
                                        ARREST 

Preparat do zapobiegania przedwczesnemu pękaniu łuszczyn rzepaku i strąków roślin motylkowatych 

   Atest PZH Nr 2832/2013 z dnia 4 grudnia 2013 

ARREST jest specjalistycznym polimerem, stosowanym przed zbiorem rzepaku i roślin strączkowych w celu ograniczenia strat plonu 

spowodowanych przedwczesnym pękaniem łuszczyn i strąków. Zapobiega osypywaniu się nasion przed i w trakcie zbioru oraz ogranicza 

otwieranie się najstarszych łuszczyn, zanim dojrzeją najmłodsze.  

Sposób działania:  

Po zastosowaniu preparat ARREST szybko wysycha i tworzy na roślinie cienką półprzepuszczalną membranę polimerową, dzięki czemu 

ogranicza pękanie łuszczyn i strąków oraz związane z tym osypywanie się nasion. ARREST nie zakłóca naturalnych procesów życiowych 

rośliny ponieważ wytworzona membrana jest półprzepuszczalna – pozwala na transpirację wody z rośliny, ale jednocześnie zabezpiecza 

przed wnikaniem wody do wnętrza tkanek. ARREST pozwala na naturalne dojrzewanie nasion.  

Stosowanie: 

Zakres stosowania Termin Dawka 

Rzepak ozimy i jary ARREST stosować od około 3-4 tygodni przed zbiorem, w momencie, gdy 
łuszczyny zaczynają żółknąć, ale są jeszcze elastyczne i nie pękają w trakcie 
zginania (optymalny termin aplikacji), do pełnej dojrzałości łuszczyn.  

1 L/ha 

Groch i inne rośliny motylkowate 
uprawiane na suche nasiona 

ARREST stosować od początku dojrzewania strąków do ich pełnej dojrzałości. 
Optymalny termin zabiegu przypada na czas, gdy większość strąków jest jeszcze 
zielona. 

1 L/ha 

Uwaga: do wytworzenia membrany polimerowej nie jest konieczne światło, w związku z czym, ARREST może być stosowany również w 

godzinach wieczornych. 

Zalecana ilość wody:  

-200-500 l/ha – w uprawach o dużym zagęszczeniu łanu należy zastosować wyższą z zalecanych dawek. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 

Przygotowanie cieczy roboczej: 

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej należy dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartość opakowania dokładnie 

wymieszać. Odmierzoną ilość preparatu ARREST wlać do zbiornika opryskiwacza, napełnionego w 3/4 wodą, z włączonym mieszadłem. 

Uzupełnić wodą do potrzebnej objętości. Kontynuować mieszanie w trakcie uzupełniania wody i w trakcie zabiegu.  

Stosowanie łącznie z desykantami: 

ARREST może być stosowany łącznie z desykantami (środki zawierające glifosat lub dikwat). 

W celu przygotowania cieczy roboczej należy napełnić opryskiwacz wodą do połowy a następnie dodać desykant, a w dalszej kolejności 

ARREST. Jeżeli jako desykant jest używany środek zawierający substancję aktywną dikwat, najpierw należy dodać zwilżacz niejonowy, jeśli 

jego użycie jest zalecane w etykiecie środka.  

Jeżeli jako desykant jest używany preparat zawierający substancję aktywną glifosat (np. Kosmik 360 SL), a woda używana do zabiegu jest 

twarda, dodanie kondycjonera wody przed dodaniem środka zawierającego glifosat zapewni optymalne działanie środka. W takiej  sytuacji 

należy najpierw napełnić opryskiwacz wodą do połowy, a następnie dodać kondycjoner i środek zawierający substancję aktywną glifosat. W 

następnej kolejności dodać ARREST i uzupełnić wodą do potrzebnej objętości, kontynuując mieszanie w trakcie uzupełniania wody i 

wykonywania zabiegu. 

Uwaga: 

Natychmiast po zabiegu należy umyć dokładnie opryskiwacz wodą z dodatkiem preparatu służącego do mycia opryskiwaczy (np. 

Farmclean) lub zwilżacza niejonowego, aby usunąć pozostałości preparatu ARREST z opryskiwacza. 

Przechowywanie: 

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie niższej niż 5⁰C i nie wyższej niż 30⁰C. 



Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt 

Środki ostrożności: 

 

ARREST 

zawiera: karboksylowany kopolimer styreno-butadienowy: 424 g/l 

 

 

                                     

Xi – produkt drażniący 

 
Działa drażniąco na oczy. 
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 
lekarza 
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody 
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary 
lub ochronę twarzy 

Producent : Intracrop (a Division of Brian Lewis Agriculture Ltd.), Park Chambers 10 Hereford Road, Abergavenny, 

Monmouth NP7 5PR, UK  

Podmiot wprowadzający preparat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.,  ul. Przasnyska 

6B; 01-756 Warszawa, tel.: (22) 866 41 80; fax: (22) 866 41 90; e-mail: sekretariat@arysta.com 

 

Zawartość netto: ..... 

Nr partii:  ..... 

Data ważności: 3 lata 
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