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Bayer Expert CZ&SK
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

cropscience.bayer.cz

Zvýhodněné ceny přípravků na ochranu rostlin 2021
NOVINKA 2021

Decis® Forte + Yoroi® D-ACT Pack

Decis® Forte + Propulse® Pack
sleva 6 %

Dva mechanismy působení
proti savým a žravým škůdcům

Možnost využití:
Insekticid Yoroi ®: ř epka, mák, brambor, slunečnice,
zelenina, chmel, ovoce
Insekticid Decis ® Forte: ř epka, mák, obilniny, hrách,
bob, cukrovka, zelenina
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Cílená ochrana nejen
kvetoucí řepky a jejich šešulí

5l

INSEKTICID
FUNGICID

sleva 6 %

NOVINKA 2021

Možnost využití:
Fungicid Propulse ®: ř epka, mák, cukrovka,
slunečnice, hořčice, kukuřice
Insekticid Decis ® Forte: ř epka, mák, cukrovka,
obilniny, hrách, bob, zelenina
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NOVINKA 2021

Delaro® + Prosaro® Pack

Možnost využití:
Fungicid Delaro ®: pšenice, ječmen, tritikale,
žito, oves
Fungicid Prosaro ®: řepka, hořčice, obilniny, mák,
slunečnice, kukuřice

80

FUNGICID
FUNGICID

Komplexní fungicidní ochrana
obilnin po celou vegetaci

sleva 5 %
l

k
Pa80cl
k
Pac

Plevele a choroby v máku
a kukuřici bez starostí

60 l

Možnost využití:
Fungicid Propulse ®: m
 ák, kukuřice, řepka,
slunečnice, hořčice, cukrovka
Herbicid Laudis ®: m
 ák, kukuřice, svazenka
shloučená, kmín kořenný

herbICID
FUNGICID

sleva 10 %

Laudis® + Propulse® Pack
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NOVINKA 2021

Boogie® Xpro MAXIPack
sleva 5 %

80 l
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Choroby v cukrovce
a slunečnici nemají šanci

20 l

FUNGICID
FUNGICID

Možnost využití:
pšenice, ječmen, tritikale, žito

sleva 8 %

FUNGICID

Dlouhodobá fungicidní
ochrana obilnin pro zdraví,
vitalitu a výnos

Sfera® + Propulse® Pack

Možnost využití:
Fungicid Propulse ®: s
 lunečnice, cukrovka, řepka, mák,
hořčice, kukuřice, řepa salátová
Fungicid Sfera ®: s
 lunečnice, cukrovka, obilniny,
salátová řepa
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Bayer Expert CZ&SK
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.
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Zvýhodněné ceny přípravků na ochranu rostlin 2021
NOVINKA 2021

Fabulis® OD MAXIPack

Cerone® MAXIPack

80 l
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Kratší je lepší!
Ochrana obilnin
proti poléhání

Pa

REGULÁTOR

Rychlé a šetrné zkrácení,
zesílení a vyrovnání
porostů obilnin

sleva 12 %

REGULÁTOR

sleva 6 %

80 l
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Možnost využití:
pšenice, ječmen, tritikale ozimé, žito ozimé

Možnost využití:
pšenice ozimá, pšenice špalda, ječmen, tritikale, žito

NOVINKA 2021

Husar ® Star + Mero® Pack

Možnost využití:
pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

12kg

HERBICID
SMÁČEDLO

Chundelka metlice
a dvouděložné plevele
na jaře neutečou

sleva 6 %
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Pro všechny systémy
pěstování cukrovky

Možnost využití:
cukrovka, krmná řepa

80 l

HERBICID
SMÁČEDLO

sleva 12,5 %

Betanal® Tandem® + Mero® Pack
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Slevy oproti nákupu přípravků samostatně jsou kalkulovány na základě doporučených cen společností Bayer pro konečného spotřebitele pro rok 2021.
Informace uvedené v tomto prospektu nenahrazují platné znění etikety, jsou aktuální k datu vydání a mohou podléhat dalším změnám. Vydání: 2/2021

Bayer Expert CZ&SK
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.
Fabulis ® OD je registrovaná ochranná známka De Sangosse S.A.S
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