NAJSKUTECZNIEJSZE TRIO
POD SŁOŃCEM - SunPak
Ogranicza występowanie 20 gatunków chwastów
Unikatowe połączenie 4 substancji czynnych
Szerokie okno aplikacji

www.proagri.com

SunPak
ZWALCZA NAJPOWSZECHNIEJSZE CHWASTY
JEDNO- I DWULIŚCIENNE W ZBOŻACH
SunPak to zestaw 3 herbicydów o działaniu układowym, stosowanych nalistnie, przeznaczony do zwalczania szerokiego spektrum
chwastów jedno- i dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych. Optymalne połączenie substancji czynnych pozwala skutecznie eliminować
prawie 20 gatunków chwastów.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA

Substancje czynne zawarte w SunPak są pobierane głównie przez liście
chwastów, a następnie szybko przemieszczane w roślinie. Pierwszym efektem
działania, widocznym kilka dni po aplikacji jest zahamowanie wzrostu i rozwoju
chwastów. Całkowite zamieranie chwastów następuje po kilkunastu dniach
od zabiegu.

SunPak

Gatunek chwastu
chwastnica jednostronna
ﬁołek polny
gwiazdnica pospolita

ZAKRES STOSOWANIA

jasnota różowa

BluSky 500 WG

SunLight 50 SC

Fraxial 50 EC

SunPak
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komosa biała
mak polny
maruna bezwonna
miotła zbożowa
niezapominajka polna
ostróżeczka polna
owies głuchy
przytulia czepna
rdestówka powojowata

TERMIN APLIKACJI

rumianek pospolity

SunPak posiada szerokie okno aplikacji przez co jest elastycznym rozwiązaniem
herbicydowym. Może być stosowany zarówno do bardzo wczesnych zabiegów,
jak i tych wykonywanych w późniejszych fazach rozwojowych zbóż.

samosiewy rzepaku
tasznik pospolity
tobołki polne
bodziszek drobny

SunPak

SunLight 50 SC 0,1l/ha + BluSky 500 WG 0,02kg/ha + Fraxial 50 EC 0,6l/ha

chaber bławatek
przetacznik bluszczykowy
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chwasty wrażliwe
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Faza BBCH

INFORMACJE PODSTAWOWE
SunLight 50 SC

BluSky 500 WG

Fraxial 50 EC

50 g/l (4,81%) ﬂorasulam

250 g/kg (25%) metsulfuronu metylu
250 g/kg (25%) tribenuronu metylu

50 g/l (5,17%) pinoksaden

grupa B

grupa B

grupa A

Formulacja

SC – koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

WG – granule do sporządzania zawiesiny wodnej

EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Sposób działania
na chwasty

działanie układowe

działanie układowe

działanie układowe

Zawartość w SunPak

1x0,5l

1x0,1kg

3x1l

Zawartość
substancji czynnej
Klasyﬁkacja
wg HRAC
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