
ARRAT®
Selektivní herbicidní p!ípravek ve"form# ve"vod# dispergovateln$ch granulí 
(WG) pro aplikaci proti dvoud#lo%n$m plevel&m v"p'enici ozimé, je(meni jarním 
a"ozimém, v"%it# ozimém a"v"kuku!ici. Dále je p!ípravek povolen k"men'inovému 
pou%ití v"porostech semenn$ch trav a"v"(iroku proti dvoud#lo%n$m plevel&m. 

Ú(inná látka:  dikamba (ISO) 500 g/kg  
tritosulfuron (ISO) 250 g/kg 

Balení:  HDPE láhev, 1000!g 

Rozsah povoleného pou%ití

Plodina Plevele Dávkování
Poznámka  1) k"plodin# 

2) k")O  
3) k"OL 

p"enice ozimá,  
je#men jarní 

plevele 
dvoud$lo%né 
jednoleté 

0,2 kg/ha
300!l vody/ha

1)  od!BBCH 19 do!BBCH 29!
2)  od!BBCH 11 do!BBCH 14, maximáln$ 

do!BBCH 16
3) max. 1& na!ja'e

kuku'ice dvoud$lo%né 
plevele 

0,15 kg/ha
200–300!l vody/ha

1)  od!BBCH 12 do!BBCH 16!
2)  od!BBCH 12 do!BBCH 14, maximáln$ 

do!BBCH 16 

je#men ozim(,  
%ito ozimé 

plevele 
dvoud$lo%né 

0,2 kg/ha
300!l vody/ha

1)  od!BBCH 21 do!BBCH 29!
2)  od!BBCH 12 do!BBCH 14, maximáln$ 

do!BBCH 16
3) max. 1& na!ja'e 

AT - ochranná lh)ta je dána odstupem mezi termínem aplikace a!sklizní (nejpozd$ji v!r)stové fázi obiloviny 
BBCH 29) 
Maximální po#et aplikací: 1& za!vegeta#ní sezónu, na!ja'e. 
O"et'uje se za!pov$trnostních podmínek, které jsou p'íznivé pro r)st rostlin: tj. za!vy""ích denních teplot 
a!vy""í vlhkosti p)dy. Srá%ky za!více ne% 4–5 hodin po!aplikaci nemají vliv na!sní%ení herbicidní ú#innosti. 
Ú#innost zvy"uje p'ídavek smá#edla Toil 0,5!% nebo TM s!hnojivem DAM 390.
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Roz'í!ení povolení na"men'inové pou%ití p!ípravku povolené dle (l. 51 odst. 2 na!ízení 
Evropského parlamentu a"Rady (ES) (. 1107/2009

Plodina Plevele Dávkování OL Poznámka 
1) Plodina, 2) Plevele

#irok 
dvoubarevn( plevele dvoud$lo%né 0,15–0,2 kg/ha AT

1) od: 12 BBCH do: 16 BBCH 
2)  od: 12 BBCH do: 14 BBCH,  

max. 16 BBCH 

AT - ochranná lh)ta je dána odstupem mezi termínem aplikace nebo poslední aplikace a!sklizní. 
Plodina, oblast pou%ití: #irok. Dávka vody: 200–300 l/ha. Zp)sob aplikace: post'ik. Max. po#et aplikací v!plo-
din$: max. 1& na!ja'e

ARRAT®
Roz'í!ení pou%ití p!ípravku povolené dle § 37 zákona 326/2004 Sb., v"platném zn#ní

Plodina Plevele Dávkování Poznámka 

lipnice lu#ní semenné porosty,
srha lalo#natá semenné porosty, kost'ava 
#ervená semenné porosty, kost'ava lu#ní 
semenné porosty, bojínek lu#ní semenné 
porosty, jílek vytrval( semenné porosty, 
jílek mnohokv$t( semenné porosty, trávy 
semenné porosty mezirodové hybridy 
Festulolium 

plevele 
dvoud$lo%né

0,2 kg/ha  
200–400!l  
vody/ha

1)  od: 21 BBCH, do: 30 BBCH 
3)   max. 1&, zákaz zkrmování 

slámy

AT - ochranná lh)ta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a!sklizní. 
Maximální po#et aplikací: 1& za!vegeta#ní sezónu. Zp)sob aplikace: pozemní post'ik 
Druhová a!odr)dová citlivost: není známa, p'ed o"et'ením se doporu#uje ov$'it citlivost na!n$kolika 
rostlinách o"et'ované odr)dy. 
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