,
dlouhodobá účinnost
• velmi široké spektrum plevelů včetně chundelky metlice
• odlišný mechanismus působení účinných látek
• systémové působení přes listy, kořeny a hypokotyl plevelů
• použitelnost ve všech ozimých obilninách
• mimořádná spolehlivost proti violkám, rozrazilům a hluchavkám
• řešení problémových plevelů včetně kakostů a zemědýmu
• bezpečné použití v běžném osevním postupu
• v ysoce koncentrovaná formulace pro komfortní manipulaci

Cougar Forte
Složení

Systém ochrany proti plevelům na podzim
Chundelka metlice,
lipnice roční
+ dvouděložné plevele
+ plevele spodního patra
+ svízel přítula
+ výdrol řepky

diflufenican 280 g/l
flufenacet 280 g/l
Formulace

0,5 l Cougar Forte

SC
suspenzní koncentrát
Plodiny

+ 0,05–0,1 l/ha Sekator OD

+ svízel přítula nad 1–2 přesleny
+ výdrol řepky nad 1–2 listy

+  30–50 g/ha  Husar

+ výdrol řepky nad 1–2 listy

+ 5–7 g/ha Glean 75 PX
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pšenice ozimá, žito
ozimé a tritikale ozimé,
ječmen ozimý
Spektrum
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Novinky pro podzim 2018
Registrace herbicidu Sekator OD byla rozšířena pro podzimní použití
ve všech ozimých obilninách v dávce 0,1–0,15 l/ha. V této dávce lze
aplikovat samostatně od 2 listů obilniny. V praxi budou výhodnější
kombinace s dalšími herbicidy v případě přerostlých plevelů, zejména
svízele přítuly nebo výdrolu řepky.

chundelka metlice, 
lipnice roční 
a dvouděložné plevele
Termín aplikace
na podzim 
preemergentně 
(BBCH 00–07), 
časně postemergentně
(BBCH 11–16)
Doporučené dávkování
0,5 l/ha
200–400 l/ha vody
Balení

Nově lze použít herbicid Atlantis OD bez omezení v OP II. stupně zdrojů
podzemních a povrchových vod.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Respektujte varovné věty a symboly.

HDPE kanystr 5 l

