PROMAN V BRAMBORÁCH JE FACHMAN


Selektivita – bezpečnost pro pěstované brambory



Flexibilita – možnost aplikace za všech klimatických situací



Preemergentní použití
• Odstraňuje plevele včas – dokud nepůsobí konkurenčně
• Bezpečné i pro odrůdy brambor citlivé k jiným herbicidům



Účinnost - široké spektrum plevelů



Vhodný pro TM (tank mix) s dalšími herbicidy

Detaily produktu
Účinná látka
500 g/l metobromuron
Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Přípravek PROMAN je selektivní postřikový
herbicid. Působení účinné látky je v oblasti
blokace fotosyntézy plevelů. Na plevelné
rostliny působí hlavně přes kořeny a v
menším měřítku také přes listy. Působení
přípravku je dlouhodobé a je závislé na
použité dávce, druhu půdy a srážkách.

..................

BALENÍ

..................

MSDS

Plodina

Škodlivý organismus

brambor

lipnice roční, ježatka kuří noha, plevele
dvouděložné jednoleté

5L
10 L

Dávkování

Dávka vody

OL

3 – 4 l/ha

200-400 l/ha

AT

Přípravek se aplikuje vždy před vzejítím plodiny. Maximální počet aplikací v plodině – 1 x.

Název plevele

3 l Proman

2,5 l Proman
2,5 l Proman
+ 2,5 l Roxy 800 E + 0,2 Command 36 CS

Bažanka roční
Heřmánek pravý
Hluchavka nachová
Kokoška pastuší tobolka
Laskavec ohnutý

Náhradní plodiny
V případě předčasné likvidace porostu lze jako náhradní
plodinu po uplynutí 30 dnů od aplikace vysévat nebo
sázet brambory, kukuřici, bob, hrách nebo mrkev. Pšenici
lze vysévat s odstupem 4 měsíců od aplikace bez orby, po
orbě lze vysévat s odstupem 2,5 měsíce.
Kultivace půdy před výsevem snižuje riziko poškození
plodiny.

Lilek černý
Merlík bílý
Opletka obecná

Doporučení pro aplikaci :

Pěťour maloúborný

 doporučená dávka vody – 200-400 l/ha

Ptačinec žabinec

 použijte v TM (tank mixu) s herbicidy rozšiřujícími
plevelné spektrum – především na svízel přítulu :

Rdesno červivec

• 2,5 l/ha PROMAN
+ 0,2 l/ha COMMAND (CENTIUM - clomazone 360 g/l)

Rozrazil rezekvítek
Řepka výdrol

Truskavec ptačí

• 2,5 l /ha PROMAN + 2,5 l/ha ROXY
(prosulfocarb 800 g/l)
- využijte nabídku výhodných balíčků – více
informací u vašich distributorů

Violka rolní

• PROMAN 2 l/ha + SENCOR 0,4 l/ha

Starček obecný
Svízel přítula

Zemědým lékařský

 v registračním řízení aplikace do slunečnice a sóji

Jednoděložné trávy
Ježatka kuří noha
Lipnice roční
> 95 %
> 85-95 %
> 75-85 %
> 65-75 %
< 65 %

Herbicidy

Následné plodiny :
Pěstování následných plodin bez omezení. Nedoporučuje se vysévat
brukvovité plodiny ve stejném roce po aplikaci přípravku. V následujícím
roce lze vysévat brukvovité plodiny a řepu po předchozí orbě.

41

