
•	Platus	veikimo	spektras

•	Patikimas	ir	lankstus	
panaudojimas

•	Ekonomiškas	sprendimas	
žieminiams	bei	
vasariniams	javams

•	Vienas	herbicidas	javams	
ir	kukurūzams

Arrat ® 
Švarūs	javų	
pasėliai

Patikimas herbicidas 
javų ir kukurūzų 
pasėliams
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Žieminiai javai
BBCH 13–29

Vasariniai javai
BBCH 13–25

0,2 kg Arrat® + PAM

0,15 kg Arrat® + PAM

PRIEŠ NAUDODAMI PREPARATĄ VISADA SKAITYKITE ETIKETĘ!

Arrat®

PATIKIMAS SULFONILURĖJOS GRUPĖS HERBICIDAS JAVAMS IR KUKURŪZAMS

Veikliosios medžiagos: 25% tritosulfurono + 50% dikambos

Preparato forma: vandenyje disperguojančios granulės

Tritosulfuronas ir dikamba suteikia produktui du skirtingus vei-
kimo būdus. Tai užtikrina platų naikinamų piktžolių spektrą, 
greitą ir patikimą veikimą nuo piktžolių. Arrat® patenka į pikt-
žolę per lapus, taip pat gali būti pasisavinamas ir per augalo 
šaknis, tačiau dirvinis poveikis naujai išdygusioms piktžolėms 
yra nepakankamas. Jautriausios herbicidui yra aktyviai augan-
čios piktžolės nuo 2 iki 4 lapelių tarpsnio. Šiltu (+10-18˚C) ir 
drėgnu oru veiksmingumas yra geresnis. Jautrios herbicidui 
piktžolės žūva po dviejų – keturių savaičių. Arrat® gerai naikina 
tik dviskiltes piktžoles.

Labai veiksmingas (95–100%) nuo: kibiųjų lipikų, baltųjų ba-
landų, bekvapių šunramunių, daržinių žliūgių, dėmėtųjų rūg-
čių, dirvinių aklių, dirvinių čiužučių, dirvinių neužmirštuolių, 
dirvinių pienių, dirvinių ridikų, svėrių, garstukų, paprastųjų gai-
vų, paprastųjų žilių, rapsų pabirų, trikerčių žvaginių, vaistinių 
ramunėlių, vijoklinių pelėvirkščių.

Veiksmingas (>85%) nuo: apskritalapių snapučių, dirvinių 
usnių, dirvinių vijoklių, gailiųjų dilgėlių, rugiagėlių, pūdyminių 
aguonų, raudonžiedžių notrelių, takažolių, vaistinių žvirblia-
rūčių.

Mažiau veiksmingas (<70%) nuo: dirvinių našlaičių, dirvinių 
bobramunių.

NORMOS
Žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose – 0,2 kg/ha

Purkšti anksti pavasarį, kai piktžolės turi 2–4 lapus nuo krūmiji-
mosi vidurio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 25–29).

Vasariniuose kviečiuose, miežiuose – 0,15 kg/ha

Purkšti pavasarį, kai javai turi 3 lapelius iki krūmijimosi vidurio 
(BBCH 13–25).

Kukurūzuose – 0,2 kg/ha

Purkšti, kai kukurūzai turi 3–6 lapelius. Nepurkšti aukštesnių, 
nei 25 cm kukurūzų.

Arrat®+PAM galima maišyti su dirviniu herbicidu Stomp® CS.

Naudodami herbicidą Arrat® pridėkite paviršiaus aktyviąją me-
džiagą (PAM). Taip pagerinsite veikliųjų medžiagų įsisavinimą ir 
užtikrinsite optimalų veikimą bet kokiomis oro sąlygomis.

* PAM – paviršiaus aktyvios medžiagos (Trend, AD Kontaktas, Dash ir kt.)

MAIŠYMAS
Purškiant javus, Arrat® galima maišyti kartu su anksti naudoja-
mais fungicidais Allegro® Super, Bell® Super, Capalo®, Duett® 
Ultra, Corbel®, Flexity®, Tango® Super, Tango® Flex, augimo 
reguliatoriais Cycocel® 750, Medax® Top.

Jei pasėlyje yra smilguolių, rekomenduojame naudoti 0,15 kg/ha 
Arrat® + 0,015 kg/ha Monitor®1) mišinį. Maišydami su mikroele-
mentinėmis trąšomis pasitarkite su gamintojais.

1) registruotas Monsanto Crop Sciences prekės ženklas

Gamintojo atstovas:

BASF UAB

Sausio	13-osios	g.	4A,	
LT-04343	Vilnius
Tel.	8	5	21	07	450,		
faks.	8	5	21	07	455 www.agro.basf.lt

Roma	Laurinkienė	8	687	56707
Aušra	Slizinienė	8	652	30001
Saulius	Nainys	8	699	40268
Aleksandr	Voitkevič	8	685	27273
Paulius	Paulauskis	8	618	86104
Tomas	Karkazas	8	655	04162
Vilius	Venskutonis	8	612	87	828


