
Darbīgās vielas:

Formulācija:

Iepakojums:

Tritosulfurons 250 g/kg, Dikamba 500 g/kg
disperģējošas granulas (WG)
800 g

Darbīgā viela:

Formulācija:

Iepakojums:

Sulfosulfurons 750 g/kg
disperģējošas granulas (WG)
133 g

Ziemas kvieši
AS 21 - 29

Vasaras kvieši
AS 13 - 25

Arrat® Monitor®

Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu
apkarošanai visās graudaugu kultūrās pavasara
apstrādei.

Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju un
īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un
vasaras kviešos pavasara apstrādei.

Tvertnes maisījums Arrats + Monitors lietojams ziemas un vasaras kviešu sējumos.
Arrats + Monitors lietojams kviešu cerošanas stadijā pie gaisa temperatūras no +5° līdz +25°C..

Lai ierobežotu vārpatu, jālieto
Monitora deva 26,7 g/ha

Pirms lietošasanas uzmanīgi izlasīt herbicīdu lietošanas instrukcijas!

Nepieciešams lietot kopā ar virsmas aktīvo vielu!
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Devas un
efektivitāte
Devas un
efektivitāte

Ganu plikstiņš xxx
Asais aklis  xxx
Ķeraiņu madara xxx
Tīruma kumelīte xxx
Tīruma pērkone xxx
Tīruma zvēre xxx
Parastā virza xxx
Tīruma gaurs xxx
Kodīgā nātre xxx

Pabiru rapsis xxx
Baltā balanda xx
Skaujošā panātre xx
Vējagriķis  xx
Blusu sūrene xx
Parastā krustaine xx
Tīruma naudulis xx
Parastā rudzupuķe xx
Zīda magone xx

Sārtā panātre xx
Tīruma veronika x(x)
Maura sūrene x(x)

Rudzu smilga xxx
Lāčauzas xxx
Parastā skarene xxx
Vējauza (pavasarī dīgusi) xx+

Monitors
15 - 20 g/ha

Arrats
150 g/ha

Maisījuma
lietošanas laiks
Maisījuma
lietošanas laiks

Rudzu smilga Asais aklis Baltā balanda Tīruma zvēre Vējagriķis Blusu sūrene

Lielisks risinājums ziemas kviešu laukos, kuros rudenī nav apkarotas
nezāles un nepieciešams pavasarī to veikt agri, lai nezāles nepāraugtu.
Herbicīdu efektīva mijiedarbība apkarojot gan ziemas, gan vasaras kviešu
nozīmīgāko nezāļu spektru, tai skaitā īsmūža viendīgļlapjus.

Lielisks risinājums ziemas kviešu laukos, kuros rudenī nav apkarotas
nezāles un nepieciešams pavasarī to veikt agri, lai nezāles nepāraugtu.
Herbicīdu efektīva mijiedarbība apkarojot gan ziemas, gan vasaras kviešu
nozīmīgāko nezāļu spektru, tai skaitā īsmūža viendīgļlapjus.

BASF Crop Protection
Mazā Nometņu iela 45/53
Rīga, LV-1002
Tālruņi: 67 508 250,

67 893 555,
67 893 556

www.agro.basf.lv

Monsanto Crop Sciences pārstāvis Latvijā
9 a/k, Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, Jelgavas raj., LV-3018
Tālrunis: 29 234 034
Tālr./fakss: 63 094 142
www.monsanto.lv


