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Náskok vo vývoji glyfosátov

Istota účinku pri všetkých
podmienkach
Odstánenie burín pred sejbou má významnú úlohu v boji s vytrvalými a jednoročnými
burinami. Naviac toto ošetrenie nahradí mechanickú kultiváciu, ušetrí čas a prispieva
k zachovaniu pôdnej vlahy. Účinok ošetrenia však závisí na poveternostných
podmienkach a veľkosti listovej plochy burín.
Pri extrémnom vlhku, chlade alebo suchu sa
môžu glyfosáty používať len v obmedzenej miere. Roundup®Flex však tieto hranice posúva
a zaručuje účinok i v nepriaznivých podmienkach. Vďaka tomu nie ste tak závislý na
počasí a môžete sa rozhodovať flexibilnejšie.
Nový Roundup®Flex poskytuje väčší
časový priestor a umožní Vám využívať
čas optimálne a pracovať na poli i za
nepriaznivých podmienok

Roundup®Flex – náskok vo vývoji
a unikátne zloženie
Soľ a zmáčadlo ovplyvňujú kvalitu glyfosátu
a jeho výkon na poli. Roundup®Flex obsahuje
o 33 % viac aktívnej látky ako Roundup®Klasik (360 g/l glyfosátu), ale predovšetkým
nové zmáčadlá a aktivátory. Účinná látka
sa dostane tam, kde je potreba. Aby bola
aplikácia glyfosátov účinná, musí sa dostať
do cievneho systému rastliny a do koreňov,
kde môže pôsobiť. Roundup®Flex obsahuje
nové zmáčadlá, ktoré sú šetrné ku rastlinám.
Prípavok prenikne do listov bez narušenia
ich bunečnej štruktúry. Rastlina neblokuje
absorpciu a umožní rýchlu translokáciu do
koreňov a podzemkov. Tým, že zastaví tvorbu
esenciálnych aminokyselín, zastaví vegetatívny proces v celej rastline. Tak je úspech
zaručený.
Nechajte buriny obrastať čo najdlhšie,
čím zväčšíte listovú plochu a dosiahnete
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i lepší účinok. Vzhľadom ku premenlivému
jarnému počasiu potrebujete mať istotu
účinku i v ťažších klimatických podmienkach,
čo je pre požadovaný výsledok rozhodujúce.

Spoľahlivá účinnosť pri všetkých
podmienakch
Odolnosť dažďu už po 60 minútach od
aplikácie. Teplota od niečo málo nad 2–30 °C
a relatívna vzdušná vlhkosť min. 50 %.

Kratší odstup od aplikácie
prípravku do následného
zpracovania pôdy
V dôsledku rýchleho príjmu a translokácie
účinnej látky v rastline umožnuje
Roundup®Flex i krátko po aplikácii
spracovanie pôdy. V prípade jednoročných
burín pôdu môžme spracovať už nasledujúci
deň. V prípade vytrvalých burín 2 dni po
ošetrení. Týmto spôsobom môžme odstrániť
buriny veľmi účinne pred sejbou plodín.

Znížený úlet a ochranné
vzdialenosti
Roundup®Flex, podobne ako voda vytvára
kvalitné kvapky strednej veľkosti i pri tlaku
3 bary. V porovnaní s konkurenciou znižuje
úlet postreku, pretože sa jeho fyzikálne
vlastnosti podobajú vlastnostiam vody.
Nevytvára bubliny, ktoré by turbulencia
mohla premiestniť na susedné plochy.

Neriskujte, zaburinenie negatívne
ovplyvňuje úrodu
Celý rad štúdií dokázal, že kultúry vysievané
v riadkoch sú v skorých štádiach rastu
citlivé na zaburinenie. Ak v tomto období
nie sú buriny odstránené, dochádza ku
preukaznému zníženiu úrod.

Je drahé ošetrenie
Roundupom®Flex?
Pozrite sa do cenníkov a plaťte len
za obsah účinnej látky a kvalitu, ktorú
dostávate v jedinečnom produkte.
Roundup®Flex obsahuje v 1 litre prípravku
480 g úč. látky, čo zodpovedá 1,33 l
Roundupu®Klasik alebo iných generík,
tváriacich sa, že sú Glyfosátom z vlastnej
produkcie renomovaných firiem. Pritom
väčšina generík je vyrobená v Čínskej
ľudovej republike pri pochybnej kvalite,
predávaná pod značkou renomovaných
firiem.
Porovnajte si nielen ceny, ale i rýchlosť
účinku. Roundup®Flex umožňuje
kultiváciu pozemku už za 2–4 dni
po aplikáci. Po jeho aplikácii
na jednoročné buriny sa môže pôda
spracovávať už po 6 hodinách. Pri
plnej dávke na pýr a cirok už za 2 dni
a pri ostatných vytrvalých burinách už
za 4 dni po aplikácii. Dokáže to tiež starý
glyfosát? Urobte si svoj vlastný pokus.
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