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Bez plevelů,
bez starostí...
Dvousložkový herbicid pro dokonalé
odplevelení obilnin na jaře
Aplikace od 3. listu až do objevení
se praporcového listu obilnin
Účinkuje na svízel, heřmánky,
chrpu, mák vlčí, rozrazily,
violky, výdrol řepky a další
dvouděložné plevele
Lze aplikovat
v OP II. st. povrchových
a podzemních vod
Příznivá cena ošetření
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Mšice,, kohoutci,, třásněnkyy

Stimulátory

Regulátory

Braničnatky,
y, DTR,, rzi

TAZER 0,75 l/ha
+ BUZZ ULTRA DF
0,25 kg/ha
+ insekticidy
+ listová hnojiva

FOXTROT 0,8–1 l/ha + XYSTON 0,1 l/ha
+ TM insekticidy

RAPID 0,08 l/ha
KAISO SORBIE 0,15 kg/ha
SHERPA 100 EW 0,25 l/ha
+ fungicidy + listová hnojiva + regulátory růstu

Insekticidy

Rezistentní chundelka metlice,, oves hluchý,
ý, p
psárka p
polní

Fungicidy

AMPERA
1,0–1,25 l/ha
BUZZ ULTRA DF
0,33 kg/ha
ORIUS 25 EW
1,0 l/ha

Fuzariózy klasů, rzi,
braničnatkyy

Pomocné látky

EYETAK 0,75 l/ha
+ TOPaZOL 0,35 l/ha
FUJARA 1,0 l/ha
+ BUZZ ULTRA DF 0,25 kg/ha
AMPERA 1,0 l/ha

Choroby pat stébel,
fuzariózy,
y, braničnatky,
y, padlí
p
travní

TOPaZOL 0,5–0,75 l/ha + TAZER 0,5–0,75 l/ha
GRAFITE 0,75 l/ha
+ insekticidy + listová hnojiva

HURLER 0,4–1,0 l/ha + fungicidy + insekticidy + listová hnojiva

Svízel přítula,
p
, svlačec rolní

NOVACEL 0,75–1,5 l/ha

Podpora
p
odnožování,, vyrovnání
y
odnoží

PELICAN DELTA 100 g/ha
+ METLIN 2,5 l/ha
+ TM insekticidy + TM DAM 390

Chundelka metlice,, svízel přítula,
p
, dvouděložné plevele
p

PELICAN DELTA 100 g/ha + HURLER 0,5 l/ha
+ TM insekticidy + TM DAM 390

Braničnatky,
y, padlí
p
travní,, DTR,, rzi

LIMITAR 0,3–0,4 l/ha
FLORDIMEX 660 0,5–0,75 l/ha

SARACEN DELTA 0,1 l/ha
+ TM insekticidy + TM DAM 390 + CCC

Zemědým,
ý , svízel přítula,
p
, dvouděložné plevele,
p
, pcháč
p

Zkrácení stébla,
zvýšení
odolnosti poléhání
ý
p

Zemědým,
ý , svízel přítula,
p
, dvouděložné plevele,
p
, pcháč
p

SARACEN MAX 25 g/ha
+ TM insekticidy + TM DAM 390 + CCC

Zemědým,
ý , svízel přítula,
p
, dvouděložné plevele,
p
, pcháč
p

Herbicidy

MESH
0,8–1,0 l/ha

AGRASTICK
0,8–1,0 l/ha

Ochrana zrna, udržení
kvalitativních ukazatelů

Pšenice - jaro

Stimulátory

RAPID 0,08 l/ha
KAISO SORBIE 0,15 kg/ha
SHERPA 100 EW 0,25 l/ha
+ herbicidy + listová hnojiva

Mšice,, přenašeči
p
viróz

Insekticidy

CEREANTIS 0,5 l/ha

ADETO 0,4 l/ha
+ TOUCAN 0,25 l/ha
+ ZEMIN 0,1 l/ha
+ insekticidy

PENDOLIN 2,0 l/ha + METLIN 2,0 l/ha

Chundelka metlice,, svízel,, dvouděložné plevele
p

CERES 0,6 l/ha
+ NUANCE 10 g/ha

Rezistentní sveřepy, rezistentní chundelka metlice,, psárka,
p
, svízel,, dvouděložné plevele a výdrol řepky

TARTAN SUPER 360
2–4 l/ha

Výdrol
ý
předplodiny
p
p
y

Snížení herbicidního stresu, podpora zakořenění,
p
podpora
p
odnožování

SARACEN DELTA 0,075 l/ha
+ METLIN 2,0 l/ha
+ insekticidy + hnojiva

Regulátory

Rezistentní sveřepy, rezistentní chundelka
metlice,, p
psárka,, svízel a dvouděložné plevele
p

ADETO 0,25 l/ha
+ SARACEN DELTA
0,075 l/ha
+ ZEMIN 0,1 l/ha
+ insekticidy

Chundelka metlice, lipnice roční, svízel, violky,
ý
p y a dvouděložné p
výdrol
řepky
plevele

TOUCAN 0,25 l/ha + METLIN 2,0 l/ha + NUANCE 10 g/ha
+ insekticidy + listová hnojiva

p
y, dvouděložné plevele
p
ý
p y
Chundelka metlice,, lipnice
roční,, svízel,, violky,
a výdrol
řepky

Fungicidy

Sveřepy, chundelka metlice,
svízel, violky, rozrazil
p
a dvouděložné plevele

Herbicidy

PŘEHLED PŘÍPRAVKŮ

Pomocné látky

Pšenice - podzim

7

8
Mšice,, kohoutci,, třásněnkyy

Stimulátory

TOPaZOL 0,5 l/ha + TAZER 0,5 l/ha
GRAFITE 0,5–0,75 l/ha
+ reg. růstu + insekticidy + hnojiva

Padlí travní,, hnědá a rynchosporiová
y
p
skvrnitost,, rzi

FOXTROT 0,8–1 l/ha + XYSTON 0,1 l/ha
+ TM insekticidy

AGRASTICK
0,8–1,0 l/ha

LIMITAR 0,3–0,5 l/ha
FLORDIMEX 660 0,5 l/ha

MESH
0,8–1,0 l/ha

Ochrana zrna, udržení
kvalitativních ukazatelů

CONATRA 0,75 l/ha
+ TEBUSIP 0,75 l/ha

Fuzariózyy klasů,, rzi

Pomocné látky

Zkrácení stébla,, zvýšení
ý
odolnosti poléhání
p

PELICAN DELTA 70–100 g/ha
+ HURLER 0,35–0,5 l/ha
+ TM insekticidy + TM DAM 390

Svízel p
přítula,, dvouděložné p
plevele,, p
pcháč

SARACEN MAX 20–25 g/ha
+ TM insekticidy + TM DAM 390 + reg. růstu

Svízel přítula,
p
, dvouděložné plevele,
p
,p
pcháč

CEREANTIS 0,5 l/ha
+ herbicidy + listová hnojiva
+ insekticidy

Regulátory

RAPID 0,08 l/ha
KAISO SORBIE 0,15 kg/ha
SHERPA 100 EW 0,25 l/ha
+ fungicidy + listová hnojiva + regulátory růstu

Insekticidy

Oves hluchý,
ý, ježatka
j
kuří noha,, chundelka metlice

Fungicidy

Snížení herbicidního stresu,
podpora zakořenění,
podpora
odnožování
p p

Herbicidy

Ječmen jarní

Mšice,, kohoutci,, třásněnkyy

Stimulátory

Oves hluchý,
ý, ježatka
j
kuří noha,, chundelka metlice,, p
psárka p
polní

FOXTROT 0,8–1 l/ha + XYSTON 0,1 l/ha
+ TM insekticidy

SARACEN MAX 25 g/ha
+ insekticidy + listová hnojiva + reg. růstu

Svízel přítula,
p
, dvouděložné plevele,
p
,p
pcháč

PENDOLIN 2,0 l/ha + METLIN 2,0 l/ha

Chundelka metlice,, svízel,, dvouděložné plevele
p

TOUCAN 0,25 l/ha
+ METLIN 2,0 l/ha
+ insekticidy + listová hnojiva
LIMITAR 0,3–0,6 l/ha
FLORDIMEX 660 0,5 l/ha

Zkrácení stébla,, zvýšení
ý
odolnosti poléhání
p

TOPaZOL 0,4 l/ha
+ TAZER 0,4 l/ha
+ insekticidy
+ listová hnojiva + CCC

SARACEN DELTA 0,075 l/ha
+ METLIN 2,0 l/ha
+ insekticidy + hnojiva

Chundelka metlice, lipnice roční,
svízel,, violkyy a dvouděložné plevele
p

Padlí travní, hnědá a rynchosporiová
skvrnitost,, rzi

BUZZ ULTRA DF
0,25–0,33 kg/ha
+ insekticidy
+ listová hnojiva

MESH
0,8–1,0 l/ha

AGRASTICK
0,8–1,0 l/ha

Ochrana zrna, udržení
kvalitativních ukazatelů

PŘEHLED PŘÍPRAVKŮ

GRAFITE 0,75 l/ha
+ insekticidy
+ listová hnojiva

Pomocné látky

Fuzariózyy klasů, rzi

á
Hnědá a rynchosporiová
skvrnitost,, rzi

Chundelka metlice, lipnice roční,
svízel,, violkyy a dvouděložné plevele
p

HURLER 0,5–1,0 l/ha
+ TM fungicidy + TM insekticidy

Svízel přítula
p

Regulátory

RAPID 0,08 l/ha
KAISO SORBIE 0,15 kg/ha
SHERPA 100 EW 0,25 l/ha
+ fungicidy + listová hnojiva + regulátory růstu

Insekticidy

CERES 0,6 l/ha
+ NUANCE 10 g/ha

Fungicidy

Sveřepy, chundelka
metlice, svízel, violky,
rozrazil, dvouděložné
plevele
p
a výdrol
ý
řepky
p y

ADETO 0,25 l/ha
+ TOUCAN 0,25 l/ha
+ insekticidy

Sveřepy, chundelka metlice,
svízel, violky, rozrazil
a dvouděložné p
plevele

Herbicidy

Ječmen ozimý
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METAROCK 1,4 l/ha
+ LIBECCIO 0,2 l/ha
+ ZEMIN 0,15 l/ha
zvýšená pokryvnost půdy,
delší reziduální působení,
omezení vybělení řepky

Svízel přítula,
chundelka metlice,
dvouděložné plevele
p

NERO 3,0 l/ha
+ ZEMIN 0,15 l/ha
zvýšená pokryvnost půdy,
delší reziduální působení,
omezení vybělení řepky

Svízel přítula, chundelka
metlice, úhorník mnohodílný,
dvouděložné plevele
p

Herbicidy

Stimulátory

Mšice,, dřepčíci,
p
, krytonosec
y
zelnýý

Insekticidy

ORIUS 25 EW 0,75–1,0 l/ha
CONATRA 0,5 l/ha + TEBUSIP 0,5 l/ha
NOVACEL 2,0 l/ha

SOMERO 1,5–2,0 l/ha

Dvouděložné plevele
p

Regulace
g
růstu,, fóma

VIDROLIN 0,7–2,5 l/ha
PRIVIUM FORTE 0,8–2,0 l/ha
+ reg. růstu + listová hnojiva + insekticidy

BARCLAY PROPYZ 1,5–2,0 l/ha

Sveřepy,
py, mrvka myší
y ocásek,, výdrol
ý
obilnin

CYKLOP 334 SL 0,2 l/ha
RAPSAN 400 SC 1,5 l/ha + CYKLOP 334 SL 0,2 l/ha

Podzim dvouděložné plevele
p

Regulátory

Pomocné látky

Výdrol
ý
obilní p
předplodiny,
p
y, trávovité p
plevele,, pý
pýr p
plazivýý

RAPID 0,08 l/ha
KAISO SORBIE 0,15 kg/ha + PANGAEA BOOSTER 0,15 l/ha

Fungicidy

Řepka - podzim

Fungicidy

Stimulátory

Stimulace růstu,
zvýšení
výnosu
ý
ý

NOVASTIM K 0,2 l/ha

NOVASTIM K 0,2 l/ha

PEDRO 0,25 l/ha
BUZZ ULTRA DF
0,15–0,3 kg

RAPID 0,08 l/ha
KAISO SORBIE 0,15 kg/ha

MESH
0,8–1,0 l/ha

FUNDAND 450 SC
0,8–1,0 l/ha

PŘEHLED PŘÍPRAVKŮ

AGRASTICK
0,8–1,0 l/ha

Omezení
předsklizňových
a sklizňových
ý ztrát

Pomocné látky

Hlízenka obecná,, černě

TOPaZOL 0,7 l/ha
+ TAZER 0,75 l/ha

Hlízenka obecná,
p
plíseň šedá,, černě

ACEPTIR 200 SE 0,12–0,25 l/ha
ARTILER 0,12–0,25 l/ha

Stimulace růstu, urychlení
regenerace,
g
, omezení stresu

Jaro - regulace
g
růstu,, fóma

Regulace
g
růstu,, fóma

GRAFITE 0,75 l/ha

ORIUS 25 EW 0,75–1,0 l/ha
CONATRA 0,5 l/ha
+ TEBUSIP 0,5 l/ha

Jaro - p
phoma,, p
plíseň šedá

Jaro - dvouděložné plevele
p

Krytonosec řepkový,
p
ý, krytonosec
y
čtyřzubý
y

RAPID 0,08 l/ha
KAISO SORBIE 0,15 kg/ha

Bejlomorka kapustová,
y
krytonosec
šešulovýý

Regulátory

Blýskáček
ý
řepkový,
p
ý, bejlomorka
j
kapustová,
p
, krytonosec
y
šešulovýý

RAPID 0,08 l/ha
KAISO SORBIE 0,15 kg/ha
+ PANGAEA BOOSTER
0,15 l/ha

Blýskáček řepkový,
krytonosec
y
šešulovýý

Insekticidy

CYKLOP 334 SL 0,25–0,35 l/ha

VIDROLIN 0,7–2,5 l/ha
PRIVIUM FORTE 0,8–2,0 l/ha
+ reg. růstu + listová hnojiva
+ insekticidy

Výdrol obilní předplodiny,
trávovité plevele,
pýr p
plazivýý
p
, pý

Herbicidy

Řepka - jaro až sklizeň

11

12
Dvouděložné plevele
p

Dvouděložné plevele
p

METATRON SC 2,0 l/ha

Pomocné látky

CEREANTIS 0,5 l/ha
+ herbicidy + listová hnojiva + insekticidy

Snížení herbicidního stresu,, p
podpora
p
zakořenění,, podpora
p p
růstu

VÍDROLIN 1,0–2,5 lha
PRIVIUM FORTE 0,8–2,0 l/ha
+ listová hnojiva + insekticidy

Trávovité plevele,
p
, pý
pýr p
plazivýý

Dvouděložné plevele
p

METATRON SC 2,0 l/ha

Regulátory

RAPID 0,08 l/ha
KAISO SORBIE 0,15 kg/ha
+ herbicidy + fungicidy + listová hnojiva

Mšice,, dřepčíci
p

Stimulátory

VIGOHER 0,13 l/ha
počet aplikací: max. 3× za vegetaci

Insekticidy

Dvouděložné p
plevele

Fungicidy

METATRON SC 1,0 l/ha

Herbicidy

Cukrovka

TARTAN SUPER 360
1–3 l/ha

CLICK PREMIUM
1,5 l/ha
+ TALISMAN 1 l/ha

MURAL 0,5–0,75 l/ha

HURLER
0,75–1 l/ha

FORNET EXTRA 6 OD
0,5–0,75 l/ha
+ OSORNO 0,75–1,0 l/ha

FORNER EXTRA 6 OD
0,75 l/ha

CLICK PREMIUM 1,5 l/ha
+ ZEMIN 0,1 l/ha
zvýšená pokryvnost, delší
reziduální působení

Ježatka,, dvouděložné p
plevele

CLICK PREMIUM 1,5 l/ha
+ GRAND TOTAL 1,0 l/ha
+ ZEMIN 0,1 l/ha

Ježatka,, dvouděložné p
plevele

Ježatka, dvouděložné plevele

Dvouděložné plevele

Šťovík tupolistý, svlačec rolní

Ježatka kuří noha, trávovité
plevele, pýr, dvouděložné plevele,
pcháč, svlačec

Aplikace před setím,
pýr plazivý,
dvouděložné p
plevele

Insekticidy

KAISO SORBIE 0,15 kg/ha

Fungicidy

Ježatka kuří noha,
trávovité plevele,
dvouděložné plevele

Bzunka ječná

Herbicidy

Stimulátory

Regulátory

PŘEHLED PŘÍPRAVKŮ

Pomocné látky

Kukuřice
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TARTAN SUPER 360
1–3 l/ha

Aplikace před setím,
pýr plazivý,
dvouděložné p
plevele

SOMERO 2,0 l/ha

Stimulátory

VIDROLIN 1,0–2,5 l/ha
PRIVIUM FORTE 0,8–1,0 l/ha
+ listová hnojiva
+ insekticidy

Regulátory

GRAFITE 1,0 l/ha
+ listová hnojiva
+ insekticidy
+ stimulátory růstu

hlízenka obecná, plíseň šedá,
alternáriová skvrnitost slunečnice,
červenohnědá skvrnitost slunečnice

CEREANTIS 0,5 l/ha
+ herbicidy + listová hnojiva + insekticidy

Snížení herbicidního stresu, podpora zakořenění,
p
p
podpora
růstu a kvetení

Insekticidy

Trávovité p
plevele,, pý
pýr p
plazivýý

Fungicidy

Plevele lipnicovité,
dvouděložné p
plevele

Herbicidy

Pomocné látky

Slunečnice

Pýr plazivý,
p
trávovité plevele

TUBERON 0,5 kg/ha
+ LIBECCIO 0,25 l/ha
+ ZEMIN 0,15 l/ha
zvýšená pokryvnost půdy,
delší reziduální působení

TARTAN SUPER 360
1–3 l/ha

Aplikace před vzcházením,
jednoděložné
a dvouděložné plevele
p

Fungicidy
Píseň bramborová

Regulátory

Plíseň bramborová,, ochrana hlíz bramboru

OMIX DUO 2,5 l/ha
Počet aplikací: max. 4× za vegetaci

Stimulátory

Pomocné látky

SHERPA 100 EW 0,25 l/ha
RAPID 0,08 l/ha
KAISO SORBIE 0,15 kg/ha
+ fungicidy + listová hnojiva

Mandelinka bramborová,, přenašeči
p
viróz

KIX 0,5 l/ha
Počet aplikací: max. 4× za vegetaci

Hnědá skvrnitost bramborových
ý listů

CEREANTIS 0,5 l/ha
+ herbicidy + listová hnojiva + insekticidy

PŘEHLED PŘÍPRAVKŮ

GRECALE 0,6 l/ha
Počet aplikací: max. 6× za vegetaci

Plíseň bramborová,, ochrana hlíz bramboru

ZIGNAL 500 SC 0,3–0,4 l/ha
Počet aplikací: max. 8× za vegetaci; + insekticidy + listová hnojiva

Insekticidy

Snížení herbicidního stresu,, p
podpora
p
zakořenění,, podpora
p p
nasazení hlíz

PRIVIUM FORTE
0,8–2,0 l/ha

Svízel přítula,
dvouděložné plevele
p

Herbicidy

Brambory
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METLIN
1,2–1,3 l/ha

Plevele
dvouděložné

Fungicidy

Stimulátory

Regulátory

METLIN 1,2–2,4 l/ha

Plevele dvouděložné

PRIVIUM FORTE 0,8–1,0 l/ha

Pomocné látky

Krytonosec
y
kořenový,
ý krytonosec
y
makovicový,
ý mšice maková

GRAFITE 0,75–1,0 l/ha
+ insekticidy + listová hnojiva

CEREANTIS 0,5 l/ha
+ herbicidy + listová hnojiva
+ insekticidy + fungicidy

Snížení herbicidního stresu, podpora
zakořenění, podpora kvetení

MESH
0,8–1,0 l/ha

AGRASTICK
0,5–1,0 l/ha

Omezení
předsklizňových
a sklizňových
ý ztrát

Alternáriová skvrnitost,, hlízenka obecná,, helminthosporióza
p
máku,, p
plíseň maková,, regulace
g
růstu

Insekticidy

RAPID 0,08 l/ha + herbicidy + fungicidy + listová hnojiva + reg. růstu

Oves hluchý, ježatka kuří noha,
trávovité p
plevele

Herbicidy

Mák

Vzcházení

Pravý počátek
tvorby výhonů

Herbicidy

Insekticidy

1/4 až 1/3
potencionální výšky

Přes 3/4 výšky

PRIVIUM FORTE 0,8–2,0 l/ha

Pýr
ý plazivý,
p
ý, trávovité plevele
p

Fungicidy

Stimulátory

Květ

Zralost hlávek

Pomocné látky

PŘEHLED PŘÍPRAVKŮ

Tvorba hlávek

Regulátory

Chmel

17

18

00

01

05

09

Fungicidy

11

13

57

CHAMPION 50 WG 2 kg/ha
Max. 4×

Plíseň révová, červená spála
p

Herbicidy

61

Stimulátory

63

Regulátory

65

68

71

73

75

LAITANE 2,0 l/ha
Počet aplikací: max. 1× za vegetaci
+ insekticidy + listová hnojiva

Plíseň šedá

SHERPA 100 EW 0,3 l/ha
Počet aplikací: max. 2× za vegetaci
+ insekticidy + listová hnojiva

Křískovití, obaleč mramorovaný,
ý obaleč jednopásý
j
p ý

CEREANTIS 0,5 l/ha
+ herbicidy + listová hnojiva
+ insekticidy

Zvýšení odolnosti k mrazu, podpora růstu
a kvetení, lepší vývoj bobulí

Insekticidy

77

81

Pomocné látky

89

93

Vinná réva

Stimulátory

rozpuk
pupenů

myší
ouško

stádium
růžového
poupěte

zakvétání

dokvétání

CEREANTIS 0,5 l/ha
+ fungicidy + listová hnojiva + insekticidy

krátce po
odkvětu

velikost
lískového
oříšku

FIXOR 150 ml/ha
1 000 litrů vody/ha
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krátce
po sklizni

opad listů

CHAMPION 50 WG
1–4 kg/ha max. 2×

Korové nekrózy,
bakteriální spála
p

PŘEHLED PŘÍPRAVKŮ

před sklizní

Redukce nadměrné násady plodů

HARPUN 1,0 l/ha
max. 2× za vegetaci

Obaleč jablečný
j
ý

ACEPTIR 200 SE 0,125–0,2 l/ha
ARTILER 0,125–0,2 l/ha
max. 2× za vegetaci

Zvýšení odolnosti vůči mrazu,podpora růstu a kvetení, lepší vývoj a nasazení plodů

nalévání
pupenů

VEDETTE 0,5 l/ha
počet aplikací:
max. 3× za vegetaci

NOVADIFEN 0,2 l/ha
počet aplikací:
max. 6× za vegetaci
Mšice, obaleč jablečný
j
ý

Strupovitost
p

Pomocné látky

Strupovitost
p

Strupovitost
p

VENTOLA 1,88 kg/ha
Počet aplikací: max. 10× za vegetaci

Korové nekrózyy

CHAMPION 50 WG
2–4 kg/ha

LAITANE 1,125 l/ha
Počet aplikací: max. 3× za vegetaci

Regulátory

Strupovitost
p
jjabloně a hrušně

PRIVIUM FORTE 0,8–2,0 l/ha

Pýr
ý plazivý,
p
ý trávovité plevele
p

Insekticidy

BARCLAY PROPYZ
4,25 l/ha

Fungicidy

Plevele jednoděložné
j
a dvouděložné

Herbicidy

Ovoce

Adeto
Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu
na foliární aplikaci proti lipnicovitým plevelům v ozimých obilninách
(ječmen ozimý, pšenice ozimá, žito ozimé a tritikale ozimé).
Účinná látka: flufenacet 500 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
povrchové vody.
Balení: 5 l HDPE kanystr
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +35 °C
Působení přípravku:
Adeto je herbicid sloužící pro kontrolu lipnicovitých plevelů v ječmeni ozimém, pšenici
ozimé, žitě ozimém a tritikale ozimém. Obsahuje účinnou látku flufenacet patřící
do chemické skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor dělení buněk (HRAC skupina
K3). Inhibice mitózy a buněčného dělení vede k zpomalení procesů růstu rostlin, které
vedou ke smrti rostliny. Flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem a hypokotylem
a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem. Po aplikaci se růst zpomalí během
několika hodin a viditelné symptomy se objeví během několika dnů.
Návod k použití:
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

pšenice ozimá,
ječmen ozimý,
žito ozimé,
tritikale ozimé

plevele
jednoděložné
jednoleté

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

0,4 l/ha

AT

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

1) od: 10 BBCH,
od: 16 BBCH
2) do: 13 BBCH

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Počet aplikací v plodině - max. 1×
Plevele citlivé: psárka polní, chundelka metlice
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován
např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností
na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy
anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.
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Adeto

0,25 l/ha ADETO + 0,075 l/ha SARACEN DELTA + 0,1 l/ha ZEMIN
Časně postemergentní aplikace proti: Sveřepy, rezistentní chundelka metlice, svízel, výdrol
řepky, violky, rozrazily a další dvouděložné plevele
0,4 l/ha ADETO + 0,25 l/ha TOUCAN + 0,1 l/ha ZEMIN
Při použití přípravku nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte
s držitelem povolení. Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména
na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození
ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze
vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.
Jako následné plodiny mohou být na podzim, po sklizni obilnin, pěstovány: ozimé obilniny,
řepka olejka, polní bob, listová brukvovitá zelenina, ozimá cibule. Před pěstováním jakékoliv
následné plodiny je třeba pozemek zorat do hloubky 25 cm a důkladně promísit půdu.
Na jaře, následujícím po podzimní sklizni ošetřených obilnin, lze jako následné plodiny
pěstovat pšenici, ječmen, řepku olejku, polní bob, cukrovku, brambor, mrkev, brukvovitou
zeleninu nebo cibuli.
Náhradní plodiny pěstované na jaře: Po zaorání ošetřené plodiny (hluboká orba a promísení
půdy) musí uplynout min. 12 týdnů před pěstováním jarních plodin - pšenice, ječmene, řepky
olejky, hrachu, polního bobu, cukrovky, bramboru, mrkve, brukvovité zeleniny nebo cibule.
Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, ani oseté pozemky, nebo pozemky určené k setí!
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice ozimá, ječmen
ozimý, žito ozimé,
tritikale ozimé

4

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem
registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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HERBICIDY

Dopručení pro aplikaci:
Časně postemergentní aplikace proti: chundelka metlice, svízel, výdrol řepky, violky,
rozrazily a další dvouděložné plevele

Barclay Propyz
Reziduální herbicidní přípravek ve formě suspenzního
koncentrátu (SC) pro preemergentní a postemergentní hubení
jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v polních
a lesních plodinách a na nezemědělské půdě.
Účinná látka: propyzamide 400 g/l (35,6 %)
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.
Balení: 1 l HDPE láhev, 5 l HDPE kanystr
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Barclay Propyz je reziduální herbicid. Obsahuje účinnou látku propyzamide ze skupiny benzamidů. Jednoděložné a dvouděložné plevele ji absorbují přes kořenovou soustavu a je translokována dál do rostliny. Barclay Propyz zůstává účinná několik týdnů ve svrchních vrstvách půdy.
Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: Ježatka kuří noha, lipnice roční, ptačinec žabinec, rdesna, rozrazily, merlík
bílý, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, hluchavky, kopřiva žahavka, lipnice roční,
medyněk vlnatý, medyněk měkký, poháňka hřebenitá, ovsík vyvýšený, psárka luční, lipnice
obecná, tomka vonná, metlice trsnatá, třtina křovištní, opletka obecná, šťovík tupolistý,
ptačinec prostřední, šťovík kadeřavý, přeslička rolní, rdesno červivec, psineček obecný,
trojštět žlutavý, srha laločnatá, kostřavy, smilka, bezkolenec modrý, jílky, sveřep měkký, bojínek luční, metlička křivolaká, lilek potměchuť, lilek černý, svízel přítula, pryskyřník plazivý,
merlík bílý, rozrazily, šťovík menší
Plevele méně citlivé: Potlačuje pýr plazivý, šťovíky, přesličky, jitrocele, zemědým lékařský,
kokoška pastuší tobolka, šáchorovité
Účinnost na jednotlivé plevele nebyla hodnocena ÚKZÚZ, ale vyplývá z praktických zkušeností použití přípravku v praxi.
Návod k použití
2) Škodlivý
1) Plodina,
organismus,
oblast použití
jiný účel použití
řepka olejka
ozimá
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plevele
jednoděložné,
plevele dvouděložné

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

2,1 l/ha

AT

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

1) ve f. BBCH 13
2) do 12 BBCH

6) semenné
porosty

Barclay Propyz
2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

jabloň,
ostružiník, rybíz
černý, angrešt,
ostružiník
Loganův, hrušeň,
slivoň, maliník,
rybíz červený

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

plevele
jednoděložné,
plevele dvouděložné

4,25 l/ha

AT

1) porosty min.
1 rok staré
2) do 12 BBCH

reveň rebarbora

plevele
jednoděložné,
plevele dvouděložné

4,25 l/ha

AT

2) do 12 BBCH

5) pole

jahodník

plevele
jednoděložné,
plevele dvouděložné

3,5 l/ha

AT

1) porosty min.
1 rok staré
2) do 12 BBCH

5) pole

řepka olejka
krmná semenné
porosty, kapusta
semenné
porosty, tuřín
semenné
porosty

plevele
jednoděložné,
plevele dvouděložné

1,75 l/ha

AT

1) ve f. 13 BBCH 6) semenné
2) do 12 BBCH
porosty

lesní stromy,
lesní školky, lesní
hospodářství,

plevele
jednoděložné,
plevele dvouděložné

3,75 l/ha

AT

2) do 12 BBCH

okrasné dřeviny

plevele
jednoděložné,
plevele dvouděložné

4,25 l/ha

AT

1) porosty min.
1 rok staré
2) do 12 BBCH

cukrovka

plevele
jednoděložné,
plevele dvouděložné

2,1 l/ha

AT

1) ve f. 14 BBCH
2) do 12 BBCH

6) semenné
porosty

jetel luční, jetel
plazivý

plevele
jednoděložné,
plevele dvouděložné

1,75 l/ha

AT

2) do 12 BBCH

6) semenné
porosty

HERBICIDY

1) Plodina,
oblast použití

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

všechny plodiny - semenné porosty

ošetřené plodiny nepoužívejte pro potravinářské
účely či krmivo pro zvířata

Přípravek je vhodné aplikovat před zavlažováním nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován.
Při teplotách nad 10 °C je třeba přípravek co nejrychleji zapravit do půdy 4–6 cm hluboko,
nebo ošetřený pozemek důkladně zalít.
Přípravek nezabraňuje klíčení plevelů.
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Barclay Propyz
Na lehkých půdách dochází k rychlému odeznění herbicidního účinku, resp. účinek přípravku je krátkodobý.
Neaplikujte na půdu nebo na substráty s obsahem organické hmoty vyšším než 10%. Neaplikujte na umrzlou půdu.
V lesnictví aplikujte okolo stromů.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách,
splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Citlivost druhů a odrůd ošetřovaných dřevin konzultujte s držitelem povolení. Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.
Na ošetřeném pozemku lze obilniny vysévat až po 9 měsících, řepu, len, brambor, okurky,
špenát, mrkev, kukuřici, košťáloviny, celer a jahody lze pěstovat za 5 měsíců.
V případě zaorávky se může pěstovat hrách, slunečnice, salát, bob, čočka a jiné vikvovité
rostliny.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze
účinnou látku propyzamid na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným
herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

bez
redukce

tryska 50%

tryska
75 %

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
ovocné dřeviny, lesní dřeviny, rebarbora,
jahodník, řepka ozimá, semenné porosty
jetele, krmné řepky, kapusty a tuřínu

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových
rostlin (m)
lesní dřeviny, jahodník, řepka ozimá,
semenné porosty jetele, cukrovky, krmné
řepky, kapusty a tuřínu
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5

5

5

5

Butoxone 400

Účinná látka: MCPB 400 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného
ochranného pásma 2 m vzhledem k povrchové vodě.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů a necílových rostlin.
Balení: PE kanystr: 5 l, 10 l, 20 l
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby
Působení přípravku:
Účinná látka přípravku působí systémově. Proniká do listových pletiv a je rozváděna do meristematických pletiv, kde nepříznivě ovlivňuje dělení buněk. Způsobuje deformace listů,
stonků a následně vede k uhynutí rostliny. Účinkuje na jednoleté a vytrvalé plevele.
Spektrum účinnosti přípravku:
Plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní, pcháč oset, řepka - výdrol
Plevele méně citlivé: konopice polní, konopice širokolistá, pohanka svlačcovitá, ptačinec
žabinec, rdesno červivec, violka rolní
Návod k použití:
1) Plodina,
oblast
použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

hrách setý

pcháč oset, plevele
dvouděložné jednoleté

Dávkování,
mísitelnost

OL

LA

3,0 l/ha
100–400 l
vody/ha

AT

-

3) Poznámka
1) plodina: BBCH 13–51
2) plevele: BBCH 11–13
3) max 1×, postemergentně,
zákaz zkrmování hrachoviny

Upřesnění podmínek aplikace:
Maximální počet aplikací: max 1× za vegetaci
Růstová fáze plodiny: od 3 plně rozvinutých listů až do objevení poupat ve svinutém listu,
tj. BBCH 13–51
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Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě
rozpustného koncentrátu pro ředění vodou proti jednoletým
a vytrvalým dvouděložným plevelům v hrachu setém.

Butoxone 400
Růstová fáze plevelů:
• dvouděložné jednoleté - 1–3 pravé listy, tj. BBCH 11–13
• pcháč oset - stonek/růžice má 10 % konečné velikosti, tj. BBCH 31
Hrách: Butoxone 400 je možné aplikovat v dávce 3,0 l/ha od fáze tří plně rozvinutých listů
hrachu do doby, než se objeví poupata květů ve svinutém koncovém listu. Pozdní aplikace,
po objevení poupat, by mohla vést ke snížení výnosu. Rostliny trpící stresem ze sucha mohou vykazovat viditelnější poškození či růstové deformace.
Doporučená dávka vody na 1 ha je 100–400 l. Vyšší dávku vody (minimálně 225 l) použijte
na hustý porost, jestliže je plodina ve vyšší vývojové fázi, nebo když je porost hustě zaplevelen.
Ošetřujte jen zdravé, mechanicky nepoškozené porosty při teplotě nad 10 °C, za bezvětří
a v době, kdy nehrozí mrazy, neprší a ani v následujících 4 hodinách se neočekává déšť.
Neaplikujte v období sucha.
Menšinové použití přípravku:
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

LA

kmín kořenný

pcháč oset plevele
dvouděložné jednoleté

3,0 l/ha
300–400 l
vody/ha

AT

-

1) postemergentně
(BBCH 16–51)
3) max. 1×
v plodině

jetel plazivý.
jetel perský. jetel
panonský, štírovník
růžkatý, štírovník
jednoletý

pcháč oset, plevele
dvouděložné jednoleté

2–2,5 l/ha

AT

-

množitelské
porosty

3) Poznámka

Kmín se ošetřuje při výšce 15–30 cm. Ošetřovat by se mělo při teplotách do 25 °C a v době,
kdy nehrozí srážky v následujících 3–4 hodinách.
Jetele a štírovníky se ošetřují:
• v roce výsevu - od 2.–3. trojlístků do začátku prodlužovacího růstu
• v užitkovém roce - na jaře, na začátku obrůstání do začátku prodlužovacího růstu, nebo
po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání
Dávka aplikační kapaliny: 200–400 l vody/ha
Maximální počet ošetření: 1× za vegetační sezónu
Pěstování následných a náhradních plodin bez omezení.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Ceres

Účinná látka: flufenacet 400 g/l
diflufenikan 200 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Balení: kanystr se šroubovým uzávěrem 5 l
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Ceres je kombinovaný herbicid sloužící pro preemergentní a postemergentní aplikaci v ječmeni ozimém a pšenici ozimé. Obsahuje 2 účinné látky, flufenacet a diflufenikan.
Flufenacet patří do chemické skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor dělení buněk
(HRAC skupina K3). Inhibice mitózy a buněčného dělení vede k zpomalení procesů růstu
rostlin, které vedou ke smrti rostliny. Flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem
a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem. Po aplikaci se růst
zpomalí během několika hodin a viditelné symptomy se vyskytnou během několika dnů.
Diflufenikan patří do skupiny anilidových herbicidů a účinkuje jako inhibitor biosyntézy karotenoidů (HRAC skupina F1). Diflufenikan je selektivní a kontaktní herbicid s reziduálním
účinkem, který je absorbován hlavně výhonky klíčících semen. Je určen především pro
preemergentní a časně postemergentní aplikaci a typicky ovlivňuje náchylné plevele v počátečních stádiích.
Návod k použití:
Plodina,
oblast použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

pšenice ozimá,
ječmen ozimý

psárka polní, chundelka
metlice, plevele dvouděložné
jednoleté

0,6 l/ha

AT

preemergentně,
od: 00 BBCH,
do: 09 BBCH

pšenice ozimá,
ječmen ozimý

psárka polní, chundelka
metlice, plevele dvouděložné
jednoleté

0,6 l/ha

AT

postemergentně,
od: 11 BBCH,
do: 22 BBCH

Poznámka

AT - ochranná lhůta je daná odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní
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Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu
(SC) k hubení psárky, chundelky metlice a dvouděložných plevelů
v pšenici ozimé a ječmeni ozimém.

Ceres
Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

ječmen

200–300 l/ha

postřik

1×

pšenice

200–300 l/ha

postřik

1×

Spektrum účinnosti:
Preemergentní aplikace
Plevele citlivé: chundelka metlice, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, ptačinec prostřední,
rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní.
Plevele méně citlivé: psárka polní
Postemergentní aplikace
Plevele citlivé: psárka polní, chundelka metlice, svízel přítula, hluchavka nachová, heřmánek
pravý, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní.
Plevele méně citlivé: mák vlčí
Upřesnění podmínek aplikace:
Ceres se aplikuje na podzim preemergentně až postemergentně do fáze BBCH 22 (počátek
odnožování). Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, dvouděložné plevele
maximálně do fáze prvních pravých listů (BBCH 12), jednoděložné plevele maximálně do fáze
BBCH 19 (před odnožováním). Účinek je zpomalován chladným a suchým počasím v době
aplikace. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.
Neaplikujte na lehkých písčitých půdách nebo na kamenitých půdách.
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni obilniny lze vysévat jakoukoli následnou plodinu. V případě obilnin (zejména ječmene), řepky a hořčice je třeba
provést orbu do hloubky minimálně 20 cm.
Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin
Náhradní plodiny: V případě likvidace plodiny na jaře lze vysévat po orbě jako náhradní
plodinu kukuřici, jarní pšenici nebo jarní ječmen. Mezi aplikací a výsevem musí uplynout
nejméně 100 dnů.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech!
Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.
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Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Ječmen ozimý, pšenice ozimá

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.
Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem.
Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.
Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují
do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší
nádobě při správném naředění.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

29

HERBICIDY

Ječmen ozimý, pšenice ozimá

Click Premium
Postřikový herbicidní přípravek určený k postemergentnímu
ošetření kukuřice proti ježatce kuří noze a jednoletým
dvouděložným plevelům.
Účinná látka: mesotrion 70 g/l
terbuthilazin 330 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní
a povrchové vody.
Balení: kanystr se šroubovým uzávěrem 5 l
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Click Premium je selektivní herbicid. Účinná látka mesotrion ze skupiny triketonů je přijímána
listy i kořeny a ovlivňuje metabolismus biosyntézy karotenoidů plevelných rostlin. V následujícím kroku dochází k poškození foto-oxidace zelených pigmentů listů. Mesotrion tak způsobuje zbělení listů a nekrózy meristematických pletiv. Účinná látka terbuthylazine je plevelnými
rostlinami přijímána zejména přes kořeny a koleoptile a je rychle rozváděna do chloroplastů
rostlinných buněk. Mechanismus účinku spočívá v inhibici fotosyntézy. Citlivé plevele zastavují růst 2–3 týdny po aplikaci, vykazují chlorózy a nekrózy na špičkách a čepelích listů. Klíčící
plevele jsou hubeny před vzejitím, v době vzcházení nebo krátce po vzejití.
Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, opletka obecná, lilek černý, ptačinec žabinec,
heřmánkovec přímořský, laskavec ohnutý, rdesno červivec
Plevele méně citlivé: vytrvalé dvouděložné a jednoděložné plevele
Návod k použití:
Plodina,
oblast použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

kukuřice setá

plevele dvouděložné
jednoleté

1 l/ha
200–300 l vody/ha

AT

od 12 BBCH, do 18 BBCH,
postemergentně max. 1×

kukuřice setá

ježatka kuří noha,
svízel přítula

1,5 l/ha
200–300 l vody/ha

AT

od 12 BBCH, do 18 BBCH,
postemergentně max. 1×

Poznámka

AT - ochranná lhůta je daná odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní
Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

1×
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Click Premium
Kukuřice se ošetřuje v růstové fázi od druhého do osmého vyvinutého listu (BBCH 12–18).
Dvouděložné plevele mají být v růstové fázi maximálně do šestého listu (do BBCH 16).

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení přípravku.
Při použití přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu v podobě chloróz až prosvětlení
listů kukuřice, případně mírného zbrzdění růstu.
Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.
Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech inbredních linií kukuřice!
Neošetřujte při teplotách nad 25 °C.
Déšť bezprostředně po aplikaci má za následek snížení účinku.
Po aplikaci by nemělo asi 3 hodiny pršet.
Následné plodiny:
V případě, že došlo k předčasné zaorávce kukuřice, lze jako náhradní plodinu použít opět
kukuřici.
V rámci normálního osevního postupu je pěstování následných plodin možné za dodržení
následujících podmínek:
- před výsevem řepky olejky, pšenice ozimé a ječmene ozimého v témže roce se provede
hluboká orba,
- v následujícím roce po aplikaci lze pěstovat hrách, bob, hořčici, slunečnici jen v tom případě, že setí předcházela orba ošetřeného pozemku.
Jsou-li následnou plodinou luskoviny, může dojít za nepříznivých podmínek (půda s nízkou
biologickou aktivitou, nízkým pH, špatnou půdní strukturou, při dlouhodobě trvajícím zimním a letním suchu a stresových podmínkách) k mírnému prosvětlení listů zrnového hrachu
nebo bobu. Ojediněle bylo také pozorováno zbrzdění růstu a prořídnutí porostu. Bezpečnost použití jiných následných plodin nebyla ověřena.
Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené
k setí! Zvláště citlivé jsou např. řepa, hrách, fazole, zelenina, réva vinná, ovocné dřeviny. Přípravek se aplikuje postřikem.
Doporučení pro aplikaci:
Rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele - ježatka kuří noha a další dvouděložné
plevele:
Časně postemergentní aplikace:
1,0 l/ha CLICK PREMIUM + 1,0 l/ha GRAND TOTAL + 0,1 l/ha ZEMIN
Postemergentní aplikace:
1,0–1,5 l/ha CLICK PREMIUM + 0,8–1,0 l/ha TALISMAN
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Ježatka kuří noha se ošetřuje v růstové fázi maximálně do dvou pravých listů (do BBCH 12).

Click Premium
Dělená aplikace
1. Časně postemergentní aplikace proti dvouděložním plevelům
1,0–1,5 l/ha CLICK PREMIUM + 0,1 l/ha ZEMIN
2. Postemergentní aplikace proti ježatce a dalším trávovitým plevelům včetně výdrolu řepky
0,8–1,0 l/ha TALISMAN

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
kukuřice

3

3

3

3

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
kukuřice

15

15

15

15

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou
a poté za stálého míchání doplňte nádrž vodou na požadovaný objem.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Cyklop 334 SL
Účinná látka: clopyralid 267 g/l
picloram 67 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek pouze pro profesionální uživatele.
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod
splachem z farem a z cest).
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní
a povrchové vody.
Balení: HDPE kanystr 1 l, 5 l
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při teplotě skladování: +5 °C až + 30 °C
Působení přípravku:
Cyklop 334 SL působí jako systémový růstový herbicid, proniká do rostlin přes listy a stonky.
Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, postupně ztrácí přirozenou barvu, následně
se objevuje kroucení listů a stonků (deformace) a v průběhu 3–4 týdnů dochází postupně
k likvidaci citlivých plevelů. První symptomy poškození jsou viditelné za optimálních
podmínek cca za 3–6 dní po aplikaci. Obě účinné látky mají podobný způsob pohybu
v rostlině a účinku - jsou absorbovány listy a stonky. Následně jsou rozváděné v rostlině
akropetálně i bazipetálně
Návod k použití:
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

řepka olejka
ozimá, řepka
olejka jarní
řepka olejka
ozimá

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

plevele
dvouděložné

0,25–0,35
l/ha

AT

1) od: 19 BBCH,
do: 31 BBCH,
na jaře

plevele
dvouděložné

0,2 l/ha

AT

1) od: 13 BBCH,
do: 15 BBCH,
na podzim

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

řepka olejka jarní

200–300 l/ha

postřik

1×

řepka olejka ozimá

200–300 l/ha

postřik

1×

Plevele citlivé: psárka polní, chundelka metlice
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Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k ošetření
řepky olejky proti dvouděložným plevelům.

Cyklop 334 SL
Spektrum účinnosti:
Jarní aplikace
Dávka 0,25 l/ha
Plevele citlivé: merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa
polní, rmen rolní
Plevele méně citlivé: pumpava obecná, hluchavka nachová, ptačinec prostřední, mléč
rolní, svízel přítula, opletka obecná
Dávka 0,35 l/ha
Plevele citlivé: merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa
polní, rmen rolní, mléč rolní, svízel přítula, opletka obecná, ptačinec prostřední
Plevele méně citlivé: pumpava obecná, hluchavka nachová, violka rolní
Podzimní aplikace
Dávka 0,2 l/ha
Plevele citlivé: merlík bílý, rmen rolní listů, chrpa polní, pcháč oset - přízemní růžice až 10
cm výšky
Doporučení pro aplikaci:
Postemergentní aplikace na vzešlou řepku od 3. pravého listu, plevele ve fázi děložních listů
až 2. pár pravých listů. Možná kombinace s graminicidy proti výdrolu obilní předplodiny,
regulátory růstu, insekticidy a listovým hnojivem s obsahem bóru
0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 1,5–2,0 l/ha RAPSAN 400 SC + 0,7 l/ha VÍDROLIN
0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 0,6 l/ha METAROCK + 0,7 l/ha VIDROLIN
0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 1,5 l/ha SOMERO + 0,7 l/ha VÍDROLIN
+ 1 kg/ha BORON HIGH TEC 190

Dělená aplikace
Časně postemergentní aplikace na vzešlou řepku, kdy plevele jsou ve fázi klíčení
až děložních listů. Pokud je v době aplikace vzešlý výdrol obilní předplodiny je možné
aplikovat společně s graminicidy, např. Vídrolinem v dávce 0,7 l/ha
1,5–2,0 l/ha RAPSAN 400 SC + 0,1 l/ha ZEMIN
1,0–1,4 l/ha METAROCK + 0,1 l/ha ZEMIN
1,5–2,0 l/ha SOMERO + 0,15 l/ha ZEMIN

Postemergentní aplikace na vzešlou řepku od 3. pravého listu, plevele ve fázi děložních listů
až 2. pár pravých listů. Možná kombinace s graminicidy proti výdrolu obilní předplodiny,
regulátory růstu, insekticidy a listovým hnojivem s obsahem bóru
0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 0,7 l/ha VÍDROLIN + 0,75 l/ha ORIUS 25 EW
+ 1 kg/ha BORON HIGHTEC 190
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Aplikujte v rozmezí teplot +8 °C až +25 °C
Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené
k setí. Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat
jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty) Za vysokých teplot mohou být citlivé
plodiny poškozeny.
Následné plodiny: pěstování následných plodin je bez omezení.
Náhradní plodiny: Po zaorání ošetřené plodiny lze pěstovat obilniny a kukuřici.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
řepka olejka

5

5

5

0

Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Cyklop 334 SL

Fornet Extra 6 OD
Herbicid ve formě olejové disperze (OD) pro postemergentní
aplikaci určený k hubení jednoletých trav a dvouděložných plevelů
a potlačení vytrvalých trav v kukuřici.
Účinná látka: nicosulfuron 60 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody aplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže
obsahuje účinnou látku nikosulfuron v maximální množství 45 g úč.l./ha/rok.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní vody.
Balení: 5 l kanystr
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Fornet Extra 6 OD hubí velmi dobře spektrum jednoletých trav a dvouděložných plevelů.
Zastavuje růst plevelů ihned po aplikaci. Během 4 až 5 dnů lze pozorovat žloutnutí nově se
vyvíjejících listů, následované nekrózou, která se rozšiřuje po celé rostlině citlivých plevelů.
Návod k použití:
Plodina,
oblast použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

kukuřice setá

ježatka kuří noha, plevele
dvouděložné jednoleté

0,5–0,75 l/ha

AT

Poznámka

AT - ochranná lhůta je daná odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
kukuřice

3

3

0

0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám.
Max. počet ošetření: 1× za vegetaci plodiny
(jednorázově nebo dělenou aplikací 0,5 + 0,25 l/ha)
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Fornet Extra 6 OD
Růstová fáze plevelů v době aplikace:
Dvouděložné plevele jednoleté: BBCH 12–16, fáze 2–6 listů.
Ježatka kuří noha: BBCH 12–19, od 2 listů až do počátku odnožování.
Účinek na nově vzcházející ježatku kuří nohu se zvyšuje dělenou aplikací dávek 0,5 l/ha
a 0,25 l/ha po 10 až 14 dnech.
Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele:
v dávce 0,5 l/ha laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), penízek rolní (Thlaspi arvense),
violky (Viola spp.), ptačinec žabinec (Stellaria media)
v dávce 0,75 l/ha ježatka kuří noha (Echinochloa cruss-galli), heřmánek pravý (Matricaria
chamomilla), svízel přítula (Galium aparine), merlík bílý (Chenopodium album)
Méně citlivé plevele:
rdesno červivec (Polygonum persicaria), opletka obecná (Polygonum convolvulus)
Nelze vyloučit projevy fytotoxicity v podobě chlorotických skvrn na listech, retardace růstu
případně slabých deformací.
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Pozor na odrůdy citlivé na sulfonylmočoviny.
Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.
Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Nelze vyloučit
poškození ozimého ječmene na zásaditých půdách. Setí jiných obilnin v tomto termínu
konzultujte s držitelem povolení.
Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny. Jako náhradní plodina může být
po orbě použita kukuřice.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
Obzvláště citlivé jsou řepka a zeleniny.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech inbredních linií kukuřice.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez
přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Růstová fáze plodiny v době aplikace:
Kukuřice setá: BBCH 12–18, fáze 2–8 listů

Foxtrot
Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulze typu oleje
k postemergentní likvidaci ovsa hluchého, chundelky metlice,
psárky polní a ostatních jednoletých trávovitých plevelů v pšenici,
ječmeni, žitě a tritikale.
Účinná látka: fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l
cloquintocet-mexyl 34,5 g/l
Pro profesionální použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Zařazení přípravku z hlediska ochrany
Včel: nevyžaduje klasifikaci
Vodních organismů: toxický
Zvěře: nevyžaduje klasifikaci
Balení: 5 lit. HDPE/PA kanystr
Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby
Působení přípravku:
Foxtrot je postemergentní selektivní graminicid. Působí kontaktně i systémově, je přijímán
výhradně zelenými částmi rostlin a je transportován do kořenů a rhizomů. Zasažené plevele
přestávají během 2–3 dní růst a dále netvoří nové listy. Na starších listech se objevují chlorózy, které přechází v nekrózy a postupně celá rostlina v průběhu 2–3 týdnů odumírá. Tento
proces je urychlen za vyšších teplot a vyšší relativní vzdušné vlhkosti, naopak tento proces
se zpomaluje za nižších teplot, při nižší relativní vlhkosti vzduchu, na suchých půdách nebo
obecně při déletrvajícím sušším období, kdy je výrazně zpomaleno systémové působení
a translokace účinné látky v rostlinách.
Spektrum účinnosti:
Foxtrot spolehlivě účinkuje na chundelku metlici, oves hluchý, ježatku kuří nohu, béry, rosičky, psárku polní, lesknici, proso a čirok halepský.
Neúčinkuje na pýr plazivý, jílky, sveřepy, lipnice a dvouděložné plevele.
Návod k použití:
Plodina, oblast
použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

LA

pšenice, ječmen, žito,
tritikale

oves hluchý, chundelka
metlice, psárka polní,
plevele lipnicovité
jednoleté

0,8–1,0 l/ha
200 l vody/ha

AT

-
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Poznámka

postemergentně,
max. 1×

Aplikační poznámky:
Optimální termín aplikace je od 3. listu trávovitých plevelů do 1–2 kolének, kdy trávy aktivně
rostou. Doporučujeme aplikaci příliš neuspěchat a ošetřovat až v době, kdy jsou plevelné
trávy všechny vzešlé a mají vyvinutou dostatečně velkou listovou plochu.
Při pozdější aplikaci může docházet pouze k retardaci trávovitých plevelů, které však následně v porostech zůstávají a zpravidla nevymetají.
Přípravek lze aplikovat od 3. listu obilnin, nejdéle však do objevení praporcového listu
u pšenice ozimé, do konce odnožování u jarního ječmene, do objevení se 1. kolénka u žita,
tritikale a ozimého ječmene a objevení se 2. kolénka u jarní pšenice.
Nižší dávku 0,8 l/ha volíme při aplikaci do fáze 3–5 listů trav nebo za příznivých podmínek,
např. vyšší teplota, vyšší vzdušná a půdní vlhkost. Během odnožování trav či za extrémních
teplotních a vzdušných podmínek se doporučuje použít vyšší dávka 1,0 l/ha.
Při aplikaci v pšenici, ječmeni ozimém, žitě a tritikale se doporučuje přidání adjuvantu (např.
Xyston, Speedy) a to opět v případě méně optimálních aplikačních podmínek a pozdější
růstové fázi trav. Z důvodu možnosti nižší selektivity se nedoporučuje aplikace adjuvantu
v ječmeni jarním.
Mísitelnost:
Ošetření lze kombinovat s regulátory růstu na bázi CCC nebo Limitar a společně s fungicidy a insekticidy. Základním předpokladem pro aplikaci směsí je shoda aplikačních terminů
partnerů. V případě přípravku Foxtrot se nejlépe osvědčuje samostatná aplikace. Herbicid
Foxtrot je možné kombinovat s některými herbicidy proti dvouděložným plevelům. Proti
svízeli přítule se osvědčuje Hurler v dávce 0,4–0,5 l/ha, popřípadě s herbicidy Kantor Plus,
Starane 250 EC nebo Tomahawk. Proti širokému spektru dvouděložných plevelů lze kombinovat s herbicidem Pelican Delta v dávce 100 g/ha nebo Sekator OD v dávce 0,12–0,15 l/ha.
V tank-mixech nelze snižovat dávku herbicidu Foxtrot pod registrované rozmezí.
Herbicid Foxtrot nedoporučujeme mísit s přípravkem Granstar 75 WG, s přípravky na bázi
MCPA, MCPP, 2,4-D a dicamba, neboť ve směsi může dojít ke snížení účinnosti proti travám. Rizikové jsou rovněž kombinace s herbicidy s účinnými látkami bentazone, bifenox,
fluoroglycofen-ethyl. V případě aplikace graminicidu FOXTROT a přípravku na bázi dicamba ve všech obilninách je nutný 10–14 denní odstup mezi těmito aplikacemi.
Maximální počet ošetření na plodinu za vegetaci: 1×
Příprava aplikační kapaliny:
Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený doporučený objem. Před mícháním,
je vzhledem k různým formulacím nutné, ověřit jejich kompatibilitu. Při přípravě TM směsí
je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Foxtrot

Grand Total
Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného
koncentrátu k hubení jednoletých jednoděložných plevelů v kukuřici.
Účinná látka: S-metolachlor 960 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe 1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže
obsahuje účinnou látku S-metolachlor, vícekrát než jednou za tři roky (na stejném
pozemku)
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Balení: 1 l v HDPE láhvi; 5 l v HDPE kanystru
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Grand Total brzdí klíčení plevelných rostlin krátce po začátku klíčení. Účinná látka je přijímána prostřednictvím koleoptyle, klíčků a kořenů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk.
Návod k použití:
1) Plodina,
oblast použití,
předmět

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

kukuřice

plevele
jednoděložné
jednoleté

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

1,2 l/ha

AT

1) postemergentně
od BBCH 10
do BBCH 14
2) postemergentně

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

kukuřice

100–300 l/ha

postřik

1×

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele: béry, chundelka metlice, ježatka kuří noha, psárky, rosičky, sveřepy
Méně citlivé plevele: heřmánky, hluchavka nachová, jílky, kokoška pastuší tobolka, laskavce, lilek černý, lipnice, merlíky, ovsy, ptačinec žabinec, rdesna, šrucha zelná.
Ježatka kuří noha a béry musejí být v růstové fázi BBCH 11–12.
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Grand Total
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční
schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze
vyloučit snížení účinnosti.
Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy
anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách,
splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1%, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.
Doporučení pro aplikaci:
Časně postemergentní aplikace - pro rozšíření účinnosti na dvouděložné plevele je vhodné
použít kombinaci:
1,0 l/ha GRAND TOTAL + 1,0 l/ha CLIK PREMIUM + 0,1 l/ha ZEMIN
Postemergentní aplikace - pro rozšíření účinnosti na dvouděložné plevele je vhodné použít
kombinaci:
1,0 l/ha GRAND TOTAL + 1,0 l/ha OSORNO
Náhradní plodiny:
V případě zaorání ošetřené plodiny lze jako náhradní plodinu pěstovat kukuřici, slunečnici,
sóju a brambor.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, oseté pozemky ani pozemky určené k setí.
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Kukuřice

4

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
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Při postemergentní aplikaci výrazně klesá účinnost na dvouděložné plevele.

Grand Total
Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších
osob.
Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem.
Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.
Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují
do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší
nádobě při správném naředění.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Účinná látka: fluroxypyr 200 g/l (ve formě meptyl esteru)
Pro profesionální použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců,
včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.
Balení: 1 litr PET láhev, 5 litrů PET kanystr
Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby
Působení přípravku:
Hurler je herbicid k postemergentní likvidaci dvouděložných plevelů. Účinná látka fluroxypyr proniká přes listy a v rostlině je rozváděna translokací. Aktivní růst plevelů v době
postřiku a dostatečné pokrytí listové plochy je předpokladem úspěšného hubení. Účinek
se zvětšuje při teplotě a vyšší relativní vlhkosti.
Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele
Svízel přítula (do počátku květu), ptačinec žabinec (do počátku květu), svlačec rolní
(do 6 listů), hluchavka nachová (do 4 listů), lilek černý (děložní listy až 6 pravých listů),
šťovík tupolistý (před květem), kopřiva dvoudomá (před květem).
Návod k použití:
Plodina, oblast
použití

Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

pšenice ozimá,
ječmen ozimý

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka

plevele dvouděložné

1,0 l/ha
200–400 l
vody/ha

AT

od: 12 BBCH, do: 45 BBCH
postemergentně, max. 1×

žito, tritikale, pšenice
tvrdá

plevele dvouděložné

1,0 l/ha
200–400 l
vody/ha

AT

od: 12 BBCH, do: 31 BBCH
postemergentně, max. 1×

pšenice jarní, ječmen
jarní

plevele dvouděložné

0,75 l/ha
200–400 l
vody/ha

AT

od: 12 BBCH, do: 39 BBCH
postemergentně, max. 1×
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Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného
koncentrátu (EC) k hubení dvouděložných plevelů v obilninách,
v kukuřici, v loukách a pastvinách a v travních porostech.

Hurler
Plodina, oblast
použití

Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

oves

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka

plevele dvouděložné

0,75 l/ha
200–400 l
vody/ha

AT

od: 12 BBCH, do: 39 BBCH
postemergentně, max. 1×

kukuřice na siláž

plevele dvouděložné

1,0 l/ha
200–400 l
vody/ha

AT

od: 13 BBCH, do: 16 BBCH,
max. do výšky kukuřice
20 cm postemergentně,
max. 1×

louky a pastviny, nově
založené porosty

plevele dvouděložné

0,75 l/ha
200–400 l
vody/ha

7

na podzim v době
odnožování
postemergentně, max. 1×

louky a pastviny
stávající porosty

plevele dvouděložné

2,0 l/ha
200–400 l
vody/ha

7

na jaře 14–21 dní po seči
postemergentně, max. 1×
za rok

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
OL - 3 dny u luk a pastvin pro přístup domácích a hospodářských zvířat na ošetřený pozemek
Maximální povolená dávka úč. l. fluroxypyr na stejný pozemek je 400 g/ha za vegetační období.

Aplikační poznámky:
Dávkování herbicidu Hurler v závislosti na počtu přeslenů svízele přítuly:
Hurler dávka na ha

Svízel přítula - počet přeslenů/růstová fáze
0,4 l/ha

5 přeslenů

0,5 l/ha

6–8 přeslenů

0,6 l/ha

10 a více přeslenů

0,75–1 l/ha

kvetení

U obilnin je vhodné Hurler kombinovat s dalšími herbicidy proti jednoděložným a dvouděložným plevelům. V těchto herbicidních kombinacích Hurler zajišťuje účinnost na svízel přítulu.
Příklady možných kombinací v obilninách:
0,4 – 0,5 l/ha HURLER + 70 –100 g/ha PELICAN DELTA
0,4 – 0,5 l/ha HURLER + 15 g/ha NUANCE
0,4 – 0,5 l/ha HURLER + 0,8–1 l/ha FOXTROT
Pšenice ozimá, ječmen ozimý
Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze zduřelé pochvy praporcového listu
(BBCH 12– 45).
Žito, tritikale, pšenice tvrdá, oves
Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se 1. kolénka (BBCH 12– 31).
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Kukuřice na siláž
Termín aplikace: od 3. do 6. listu kukuřice, max. do výšky kukuřice 20 cm.
Louky a pastviny
Na nově založené travní porosty použijte dávku 0,75 l/ha na začátku podzimu v době odnožování trav. Trávy musí být v době aplikace dostatečně zakořeněné. V následujících letech
aplikujte na jaře 14 –21 dnů po sečení a po obnově listové plochy plevelů. V případě cílené
aplikace na stávající porosty použijte maximálně 30 ml přípravku Hurler na 10 l vody.
Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech. V kukuřici neaplikujte přípravek mimo doporučený termín ošetření. Vyvarujte se překrytí postřikových pásů.
Nelze vysévat jeteloviny, hrách, fazol a jiné luskoviny v období 12 měsíců po aplikaci přípravku v dávce 2 l/ha. Hnůj a zbytky rostlin získané z porostů ošetřených touto dávkou smí být
použity pouze na loukách a pastvinách nebo na pozemcích určených k pěstování obilnin.
Veškerá organická hmota z porostů ošetřených dávkou 2 l/ha nesmí být zapravena do půdy.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel.
V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).
Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!
Přípravek nelze využít v množitelských porostech!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze
účinnou látku na bázi syntetických auxinů (např. 2,4-D, MCPA, MCPP, dicamba, clopyralid,
fluroxypyr, picloram, aminopyralid), na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením
jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek se aplikuje pozemně schválenými postřikovači.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Hurler.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru
od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední kultury.
Po ukončení práce opusťte ošetřované porosty! Další práce lze provádět až po důkladném
oschnutí ošetřených rostlin. Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem.
Použití tank-mix kombinací:
Přípravek Hurler je možné použít v tank-mix kombinacích s herbicidy, fungicidy, insekticidy, regulátory růstu (CCC, Limitar, Flordimex 660), listovými hnojivy a kapalným hnojivem DAM 390.
Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se
vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž
doplní na stanovený objem.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Pšenice jarní, ječmen jarní
Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se jazýčku praporcového listu
(BBCH 12– 39).

Kinara
Postřikový selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem
ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně pšenice ozimé,
pšenice špaldy, ječmene ozimého, ječmene jarního, žita a tritikale
proti dvouděložným jednoletým plevelům.
Účinná látka: diflufenican 500 g/l
Pro profesionální použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, ostatních suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.
Balení: HDPE láhev 1 l
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby za podmínek správného skladování uvedených
v této etiketě.
Působení přípravku:
Kinara je formulace suspenzního koncentrátu obsahující diflufenican patřící do chemické
skupiny pyridinecarboxamides, která se používá jako selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v ozimých obilninách. Za podmínek příznivých pro růst může reziduální účinek trvat až 8 týdnů po aplikaci. Úroveň reziduálního účinku může být snížena za suchých půdních podmínek, při nedostatečném
pokrytí povrchu půdy při aplikaci, nebo v půdách s vysokým obsahem jílu nebo organické
hmoty.
Přípravek je přijímán výhonky klíčících semen. Citlivé plevele klíčí, ale brzy zežloutnou
a změní barvu do nafialověle-růžové. Růstem nadzemní části se chloróza šíří a rostliny nekrotizují a odumřou. Po aplikaci se může objevit na ošetřených rostlinách mírná přechodná
změna barvy, která nebude mít vliv na následující růst.
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Kinara
Plodina,
oblast použití

Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka 1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

pšenice ozimá, ječmen
ozimý, žito, tritikale,
pšenice špalda

plevele dvouděložné
jednoleté

0,375 l/ha

AT

1) preemergentně,
od: 00 BBCH, do: 09 BBCH
2) od: 10 BBCH, do: 16 BBCH

pšenice ozimá ječmen
ozimý

plevele dvouděložné
jednoleté

0,25 l/ha

AT

1) postemergentně,
od: 13 BBCH, do: 29 BBCH
2) od: 10 BBCH, do: 16 BBCH

žito, tritikale, pšenice
špalda

plevele dvouděložné
jednoleté

0,375 l/ha

AT

1) postemergentně,
od: 10 BBCH, do: 29 BBCH
2) od: 10 BBCH, do: 16 BBCH

ječmen jarní

plevele dvouděložné
jednoleté

0,125 l/ha

AT

1) postemergentně,
od: 26 BBCH, do: 29 BBCH
2) od: 10 BBCH, do: 16 BBCH

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

max. 1×

Plevele jsou nejcitlivější před vzejitím, nebo krátce po vzejití. Po vzejití jsou dvouděložné plevele
nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 pravých listů. Svízel přítula je nejcitlivější
od fáze děložních listů do maximálně 6 přeslenů. V pozdějších fázích účinnost výrazně klesá.
Citlivé plevele: svízel, heřmánek, rozrazily, violky, hluchavka, chrpa modrá, kokoška
pastuší tobolka, locika kompasová, mák vlčí, opletka obecná, pomněka rolní, ptačinec prostřední, úhorník mnohodílný
Méně citlivé plevele: chundelka metlice, kakosty, merlíky, zemědým lékařský, šťovík tupolistý
Doporučení pro aplikaci:
Podzim - pro rozšíření účinnosti na jednoleté trávovité plevele (chundelka metlice) je vhodné herbicid Kinara aplikovat společně s dalšími herbicidy
0,25 l/ha KINARA + 2,0 l/ha METLIN + 0,1 l/ha ZEMIN
Aplikace PRE, ČPOST a POST v závislosti na růstové fázi plevelů - dvouděložné plevele
v růstové fázi děložní listy až 2. pár pravých listů a chundelka metlice do počátku odnožování.
Neaplikujte v jakkoli poškozených či oslabených porostech nebo v době nočních mrazů.
Jako náhradní plodinu v případě likvidace porostu na jaře lze použít pšenici, ječmen, řepku olejku, hrách, fazol. Pole musí být zoráno do hloubky min. 15 cm a musí uplynout
min. 20 týdnů od aplikace.
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Údaje o použití:

Kinara
Po normální sklizni mohou být podzimní obilniny vysety po orbě. Před výsevem fazolí, nebo
ozimé řepky olejky musí být půda důkladně promíchána. Pro kultury cukrové řepy je nezbytné úplné převrácení brázdové skývy.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze
účinnou látku diflufenikan na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným
herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Ozimé obilniny

5

4

4

4

Jarní obilniny

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Ozimé a jarní obilniny

5

0

0

0

Při aplikaci do jarních a ozimých obilnin:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
Příprava postřikové kapaliny:
Před postřikem dbejte na to, aby byl postřikovač čistý a dobře funkční. Naplňte postřikovač
z poloviny čistou vodou a začněte promíchávat. Přidejte požadované množství přípravku
Kinara a doplňte. Během postřiku pokračujte v promíchávání.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Libeccio

Účinná látka: clomazone 360 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Balení: 1 l HDPE lahev
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Libeccio je systémový, selektivní herbicid a účinná látka clomazone je řazena do skupiny
oxazolidinonů, u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů.
Clomazone je používán proti jednoletým dvouděložných plevelům a svízeli, nepůsobí však
proti plevelům rozmnožujícími se kořeny.
Návod k použití
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Plodina,
oblast
použití

Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

brambor

plevele jednoleté

0,25 l/ha

AT

1) preemergentně
od 00 BBCH
do 08 BBCH

řepka
olejka

plevele jednoleté

0,25 l/ha

AT

1) preemergentně
od 00 BBCH
do 05 BBCH

Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení
sklizně

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

brambor

200–500 l/ha

postřik

1×

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

1×

Plodina, oblast použití
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Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí, určený
k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům
v řepce olejné a bramborách.

Libeccio
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Řepka olejka, brambory

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Řepka olejka, brambory

10

10

10

10

Růstová faze plodiny v době aplikace:
brambory - po výsadbě nebo slepé proorávce, vegetační vrcholy musí být pod povrchem půdy
řepka olejka - preemergentně do 3 dnů po zasetí
Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, starček obecný, ptačinec prostřední,
rozrazil břečťanolistý, lilek černý, penízek rolní
Méně citlivé plevele: merlík bílý, zemědým lékařský, opletka obecná, hluchavka nachová,
rozrazil perský, ježatka kuří noha
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.
Nepoužívejte na písčitých nebo velmi lehkých půdách.
Nepoužívejte na půdách náchylných k podmáčení.
Pro bezpečnost řepky olejky je důležité, aby bylo osivo přikryto alespoň 20 mm půdy.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu (vybělení listové plochy plodiny). Případné příznaky fytotoxicity jsou zpravidla přechodného charakteru bez vlivu na další růst a výnos plodiny.
Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.
Za určitých klimatických podmínek, zejména vysokých teplot a vysoké vlhkosti, může docházet k vypařování účinné látky a poškození sousedních plodin.
Doporučení pro aplikaci:
Pro zvýšení účinnosti za sucha, při hrudovitém povrchu pozemku nebo při větším množství
posklizňových zbytků na povrchu půdy je vhodná kombinace s půdním smáčedlem Zemin.
Preemergentní aplikace - do 3 dnů po zasetí
0,15–0,25 l/ha LIBECCIO + 0,1–0,15 l/ha ZEMIN
Řepka olejka
Rozšíření spektra účinnosti o další dvouděložné plevele
Preemergentní aplikace - do 3 dnů po zasetí
0,15–0,25 l/ha LIBECCIO + 1,5 l/ha RAPSAN 400 SC + 0,1 l/ha ZEMIN
0,15–0,25 l/ha LIBECCIO + 1,4 l/ha METAROCK + 0,1 l/ha ZEMIN
0,15–0,25 l/ha LIBECCIO + 1,5–2,0 l/ha SOMERO + 0,1 l/ha ZEMIN
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Dělená aplikace
Preemergentní aplikace - do 3 dnů po zasetí

HERBICIDY

0,15–0,25 l/ha LIBECCIO + 0,1–0,15 l/ha ZEMIN
Časně postemergentní aplikace
1,5 l/ha RAPSAN 400 SC + 0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 0,1 l/ha ZEMIN
0,6 l/ha METAROCK + 0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 0,1 l/ha ZEMIN
1,5 l/ha SOMERO + 0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 0,1 l/ha ZEMIN
Brambor
Rozšíření spektra účinnosti o další dvouděložné plevele
Preemergentní aplikace - do 3 dnů po zasetí
0,15–0,25 l/ha LIBECCIO + 0,5 kg/ha TUBERON + 0,1 l/ha ZEMIN
Dělená aplikace
Preemergentní aplikace - do 3 dnů po zasetí
0,15–0,25 l/ha LIBECCIO + 0,33 kg/ha TUBERON + 0,1 l/ha ZEMIN
Časně postemergentní aplikace
0,2 kg/ha TUBERON + 0,1 l/ha ZEMIN
Následné plodiny:
V rámci běžného osevního postupu po sklizni plodiny lze pěstovat obilniny, řepku, bob,
hrách, brambory, kukuřici, len, cukrovku a tuřín. Následné plodiny vyséváme po zpracování půdy alespoň do 15 cm hloubky.
Náhradní plodiny:
V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu po podzimním ošetření je možné (po uplynutí 6 týdnů) zařadit ozimé obilniny nebo ozimý bob; na jaře pak jarní obilniny, hrách, bob,
brambory, kukuřici, cibuli, mrkev, len a tuřín (minimální interval pro setí jarních obilnin, kukuřice, tuřínu, cibule, mrkve a lnu je 7 měsíců).
V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu po jarním ošetření je možné (po uplynutí 6 týdnů) zařadit hrách, bob, brambory, mrkev, tuřín, cukrovku, cibuli a len. Po uplynutí
9 týdnů kukuřici a keříčkové fazole.
Náhradní plodiny vyséváme po zpracování půdy alespoň do 25 cm hloubky.
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Další omezení:
Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších
osob. Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
Postřik proveďte okamžitě po přípravě aplikační kapaliny.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Čištění aplikačního zařízení:
Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 3×) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně se asanuje 3% roztokem
sody a propláchne vodou v souladu s návodem na jeho použití. Nevyplachujte v dosahu
zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod!
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního
koncentrátu (SC) určený k hubení jednoletých dvouděložných
a jednoděložných plevelů v řepce olejce, v brukvovité zelenině
(ředkvička, ředkev, ředkev černá, tuřín, brokolice, čínské zelí,
brukve, květák, zelí, kedluben, kapusta krmná a kadeřavá, vodnice,
růžičková kapusta) a v křenu.
Účinná látka: metazachlor 500 g/l (44,2 %)
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže
obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
Balení: 1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l HDPE kanystr
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +35 °C
Působení přípravku:
Metarock je selektivní herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů. Obsahuje účinnou látku metazachlor (HRAC K3), která je přijímána především kořenovým systémem. Protože k hlavnímu příjmu dochází prostřednictvím půdy,
spolehlivé účinnosti se dosáhne při dostatečné půdní vlhkosti a kvalitním seťovém lůžku
(bez hrud). Při aplikaci v suchých podmínkách herbicidní účinek závisí na množství srážek
v prvních dnech po aplikaci.
Návod k použití
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Plodina,
oblast
použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

tuřín

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1,5 l/ha

-

1) preemergentně
2) preemergentně

tuřín

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1 l/ha

-

1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně

Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení
sklizně
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Metarock

Metarock
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Plodina,
oblast
použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

kedluben

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1,5 l/ha

-

1) preemergentně
2) preemergentně

kapusta
krmná

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1,5 l/ha

-

1) preemergentně
2) preemergentně

vodnice

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1–1,5 l/ha

-

1) preemergentně
2) preemergentně

brokolice

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1 l/ha
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1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně

zelí čínské

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1 l/ha
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1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně

kapusta
kadeřavá

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1,75 l/ha

-

1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně

květák

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1–1,5 l/ha
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1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně

květák

Plevele dvouděložné
jednoleté, plevele,
jednoděložné jednoleté

1,5 l/ha
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1) preemergentně
2) preemergentně

kapusta
růžičková

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1–1,5 l/ha

-

1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně

řepka
olejka

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

2 l/ha
(1,4 l/ha
preemerg.
+ 0,6 l/ha
postemerg.)

-

1) preemergentně,
postemergentně
(BBCH 11–13)
2) preemergentně

zelí

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1,5 l/ha

-

1) preemergentně
2) preemergentně

zelí

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1,75 l/ha

-

1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně

křen

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1,5 l/ha

-

1) preemergentně
2) preemergentně
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Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení
sklizně

4) aplikace
dělená

Metarock
Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

ředkvička,
ředkev,
ředkev
černá

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1 l/ha

-

brukev
(brukev
čínská)

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

1 l/ha
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Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení
sklizně

1) preemergentně
2) preemergentně
1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.
(-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit.
Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

brokolice, brukev,
kapusta kadeřavá,
kapusta krmná, kapusta
růzičková, kedluben,
křen, květák, ředkev,
ředkev černá, ředkvička,
řepka olejka, tuřín,
vodnice, zelí, zelí čínské

200–1 000 l/ha

postřik

1×

Interval mezi
aplikacemi

Plevele citlivé: rozrazily, ptačinec prostřední, merlík bílý, chundelka metlice, heřmánky
a další dvouděložné plevele.
Doporučení pro aplikaci:
Rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele - svízel přítula a další dvouděložné plevele:
Preemergentní aplikace
1,4 l/ha METAROCK + 0,15 l/ha ZEMIN
1,4 l/ha METAROCK + 0,2 l/ha LIBECCIO + 0,1 l/ha ZEMIN

Postemergentní aplikace
0,6 l/ha METAROCK + 0,2 l/ha CYKLOP 334 SL

Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije na lehkých půdách.
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční
schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze
vyloučit snížení účinnosti.
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Plodina,
oblast
použití

Metarock
Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované
plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Následné plodiny:
Po sklizni řepky olejky je pěstování následných plodin bez omezení.
Náhradní plodiny:
Po zorání porostu řepky olejky ozimé lze pěstovat jarní obilniny, jarní řepku olejku, brambory,
kukuřici. Před výsevem náhradních plodin je třeba půdu promísit do hloubky alespoň 15 cm.
Následné nebo náhradní plodiny mohou být vysévány po uplynutí 6 měsíců od aplikace.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
řepka olejka ozimá

7

4

4

4

řepka olejka jarní

6

4

4

4

zelí, kapusta

5

4

4

4

ředkvička, ředkev černá,
tuřín, brokolice, čínské
zelí, brukve, květák,
kedluben, vodnice, křen

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
řepka olejka, ozimá,
řepka olejka jarní

5

0

0

0

Řepka ozimá:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti),
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.
Řepka olejka jarní:
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
Tuřín, květák, zelí, kedluben, kapusta, vodnice, křen:
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných
přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Metatron SC

Účinná látka: metamitron 700 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Balení: 5 l kanystr
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +35 °C
Působení přípravku:
Metatron SC je selektivní herbicid se širokým spektrem účinku na jednoleté dvouděložné
plevele. Účinná látka metamitron patří chemicky do skupiny triazinů, je přijímána listy i kořeny
plevelných rostlin. Nejlepšího účinku se dosahuje aplikací na plevele ve fázi děložních listů.
Návod k použití:
Plodina,
oblast
použití

Škodlivý
organismus,
jiný účel
použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

cukrovka

plevele
dvouděložné
jednoleté

1–2 l/ha

AT

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně

1) od: 00 BBCH,
do: 18 BBCH
2) ve f. 10 BBCH

4) aplikace
opakovaná

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

cukrovka

200–400 l/ha

postřik

3× do celkové
dávky 5 l/ha

Interval mezi
aplikacemi
14 dnů

Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: chrpa polní, violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, hluchavka
objímavá, heřmánkovec nevonný, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní.
Plevele méně citlivé: hořčice polní, merlík bílý, truskavec ptačí, opletka obecná.
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Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu
(SC) pro ředění vodou určený k hubení jednoletých dvouděložných
plevelů v cukrovce.

Metatron SC
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
cukrovka

4

4

4

4

Schéma ošetření
1. ošetření
Maximální dávka pro jednorázovou aplikaci: 1,0 l/ha.
Před vzejitím cukrovky je povolena pouze 1 aplikace.
BBCH plodiny: preemergentně nebo BBCH 10
2. ošetření
Maximální dávka pro jednorázovou aplikaci: 2,0 l/ha.
BBCH plodiny: postemergentně
3. ošetření
Maximální dávka pro jednorázovou aplikaci: 2,0 l/ha.
BBCH plodiny: max. 18
Aplikaci přípravku za jasných dní se silným slunečním svitem provádějte ráno nebo večer,
aby teplota vzduchu nepřesáhla 25 °C ve výšce 5 cm nad zemí. Porost musí být při ošetření
suchý, nelze ošetřovat bezprostředně po dešti, ani tehdy, pokud jsou rostliny pokryty rosou.
Nelze vyloučit projevy fytotoxicity.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Aplikace přípravku k ochraně cukrové řepy odrůdy Charly a Lupus může vést ke snížení
obsahu cukru v bulvách.
Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.
Náhradní plodiny: V případě nezbytnosti dřívějšího zaorání pěstitelské plochy, kde byl použit přípravek, v důsledku poškození plodin přímrazky, chorobami, škůdci (nebo z jiné příčiny), lze po orbě do hloubky 15 cm v průběhu 4 měsíců od poslední aplikace přípravku
na témže pozemku pěstovat pouze cukrovou nebo krmnou řepu. Po 4 měsících od poslední aplikace přípravku lze pěstovat ozimé obilniny.
Na jaře následujícího roku lze pěstovat veškeré plodiny.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Metlin

Účinná látka: chlortoluron 500 g/l (43,1% hmot.)
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Balení: 1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l HDPE kanystr
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +35 °C
Působení přípravku:
Účinná látka chlortoluron (skupina - substituované močoviny) je přijímána kořeny i listy
rostlin, kde blokuje fotosyntézu.
Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: chundelka metlice, psárka rolní, jílky, lipnice roční, kokoška pastuší tobolka,
chrpa modrák, konopice rolní, kolenec rolní, plevele heřmánkovité, rmeny, ptačinec žabinec, drchnička rolní, hluchavka nachová, rdesna
Plevele méně citlivé: pryšce, zemědým lékařský, pomněnka rolní, penízek rolní, laskavec
ohnutý, merlík bílý, mléč rolní
Návod k použití:
1) Plodina

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

3) Poznámka

pšenice ozimá

chundelka metlice,
plevele dvouděložné
jednoleté

3 l/ha
200–300 l
vody/ha

AT

1) preemergentně,
postemergentně,
od 13 BBCH do 29 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1× na podzim,
nebo na jaře

ječmen ozimý

chundelka metlice,
plevele dvouděložné
jednoleté

3 l/ha
200–300 l
vody/ha

AT

1) od 13 BBCH do 29 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1× na podzim,
nebo na jaře

tritikale ozimé

chundelka metlice,
plevele dvouděložné
jednoleté

2 l/ha
200–300 l
vody/ha

AT

1) od 13 BBCH do 29 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1× na podzim,
nebo na jaře
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HERBICIDY

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního
koncentrátu (SC) určený k ošetření pšenice ozimé, ječmene
ozimého, tritikale ozimého, žita ozimého a máku proti chundelce
metlici a dvouděložným jednoletým plevelům.

Metlin
1) Plodina

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

žito ozimé

Dávkování,
mísitelnost

OL

3) Poznámka

chundelka metlice,
plevele dvouděložné
jednoleté

2 l/ha
300 l
vody/ha

AT

1) ve f. 13 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1× na podzim

mák setý

plevele dvouděložné
jednoleté

1,2–1,3 l/ha
200–300 l
vody/ha

AT

1) preemergentně do 2 dnů
po zasetí
3) max. 1×

mák setý

plevele dvouděložné
jednoleté

1,2–2,4 l/ha
200–300 l
vody/ha

AT

1) od 16 BBCH do 39 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1×

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Doporučení pro aplikaci v obilninách: Rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele
- svízel přítula, violky, rozrazily a další dvouděložné plevele:
Podzimní aplikace:
2,0 l/ha METLIN + 0,2–0,25 l/ha TOUCAN + 0,1 l/ha ZEMIN

2,0 l/ha METLIN + 0,075 l/ha SARACEN DELTA + 0,1 l/ha ZEMIN

1,5–2,0 l/ha METLIN + 2,0–2,5 l/ha PENDOLIN + 0,1 l/ha ZEMIN
Jarní aplikace:
2,5 l/ha METLIN + 100 g/ha PELICAN DELTA
Růstová fáze plodiny v době ošetření:
• pšenice ozimá - preemergentně do 2 dnů po zasetí
• pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé: postemergentně 3. list plně vyvinutý až konec
odnožování, tj. BBCH 13–29
• žito ozimé: ve stadiu plně vyvinutého 3. listu, tj. BBCH 13
• mák setý: preemergentně max. 1,3 l/ha do 2 dnů po zasetí - pouze na těžkých půdách,
v suchých oblastech, při nedostatku srážek; nebo postemergentně max. 2,4 l/ha od 6. listu
máku do dosažení konečné velikosti stonku, tj. BBCH 16–39
• mák bílý: maximální jednorázová dávka 1,2 l/ha!
Neošetřujte po dešti! Při aplikaci přípravku musí mít mák setý vytvořenou voskovou vrstvu na listech!
Růstové fáze plevelů: BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé listy
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
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Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.
Předpokladem účinnosti půdního herbicidu je dodržení zásad správné agronomické praxe
při přípravě půdy pro setí. Použití přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte
s držitelem povolení.
Přípravek se aplikuje postřikem.
Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména
na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození
ošetřovaného porostu.
Při použití přípravku v žitě ozimém nelze vyloučit projevy fytotoxicity s následným možným
nepříznivým vlivem na velikost a/nebo kvalitu výnosu ošetřených rostlin nebo rostlinných
produktů! Citlivost odrůd ošetřovaných plodin je nutné konzultovat s držitelem povolení!
Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na žito ozimé, které má být použito pro účely
zpracování prostřednictvím fermentačních procesů.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech žita ozimého!
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Pěstování následných plodin bez omezení.
Před vysetím náhradní plodiny musí být provedena hluboká orba. Citlivost náhradní plodiny
je nutné konzultovat s držitelem povolení.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
řepka olejka ozimá

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
pšenice, ječmen

10

3

3

0

tritikale

5

3

0

0

mák

5

3

3

0

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplníme na požadovaný objem nebo se použije předmíchací
zařízení, je-li jím postřikovač vybaven.
Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně.
Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu tank-mixů v menší nádobě při správném naředění.
Vzorek nechte odstát 10 min a zkontrolujte, zda se netvoří sraženiny.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Metlin

Mural
Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL)
určený proti dvouděložným plevelům v kukuřici.
Účinná látka: dicamba 480 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Balení: HDPE/PA láhev 1 l, HDPE/PA kanystr 5 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Mural je růstový herbicid se systémovým účinkem s vysokou selektivitou a tolerancí vůči kukuřici. Přípravek obsahuje účinnou systémovou látku dicamba, která ovlivňuje proces fotosyntézy a dělení buněk. Zasažené plevele se deformují, dochází k rozpadu tkáně a následně
odumírají. Mural je přijímán listy a stonky plevelů a je rozváděn až do kořenového systému,
proto spolehlivě hubí i vytrvalé plevele.
Návod k použití:
Plodina,
oblast
použití

Škodlivý
organismus,
jiný účel
použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

kukuřice

plevele
dvouděložné

0,75 l/ha

AT

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně

1) od: 12 BBCH,
do: 15 BBCH
2) od: 12 BBCH,
do: 14 BBCH

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

1×

Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: ambrozie peřenolistá, laskavec ohnutý, merlíky, opletka obecná, hluchavka
nachová, ibišek trojdílný, lebeda rozkladitá
Plevele méně citlivé: durman obecný, pěťour maloúborný, kokoška pastuší tobolka, svlačec
rolní, pcháč oset, rozrazily, drchnička rolní, popenec břečťanolistý
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Upřesnění použití:
Aplikujte při teplotách 10–25 °C.
Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení.
Náhradní plodiny:
Po zaorání ošetřené plodiny a pěstování náhradních plodin vyčkejte 1 měsíc od aplikace
přípravku.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin.
Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel.
V blízkosti citlivých plodin ošetřovat je za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).
Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.
Opatření proti vzniku rezistence:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou
látku typu dikamba po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku více než 1× za vegetační sezónu.
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
kukuřice

5

5

0

0

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.
Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší nádobě
při správném naředění.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Mural

Nero
Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného
koncentrátu (EC) k likvidaci lipnicovitých a dvouděložných
jednoletých plevelů v řepce olejce.
Účinná látka: pethoxamid 400 g/l
clomazone 24 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže
obsahuje účinnou látku pethoxamid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte tento přípravek na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.
Balení: kanystr 10 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby
Působení přípravku:
Přípravek je půdní preemergentní herbicid pro likvidaci trávovitých a dvouděložných plevelů.
Obsahuje dvě účinné látky. Pethoxamid, systémová herbicidní účinná látka ze skupiny chloroacetamidů, inhibuje dělení buněk a biosyntézu lipidů. Zabraňuje klíčení plevelů. Má dlouhodobé reziduální působení. Clomazone, selektivní herbicidní účinná látka ze skupiny isoxazolidononů, inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Zabraňuje klíčení plevelů.
Přípravek je přijímán kořeny a výhonky.
Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: chundelka metlice, jílky, lipnice, kokoška pastuší tobolka, merlíky, svízel přítula, kakosty, hluchavky, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, opletka obecná, hulevník
lékařský, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazily
Plevele méně citlivé: mák vlčí
Návod k použití:
Plodina

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

řepka olejka ozimá

plevele lipnicovité,
plevele dvouděložné jednoleté

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka

3,0 l/ha

AT

preemergentně
do 3 dnů po zasetí

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
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HERBICIDY

Růstová fáze plodiny v době aplikace: preemergentně, do 3 dnů po zasetí
Růstová fáze plevelů: nejsou vzešlé
Dávka vody: 200–400 l/ha
Maximální počet aplikací: 1× v plodině
Doporučení pro aplikaci:
2,5–3,0 l/ha NERO + 0,15 l/ha ZEMIN
Tato kombinace: - zlepšuje pokryvnost půdy postřikem
- prodlužuje reziduální působení herbicidu Nero
- redukuje projevy fytotoxicity a omezuje vybělení řepky
Pro zvýšení účinnosti na úhorník mnohodílný je vhodné aplikovat kombinaci:
2,5 l/ha NERO + 1 l/ha SOMERO + 0,15 l/ha ZEMIN
Semena řepky by měla být zakryta min. 2 cm půdy. Předpokladem účinnosti přípravku je
dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší
sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností k vysychání povrchových vrstev
nelze vyloučit snížení účinnosti. Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí
být porušen zpracováním půdy nebo prudkými srážkami bezprostředně po aplikaci. Použití
přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení. Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity. Pokud po aplikaci přípravku
následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách,
obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.
Pěstování následných plodin je bez omezení.
Pokud bude jako náhradní plodina pěstován ječmen, je nutné provedení orby. Citlivost
odrůd konzultujte s držitelem povolení. Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani
splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
řepka olejka ozimá

8

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
řepka olejka ozimá

5

0

0

0

Příprava postřikové kapaliny: Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněného z části vodou a za stálého míchání se doplní vodou na stanovený objem.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Nuance
Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných
granulí (WG) k hubení dvouděložných plevelů v pšenici ozimé
a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém, žitě a tritikale.
Účinná látka: tribenuron-methyl 75 %
Pro profesionální použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro podzimní aplikaci do ozimých obilovin na zásaditých půdách.
Zařazení přípravku z hlediska ochrany
Včel: nevyžaduje klasifikaci
Vodních organismů: vysoce toxický
Zvěře: nevyžaduje klasifikaci
Balení: 100 g HDPE - láhev/dóza, šroubovací uzávěr PP
Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby při skladování v originálních
neporušených obalech.
Působení přípravku:
Účinná látka přípravku tribenuron-methyl patří do skupiny sulfonylmočovin. Přípravek je
po aplikaci velmi rychle vstřebáván listy a omezenou dobu i kořeny. Postřik se provádí postemergentně na jaře. Vlhko a teplota nad 10 °C zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevele
přestanou růst téměř okamžitě po aplikaci, symptomy poškození se projeví do 2 týdnů.
Nuance má velmi vysokou selektivitu k ošetřovaným obilninám.
Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: heřmánky, hluchavky, hořčice, chrpa polní, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, máky, merlík, penízek rolní, ptačinec, rdesna, vikev, violka, výdrol řepky, výdrol
slunečnice, pelyněk černobýl, pcháč rolní, šťovík, svízel přítula do 3. přeslenu.
Plevele méně citlivé: kakosty, opletka obecná, rozrazil, svlačec, svízel přítula v růstové fázi
4 a více přeslenů
Návod k použití:
Plodina, oblast použití.

Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

pšenice ozimá, pšenice jarní,
ječmen ozimý, ječmen jarní,
žito, tritikale, oves setý

plevele dvouděložné
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Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka

15 g/ha
200 l vody/ha

AT

BBCH 13–39
max. 1×

Nuance

Ječmen, pšenice, žito a tritikale - základní doporučení pro jarní ošetření
proti svízeli přítule a dvouděložným plevelům:
15 g/ha NUANCE + 0,4 l/ha HURLER + 0,05 l/ha SPEEDY nebo DAM 390
15 g/ha NUANCE + 0,1 l/ha SARACEN + 0,05 l/ha SPEEDY nebo DAM 390

Pšenice, ječmen, žito a tritikale - doporučení pro aplikaci na podzim - Nuance zvyšuje
účinnost herbicidní kombinace na výdrol řepky a řadu dvouděložných plevelů
1. Časně postemergentní aplikace
0,6 l/ha CERES + 10 g/ha NUANCE
0,25 l/ha ADETO + 0,25 l/ha TOUCAN + 10 g/ha NUANCE
2,0 l/ha METLIN + 0,25 l/ha TOUCAN + 10 g/ha NUANCE
2,0–2,5 l/ha PENDOLIN + 10 g/ha NUANCE
2. Postemergentní aplikace
2,0 l/ha METLIN + 0,25 l/ha TOUCAN + 10 g/ha NUANCE
2,0–2,5 l/ha PENDOLIN + 10 g/ha NUANCE

Nuance aplikujte na jaře postemergentně v růstové fázi obilnin od BBCH 13 (fáze třetího
listu: 3. list rozvinutý) do BBCH 39 (fáze jazýčku, jazýček praporcového listu již viditelný,
praporcový list plně rozvinutý).
Nuance vždy aplikujte společně se smáčedly (Speedy, Xyston, Magic) nebo s kapalným
hnojivem DAM 390 pro urychlení účinnosti na plevele.
Svízel přítulu je vhodné řešit společnou aplikací Nuance a herbicidů s účinnou látkou fluroxypyr, florasulam nebo amidosulfuron.
Zabezpečte rovnoměrné pokrytí plevelů aplikační kapalinou.
Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace.
Neaplikujte na plodiny ve stresových situacích (sucho, podmáčení, poškození mrazem,
škůdci, chorobami nebo nedostatkem živin).
Neaplikujte v průběhu 7 dní po převláčení plodiny.
Pěstování náhradních a následných plodin:
V případě zaorání může být jako náhradní plodina zaseta obilnina, případně po třech měsících po zaorání také řepka olejka nebo luskoviny. V roce sklizně obilnin ošetřených přípravkem Nuance je možné vysetí těchto následných plodin: obilniny, řepka olejka a luskoviny.
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Aplikační poznámky:
Maximální počet aplikací za rok: 1×
Neaplikujte na obilniny s podsevem.

Nuance
Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se
vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž
doplní na stanovený objem.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Osorno

Účinná látka: mesotrione 100 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.
Balení: HDPE láhev 1 litr, HDPE kanystr 5 litrů, HDPE kanystr 10 litrů.
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.
Působení přípravku:
Účinná látka mesotrione obsažená v přípravku Osorno patří do chemické skupiny triketonů.
Mesotrione je inhibitorem p-hygroxyphenyl pyruvate dioxygenase elementárně zasahující
do metabolismu biosyntézy karotenoidů. Je přijímán listy i kořeny, v rostlinách se šíří akropetálně a bazipetálně. Účinek se projevuje zbělením listů a nekrózami meristematických
pletiv zasažených plevelů. První symptomy jsou patrné za 5 až 7 dní. Zasažené plevele
odumírají po dvou týdnech.
Osorno účinkuje proti ježatce kuří noze a jednoletým dvouděložným plevelům, jako jsou
např. laskavce, merlíky, heřmánkovité plevele, hluchavka nachová, violky, rdesna, penízek
rolní, zemědým lékařský, konopice polní, tetlucha kozí pysk, lilek černý, ptačinec žabinec,
svízel přítula, výdrol řepky olejky a slunečnice.
Rozsah povoleného použití:
Plodina
(oblast
použití)

Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

kukuřice

ježatka kuří noha,
plevele dvouděložné
jednoleté

Dávkování,
mísitelnost

1,5 l/ha

Dávka
vody

300 l/ha

Ochranná
lhůta

AT

Poznámka
aplikace od: 12 BBCH
do: 18 BBCH
postemergentně,
max. 1×

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

69

HERBICIDY

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu
pro postemergentní hubení jednoletých dvouděložných plevelů
a ježatky kuří nohy v kukuřici seté.

Osorno
Růstová fáze plevelů:
ježatka kuří noha - BBCH 11–12, plevele dvouděložné jednoleté - BBCH 12–14, svízel přítula
BBCH 11.
Kukuřice setá - BBCH 12–18.
Plevele citlivé: ježatka kuří noha, violka rolní, opletka obecná, svízel přítula
Přípravek lze aplikovat pouze 1× za sezónu.
Doporučení pro aplikaci:
ČPOST aplikace s dlouhým reziduálním působením proti jednoletým dvouděložným a jednoděložným plevelům
0,75–1,0 l/ha OSORNO + 1,5 l/ha CLICK PREMIUM
POST aplikace se zaměřením proti trávovitým plevelům
0,75–1,0 l/ha OSORNO + 0,5 l/ha FORNET EXTRA 6 OD
Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou
a za stálého míchání se nádrž doplní vodou na požadovaný objem. Připravte si takové
množství aplikační kapaliny, které spotřebujete. Postřikovač je třeba před použitím řádně vypláchnout. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, jednotlivé přípravky se
do nádrže postřikovače vpravují odděleně. Aplikační kapalinu připravujte bezprostředně
před použitím a ihned spotřebujte.
Aplikace přípravku:
Přípravek Osorno se aplikuje postřikem schválenými polními postřikovači.
Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen únik, a nesmí
zasáhnout okolní porosty.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75 %

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových
rostlin (m)
kukuřice
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5

5

5

0

Rizika fytotoxicity:
Je-li přípravek Osorno aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je vysoce tolerantní k ošetřovaným rostlinám. Speciální odrůdová citlivost není známa.
Nedoporučuje se použití v inzucht-liniích. Nedoporučuje se použití v kukuřici cukrové
a pukancové.
Nepříznivé podmínky v době ošetření např. slabě vyvinutá vosková vrstva, špatná struktura
půdy (např. utužení půdy, přemokření půdy), nepříznivé klimatické podmínky po aplikaci
přípravku (např. chladné a deštivé počasí, extrémní sucho, velké kolísání denních a nočních teplot) mohou způsobit prosvětlení listů kukuřice. To však za normálních okolností
rychle zmizí a negativně neovlivní výnos.
Náhradní plodiny:
V případě zaorání ošetřeného porostu pěstujte kukuřici.
Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení. Před pěstováním dvouděložných meziplodin
a citlivých dvouděložných plodin (např. cukrovka, hrách bob, řepka olejka, slunečnice a zeleniny) proveďte orbu.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Osorno

Pelican Delta
Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě
ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení jednoletých
dvouděložných plevelů a chundelky metlice v pšenici ozimé
a ječmeni jarním.
Účinná látka: diflufenican 600 g/kg
metsulfuron-methyl 60 g/kg (ISO)
Pro profesionální použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II .st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů podzemní vody.
Balení: 500 g HDPE láhev
Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby při skladování v originálních
neporušených obalech.
Působení přípravku:
Pelican Delta je velice selektivní postemergentní herbicidní přípravek s dlouhodobým
reziduálním působením. Je kombinací dvou účinných látek s odlišným mechanismem působení: Metsulfuron-methyl je přijímán především listy a kořeny rostlin a diflufenican působí na vzešlé a klíčící plevele s dlouhodobým reziduálním efektem, za příznivých podmínek
až 8 týdnů.
Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: bažanka roční, heřmánky, hluchavky, hořčice polní, kokoška pastuší tobolka, kopřiva žahavka, kakost, chrpa, mák vlčí, merlík bílý, mléč rolní, penízek rolní, pcháč
oset, pomněnka rolní, ptačinec prostřední, rdesna, ředkev ohnice, violka rolní, chundelka
metlice - pouze vzcházející rostliny na jaře, výdrol řepky, výdrol slunečnice, svízel přítula.
Plevele méně citlivé: chundelka metlice, merlík bílý, opletka obecná
Návod k použití:
Plodina,
oblast použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka

pšenice ozimá

plevele dvouděložné jednoleté,
chundelka metlice

70–100 g/ha
200–400 l vody/ha

AT

termín aplikace
BBCH 13–32 (1)

ječmen jarní

plevele dvouděložné jednoleté

70–100 g/ha
200–400 l vody/ha

AT

termín aplikace
BBCH 13–29 (2)

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde
o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Maximální počet aplikací za rok: 1× za vegetaci
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Pelican Delta
Pelican Delta - dávkování:
dávka 70 g/ha: plevele ve fázi děložních listů až 2 pravé listy
dávka 100 g/ha: plevele od 4 pravých listů
Pšenice ozimá - jaro - rozšíření účinnosti na chundelku metlici
100 g/ha PELICAN DELTA + 2,5 l/ha METLIN
Poznámky:
1. Termín aplikace u ozimých obilnin jaro BBCH 13–32 od fáze 3. listu do začátku
sloupkování (fáze 2. kolénka).
2. Termín aplikace v ječmeni jarním BBCH 13–29 od fáze 3. listu do konce odnožování.
3. Pelican Delta v dávce 100 g/ha aplikujte na plevele od 4. pravého listu.
4. Pelican Delta je vhodné aplikovat společně se smáčedly (MERO, Spartan, Silwet Star)
nebo s kapalným hnojivem DAM 390 pro urychlení účinnosti na plevele.
5. Zabezpečte rovnoměrné pokrytí plevelů aplikační kapalinou.
Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se
vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž
doplní na stanovený objem.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Pendolin
Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu
k hubení jednoletých jednoděložných a jednoletých dvouděložných
plevelů v široké škále plodin: ozimé obilniny, kukuřice, hrách, fazol,
sója, slunečnice, lupina, cibule z výsevu a cibule sazečka, česnek,
pór, mrkev, petržel, celer, rajče, košťálová zelenina, jahodník
ananasový, réva, jádroviny, peckoviny, tabák, trávy - množitelské
porosty a k inhibici bočních výhonů tabáku.
Účinná látka: pendimethalin 400 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Balení: 5 l, 10 l a 20 l HDPE/PA láhev nebo kanystr
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Pendolin je postřikový herbicid k hubení jednoletých jednoděložných a jednoletých dvouděložných plevelů. Obsahuje účinní látku pendimethalin patřící do chemické skupiny dinitroanilinů, která inhibuje dělení buněk. Aplikován preemergentně, pendimethalin je účinný na některé
důležité jednoleté jednoděložné plevele, jakož i na širokou škálu dvouděložných plevelů. Při
postemergentní aplikaci, Pendimethalin je účinný především na širokolisté plevele.
Návod na použití:
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

Celer, rajče

Cibule z výsevu,
pór

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

AT

1) před výsadbou 2–3 dni
2) preemergentně

4) se zapravením
za sucha
5) pole

AT

1) preemergentně
2) preemergentně

5) pole

5) pole

5) pole

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

3,3–4,1 l/ha

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

3,3–4,1 l/ha

Cibule
ze sazečky,
česnek

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

3,3–4,1 l/ha

AT

1) po výsadbě před vzejitím
nebo, postemergentně
min. 2,5–3 listy
2) preemergentně,
postemergentně
jednoděložné max.
BBCH 11, dvouděložné
max. BBCH 12

Fazol, mrkev,
petržel

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

3,3–4,1 l/ha

AT

1) preemergentně
do 2–3 dnů po zasetí
2) preemergentně
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Pendolin
2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

hrách setý

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

4,1 l/ha

AT

1) preemergentně 2–3 dny
po zasetí

Jádroviny,
peckoviny

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

4,1–5 l/ha

AT

1) preemergentně

jahodník
ananasový

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

3,3–4,1 l/ha

AT

1) před vzejitím plevelů
nebo, před výsadbou

pšenice ozimá,
ječmen ozimý,
tritikale ozimé

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

3,3–4,1 l/ha
psárka, svízel,
heřmánkovec
- 4,1 l/ha preemergentně

AT

1) preemergentně do 2 dnů
po zasetí, postemergentně BBCH 13–21
2) preemergentně,
postemergentně
jednoděložné max.
BBCH 11, dvouděložné
max. BBCH 12

kukuřice setá

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

3,3 – 4,1 l/ha

AT

1) před setím nebo,
preemergentně do 2 dnů
po zasetí
2) preemergentně

lupina bílá, lupina
žlutá

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

3,3–4,1 l/ha

AT

1) preemergentně do 3 dnů
po zasetí
2) preemergentně

réva

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

4,1–5 l/ha

AT

2) preemergentně

slunečnice roční

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

5 l/ha

AT

1) před setím
2) preemergentně

4) se zapravením
za sucha

sója luštinatá

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

3,3–4,1 l/ha

AT

1) před setím
2) preemergentně

4) se zapravením
za sucha

tabák virginský,
zelenina košťálová

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

3,3–4,1 l/ha

AT
56*
21**

1) před výsadbou zeleniny
2–3 dny, tabáku 2 dny
2) preemergentně

tabák virginský

inhibice bočních
výhonů

1 % (500 l,
vody)

AT

1) ve f. plně vyvinuté listy,
po objevení prvních
květů, 2.aplikace:
bujně rostoucí odrůdy,
pazochy do 1 cm

AT

1) od: 14 BBCH
2) postemergentně
jednoděložné max.
BBCH 11, dvouděložné
max. BBCH 12,
na chundelku a lipnici
aplikace v září

bojínek luční, jílek
jednoletý, jílek
mnohokvětý, jílek
vytrvalý, kostřava
červená, kostřava
luční, kostřava
ovčí, lipnice luční,
metlice trsnatá,
ovsík vyvýšený,
poháňka hřebenitá, psárka luční,
psineček tenký,
srha laločnatá,
trojštět žlutavý

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté

3,3–4,1 l/ha

HERBICIDY

1) Plodina,
oblast použití

4) se zapravením
5) pole

4) se zapravením
za sucha

6) semenné porosty

*kapusta **kedlubna

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
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Pendolin
Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

bojínek luční, celer, česnek, fazol, hrách setý,
ječmen, jílek jednoletý, jílek mnohokvětý, jílek
vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava
ovčí, kukuřice setá, lipnice luční, lupina bílá, lupina
žlutá, metlice trsnatá, mrkev, ovsík vyvýšený,
petržel, poháňka hřebenitá, pór, psárka luční,
psineček tenký, pšenice, rajče, slunečnice roční,
sója luštinatá, srha laločnatá, triticale, trojštět
žlutavý, zelenina košťálová, tabák virginský

400–600 l/ha

postřik

max. 1×

jádroviny, jahodník ananasový, peckoviny, réva

400–600 l/ha

postřik

max. 1× za rok,
na jaře

Zákazy a omezení:
Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

celer

mimo celer naťový

Upřesnění použití:
V kukuřici: za sušších podmínek účinnost přípravku příznivě ovlivňuje mělké zapravení
do půdy do hloubky 2–3 cm lehkými branami.
V ozimých obilninách se Pendolin aplikuje do 2 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu
bez hrud. Pendolin se může aplikovat také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, BBCH
13–21, tj. 3. list až 1. odnož, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1–2 listů.
Při předpokládaném výskytu psárky rolní, svízele přítuly a heřmánkovce přímořského lze
k dosažení dobré účinnosti použít Pendolin preemergentně v dávce 4,1 l/ha.
Doporučení pro aplikaci v obilninách na podzim:
1. Časně postemergentní aplikace - posílení účinnosti na výdrol řepky a dvouděložné plevele
2,0–2,5 l/ha PENDOLIN + 10 g/ha NUANCE + 0,1 l/ha ZEMIN
2. Postemergentní aplikace - posílení účinnosti na svízel, výdrol řepk a dvouděložné plevele
2,0–2,5 l/ha PENDOLIN + 0,05–0,075 l/ha SARACEN
2,0–2,5 l/ha PENDOLIN + 0,05–0,075 l/ha SARACEN DELTA
2,0–2,5 l/ha PENDOLIN + 1,5–2,0 l/ha METLIN

V hrachu, fazolu, mrkvi a petrželi se Pendolin používá preemergentně do 2–3 dnů po zasetí
na dobře připravenou půdu bez hrud. Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení
postřikové kapaliny.
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Pendolin
V póru a cibuli seté se Pendolin aplikuje po zasetí až do doby těsně před vzejitím. Jedním
z předpokladů dobré účinnosti je dobře připravená půda bez hrud a dostatečná půdní vlhkost.
U cibule ze sazečky a v česneku se aplikuje při výsadbě před vzejitím. Pendolin je možno
použít i po vzejití cibule a česneku, které musí mít vytvořeny minimálně 2,5–3 listy.
Ve výsadbách jahodníku je nejvhodnější termín aplikace na jaře před vzejitím plevelů nebo
před výsadbou jahodníku s mělkým zapravením do půdy.
Ve výsadbách rajčat a celeru se aplikuje 2–3 dny před výsadbou. Za sušších podmínek je
vhodné provést po aplikaci mělké zapravení.
Neaplikujte do celeru, kde se předpokládá konzumace natě!
Ve výsadbách košťálové zeleniny se Pendolin aplikuje 2–3 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy.
Ve výsadbách tabáku se provádí aplikace 2 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy. Pendolin může být také použit k ničení pazochů. Pendolin ničí
mladé úžlabní pupeny (pazochy), aniž by poškozoval starší listová pletiva. Počáteční aplikace u rostlin s plně vyvinutými listy se provádí po objevení prvních květů.
V travách na semeno se provádí výhradně postemergentní aplikace na dobře vyvinuté trávy.
Pro zajištění dobré účinnosti na chundelku metlici a lipnici roční se nejlépe osvědčuje aplikace v září.
V lupině bílé a lupině žluté se přípravek aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí.
V sadech jádrovin a peckovin, ve vinicích se Pendolin aplikuje brzy zjara před vzejitím plevelů.
Rizika vzniku rezistence a strategie pro předcházení vzniku rezistence
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze
účinnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným
herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
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Ve slunečnici a v sóji je nejvhodnější použití zejména za sušších podmínek, aplikace před
setím s následným mělkým zapravením.

Pendolin
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Fazol, rajče, lupina, kukuřice,
jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina,
mrkev, petržel, celer, cibule, česnek,
pór, vinná réva, ovocné sady, trávy

4

4

4

4

Ozimé obiloviny

10

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Fazol, rajče, lupina, kukuřice,
jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina,
mrkev, petržel, celer, cibule, česnek,
pór, slunečnice, vinná réva, ovocné
sady, ozimé obiloviny, trávy

5

5

5

5

Pro aplikaci do mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů a vinné révy:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <10 m.
Pro aplikaci do fazolu, rajčat, lupiny, kukuřice, jahodníku, sóji, hrachu, tabáku, košťálové
zeleniny, slunečnice a ozimých obilovin:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <20 m.
Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup na ošetřené pozemky je možný po zaschnutí.
Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:
Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 3×) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně se asanuje 3% roztokem
sody a propláchne vodou v souladu s návodem na jeho použití. Nevyplachujte v dosahu
zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod! Nedostatečné vypláchnutí aplikačního
zařízení může způsobit poškození následně ošetřovných plodin.
Následné plodiny
Vliv na následné plodiny se neočekává, protože aktivní pendimethalin je degradován v časovém rámci běžného střídání zemědělských plodin.
Náhradní plodiny
V případě, že plodina musí být zaorána po zimě nebo na jaře, pro opětovný výsev lze doporučit jarní obiloviny.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

78

Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného
koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení jednoletých
a vytrvalých trávovitých plevelů v bramboru, chmelu otáčivém,
kořenáčových školkách chmele, cibuli, cukrovce, krmné řepě,
fazolu, hrachu, hořčici bílé, máku setém, mrkvi krmné, řepce
olejce ozimé, slunečnici, sóji, jahodníku, jabloni, višni, okrasných
dřevinách, ovocných školkách, lesních školkách a lesních kulturách.
Účinná látka: fluazifop-P-butyl 150 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Balení: 1 l, 5 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Přípravek působí selektivně jako listový translokační herbicid proti trávovitým plevelům a to
jednoletým i vytrvalým (s výjimkou lipnice roční a kostřavy červené). Předností výrobku je, že
se aplikuje až na vzešlé rostliny, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska skutečně zaplevelených částí pozemků. Přípravek působí systémově, proto je nutno jej aplikovat v období
optima pro trávovité. Jeho působení je rychlé (včetně translokace do oddenků pýru plazivého), herbicidní účinky jsou pozorovatelné již za 7 dní. Zejména při hubení pýru plazivého
se musí po aplikaci zachovat kultivační klid - minimálně 7 dní, aby došlo k trvalé translokaci
účinné látky do celé rostliny. Teplé a vlhké počasí urychluje příjem přípravku a jeho účinnost.
Návod k použití:
Plodina,
oblast
použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

plevele jednoděložné
jednoleté

0,8–1,0 l/ha

90

1) před květem před
uzavřením řádků
2) postemergentně

pýr plazivý

1,6 l/ha

90

1) před květem před
uzavřením řádků
2) postemergentně

plevele jednoděložné
jednoleté

0,6 l/ha

AT

1) na podzim
po sklizni
2) postemergentně

brambor

chmel

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení
sklizně
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Privium Forte
Plodina,
oblast
použití

Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

chmel - kořenáčové školky

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

plevele jednoděložné
jednoleté

0,6 l/ha

-

1) po výsadbě
2) postemergentně

cibule mimo
cibule jarní

ježatka kuří noha,
oves hluchý, bér

0,6 l/ha

28

1) výsevy,
postemergentně
2) postemergentně

cukrovka,
řepa krmná

bér, ježatka kuří
noha, oves hluchý,
plevele jednoděložné
jednoleté

0,8–1 l/ha

56

1) postemergentně
2) postemergentně

2 l/ha

56

1) postemergentně
2) postemergentně

plevele jednoděložné
jednoleté

0,8–1 l/ha

90

1) do: 50 BBCH
2) postemergentně

plevele jednoděložné
jednoleté

0,8–1 l/ha

-

2) postemergentně

1 l/ha

-

2) postemergentně

0,8–1 l/ha

56

1) postemergentně
2) postemergentně

pýr plazivý

1,6 l/ha

56

1) postemergentně
2) postemergentně

bér, ježatka kuří noha,
oves hluchý

0,6 l/ha

-

1) od: 50 BBCH
2) postemergentně

výdrol obilnin

0,5 l/ha

90

1) do: 50 BBCH
2) postemergentně

pýr plazivý

1,6 l/ha

90

1) do: 50 BBCH
2) postemergentně

pýr plazivý
fazol mimo
zelené fazolky,
hrách mimo
zelené lusky
lesní porosty,
lesní školky

mrkev krmná

okrasné
dřeviny,
ovocné školky
řepka olejka
ozimá

retardace, třtina
křovištní
bér, ježatka kuří noha,
oves hluchý

slunečnice

plevele jednoděložné
jednoleté

0,8–1 l/ha

AT

1) do: 16 BBCH
2) postemergentně

sója

plevele jednoděložné
jednoleté

0,8–1 l/ha

90

1) do: 50 BBCH
2) postemergentně

mák setý

oves hluchý, ježatka
kuří noha

0,8–1 l/ha

AT

1) od: 16 BBCH,
do: 19 BBCH
2) postemergentně

AT

1) od: 12 BBCH,
do: 19 BBCH
2) od: 12 BBCH,
do: 20 BBCH,
výška 15–20 cm

hořčice bílá

pýr plazivý

2 l/ha

Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení
sklizně

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit
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Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

Interval
mezi
aplikacemi

brambor

100–600 l/ha

postřik

1×, pýr lze
2× děleně, 1. dávka
1 l/ha

7–14 dnů

chmel

100–600 l/ha

postřik ošetření půdy
v řadách, školky ošetření sadby

1× za rok

cukrovka, řepa krmná

100–600 l/ha

postřik

1×, pýr lze 2×
děleně, 1. dávka 1 l/
ha, pýr BBCH 12–13

fazol, hrách, mák setý,
mrkev, řepka olejka
ozimá, slunečnice,
cibule, sója

100–600 l/ha

postřik

1×

-

300 l/ha

postřik

1×

-

100–600 l/ha

postřik

1× za rok

-

hořčice bílá
lesní porosty, lesní
školky, okrasné dřeviny,
ovocné školky

HERBICIDY

Plodina,
oblast použití

-

7–14 dnů

Chmel, lesní porosty, lesní školky:
Přípravek lze aplikovat pouze v příkmenném pásu, max. na 1/3 celkové plochy pozemku.
Plošná aplikace je zakázána.
Max počet aplikací: 1× za vegetaci
Způsob použití: postřik
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
brambor, chmel, cibule,
cukrovka, hořčice bílá,
mrkev, řepa krmná, řepka
olejka ozimá

15

10

5

5

fazol, hrách, lesní porosty,
lesní školky, mák setý,
okrasné dřeviny, ovocné
školky, slunečnice, sója

10

5

5

0

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:
Přípravek je slabě škodlivý pro populace dravého roztoče Typhlodromus pyri a parazitické
kuklice Drino inconspicua.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m
vzhledem k povrchové vodě.
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Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Rapsan 400 SC

Účinná látka: metazachlor 400 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže
obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč. l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.
Spe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže
obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč. l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky jarní, hořčice a brukvovité zeleniny.
Balení: 5 l HDPE kanystr
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +35 °C
Působení přípravku:
Rapsan 400 SC je herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech ozimé a jarní řepky, brukvovité zeleniny a hořčice. Je přijímán především kořenovým systémem při vzcházení. Po vzejití je plevely částečně přijímán i listy.
Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době
ošetření již vzešlé. Jelikož k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se
spolehlivé účinnosti při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.
Podle současných poznatků je Rapsan 400 SC dobře snášen všemi odrůdami řepky.
Návod k použití
Plodina,
Škodlivý organismus,
oblast použití jiný účel použití

řepka olejka

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

2,0 l/ha

AT

Poznámka 1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 00 BBCH do 09 BBCH
nebo
od: 10 BBCH do: 18 BBCH
2) ve f. 10 BBCH
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Selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu
(SC) určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných
plevelů v řepce olejce, v brukvovité zelenině.

Rapsan 400 SC
Plodina,
Škodlivý organismus,
oblast použití jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

Poznámka 1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

hořčice bílá

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

2,0 l/ha

AT

1) od: 00 BBCH do 09 BBCH
nebo
od: 10 BBCH do: 18 BBCH
2) ve f. 10 BBCH

zelenina
brukvovitá

plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné jednoleté

2,0 l/ha

AT

1) od: 10 BBCH do: 18 BBCH
nebo po výsadbě do: 18 BBCH

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

řepka olejka, hořčice bílá,
brukvovitá zelenina

200–400 l/ha

postřik

1×

Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: psárka rolní, béry, lipnice roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha, chundelka
metlice, laskavce, šťovíky, kopřiva žahavka, rozrazily, pěťoury, mléč rolní, pryskyřník rolní, kokoška pastuší tobolka, plevele heřmánkovité, rdesno červivec, lebedy, mák vlčí, lilek
černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec rolní.
Doporučení pro aplikaci:
Aplikační poznámky:
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované
plodině.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové
zóny rostlin a poškození porostu.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození
plodiny přípravkem.
Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.
Preemergentní aplikace - rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele - svízel přítula
a další dvouděložné plevele:
1,5 l/ha RAPSAN 400 SC + 0,15–0,25 l/ha LIBECCIO + 0,15 l/ha ZEMIN
Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije na lehkých půdách.
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Rapsan 400 SC
Postemergentní aplikace - rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele - svízel přítula
a další dvouděložné plevele:

Následné plodiny:
Po sklizni řepky olejky je pěstování následných plodin bez omezení.
Náhradní plodiny:
Po zaorání porostu řepky olejky ozimé lze pěstovat jarní obilniny, jarní řepku, brambory,
cukrovku, kukuřici. Před výsevem náhradních plodin je třeba půdu promísit do hloubky
15 cm. V případě zaorání porostu hořčice (aplikace přípravku na jaře) lze jako náhradní
plodiny pěstovat výhradně řepku olejku jarní, brambory a druhy kapusty.
Možnosti pěstování následných/náhradních plodin po ošetření brukvovité zeleniny konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
řepka olejka, hořčice

5

4

4

4

brukvovitá zelenina

6

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
řepka olejka, hořčice,
brukvovitá zelenina

5

0

0

0

Řepka olejka jarní, hořčice:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
Brukvovitá zelenina:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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1,5 l/ha RAPSAN 400 SC + 0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 0,1 l/ha ZEMIN

Relva Granule
Reziduální herbicidní přípravek ve formě granulí (GR) k přímému
použití pro preemergentní hubení jednoletých dvouděložných
a jednoděložných plevelů v lesnictví (lesní dřeviny, lesní školky),
v městské vegetaci a v produkci okrasných dřevin.
Účinná látka: propyzamide 40 g/kg (4 %)
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.
Balení: 500 g, 1 kg a 5 kg HDPE láhev
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
RELVA Granule je reziduální herbicid. Obsahuje účinnou látku propyzamide ze skupiny
benzamidů. Působí systémově. Jednoděložné a dvouděložné plevele ji absorbují přes kořenovou soustavu a je translokována dál do rostliny.
Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: lipnice roční, pýr plazivý, medyněk vlnatý, medyněk měkký, poháňka hřebenitá, ovsík vyvýšený, psárka luční, lipnice obecná, tomka vonná, metlice trsnatá, třtina křovištní, opletka obecná, šťovík tupolistý, ptačinec prostřední, šťovík kadeřavý, přeslička rolní,
rdesno červivec, kopřiva žahavka, psineček obecný, trojštět žlutavý, srha laločnatá, kostřavy,
smilka, bezkolenec modrý, jílky sveřep měkký, bojínek luční, metlička křivolaká, lilek potměchuť, lilek černý, svízel přítula, pryskyřník plazivý, merlík bílý, rozrazily, šťovík menší
Plevele méně citlivé: zemědým lékařský, kokoška pastuší tobolka, šáchorovité
Návod k použití
Plodina,
oblast
použití

Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

lesní dřeviny, plevele jednoděložné,
lesní školky
plevele dvouděložné

37,5 kg/ha

AT

1) postemergentně
2) preemergentně

okrasné
dřeviny,
okrasné
dřeviny
- školky

37,5 kg/ha

AT

1) postemergentně
2) preemergentně

plevele jednoděložné,
plevele dvouděložné

Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení
sklizně

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
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Plodina, oblast použití
lesní dřeviny, lesní školky,
okrasné dřeviny

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

rozhoz

1× za sezónu,
od 1. 10. do 31. 1.

Lesní dřeviny, lesní školky - ošetřované kultury musejí být min. 4 týdny zakořeněné.
Okrasné dřeviny, okrasné dřeviny - školky: na konečném stanovišti min. 1 rok, v případě
sázení na jaře mohou být ošetřeny na podzim.
Přípravek je vhodné aplikovat před zavlažováním, nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován.
Neaplikujte na zasněženou nebo umrzlou půdu, nebo když se předpokládá tání - možnost
fytotoxicity.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách
splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Citlivost druhů a odrůd ošetřovaných dřevin konzultujte s držitelem povolení.
Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Přípravek se aplikuje rozhozem.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Relva Granule

Saracen
Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu
(SC) k postemergentní aplikaci proti dvouděložným jednoletým
plevelům v obilovinách a semenných porostech trav.
Účinná látka: florasulam 50 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Balení: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, 5 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Saracen je herbicid určený pro postemergentní aplikaci proti dvouděložným jednoletým plevelům. Účinná látka florasulam je ALS inhibitor, patřící do skupiny triazolových pirimidinů,
inhibuje aktivitu acetolaktát syntézy. Důsledkem je zastavení buněčného dělení v meristému,
omezení transportu asimilátů floémem a zastavení růstu. Příznaky působení přípravku jsou
chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadání a zaschnutí plevelů. Za optimálních podmínek aplikace a po aplikaci se účinek přípravku projeví do 10 dní po aplikaci.
Návod na použití:
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

pšenice ozimá,
plevele
ječmen ozimý, žito
dvouděložné
ozimé, tritikale
jednoleté
ozimé, oves ozimý

0,075 l/ha

AT

1)od 13 BBCH,
do 29 BBCH
2) ve f. 12 BBCH

pšenice ozimá,
plevele
ječmen ozimý, žito
dvouděložné
ozimé, tritikale
jednoleté
ozimé, oves ozimý

0,1 l/ha

AT

1) od BBCH 13
do BBCH 32
2) od BBCH 12
do BBCH 20

pšenice jarní,
ječmen jarní, oves
jarní

plevele
dvouděložné
jednoleté

0,1 l/ha

AT

1) od BBCH 13
do BBCH 32
2) od BBCH 12
do BBCH 20

trávy

plevele
dvouděložné
jednoleté

0,1 l/ha

AT

1) od BBCH 13
do BBCH 32
2) od BBCH 12
do BBCH 20

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení
sklizně

6) semenné
porosty

AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
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Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

ječmen, oves, pšenice,
tritikale, žito

150–300 l/ha
na podzim
200–400 l/ha
na jaře

postřik

1× na podzim,
nebo
1× na jaře

trávy

100–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Upřesnění použití:
Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, plevele heřmánkovité, pomněnka
rolní, mák vlčí, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, řepka olejka - výdrol
Plevele méně citlivé: chrpa modrák, merlík bílý, rdesna
Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je po orbě bez omezení.
Náhradní plodiny:
Po orbě lze pěstovat obilniny, kukuřici, sóju nebo slunečnici.
Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou
látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopirimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
pšenice, ječmen, žito
ozimé, tritikale ozimé,
oves, trávy

10

5

5

0

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Saracen

Saracen Delta
Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě
suspenzního koncentrátu (SC) k likvidaci jednoletých
dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, v ječmeni ozimém
a jarním, žitě ozimém, tritikale ozimém a trávách.
Účinná látka: diflufenican 500 g/l
florasulam 50 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Balení: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, 5 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Přípravek je postemergentní herbicid pro likvidaci svízele přítuly a ostatních dvouděložných
plevelů. Účinná látka diflufenican způsobuje inhibici biosyntézy karotenoidů v rostlinných buňkách. Příznaky působení jsou vybělení a odumření lístků. Diflufenican působí na klíčící plevele
s dlouhodobým reziduálním účinkem až 8 týdnů. Účinná látka florasulam, je ALS inhibitor, patřící
do skupiny triazolových pirimidinů, inhibuje aktivitu acetolaktát syntézy. Důsledkem je zastavení
buněčného dělení v meristému, omezení transportu asimilátů floémem a zastavení růstu. Příznaky působení účinné látky florasulam jsou chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné
zavadnutí a vyschnutí plevelů. Při ideálních podmínkách se účinek projeví do 10 dnů po aplikaci.
Návod na použití:
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

pšenice ozimá
ječmen ozimý, žito
ozimé, tritikale ozimé

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

plevele
dvouděložné
jednoleté

0,075 l/ha

AT

1) na podzim,
od 12 BBCH,
do 22 BBCH

pšenice ozimá
ječmen ozimý, žito
ozimé, tritikale ozimé

plevele
dvouděložné
jednoleté

0,1 l/ha

AT

1) na jaře,
od 21 BBCH,
do 32 BBCH

pšenice jarní,
ječmen jarní

plevele
dvouděložné
jednoleté

0,1 l/ha

AT

1) na jaře
od 21 BBCH,
do 32 BBCH

trávy

plevele
dvouděložné
jednoleté

0,1 l/ha

AT

1) od 29 BBCH,
do 32 BBCH

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení
sklizně

6) semenné
porosty

AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
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Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

ječmen, pšenice,
tritikale, žito, trávy

150–300 l/ha

postřik

1×

Upřesnění použití:
Spektrum plevelů:
Citlivé plevele: výdrol řepky, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, heřmánkovité, rmen rolní, mák vlčí, opletka obecná, hořčice polní, ptačinec prostřední, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, pomněnka rolní, violka rolní.
Méně citlivé plevele: Merlík bílý, chrpa modrák, hluchavka nachová.
Aplikujte na mladé aktivně rostoucí plevele optimálně ve fázi BBCH 10–19.
Neaplikujte na poškozený nebo oslabený porost, nebo v případě nočních mrazů.
Vliv přípravku na klíčivost osiva trav nebyl prověřen.
Doporučení pro aplikaci:
Rozšíření účinnosti o chundelku a některé další trávovité plevele.
Podzimní aplikace:
0,075 l/ha SARACEN DELTA + 2 l/ha METLIN + 0,1 l/ha ZEMIN
0,075 l/ha SARACEN DELTA + 0,25–0,4 l/ha ADETO + 0,1 l/ha ZEMIN
Jarní aplikace:
0,1 l/ha SARACEN DELTA + 2,5 l/ha METLIN

Náhradní plodiny:
V případě likvidace porostu ošetřeného přípravkem Saracen Delta lze na jaře jako náhradní
plodinu po kultivaci do hloubky 20 cm vysévat: pšenici jarní, ječmen jarní nebo oves.
Následné plodiny:
Po aplikaci herbicidu Saracen Delta je možné ve stejném kalendářním roce zařadit pouze
obilniny, řepku, bob a brukvovitou zeleninu z výsadby. V dalším roce po ošetření lze pěstovat obilniny, řepku, bob, trávy, hrách, cukrovku, brambory, kukuřici a brukvovitou zeleninu
z výsadby.
Nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu na brukvovitých plodinách při nedostatku srážek
a za podmínek dlouhodobého sucha.
Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
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Saracen Delta

Saracen Delta
Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením
jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí,
necílových organismů a složek životního prostředí:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice ozimá, ječmen
ozimý, žito ozimé, tritikale
ozimé, pšenice jarní,
ječmen jarní (jarní
i podzimní aplikace), trávy

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
pšenice ozimá, ječmen
ozimý, žito ozimé, tritikale
ozimé, pšenice jarní,
ječmen jarní,
trávy-jarní aplikace

10

5

5

0

pšenice ozimá, ječmen
ozimý, žito ozimé, tritikale
ozimé - podzimní aplikace

5

5

5

0

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

92

Saracen Max

Účinná látka: florasulam 200 g/kg
tribenuron-methyl 600 g/kg
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Balení: 500 g
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Saracen Max obsahuje účinné látky tribenuron-methyl (sulfonylmočovina) a florasulam
(triazolopyrimidin), obě pak patří do skupiny tzv. ALS inhibitorů, látek inhibujících aktivitu
klíčového enzymu acetolaktát syntázy. Tato inhibice se projevuje zástavou buněčného dělení v meristematických pletivech, omezeným transportem asimilátů floémem a následně
zastavením růstu. Obě účinné látky jsou po aplikaci rychle vstřebávány listy a omezenou
dobu i kořeny. Vlhko a teplota nad 10 °C zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevele přestanou růst téměř okamžitě po aplikaci, symptomy poškození (chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadnutí a vyschnutí plevelů) se projeví za optimálních podmínek
do 10 dní po aplikaci, max. do 2 týdnů.
Návod na použití:
2) Škodlivý
1) Plodina,
organismus, jiný
oblast použití
účel použití
pšenice
ozimá,
plevele
ječmen ozimý,
dvouděložné
žito ozimé,
jednoleté
tritikale ozimé,
oves ozimý
pšenice jarní,
ječmen jarní,
oves jarní

plevele
dvouděložné
jednoleté

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

25 g/ha

AT

1) od 13 BBCH,
do: 39 BBCH
na jaře

AT

1) od 13 BBCH,
do: 32 BBCH

25 g/ha

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
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Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných
granulí (WG) k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v pšenici
ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém ozimém
a jarním, žitě ozimém a tritikale ozimém.

Saracen Max
Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

ječmen, oves, pšenice,
tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

1×

Upřesnění použití:
Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: heřmánkovec přímořský, hořčice rolní, chrpa modrá, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, laskavec ohnutý, mák vlčí, merlík bílý, opletka obecná, penízek rolní,
pomněnka rolní, ptačinec prostřední, rdesno ptačí, svízel přítula, výdrol řepky
Plevele méně citlivé: hluchavka nachová, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní
Růstová fáze plevelů v době aplikace:
Aplikujte co nejdříve na jaře, za příznivých podmínek pro růst plevelů, optimálně ve fázi
plevelů BBCH 10–16, tj. od plně rozvinutých děložních listů do fáze 6 pravých listů.
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Náhradní plodiny
V případě likvidace ošetřeného porostu je možné po orbě zařadit jako náhradní plodinu
pouze obilninu.
V kalendářním roce, ve kterém byla provedena aplikace, je možno po sklizni zařadit obilniny, řepku olejku a bob. Za nepříznivých podmínek pro odbourávání přípravku (sucho,
zásadité půdy) může dojít k poškození řepky olejky.
Pěstování následných plodin v následujícím kalendářním roce je bez omezení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi ALS inhibitorů (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, imidazolinony)
na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

94

Saracen Max
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí,
necílových organismů a složek životního prostředí:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

pšenice ozimá, pšenice
jarní, ječmen ozimý,
ječmen jarní, žito ozimé,
žito jarní, tritikale ozimé,
oves ozimý, oves jarní

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
pšenice ozimá, pšenice
jarní, ječmen ozimý,
ječmen jarní, žito ozimé,
žito jarní, tritikale ozimé,
oves ozimý, oves jarní

NELZE

30

15

5

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Somero
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého emulgovatelného
koncentrátu proti jednoletým lipnicovitým a dvouděložným plevelům
v kukuřici, slunečnici, sóji, řepce olejce.
Účinná látka: pethoxamid 600 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo
15 m vzhledem k povrchové vodě.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
povrchové a podzemní vody.
Baleni: 5 l COEX kanystr, 10 l COEX kanystr
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladováni +0 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Somero je herbicidní přípravek určený k ošetření kukuřice, sóji, slunečnice, řepky olejky
proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům. Účinná látka pethoxamid je
přijímána především přes kořeny, hypokotyl a klíční listy mladých rostlin. Somero je částečně systémový a brání syntéze lipidů. Již vzešlé plevele jsou citlivé max. do stádia děložních
listů, reziduální účinnost proti později vzcházejícím trávám a dvouděložným plevelům trvá
několik týdnů po aplikaci přípravku. Předpokladem dobré účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, dobře připravený povrch půdy s drobtovitou strukturou. Při aplikaci
na vysušený půdní povrch nastupuje působení přípravku teprve po následných srážkách.
Při vzcházení trávovitých plevelů z hlubších půdních vrstev a na vysušené půdě je možné
snížení účinnosti. Rovněž tak na půdách s vysokým obsahem humusu přes 3 % se účinná
látka váže na organické půdní částice.
Spektrum herbicidní účinnosti:
Citlivé plevele: pěťour malokvětý, heřmánky, pomněnka rolní, chundelka metlice, prosa,
lipnice roční, béry, rosička krvavá, hluchavky, rozrazily
Méně citlivé plevele: ježatka kuří noha, lilek černý, kokoška pastuší tobolka, dvouzubec
trojdílný
Návod k použití
Plodina,
oblast použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

kukuřice

plevele lipnicovité jednoleté,
plevele dvouděložné jednoleté
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Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

2 l/ha
200–400 l/ha

AT

Poznámka
max 1×

Somero
Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

slunečnice

plevele lipnicovité jednoleté,
plevele dvouděložné jednoleté

2 l/ha
200–400 l/ha

AT

preemergentně
do 5 dnů po zasetí,
max 1×

řepka olejka
ozimá

plevele lipnicovité jednoleté,
plevele dvouděložné jednoleté

2 l/ha
200–400 l/ha

AT

do: 14 BBCH, preemergentně nebo
postemergentně,
max 1×

sója luštinatá

plevele lipnicovité jednoleté,
plevele dvouděložné jednoleté

2 l/ha
200–400 l/ha

AT

preemergentně
do 5 dnů po zasetí,
max 1×

Poznámka

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Další pokyny pro aplikaci:
Ve slunečnici a sóji se Somero používá preemergentně po zasetí před vzejitím plodiny.
Ošetření se provádí zpravidla do 3–5 dnů po výsevu plodin.
V řepce ozimé se Somero používá preemergentně po zasetí před vzejitím plodiny nebo
postemergentně po vzejití plodiny (max. do fáze BBCH 14) na plevele, které ještě nejsou
vzešlé nebo se nachází maximálně ve fázi děložních listů.
Doporučení pro aplikaci v řepce:
Rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele – svízel přítula a další dvouděložné plevele:
Preemergentní aplikace:
1,5–2,0 l/ ha SOMERO + 0,15–0,25 l/ha LIBECCIO + 0,1 l/ha ZEMIN
Dělená aplikace:
Pre nebo časně postemergentní aplikace - plevele v děložních listech
1,5–2,0 l/ha SOMERO + 0,15 l/ha ZEMIN
Postemergentní aplikace - plevele ve fázi 4. až 6. listu
0,2 l/ha CYKLOP 334 SL
V kukuřici se Somero používá preemergentně po zasetí před vzejitím plodiny nebo postemergentně po vzejití kukuřice na plevele, které ještě nejsou vzešlé nebo se nacházejí maximálně ve fázi děložních listů. Somero je dobře snášenlivé k běžně pěstovaným hybridům
kukuřice, přičemž v ojedinělých případech se mohou objevit chlorotické vybělení, která
přecházejí v nekrózy, přičemž není ovlivněna vitalita ani výnos kukuřice.
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Plodina,
oblast použití

Somero
Doporučení pro aplikaci v kukuřici:
Rozšíření spektra účinnosti o další plevele - ježatka kuří noha a další dvouděložné plevele:
Časně postemergentní aplikace:
1,5–2,0 l/ha SOMERO + 0,75–1,0 l/ha OSORNO
aplikace je BEZ omezení v PHO

Na půdách s nízkým obsahem organické hmoty, nízkým pH a především po velkých srážkách nelze vyloučit fytotoxické efekty.
Neaplikujte na svažitých pozemcích, kde hrozí riziko smyvu ošetřené ornice vlivem silných
srážek či nadměrné vláhy.
Přípravek nelze použít na ošetření cukrové kukuřice! Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!
Citlivost odrůdy (slunečnice, řepky a sóji) konzultujte s držitelem povolení přípravku.
Při použití přípravku do slunečnice, řepky a sóji nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost
ošetřených rostlin a/nebo rostlinných produktů!
Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Přípravek
Somero není povolen pro leteckou aplikaci.
Následné a náhradní plodiny:
Volba následných plodin není omezena, pokud se provádí jejich výsev či výsadba po sklizni
plodin ošetřené přípravkem Somero. Pokud by došlo ke zpracování půdy v kratším období
než je 150 dní po aplikaci přípravku, je doporučeno pěstovat pouze kukuřici.
V případě předčasného zrušení porostu mohou být náhradní plodiny, které jsou určeny
pro konzum, zkrmování nebo farmaceutické účely, vysévány (vysazovány) pouze tehdy,
nebudou-li sklízeny dříve než v následující vegetační sezóně.
Příprava postřikové kapaliny:
Potřebná dávka přípravku se vpraví za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněného
z poloviny vodou, rozmíchá se a poté doplní vodou na stanovený objem.
Upozornění: Přípravek nedoporučujeme aplikovat na porost poškozený škůdci nebo oslabený nepříznivými povětrnostními podmínkami (např. mráz, kroupy či období chladu)
a podmáčením.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

98

Successor Tx
Účinné látky: pethoxamid 300 g/l
terbuthylazin 187,5 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod na použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.
Balení a objem: HDPE/PA kanystr 5 l, 10 l, 15 l a 20 l
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.
Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životního prostředí:
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních
mikroorganismů a necílových rostlin.
Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
Při použití přípravku je nutné důsledně dodržovat antirezistentní strategie. K zabránění
vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu
terbuthylazin či pethoxamid vícekrát než 1× za vegetaci.
Působení přípravku:
Successor Tx je herbicidní přípravek určený k preemergentnímu a postemergentnímu ošetření kukuřice proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům. Účinná látka terbuthylazine je plevelnými rostlinami přijímána zejména přes kořeny a koleoptile a je rychle
rozváděna do chloroplastů rostlinných buněk. Mechanismus účinku spočívá v inhibici fotosyntézy. Citlivé plevele zastavují růst 2–3 týdny po aplikaci, vykazují chlorózy a nekrózy
na špičkách a čepelích listů. Klíčící plevele jsou hubeny před vzejitím, v době vzcházení nebo
krátce po vzejití. Účinná látka pethoxamid je přijímána především přes kořeny a koleoptile
trav a širokolistých plevelů. Mechanismus účinku je založen na inhibici buněčného dělení.
Rozsah povoleného použití:
Plodina,
oblast použití

Škodlivý
organismus

kukuřice

plevele jednoděložné jednoleté,
plevele dvouděložné jednoleté

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka

4 l/ha

AT

plodina BBCH 00–14
plevel BBCH 00–14

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní
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Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspo-emulze proti
jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici.

Successor Tx
Plodina, oblast
použití
kukuřice

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

400 l/ha

postřik

1×

Přípravek se používá preemergentně nebo postemergentně.
Spektrum plevelů:
Při preemergentní aplikaci:
Plevele citlivé: ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý,
hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, penízek rolní, rozrazil perský, violka rolní, svízel
přítula, ptačinec žabinec
Při postemergentní aplikaci:
Plevele citlivé: bér sivý, lipnice roční, plevele heřmánkovité, kokoška pastuší tobolka, pěťour
maloúborný, hluchavka nachová, penízek rolní, rozrazil perský, violka rolní, svízel přítula,
opletka obecná, rdesno blešník, rdesno červivec, laskavec ohnutý, pumpava obecná
Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha
Doporučení pro aplikaci:
3,0 l/ha SUCCESSOR TX + 0,75–1,0 l/ha OSORNO
CPOST aplikace s dlouhým reziduálním působením proti jednoletým dvouděložným a jednoděložným plevelům
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Herbicidní film
vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy nebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku. Použití přípravku při minimálním zpracování
půdy konzultujte s držitelem povolení. Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla
přechodné fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. Pokud po aplikaci
přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku
do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1%, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.
Následné a náhradní plodiny:
Následující vegetační období je pěstování plodin bez omezení. Pokud by došlo ke zpracování půdy v kratším období, než je 150 dní po aplikaci přípravku, je doporučeno pěstování
pouze kukuřice.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté
pozemky nebo pozemky určené k setí!

100

Pokyny pro aplikaci:
V kukuřici se Successor Tx používá pro preemergentní nebo postemergentní aplikace. Optimální aplikační termín je u preemergentní aplikace po zasetí kukuřice vždy před vzejitím
plevelů v růstové fázi kukuřice BBCH 00–09. U postemergentní aplikace je optimální termín
po vzejití kukuřice od fáze jednoho listu do fáze 4 listů kukuřice (BBCH 10–14). Přípravek
je možné aplikovat běžnými pozemními postřikovači, které zabezpečí rovnoměrnou aplikaci přípravku podle návodu. Přípravek nelze aplikovat letecky. Přípravek nelze aplikovat ručním postřikovačem. Přípravek nedoporučujeme aplikovat na porost poškozený škůdci nebo
oslabený nepříznivými povětrnostními podmínkami (např. mráz, kroupy či období chladu)
a podmáčením.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
kukuřice

4

4

4

4

Pro aplikaci do kukuřice:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Successor Tx

Talisman
Postřikový herbicidní přípravek ve formě olejové disperze
(OD) na postemergentní hubení vytrvalých a jednoletých trav
a dvouděložných plevelů v kukuřici.
Účinná látka: nicosulfuron 40 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Balení: HDPE/PA láhev s přípravkem v množství 1 l; HDPE/PA kanystr s přípravkem
v množství 5 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Talisman velmi dobře hubí spektrum jednoletých trav a dvouděložných plevelů. Zastavuje
růst plevelů ihned po aplikaci. Během 4 až 5 dnů lze pozorovat žloutnutí nově se vyvíjejících
listů, následované nekrózou, která se rozšiřuje po celé rostlině citlivých plevelů.
Návod k použití
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

kukuřice

ježatka kuří noha,
plevele dvouděložné
jednoleté

Dávkování,
mísitelnost

1,0 l/ha

OL

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně

1) od: 12 BBCH
do: 18 BBCH
2) postemergentně

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
Plodina, oblast
použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

1×

Spektrum herbicidní účinnosti:
Citlivé plevele: ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, durman obecný, merlík bílý, rosička krvavá, bér zelený
Méně citlivé plevele: violka rolní, rdesno ptačí
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Talisman
Doporučení pro aplikaci:
Pro zvýšení herbicidní účinnosti na dvouděložné plevele a reziduální působení na nově
vzcházejí plevele je vhodné použít kombinaci:

Pokyny pro aplikaci:
Přípravek Talisman aplikujte v kukuřici postemergentně, od růstové fáze druhého listu,
do růstové fáze osmého listu kukuřice (BBCH 12–18). Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější
ve fázi 2–4 pravých listů (BBCH 12–14), ježatka kuří noha od 2 listů až do počátku odnožování
(BBCH 12–19).
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Po aplikaci nelze vyloučit projev fytotoxicity v podobě chlorotických skvrn na listech, retardace růstu případně slabých deformací. Tyto projevy jsou obvykle přechodného charakteru
a nemají vliv na úrodu.
Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Nelze vyloučit
poškození ozimého ječmene na zásaditých půdách. Setí jiných obilnin v tomto termínu konzultujte s držitelem povolení. Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny. Jako
náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. Obzvláště citlivé jsou řepka a zeleniny.
Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Nedostatečné vypláchnutí
aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových
organismů a složek životního prostředí:
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Kukuřice

10

5

5

0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití
vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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1,0 l/ha TALISMAN + 1,0 l/ha CLICK PREMIUM

Tartan Super 360
Tartan Super 360 je systémový herbicid určený ve formě rozpustný
koncentrát (SL) k hubení většiny druhů širokolistých plevelů
a plevelných trav.
Účinná látka: 360 g/l glyfosát
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pouze pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5 l přípravku /ha a na jaře
pro aplikační dávku nad 6 l přípravku/ha
Balení: kanystr 1 l, 5 l, 20 l, 640 l, 1 000 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Tartan Super 360 je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem k hubení jednoletých a víceletých plevelů. Rostliny ho přijímají výhradně jen zelenými částmi a asimilačním
prouděním je rozváděn do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny plevele vzešlé ze semen. Není
přijímán kořeny a nepůsobí na semena plevelů.
Spektrum účinnosti:
Návod k použití
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

pšenice, ječmen,
oves, řepka
olejka, len,
hořčice, hrách,
bob, cukrovka,
tuřín, vodnice,
cibule, pór

plevele jednoleté,
výdrol obilnin

1,5 l/ha

AT

1) preemergentně

chřest

plevele

1,5–5 l/ha

AT

1) preemergentně

všechny plodiny

zrušení porostu,
plevele

1,5–5 l/ha

AT

všechny plodiny

plevele

1,5–5 l/ha

AT

půda dočasně
neobdělávaná

plevele

1,5–6 l/ha

AT
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1) před setím,
před výsadbou

Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně

Tartan Super 360
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

jádroviny, peckoviny

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně

OL

plevele

5 l/ha

AT

nezemědělská
půda

plevele

4–6 l/ha

AT

půda sousedící
s vodními
plochami

plevele

4–6 l/ha

AT

orná půda,
strniště

plevele

1,5–5 l/ha

AT

3) nejpozději 2 dny
před setím nebo
sázením

louky
a pastviny

obnova TTP

3–6 l/ha

AT

3) nejpozději 5 dnů
před sklizní,
spásáním, setím

lesní
hospodářství

plevele

5 l/ha

AT

1) před
výsadbou

4) postřik,
max. 2×

lesní
hospodářství

plevele

3–8 l/ha

AT

1) po výsadbě

4) postřik, max.
2× do celkové
dávky 12 l/ha

lesní
hospodářství

potlačení pařezové
výmladnosti

10 %

AT

4) postřik,
nátěr, max. 1×

lesní
hospodářství

chemická probírka

2 ml
do záseku

AT

4) aplikace
do záseků,
max. 1×

HERBICIDY

Dávkování,
mísitelnost

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

půda dočasně
neobdělávaná

150–250 l/ha

postřik

1×

bob, chřest, hořčice,
hrách, ječmen, len,
nezemědělská půda,
orná půda, oves,
pšenice, půda sousedící
s vodními plochami,
řepka olejka, strniště

80–250 l/ha

postřik

1×

cibule, cukrovka, pór,
tuřín, vodnice

80–125 l/ha

postřik

1×

jádroviny, peckoviny

200–400 l/ha

postřik

1×

louky a pastviny

200–250 l/ha

postřik

1×

lesní hospodářství

80–250 l/ha
(pro postřik)

postřik, nátěr,
aplikace do záseků

2× za rok

všechny plodiny

100–400 l/ha

postřik

1×
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Tartan Super 360
Upřesnění použití:
Aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s dostatečně vyvinutou listovou plochou.
Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy
by měly mít listy minimálně 5 cm dlouhé. Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování,
tj. když rostliny mají 5–6 listů a jsou 12–15 cm vysoké.
Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v době od nasazení poupat do odkvětu.
Přípravek nedostatečně působí na přesličku rolní.
Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.
Při aplikaci Tartanu Super 360 za vysokých teplot, nízké vlhkosti vzduch a silné voskové
vrstvě na rostlinách je vhodné, spíše nutné, použít pomocný přípravek Agrastik a smáčedlo
Speedy pro zajištění jeho rychlé účinnosti na plevele. Toto doporučení se týká především
aplikací na likvidaci výdrolu předplodiny - obilnin, řepky, před setím hlavní plodiny při použití nízkých dávek postřikové jíchy - 100–150 l/ha vody.
1,5–5,0 l/ha TARTAN SUPER 360 + 0,2 l/ha AGRASTICK + 0,05 l/ha SPEEDY
Tato kombinace zajistí:
- dokonalé ulpění postřikové jíchy na povrchu listu se silnou voskovou vrstvou
- zpomalí zasychání postřikové jíchy na povrchu listu
- zajistí dostatečné nabobtnání voskové vrstvy za vysokých teplot a nízké vzdušné vlhkosti
na povrchu listu a tím umožní rychlé proniknutí Tartanu Super 360 do rostliny
- výrazně omezí riziko snížené účinnosti následnými srážkami po aplikaci
Před vzejitím polních plodin:
Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny. Semena musí být zakryta alespoň
15 mm vrstvou půdy.
Pšenice, ječmen, oves: Aplikujte nejpozději 72 hodin před vzejitím plodin.
Řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór: Aplikujte
do 48 hodin po zasetí.
Chřest
Přípravek se aplikuje před vzcházením plodiny. Výhony (prýty) chřestu musí být zakryty
alespoň 15 mm vrstvou půdy. Dávkování přípravku:
Jednoleté plevele: 1,5 l/ha
Vytrvalé trávy: 4 l/ha
Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha
Orná půda, strniště
Dávkování přípravku:
Jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha
Kultivace provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci
Setí provádějte nejdříve 48 hodin po aplikaci
Jednoleté plevele, nízké zaplevelenípýrem plazivým: 2 l/ha
80–150 l vody/ha
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Zrušení porostu a likvidace plevelů, aplikace před setím nebo výsadbou
Přípravek se aplikuje v porostech, které jsou z nějakého důvodu určeny k likvidaci (nedosáhly požadovaného výnosu nebo kvality, staly neprodejnými nebo byly poškozeny kroupy
apod.) nebo před setím/sázením plodin.
Dávkování přípravku: Jednoleté plevele: 1,5 l/ha
80–125 l vody/ha
Vytrvalé trávovité plevele: 4 l/ha
Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha
150–250 l vody/ha
Kultivaci nebo setí/sázení plodin provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci
Louky a pastviny
Přípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porostů. Dávkování přípravku:
1–2 leté porosty s jednoletými plevely: 3 l/ha
2–4 leté porosty s vytrvalými trávami: 4 l/ha
4–7 leté porosty s vytrvalými dvouděložnými plevely: 5 l/ha
Starší porosty s výskytem starčeku přímětníku nebo převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6 l/ha
200–250 l vody/ha
Kultivaci nebo setí provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci
Dočasně neobdělávaná půda
Dávkování přípravku: Jednoleté plevele: 1,5 l/ha
Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci
80–150 l vody/ha
Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha
Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha
Zaplevelení starčekem přímětníkem nebo převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely:
6 l/ha
150–250 l vody/ha
Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci
Jádroviny, peckoviny
Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Aplikujte na podzim po opadu listů nebo
před fází „zeleného poupěte“ u jádrovin a fází „otevření kalichů“ (viditelné bílé vrcholky
květů) u peckovin. Zabraňte zasažení kmínků přípravkem více jak 30 cm nad zemí nebo
větví stromů.
Neaplikujte na stromy s mechanicky poškozenou kůrou.
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Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha Vysoké zaplevelení pýrem plazivým:
4 l/ha Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha
150–250 l vody/ha
Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci

Tartan Super 360
Nezemědělská půda
Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo hospodářských budov,
na cestách, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách apod.
Dávkování přípravku: Standardní dávka: 4 l/ha
V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6 l/ha
Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.
Půda sousedící s vodními plochami
Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo vodních toků, kanálů, nádrží,
rybníků apod.
Dávkování přípravku:
Standardní dávka: 4 l/ha
V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6 l/ha
Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Lesní hospodářství
Hubení plevelů před výsadbou
Vyčkejte s výsadbou nebo kultivací půdy minimálně 7 dnů od aplikace.
Hubení plevelů po výsadbě (cílená aplikace)
Přípravek lze použít k ochraně proti plevelům ve výsadbách cílenou aplikací okolo stromků.
Aplikace během vegetační sezóny je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové
kapaliny (tj. s kryty trysek), které zabrání zasažení a poškození stromků.
Dávka se řídí složením, stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti vytrvalým plevelům
bylinného charakteru aplikujte 3–4 l/ha.
V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky
a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 8 l na ha.
Potlačení pařezové výmladnosti aplikací na pařezy
Aplikační dávka: 10% roztok
Roztok aplikujte na čerstvě odříznuté plochy pařezu. Naneste aplikátorem, štětcem nebo
pomocí přídavného zařízení na pile. Neaplikujte během období zesíleného toku mízy
na jaře.
Chemická probírka aplikací do záseků
Udělejte zásek do kmene stromu a aplikujte do něj 2 ml nezředěného přípravku. Pro stromy
do 10 cm průměru kmene postačuje jeden zásek, pro větší průměry udělejte 2 až 3 záseky.
Aplikujte kdykoli během roku mimo období zesíleného toku mízy na jaře.
Následné plodiny
Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci
na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při likvidaci
nežádoucího porostu) nejdříve zapravit nebo odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před
následným setím nebo sázením. Při předsklizňových aplikacích je třeba ošetřenou slámu
rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.
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Tartan Super 360
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
5

5

5

5

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších
osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty.
Vstup na ošetřené pozemky je možný po zaschnutí.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty
OOPP, které nelze prát.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Podmínky použití přípravku v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel:
- Přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše.
- Po aplikaci zajistěte vhodné označení ošetřené plochy (během a po dobu 1 dne po aplikaci) například nápisem: „Chemicky ošetřeno, nevstupujte na ošetřené plochy a nedotýkejte se ošetřených porostů“ s doplněním časového termínu a názvem přípravku, který byl
použít a kontaktem na osoby/firmu, která aplikaci prováděla.
- Pro případné sběrače lesních plodů v oblastech, kde se provádí aplikace, je třeba zajistit,
aby informace byla zveřejněna na krajích ošetřeného
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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všechny indikace

Toucan
Postřikový selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem
ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně pšenice, ječmene, žita
a tritikale proti dvouděložným jednoletým plevelům.
Účinná látka: diflufenican 500 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pouze pro profesionální uživatele.
Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní
a povrchové vody.
Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.
Balení: HDPE láhev 1 l
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Toucan je suspenzní koncentrát obsahující diflufenican patřící do chemické skupiny pyridinecarboxamides, která se používá jako selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem
k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v ozimých obilninách. Za podmínek příznivých pro růst může reziduální účinek trvat až 8 týdnů po aplikaci. Úroveň reziduálního účinku může být snížena za suchých půdních podmínek, při nedostatečném pokrytí povrchu
půdy při aplikaci, nebo v půdách s vysokým obsahem jílu nebo organické hmoty.
Přípravek je přijímán výhonky klíčících semen. Citlivé plevele klíčí, ale brzy zežloutnou
a změní barvu do nafialověle-růžové. Růstem nadzemní části se chloróza šíří a rostliny nekrotizují a odumřou. Po aplikaci se může objevit na ošetřených rostlinách mírná přechodná
změna barvy, která nebude mít vliv na následující růst.
Návod k použití
Plodina, oblast
použití

Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

pšenice ozimá,
ječmen ozimý,
pšenice špalda,
tritikale, žito

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

plevele dvouděložné
jednoleté

0,375 l/ha

AT

1) od: 01 BBCH,
do: 29 BBCH

ječmen jarní

plevele dvouděložné
jednoleté

0,125 l/ha

AT

1) od: 26 BBCH,
do: 29 BBCH

ovocné dřeviny

plevele dvouděložné
jednoleté

0,6 l/ha

AT

1) od: března,
do: září

Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
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Plodina, oblast
použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

ječmen, pšenice,
tritikale, žito,
ovocné dřeviny

200–400 l/ha

postřik

1×

Plevele jsou nejcitlivější před vzejitím, nebo krátce po vzejití. Po vzejití jsou dvouděložné
plevele nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 pravých listů. Svízel přítula je
nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 přeslenů. V pozdějších fázích účinnost
výrazně klesá.
Srážky v prvním týdnu po aplikaci zvyšují účinnost.
Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: rozrazily, violka rolní, ptačinec žabinec, hluchavka nachová, ředkev ohnice,
merlík bílý, kopřiva žahavka, mléč zelinný, řeřišnice srstnatá
Plevele méně citlivé: svízel přítula, heřmánek pravý, pampeliška lékařská
Doporučení pro aplikaci:
Podzim - pro rozšíření účinnosti na jednoleté trávovité plevele (chundelka metlice) je vhodné herbicid Toucan aplikovat společně s dalšími herbicidy.
Preemergentní, časně postemergentní a postemergentní aplikace v závislosti na růstové fázi
plevelů - dvouděložné plevele v růstové fázi děložní listy až 2. pár pravých listů a chundelka
metlice do počátku odnožování.
0,2–0,25 l/ha TOUCAN + 1,5–2,0 l/ha METLIN + 0,1 l/ha ZEMIN
Časně postemergentní aplikace:
Sveřepy, rezistentni chundelka metlice, svizel, vydrol řepky, violky, rozrazily a další dvouděložné plevele
0,2–0,25 l/ha TOUCAN + 0,25–0,4 l/ha ADETO + 0,1 l/ha ZEMIN
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Po aplikaci přípravku se může vyskytnout přechodná fytotoxicita v podobě chloróz prvních
listů.
V ovocných dřevinách se ošetřuje pod korunami stromů nebo keřů. Přípravek nesmí zasáhnout zelené části ovocných dřevin a ozeleněný pás v meziřadí.
Neaplikujte v prvním roce po výsadbě.
Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení. Před výsevem následných plodin proveďte
orbu nebo kultivaci do hloubky minimálně 15 cm. Před výsevem luskovin, brukvovitých
plodin nebo ozimé řepky olejky musí být půda důkladně promíchána. Pro kultury cukrové
řepy nebo cibule je nezbytné úplné převrácení brázdové skývy.
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Toucan

Toucan
Náhradní plodiny:
Jako náhradní plodinu v případě likvidace porostu na jaře lze použít obilniny, brambory,
hrách, bob. Pole musí být zoráno do hloubky min. 15 cm a musí uplynout min. 20 týdnů
od aplikace.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

112

Tuberon

Účinná látka: metribuzin 700 g/kg
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.
Balení: 1 kg, 5 kg PAP/HDPE krabice se znovu otevíracím uzávěrem
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Působení přípravku:
Účinná látka metribuzin patří do skupiny triazinonů. Přípravek působí jako půdní a listový
herbicid.
Návod k použití
Plodina,
oblast
použití

Škodlivý
organismus,
jiný účel
použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

brambor

plevele
dvouděložné
jednoleté

0,5 kg/ha

60

1) preemergentně
po slepé proorávce
2) preemergentně

60

1) preemergentně
po slepé proorávce, postemergentně do 15 cm
výšky rostlin
bramboru
2) do BBCH 12 při
postemergentní
aplikaci, optimálně do BBCH 11

brambor

plevele
dvouděložné
jednoleté

0,53 kg/ha
(0,33 kg/ha
preemergentně
+ 0,2 kg/ha
postemergentně)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně

4) dělená aplikace

OL (ochranná lhůta) je doba mezi poslední aplikací a sklizní.
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Postřikový selektivní herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných
granulí (WG) určený k ničení dvouděložných jednoletých plevelů
v bramborách.

Tuberon
Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

Interval mezi
aplikacemi

brambor

200–300 l/ha

postřik

max. 1×, nebo
dělená aplikace

při dělené aplikaci
min. 7 dnů

Spektrum plevelů:
PRE aplikace
Plevele citlivé: heřmánkovec nevonný, violka rolní, rdesno ptačí
Plevele méně citlivé: merlík bílý
PRE+POST aplikace
Plevele citlivé: laskavec ohnutý, merlík bílý Max. dávka přípravku: 0,53 kg v plodině
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy
anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.
Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity. Citlivost odrůd
konzultujte s držitelem povolení.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách,
splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození
ošetřovaného porostu přípravkem.
Vliv na kvalitu sklizeného produktu konzultujte s držitelem povolení. Po běžné sklizni brambor proveďte orbu do hloubky min. 15 cm.
Pěstování následných plodin je bez omezení s výjimkou brukvovitých plodin, které je možné pěstovat po min. 3 měsících od poslední aplikace přípravku.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
Doporučení pro aplikaci:
Preemergentní aplikace - rozšíření účinnosti o svízel přítulu
0,33–0,5 kg/ha TUBERON + 0,2–0,25 l/ha LIBECCIO 360 g/l + 0,1 l/ha ZEMIN
Postemergentní aplikace
0,2 kg/ha TUBERON + 0,1 l/ha ZEMIN
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Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

brambory

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
brambory

5

5

5

0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při
použití vegetačního pásu.
Příprava postřikové kapaliny
Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny. Odměřené množství vsypte
do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání
postřikové kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují
do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací
zkontrolujeme dávkování a činnost trysek.
Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Vidrolin
Postřikový selektivní herbicid ve formě emulgovatelného
koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení jednoletých
trávovitých plevelů a pýru plazivého v cukrovce, krmné řepe, řepce
a slunečnici.
Účinná látka: quizalofop-P-ethyl 50 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.
Balení: HDPE/PA - láhev 1 l, HDPE/PAkanystr 5 l HDPE/PA - kanystr 10 l
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Působení přípravku:
Vídrolin je systémový herbicid, absorbovaný povrchem listů, s translokací po celé rostlině,
působící jak v xylému, tak i floému a hromadí se v meristematické tkáni. Herbicid ze skupiny
priopinové kyseliny, působí podobně jako inhibitor acetyl CoA karbocylázy (ACCase).
Návod k použití - indikace:
1)Plodina, oblast
použití.
řepka olejka ozimá

slunečnice roční
cukrovka, krmná řepa

2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

výdrol obilnin

0,7–1 l/ha

AT

plevele lipnicovité jednoleté

1–1,5 l/ha

AT

pýr plazivý

2–2,5 l/ha

AT

plevele lipnicovité jednoleté

1–1,5 l/ha

AT

pýr plazivý

2–2,5 l/ha

AT

plevele lipnicovité jednoleté,

1–1,5 l/ha

84

pýr plazivý

2–2,5 l/ha

84

3) Poznámka

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Návod na použití:
Přípravkem Vídrolin se ošetřuje v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stádiu 2 listů
až do konce odnožování trav. Řepku ozimou lze ošetřovat od fáze rozvinutých děložních listů. Dávka přípravku se volí podle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování,
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je třeba zvolit vyšší hranici dávkování. V případě hustého porostu, intenzivního zaplevelení
a přítomnosti ovsa hluchého aplikujte vyšší dávku vody.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Nepoužívejte v době, kdy jsou očekávány mrazy.
V případě použití dalších herbicidů je nutné dodržovat aplikační interval 14 dnů u řepky
ozimé a 21 dnů u slunečnice.
Pěstování následných plodin bez omezení.
Před výsevem náhradních plodin proveďte orbu.
Jako náhradní plodinu lze vysévat s odstupem 5 týdnů od aplikace jakoukoli dvouděložnou
plodinu. Neprovádějte setí obilnin nebo trav na ošetřené ploše po dobu 18 týdnů ode dne
aplikace.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy.
Přípravek lze použít max. 1× v plodině.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny ACCase inhibitorů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem
s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.
Příprava aplikační kapaliny:
Před použitím přípravek důkladně protřepeme. Odměřené množství přípravku se za stálého míchání vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplní
na stanovený objem, nebo se použije předmíchávací zařízení, je-li jím aplikační zařízení
vybaveno.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
řepka ozimá, slunečnice,
cukrovka, krmná řepa

5

5

0

0

Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Dávka vody: 200–400 l/ha.

Vigoher
Vigoher je selektivní systémový herbicid určený k aplikaci na list
ve formě olejové disperze pro ředění vodou (OD) proti plevelům
v cukrovce
Účinná látka: triflusulfuron 150 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek pouze pro profesionální uživatele
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod
splachem z farem a z cest).
Přípravek není vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
Balení: HDPE kanystr 1 l, 5 l
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při teplotě skladování: +5 °C až +22 °C
Působení přípravku:
Vigoher je moderní širokospektrální systémový herbicid k hubení dvouděložných plevelů
v cukrovce. Používá se k postemergentnímu ošetření na vzcházející plevele bez ohledu
na vývojovou fázi cukrovky.
Vigoher lze využít ve všech programech ošetření cukrové řepy v systému 3 ošetření nebo
v systému nízkých a častých dávek herbicidů.
Návod k použití - indikace:
1)Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

cukrovka

plevele
dvouděložné
jednoleté

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) dávkování
5) Umístění
6)Určení sklizně

0,13 l/ha

AT

1) od: 10 BBCH,
do: 39 BBCH

4) aplikace
opakovaná

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

Interval mezi
aplikacemi

cukrovka

200–300 l/ha

postřik

3×

5–10 dnů

Termín aplikace: aplikujte přípravek od fáze viditelného prvního pravého listu řepy do fáze
úplného zapojení porostu (BBCH 10–39).
Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: violka rolní, svízel přítula, laskavec ohnutý, rdesna, mračňák, tetlucha.
Plevele méně citlivé: merlík bílý, heřmánkovec nevonný, ptačinec prostřední, řepka olejka-výdrol, kokoška pastuší tobolka.
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Poznámky:
• Teplo a odpovídající vlhkost půdy příznivě ovlivňují působení přípravku, v období sucha
nebo chladu působí přípravek pomaleji.
• Nejúčinněji působí na intenzivně rostoucí plevele od vzcházení do počátku fáze dvou
pravých listů.
• Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
• Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené
k setí!
Náhradní plodiny:
V případě dřívější likvidace poškozeného porostu lze na stejném poli pěstovat pouze cukrovou nebo krmnou řepu.
Následné plodiny:
Po sklizni cukrové řepy lze ve stejném kalendářním roce vysévat ozimé obilniny. Na jaře lze
na stejném poli pěstovat všechny plodiny.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez
přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
cukrovka

4

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti
využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Vigoher

Ampera
Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě
(EW) k ochraně pšenice proti houbovým chorobám.
Účinná látka: prochloraz 267 g/l
tebuconazole 133 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do ozimých obilnin.
Balení: 5 l HDPE kanystr
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +35 °C
Působení přípravku:
Ampera je kombinovaný širokospektrální systémový a translaminární fungicid s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Přípravek je směs obsahující triazolovou (tebuconazole) a imidazolovou (prochloraz) složku, jejichž mechanismem účinku je inhibice C14
demethylace v biosyntéze sterolu u houbových patogenů. Účinná látka prochloraz proniká do rostlinných pletiv, ale není rozváděna do neošetřených částí rostlin. Tebuconazole
je přijímán listy a stonky rostlin a potom je transpiračním proudem systémově rozváděn
do celé rostliny. Protože účinná látka má pouze nepatrnou tendenci k rychlému hromadění
ve vrcholových částech rostliny, dochází k jejímu rovnoměrnému rozdělení v celé rostlině.
Doba účinnosti přípravku se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů po aplikaci.
Návod k použití
Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

pšenice, tritikale

braničnatka plevová,
braničnatka pšeničná,
rez pšeničná

1,25 l/ha

42

Poznámka
od 30 BBCH,
do 65 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,
které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

pšenice, tritikale

250–350 l/ha

postřik

2×

Interval mezi
aplikacemi
30 dnů

Po aplikaci na pšenici se mohou na listech vyskytnout přechodné projevy fytotoxicity, které
nemají vliv na výnos.

120

Ampera
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50%

Tryska 75%

Tryska 90%

obiloviny

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití 10 m vegetačního pásu.
Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny azolů vícekrát než 2× za vegetační sezonu.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze
účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným
mechanismem účinku.
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí,
necílových organismů a složek životního prostředí:
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
SPe1 Za účelem ochrany půdních organismů neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže
obsahuje prochloraz vícekrát než 2krát ročně.
SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 1 m
vzhledem k nezemědělské půdě.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 4 m
vzhledem k povrchové vodě.
Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce druhu Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi.
Přípravek je zvlášť nebezpečný pro žížaly.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Buzz Ultra DF
Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě ve vodě
dispergovatelných granulí (WG) k ochraně pšenice a řepky olejky
proti houbovým chorobám.
Účinná látka: tebuconazole 750 g/kg
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do jarních a ozimých obilnin.
Balení: LDPE sáček se zataveným uzávěrem s obsahem 1 kg přípravku
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C.
Působení přípravku:
Buzz Ultra DF obsahuje systémově působící tebuconazole. Má velmi dobrou účinnost proti
širokému spektru chorob řepky a obilnin a dlouhou dobu trvání účinku. V řepce působí
proti Phoma lingam (fomová hniloba), Sclerotinia sclerotiorum (hlízenka obecná) a Alternaria brassicae (čerň řepková) a také proti Botrytis cinerea (plíseň šedá), Cylindrosporium
concentricum, Erysiphe cruciferarum, Mycosphaerella brassicicola, Pseudocercosporella
capselae. V obilninách působí proti fuzariózám klasů a také proti rzi pšeničné, rzi plevové,
rzi ječné, braničnatce plevové a pšeničné, hnědé a rynchosporiové skvrnitosti ječmene
a padlí travnímu. Fungicid zároveň vykazuje růstově-regulační efekt, který v případě jarní
aplikace v řepce zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání.
Návod k použití
1) Plodina,
oblast
použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel
použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

pšenice

padlí travní,
rez plevová,
rez pšeničná,
braničnatka
pšeničná

0,33 kg/ha

36

1) BBCH 30–69

řepka
olejka

hlízenka
obecná

0,33 kg/ha

56

1) BBCH 60–65

řepka
olejka

fomová
hniloba

0,33 kg/ha

56

1) na jaře,
BBCH 20–56

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,
které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti fuzariózám klasů v pšenici.
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Plodina (oblast použití)

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet aplikaci
v plodině

pšenice, řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

1×

Doporučení pro aplikaci - řepka:
Fomová hniloba kořenového krčku a stonku (Phoma lingam) na jaře po nástupu vegetace
až do začátku kvetení (BBCH 57), nejlépe před objevením vrcholového pupenu. Dávka se
volí podle síly infekčního tlaku choroby. Hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum), čerň
řepková (Alternaria brassicae) - od stadia BBCH 55, nejlépe však v době plného květu, když
je 50–60 % květů otevřených, při respektování ochranné lhůty. Maximální počet aplikací
během vegetace: 1×.
TM s regulátory růstu, insekticidy a listovými hnojivy.
Morforegulační efekt:
Jarní ošetření je vhodné provést včas, to znamená v období růstu - při výšce porostu cca
30 cm. Základní dávka pro jarní ošetření je 0,25 kg/ha, kterou pro zvýšení fungicidního
účinku můžeme zvýšit až na 0,33 kg/ha. Pro optimální účinek použijte dostatečné množství
vody. Jarní ošetření řepky zlepšuje vitalitu porostu. Buzz Ultra DF na jaře - zkracuje stonek
a zvyšuje jeho pevnost - snižuje riziko poléhání - přispívá k tvorbě postranních větví a zlepšuje osazení šešulemi, zvyšuje se počet květů a šešulí na rostlině = vyšší výnosy - tvoří
rovnoměrnou architekturu porostu s příznivým světelným a vzdušným režimem, dochází
k rovnoměrnému kvetení a dozrávání šešulí na celé rostlině - usnadňuje sklizeň = snížení
ztrát i zkrácení doby sklizně = rostliny jsou připraveny optimálně využít svůj biologický
potenciál. Ošetření v období květu v dávce 0,33 kg/ha působí hlavně proti hlízence obecné
a přispívá ke zvýšení pevnosti šešulí. Přípravek Buzz Ultra DF nedoporučujeme míchat
s hnojivem DAM.
Doporučení pro aplikaci - pšenice ozimá:
Buzz Ultra DF je určen především k ochraně klasů. V období těsně před v metáním klasů
(BBCH 47) a v průběhu metání výborně působí proti rozvoji infekce braničnatky plevové
(0,25–0,33 kg/ha), rzi pšeničné a rzi plevové (0,25–0,33 kg/ha). Při cílené ochraně proti
fuzariózám klasů v období kvetení se jedná o spolehlivý fungicid proti této chorobě v dávce
0,33 kg/ha s ochranou lhůtou 36 dní. Při časných infekcích braničnatky pšeničné je možné
použít Buzz Ultra DF v BBCH 25–31 v dávce 0,25 kg/ha.
TM s regulátory růstu, insekticidy a listovými hnojivy.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50%

Tryska 75%

Tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice, řepka olejka

4

4

4

4

Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Buzz Ultra DF

Conatra 60 EC
Širokospektrální systémový fungicid ve formě emulgovatelného
koncentrátu (EC) k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů
a k ochraně řepky proti houbovým chorobám.
Účinná látka: metconazole 60 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.
Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
Balení: HDPE kanystr 5 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Účinná látka metkonazol patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní a kurativní účinek, tzn., že chrání listy před napadením.
Perzistence účinné látky zajišťuje dlouhodobé působení v rostlině.
Přípravek dosahuje proti padlí travnímu, braničnatkám, hnědé skvrnitosti ječmene, rynchosporiové skvrnitosti a fuzariózám v klasu v obilninách velmi dobré účinnosti.
Přípravek dosahuje proti fomové hnilobě brukvovitých a cylindrosporióze v řepce olejce
velmi dobré účinnosti.
Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin a je omezeno vymrzání porostů. Časné jarní aplikace zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí.
Přípravek vykazuje významný vliv na redukci růstu a stimulaci větvení řepky olejky.
Rozsah povoleného použití:
Dávkování,
mísitelnost

Poznámka
Ochranná 1) k plodině
lhůta
2) k ŠO
3) K OL

1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití

pšenice, ječmen,
tritikale, žito

braničnatka pšeničná, rez pšeničná,
rez plevová, padlí travní, hnědá
skvrnitost ječmene, rynchosporiová
skvrnitost, fuzariózy klasů

1,5 l/ha

AT

1) od: 31 BBCH
do: 71 BBCH

řepka olejka

čerň řepková, fomová hniloba
brukvovitých, cylindrosporioza

1,2 l/ha

AT

1) od: 14 BBCH
do: 71 BBCH

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
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Conatra 60 EC
Způsob
aplikace

Max. počet
aplikaci v plodině

Interval mezi
aplikacemi

pšenice, ječmen, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

2×

14 dnů

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

2×

21 dnů

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50%

Tryska 75%

Tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice, ječmen, tritikale,
žito, řepka olejka

4

4

4

4

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným
mechanismem účinku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.
Doporučení pro aplikaci:
Obilniny: klasová fusaria a rzi
0,5–0,75 l/ha CONATRA 60 EC + 0,5–0,75 l/ha TOPaZOL
0,5–0,75 l/ha CONATRA 60 EC + 0,5–0,75 l/ha TEBUSIP
0,75 l/ha CONATRA 60 EC + 0,5–0,75 l/ha TAZER
Aplikaci provádějte na počátku květu obilnin. Možné kombinovat s insekticidy (Rapid) proti
mšicím a třásněnkám a listovými hnojivy.
Řepka: regulace růstu a fomová hniloba
Podzimní aplikace
0,5 l/ha CONATRA 60 EC + 0,5 l/ha TEBUSIP
Společná aplikace na vyrovnané rostliny řepky v růstové fázi 4 až 6 pravých listů zajistí dostatečnou regulaci růstu a zároveň poskytne vysokou fungicidní ochranu proti chorobám
- fomové černání stonku (Phoma lingam)
Dělená aplikace
Aplikaci provádíme na velmi časně seté porosty, u kterých hrozí riziko přerůstání nebo
u nevyrovnaných porostů.
Dělená aplikace umožňuje optimálně regulovat růst a vývoj řepky pro dosažení ideálních
rostlin.
Tebusip 0,5 l/ha
Aplikace na rostliny v růstové fázi 4 až 5 pravých listech.
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Dávka vody

Plodina (oblast použití)

Conatra 60 EC
U nevyrovnaných porostů se termín aplikace řídí růstovou fází největších rostlin v porostu.
Conatra 60 EC 0,7 l/ha
Následná aplikace na rostliny v růstové fázi 6 až 7 pravých listech, což je 7–10 dní po první
aplikaci Tebusipu v závislosti na počasí.
U nevyrovnaných porostů se termín aplikace řídí růstovou fází největších rostlin v porostu.
Pokud aplikaci nestihnete do 7 pravého listu je nutné zvýšit dávku Conatra 60EC podle
tabulky za každý další list až do max. dávky 1,2 l/ha
Počet listů

7. list

8. list

9. list

Conatra 60 EC

0,8 l/ha

1 l/ha

1,2 l/ha

Jarní aplikace v době dlouživého růstu řepky
Cílem jarní aplikace je podpora větvení, nasazení většího počtu šešulí, omezení polehání
porostu a ochrana proti houbovým chorobám.
Conatra 60 EC 0,75–1,2 l/ha
1. Aplikace při výšce řepky 15 až 20 cm
- Omezení apikální dominance, podpoření větvení a nasazení většího počtu šešulí, fungicidní účinek - fomová hniloba a cylindrosporióza
2. Aplikace při výšce řepky 30 až 40 cm
- Omezení polehání, zesílení stonku a fungicidní účinek - fomová hniloba a cylindrosporióza
- Důležitá aplikace především u vzrůstných hybridů
Příprava postřikové kapaliny:
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Před použitím přípravek důkladně protřepeme. Odměřené množství vlijeme do nádrže
postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače
na stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují
do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Eyetak
Fungicidní přípravek proti septorióze pšenice a stéblolamu určený
pro použití v pšenici, žitě a tritikale.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové
vody.
Balení: kanystr se šroubovým uzávěrem - 5 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Eyetak je fungicid s preventivním a kurativním účinkem proti septorióze pšenice (Septoria
tritici) a stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) na pšenici žitě a tritikale.
Má translaminární a lokálně systemický způsob účinku.
Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.
Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.
Návod k použití
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

pšenice,
tritikale

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

braničnatka
pšeničná

1 l/ha

35

1) od: 30 BBCH,
do: 39 BBCH

pšenice,
tritikale

stéblolam

1 l/ha

35

1) od: 30 BBCH,
do: 32 BBCH

žito

hnědá skvrnitost
ječmene

1 l/ha

35

1) od: 30 BBCH,
do: 39 BBCH

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,
které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
Plodina (oblast použití)

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikaci v plodině

Interval mezi
aplikacemi

pšenice, ječmen, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

2×

14 dnů

Přípravek dosahuje v pšenici a tritikale proti stéblolamu a braničnatce pšeničné velmi
dobré účinnosti.
Přípravek dosahuje v žitu proti hnědé skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti.

127

FUNGICIDY

Účinná látka: prochloraz 450 g/l

Eyetak
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50%

Tryska 75%

Tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice, tritikale, žito

9

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při
použití vegetačního pásu.
Septorióza pšenice (Septoria tritici)
Termín aplikace: od začátků sloupkování až objevení druhého kolínka (BBCH 30–32)
do konce metání (BBCH 59)
Dávka: 1 l/ha
Maximálně 2 aplikace za rok.
Minimální interval mezi aplikacemi: 14 dnů
Stéblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides)
Termín aplikace: od začátků sloupkování (BBCH 30) do objevení druhého kolínka (BBCH 32)
Dávka: 1 l/ha
Maximálně 1 aplikace za rok.
Doporučení pro aplikaci:
0,75–1,0 l/ha EYETAK + 0,35 l/ha TOPAZOL
0,75–1,0 l/ha EYETAK + 0,15–0,2 kg/ha BUZZ ULTRA DF
Termín aplikace: od začátku sloupkování (BBCH 30) do objevení druhého kolínka (BBCH 32)
Choroby: stéblolam, braničnatky, rzi, padlí travní preventivně
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.
0,75–1,0 l/ha EYETAK + 0,5–0,75 l/ha TEBUSIP
0,75–1,0 l/ha EYETAK + 0,75 l/ha CONATRA 60 EC
Termín aplikace: od začátku metání (BBCH 51) do konce metání (BBCH 59)
Choroby: klasová fusaria, rzi, braničnatky
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.
Dávka vody na ha: 150–500 l
Přípravek aplikujte schválenými pozemními postřikovači.
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Mísitelnost:
Přípravek je mísitelný s jinými přípravky. Při přípravě směsí postupujte v souladu s platnými
právními předpisy. Doporučuje se předem provést zkoušku mísitelnosti obou přípravků
v příslušné koncentraci a následně ošetřit malou část porostu za účelem vyzkoušení biologické kompatibility.
Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou
a za stálého míchání nádrž doplňte na požadovaný objem. Při přípravě směsí se nesmí
mísit koncentráty a oba přípravky se do nádrže vlévají odděleně.
Následné plodiny:
Volba následných plodin není omezena.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Eyetak

Fujara
Fungicidní přípravek proti septorióze pšenice (Septoria tritici)
a stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) určený pro
použití v pšenici ozimé a jarní, ovsu, pšenici tvrdé, žitě a tritikale.
Účinná látka: prochloraz 450 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.
Balení: kanystr 5 l
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Působení přípravku:
Fujara je fungicid s preventivním a kurativním účinkem proti septorióze pšenice (Septoria
tritici) a stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) na pšenici ozimé a jarní, ovsu,
žitě, pšenici tvrdé a tritikale. Má translaminární a lokálně systemický způsob účinku.

Návod k použití
1) Plodina,
oblast použití

pšenice, žito,
tritikale

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

stéblolam

1 l/ha

35

1) od: 30 BBCH,
do: 32 BBCH

braničnatka
pšeničná

1 l/ha

35

1) od: 30 BBCH,
do: 32 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,
které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
Plodina (oblast použití)

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet aplikaci
v plodině

pšenice, žito, tritikale

150–500 l/ha

postřik

1×
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Fujara
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
8

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.
Septorióza pšenice (Septoria tritici)
Termín aplikace: od začátků sloupkování až objevení druhého kolénka (BBCH 30–32)
do konce metání (BBCH 59)
Dávka: 1 l/ha
Maximálně 1 aplikace za rok.
Minimální interval mezi aplikacemi: 14 dnů
Stéblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides)
Termín aplikace: od začátků sloupkování (BBCH 30) do objevení druhého kolénka (BBCH 32)
Dávka: 1 l/ha
Maximálně 1 aplikace za rok.
Doporučení pro aplikaci:
0,75–1 l/ha FUJARA + 0,35 l/ha TOPaZOL
0,75–1 l/ha FUJARA + 0,25 kg/ha BUZZ ULTRA DF
Termín aplikace: od začátku sloupkování (BBCH 30) do objevení druhého kolénka (BBCH 32)
Choroby: stéblolam, braničnatky, rzi, padlí travní preventivně
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.
0,75–1 l/ha FUJARA + 0,75 l/ha TEBUSIP
0,75–1 l/ha FUJARA + 0,75 l/ha CONATRA 60 EC
Termín aplikace: od začátku metání (BBCH 51) do konce metání (BBCH 59)
Choroby: klasová fusaria, rzi, braničnatky
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.
Dávka vody na ha: 150–500 l.
Přípravek aplikujte schválenými pozemními postřikovači.
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obilniny, jarní aplikace

Fujara
Mísitelnost:
Přípravek je mísitelný s jinými přípravky. Při přípravě směsí postupujte v souladu s platnými
právními předpisy. Doporučuje se předem provést zkoušku mísitelnosti obou přípravků
v příslušné koncentraci a následně ošetřit malou část porostu za účelem vyzkoušení biologické kompatibility.
Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou
a za stálého míchání nádrž doplňte na požadovaný objem. Při přípravě směsí se nesmí
mísit koncentráty a oba přípravky se do nádrže vlévají odděleně.
Opatření proti vzniku rezistence:
Přípravek obsahuje prochloraz, který na základě mechanismu svého účinku patří do FRAC
skupiny 3 (inhibitory biosyntézy ergosterolu). Opakované používání fungicidů se stejným mechanismem účinku může zvýšit riziko vzniku rezistentních kmenů patogenních hub, což vede
k problémům v regulaci těchto druhů. Aby se minimalizovalo toto riziko, je třeba dodržovat strategii pro prevenci a řízení této antirezistentní strategie. Při azolových fungicidech je již známá
rezistence některých hospodářsky významných patogenů, proto se přípravek doporučuje aplikovat v kombinaci s přípravkem s jiným mechanismem účinku a stejně i ve fungicidním sledu se
doporučuje střídat přípravky s rozdílným mechanismem účinku. Důležitým krokem v prevenci
proti vývoji rezistentních kmenům patogenů je i monitoring patogenů, výběr odolnějších odrůd,
jakož i agrotechnické opatření, které mohou významně ovlivnit životní cyklus patogenů.
Následné plodiny: Volba následných plodin není omezena.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Fundand 450 SC

Účinná látka: difenoconazole 125 g/l
azoxystrobin 200 g/l
tebuconazole 125 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití
Pro profesionální uživatele
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.
Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci
do obilnin.
Balení: kanystr 5 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování: 0 °C až +30 °C
Návod na použití
Plodina,
oblast použití

Škodlivý organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL (dny)

pšenice ozimá

padlí travní, rez pšeničná,
braničnatka pšeničná,
braničnatka plevová

0,9–1 l/ha

61

1) od: 31 BBCH,
do: 59 BBCH

tritikale ozimé

padlí travní,
rez pšeničná,
braničnatka pšeničná,
braničnatka plevová

0,9–1 l/ha

65

1) od: 31 BBCH,
do: 59 BBCH

žito ozimé

padlí travní, rez žitná

0,9–1 l/ha

67

1) od: 31 BBCH,
do: 59 BBCH

ječmen jarní

padlí travní, rez ječná,
hnědá skvrnitost ječmene

0,9–1 l/ha

45

1) od: 31 BBCH,
do: 59 BBCH

řepka olejka

hlízenka obecná,
plíseň šedá

0,9–1 l/ha

68

1) od: 55 BBCH,
do: 69 BBCH

Poznámka k plodině

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,
které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

Interval mezi
aplikacemi

pšenice ozimá,
tritikale ozimé,
žito ozimé,
ječmen jarní

200–300 l/ha

postřik

2×

12–32 dnů

řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

1×

-

133

FUNGICIDY

Fundand 450 SC je fungicidní přípravek ve formě suspenzního
koncentrátu se systémovým účinkem, určený zejména k ochraně
obilnin a řepky olejky proti houbovým chorobám.

Fundand 450 SC
Pšenice ozimá, triticale, žito
Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte preventivně nebo ihned po výskytu prvních příznaků
chorob, ve fázi počátku sloupkování až konec sloupkování BBCH 31–59.
Přípravek aplikujte max. 2× v plodině na jaře
Ječnem jarní
Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte preventivně nebo ihned po výskytu prvních příznaků
chorob, na jaře max. 2× v plodině, ve fázi počátku sloupkování až konec sloupkování
BBCH 31–59
Řepka olejka
Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte preventivně nebo ihned po výskytu prvních příznaků
chorob, 1× v sezoně na jaře, ve fázi počátek kvetení až konec kvetení BBCH 55–69.
Poznámky:
1. Neaplikujte přípravek v sousedství jabloňových sadů.
2. Za účelem dosažení nejvyšší účinnosti přípravku postřikujte rostliny tak, aby byly zcela
pokryté postřikovou kapalinou (efekt pokropení povrchu).
3. Minimální teplota vzduchu během ošetření 12 °C.
4. Mrazíky těsně před nebo po ošetření mohou snížit jeho účinnost.
5. Při aplikaci přípravku zabraňte:
• úletuí postřikové kapaliny na sousední pole a plodiny
• hromadění se postřikové kapaliny na styku ošetřených pásů a souvratí.
SPa 1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu
QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) vícekrát než 2x za vegetační sezónu plodiny.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice ozimá,
tritikale ozimé, žito ozimé,
ječmen jarní, řepka olejka

4

4

4

4

Pro aplikaci do obilnin:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Grafite

Účinná látka: prothioconazole 125 g/l
tebuconazole 125 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe 1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku tebukonazol, vícekrát než jednou za dva roky na stejném
pozemku pří podzimní aplikaci do řepky olejky ozimé.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro podzimní aplikaci do řepky olejky ozimé.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Balení: 1 l v HDPE/PA láhvi, 5 l, 10 l, 25 l v HDPE/PA kanystru
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Přípravek Grafite zasahuje do biosyntézy ergosterolů, kdy inhibuje jejich demethylaci (FRAC
kód 3, kód místa působení G1, SBI třída I). Přípravek po aplikaci proniká do vodivých pletiv
ošetřovaných rostlin, je akropetálně transportován a zajišťuje ochranu i nově narůstajících
částí rostlin. Systémově proniká i do těch částí rostlin, které nebyly postřikem přímo zasaženy. Vyznačuje se dlouhodobou účinností, působí širokospektrálně a má preventivní, kurativní
a eradikativní účinek.
Návod k použití
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

pšenice, žito,
tritikale

pšenice

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

braničnatka pšeničná,
braničnatka plevová,
rez pšeničná, padlí
travní

0,75 l/ha

35

1) od: 30 BBCH,
do: 59 BBCH

fuzariózy klasů

0,75 l/ha

35

1) od: 61 BBCH,
do: 65 BBCH

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
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Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného
koncentrátu k ochraně obilnin, řepky olejky s růstově-regulačním
efektem, hořčice, máku setého, slunečnice roční a kukuřice proti
chorobám.

Grafite
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

ječmen

padlí travní,
rynchosporiová
skvrnitost ječmene,
hnědá skvrnitost
ječmene, rez ječná

ječmen jarní

fuzariózy klasů

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

35

1) od: 30 BBCH,
do: 59 BBCH

4) 200–300 l
vody/ha

35

1) od: 61 BBCH,
do: 65 BBCH

4) 200–400 l
vody/ha

4) 200–400 l
vody/ha

4) 200–300 l
vody/ha

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

0,75 l/ha

1 l/ha

řepka olejka,
hořčice

fómová hniloba
brukovitých

0,75–1 l/ha

56

1) od: 14 BBCH,
do: 19 BBCH
na podzim,
od: 30 BBCH,
od: 39 BBCH
na jaře

řepka olejka,
hořčice

hlízenka obecná

0,75 l/ha

56

1) od: 55 BBCH,
do: 69 BBCH

slunečnice
roční

hlízenka obecná,
plíseň šedá,
alternáriová
skvrnitost slunečnice,
červenohnědá
skvrnitost slunečnice

1 l/ha

56

1) od: 59 BBCH,
do: 65 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti stéblolamu v pšenici a ječmeni
a proti helmintosporióze pšenice.
Max. počet
aplikací v plodině

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

pšenice, žito, tritikale

200–300 l/ha

postřik

1×

ječmen, řepka olejka,
hořčice, slunečnice

200–400 l/ha

postřik

1×

Připravujeme minoritní registraci:
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

mák

alternáriová skvrnitost,
hlízenka obecná,
helminthosporióza
máku, plíseň maková,
regulace růstu

0,75–1,0 l/ha
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OL
(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od 20 BBCH
do 69 BBCH
2) preventivně

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

Doporučení pro aplikaci:
Při podzimní aplikaci v řepce proti fomové hnilobě má přípravek v dávce 1 l/ha růstově-regulační efekt.
Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem.
Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti stéblolamu v pšenici a ječmeni a proti
helmintosporióze pšenice.
Opatření proti vzniku rezistence:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným
mechanismem účinku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.
Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí,
necílových organismů a složek životního prostředí:
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice, žito, tritikale,
ječmen, řepka olejka,
hořčice, slunečnice

4

4

4

4

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších
osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.
Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem.
Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.
Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují
do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší
nádobě při správném naředění.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Grecale
Postřikový fungicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního
koncentrátu (SC) k ochraně brambor proti plísni bramborové.
Účinná látka: fluazinam 300 g/l
cymoxanil 200 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod na použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Balení: kanystr HDPE 5 l
Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.
Působení přípravku:
Přípravek GRECALE působí protektivně a kurativně s translaminačním a kontaktním účinkem proti plísni bramborové (Phytophthora infestans). Obsahuje 2 účinné látky, kontaktně působící fluazinam ze skupiny pyridinů s dlouhodobým reziduálním a antisporulačním
účinkem a cymoxanil ze skupiny acetamidů, který působí systémově, je rychle vstřebáván rostlinou a zajišťuje tedy rychlé působení a současně významnou odolnost proti dešti
po aplikaci.
Rozsah povoleného použití
Plodina,
oblast použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

brambor

plíseň bramborová

Dávkování,
mísitelnost

OL (dny)

0,6 l/ha

7

Poznámka k plodině
BBCH 21–BBCH 89

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

Interval mezi
aplikacemi

brambor

200–600 l/ha

postřik

6×

7–10 dnů

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
brambor

6

4

4

4

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
brambor

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
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Další aplikační poznámky
Přípravek GRECALE lze použít kdykoliv během vegetace, optimální je použití do prvních
ošetření nebo uprostřed postřikových sledů, dále pak při rychlém a razantním vývoji patogena a za nepříznivého počasí. Přípravek má výbornou odolnost vůči dešti po aplikaci,
cca 15–20 minut.
Pro oddálení vzniku rezistence se doporučuje v rámci postřikových fungicidních sledů
omezit počet aplikací přípravku na 2–3 a střídat jej s přípravky s odlišným mechanismem
působení, tj. kontaktně-systémovými a kontaktními přípravky.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších
osob.
Vstup na ošetřené pozemky je možný až druhý den po aplikaci.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Přípravek nelze aplikovat ručním postřikovačem, přípravek se aplikuje profesionálními zařízeními pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti
využívané širokou veřejností.
Příprava postřikové kapaliny
Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený doporučený objem. V případě
přípravy tank-mixů nemíchat přípravek s extrémně alkalickými přípravky. Před mícháním,
je vzhledem k různým formulacím nutné, ověřit jejich kompatibilitu. Při přípravě TM směsí
je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Champion 50 WG
Kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek ve formě ve vodě
dispergovatelných granulí (WG) k ochraně proti houbovým
a bakteriálním chorobám rostlin a k ochraně květů meruněk
proti mrazu.
Účinná látka: hydroxid měďnatý 768 g/kg, 76,7 % hmot.; (obsah mědi: 500 g/kg, 50 % hmot.)
Pro profesionální použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Maximální aplikační dávka 4 kg/Cu/ha/rok na stejném pozemku nesmí být překročena
ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové a podzemní vody.
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Balení: papírový pytel s HDPE fólií 5 kg
Působení přípravku:
Hydroxid měďnatý je fungicid a baktericid s protektivní účinností a širokým spektrem účinku.
1) Rozsah povoleného použití:
1) Plodina,
oblast
použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel
použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

cibule,
česnek,
cibule
šalotka

plíseň
cibulová

2 kg/ha

3

1) od: června

5) pole

okurka

plíseň
okurková

2 kg/ha

3

1) od: konce června
2) nejpozději při
prvním výskytu

5) pole

fazol
na lusky

antraknóza
fazolu

2 kg/ha

3

1) od: 11 BBCH

5) pole

brambor

plíseň
bramborová

2 kg/ha

7

2) podle signalizace

réva

plíseň révová,
červená spála

1 kg/ha
do BBCH 61
2 kg/ha od
BBCH 61

21

broskvoň

kadeřavost
listů
broskvoně

2–4 kg/ha

AT
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1) při nalévání
pupenů, nejpozději
na počátku rašení

Champion 50 WG
2) Škodlivý
organismus,
jiný účel
použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

slivoň

puchrovitost

2–4 kg/ha

AT

1) při nalévání
pupenů, nejpozději
na počátku rašení

jabloň

bakteriální
spála

0,5–1 kg/ha

AT

1) před odlistěním

5) školky

hrušeň

bakteriální
spála

1–2 kg/ha

AT

1) před odlistěním

5) školky

jádroviny

korové
nekrózy

2–4 kg/ha

AT

1) při opadu listů,
na počátku rašení

meruňka

korové
nekrózy

2-4 kg/ha

AT

1) při opadu listů,
na počátku rašení

meruňka

ochrana květů
proti mrazu

2 kg/ha

AT

1) 1–2 dny před
předpokládanými
jarními mrazy

FUNGICIDY

1) Plodina,
oblast
použití

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,
které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.
Plodina, oblast
použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

Interval mezi
aplikacemi

cibule, česnek,
cibule šalotka

200–1 000 l/ha

postřik

4×

7–14 dnů

okurka, fazol
brambor

400–1 000 l/ha

postřik

4×

7–14 dnů

300–600 l/ha

postřik

4×

7–14 dnů

réva

300–1 200 l/ha
(max. 500 l/ha
do BBCH 61)

postřik, rosení

4×

7–14 dnů

broskvoň, slivoň

500–1 000 l/ha

postřik, rosení

2×

14 dnů

jabloň školky,
hrušeň školky

1 000 l/ha

postřik, rosení

1×

jádroviny

300–1 000 l/ha

postřik, rosení

2×

7–14 dnů

meruňka

300–1 000 l/ha

postřik, rosení

2×

14 dnů

Zákazy a omezení:
Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

cibule

neošetřovat cibuli určenou ke sklizni s natí
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2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení:
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1107/2009
1) Plodina,
oblast
použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel
použití

třešeň,
višeň

rakovinné
odumírání
větví

2,6–4 kg/ha

AT

1) ve f. 93 BBCH,
2) ošetření
za 10–14 dnů,
3) ošetření před
rašením

celer
bulvový

septorióza
celeru

2–4 kg/ha

14

1) od: června
2) nejpozději při
prvním výskytu

5) pole

kmín
kořenný

hnědá
skvrnitost
kmínu

2–4 kg/ha

7

1) na počátku květu

5) pole

mrkev,
petržel

skvrnitosti
listů

2–4 kg/ha

AT

1) před květem,
na počátku květu,
po odkvětu

6) semenné porosty

ředkvička

plíseň
bělostná

2–4 kg/ha

AT

1) na počátku květu

6) semenné porosty

ořešák

hnědnutí listů
ořešáku

2–4 kg/ha

AT

1) po odkvětu

5) školky, mladé
výsadby

jahodník

bílá skvrnitost
listů jahodníku

2–4 kg/ha

AT

1) po sklizni

5) pole

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,
které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.
Plodina, oblast
použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

Interval mezi
aplikacemi

třešeň, višeň

500–1 000 l/ha

postřik, rosení

max. 4 kg Cu/ha/rok

14 dnů

ořešák

300–1 000 l/ha

postřik, rosení

2×

7–14 dnů

celer, kmín, mrkev,
petržel, ředkvička

300–800 l/ha

postřik

2×

7–14 dnů

jahodník

300–800 l/ha

postřik

2×

10–14 dnů

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou
nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
výlučně osoba používající přípravek.
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3) Další společné pokyny pro použití přípravku:
Pozor na odrůdy citlivé na měď.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravek se aplikuje postřikem.
Během aplikace je nutné ponechat míchací zařízení postřikovače v chodu.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Všechny plodiny

50

50

50

20

Příprava postřikové kapaliny:
Odvážené množství přípravku smíchejte v menší pomocné nádobě s vodou na řídkou kaši,
kterou vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou.
Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství
aplikační kapaliny, které spotřebujete. K přípravě aplikační kapaliny nepoužívejte kovové
nádoby.
Čištění aplikačního zařízení:
Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou, dokud není odstraněna
pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Champion 50 WG

Kix
Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu
(EC) k ochraně brambor proti hnědé skvrnitosti bramborových listů.
Účinná látka: difenoconazole 250 g/l (23,6% hm.)
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
Balení: HDPE kanystr 5 l
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Přípravek Kix je systemicky působící fungicid. Účinná látka difenokonazol ze skupiny triazolů
zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách - působí jako
demetylační inhibitor(DMI). Difenokonazol je systemický fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně.
Návod k použití:
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

brambor

hnědá skvrnitost
bramborových listů

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

0,5 l/ha

14

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Dávka vody: 200–350 l/ha
Termín aplikace: od BBCH 65
Maximální počet aplikací: 4× v plodině
Interval mezi aplikacemi: 10 dnů
Přípravek se aplikuje postřikem.
Upřesnění použití:
K zabránění vzniku rezistence aplikujte tento přípravek preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.
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Kix
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití 15 m vegetačního pásu.
Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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brambor

Laitane
Přípravek Laitane je fungicidní přípravek na ochranu rostlin ve formě
suspenzního koncentrátu určený k ochraně jádrovin proti strupovitosti
jabloně a hrušně, ochraně révy a hrachu proti plísni šedé.
Účinná látka: pyrimethanil 400 g/l (40 %)
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel při použití do jádrovin a révy.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry
od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel při použití do hrachu.
Balení: láhev 60 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 1,0 l; kanystr 5,0 l
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Laitane je systémový fungicid na bázi pyrimethanilu s protektivním i kurativním účinkem
patřící do chemické skupiny anilinopyrimidinu (FRAC D1). Pyrimethanil je inhibitor biosyntézy methioninu, což vede k inhibici tvorby enzymů nezbytných pro napadení rostlin. Po zaschnutí na listech má dobrou odolnost proti smyvu deštěm, a tím zajišťuje dlouhodobou
ochranu plodiny. Převážné protektivní účinek Laitane je doplněn účinkem kurativním, který
zajistí dostatečný stupeň ochrany i po 48 hodinách od napadení. Velmi dobrá účinnost je
zajištěna i za nízkých teplot.
Návod k použití:
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel
použití

Jádroviny

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

strupovitost
jabloně,
strupovitost
hrušně

1,125 l/ha
(0,375 l/1 m
výšky koruny/ha)

56

1) od: 53 BBCH

Réva

plíseň šedá

2 l/ha

21

1) od: 68 BBCH,
do: 81 BBCH

Hrách

plíseň šedá

1,5 l/ha

28

1) od: 60 BBCH,
do 69 BBCH

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

6) na zrno

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.
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Plodina, oblast
použití

Dávka vody

Jádroviny

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

Interval mezi
aplikacemi

700–1500 l/ha
(max. 500 l/1 m
Postřik, rosení
výšky koruny/ha)

3× za rok

7 dnů

Réva

500–1000 l/ha

Postřik, rosení

1× za rok

-

Hrách

400 l/ha

Postřik

1×

-

Přípravek dosahuje v hrachu proti plísni šedé průměrné účinnosti.
Doporučení pro aplikaci:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou
látku ze skupiny anilinopyrimidinů (např. pyrimethanil, cyprodinil), v révě a hrachu vícekrát
než 1×, v jádrovinách vícekrát než 4× za vegetační sezónu.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Kurativní ošetření je možné pouze na základě spolehlivé
signalizace.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
jádroviny
réva
hrách

16

12

6

6

nelze

nelze

6

6

4

4

4

4

Jádroviny: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích
(≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.
Ochranná lhůta pro vstup osob:
Vstup na ošetřený pozemek za účelem kontroly provedení postřiku je možný až po zaschnutí
postřiku s OOPP (ochranný oděv a uzavřená obuv).
Réva:
Vstup do vinic za účelem provádění prací je možný až za 5 dní po aplikaci
v pracovním oděvu a uzavřené obuvi.
Jádroviny:
Vstup do sadu za účelem provádění prací je možný až druhý den po aplikaci
v pracovním oděvu a uzavřené obuvi.
Hrách na semeno:
Vstup na ošetřené pole za účelem provádění prací je možný až 2 dny po aplikaci v pracovním
oděvu, uzavřené obuvi a s použitím ochranných rukavic.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty

147

FUNGICIDY

Laitane

Laitane
Příprava pistřikové kapaliny:
Nádrž postřikovače naplňte do poloviny čistou vodou a začněte míchat. Pomalu přidejte požadované množství přípravku. Opláchněte prázdné nádoby a do nádrže na postřik přidejte
oplachování. Přidejte zbytek vody a pokračujte v míchání až do ukončení aplikace.
Připravenou aplikační kapalinu ihned použijte. V průběhu aplikace udržujte míchání, až
do vyprázdnění nádrže postřikovače.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Novadifen
Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC)
k ochraně jabloni proti strupovitosti jabloně.

Před použitím si přečtěte návod k použití.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemních a povrchových vod.
Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců,
včel, necílových členovců, necílových půdnich makroorgnismů, necílových půdnich mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.
Balení: 1 l HDPE/EVOH láhev
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby
Působení přípravku:
Novadifen obsahuje systémově působící difenoconazole. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností. Do rostliny proniká prostřednictvím listů již v průběhu 24 hodin po ošetření.
Po uplynutí této doby nemůže být již účinná látka smysta deštěm. Transport účinné látky
v rostlině probíhá akropetálně směrem k novým přírůstkům.
Návod k použití - indikace:
Plodina,
oblast použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

jádroviny

strupovitost

Dávkování,
mísitelnost

OL (dny)

0,2 l/ha

21

Poznámka

Maximální počet aplikací přípravku za sezónu: 4× Maximální dávka přípravku: 0,8 l/ha
Termín aplikace: od BBCH 57
Aplikační dávka vody: 200–1000 l vody/ha
Interval mezi ošetřeními: 10–14 dní
SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje
účinnou látku typu azolu vícekrát než 4× za vegetační sezónu.
Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.
Neaplikujte po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odišným mechanismem
účinku. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.
Rizika fytotoxicity: Je li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní k ošetřovaným rostlinám.
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Účinná látka: difenoconazole 250 g/l

Novadifen
Příprava aplikační kapaliny:
Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Odměřené množství přípravku za stálého
míchání vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem, nebo použijte předmíchávací zařízení, je li jím aplikační zařízení vybaveno.
Aplikace přípravku:
Přípravek lze aplikovat běžnými postřikovači, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování. Zabraňte úletu na sousední necílové porosty. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo
mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Plodina

Bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
jaboně

18

14

7

6

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků a evidovaných prostředků na ochranu rostlin vydaným SRS.
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Omix Duo

Účinná látka: propamokarb hydrochlorid 400 g/l (cca 36,46% hm.)
cymoxanil 50 g/l (cca 4,56% hm.)
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Balení: HDPE láhvi s obsahem 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l a 10 l přípravku
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Omix Duo je systémový fungicid. Vyznačuje se preventivním a kurativním účinkem proti
plísni bramborové (Phytophthora infestans). Obsahuje 2 systémově působící účinné látky,
které jsou rychle vstřebávány rostlinou a tím zajišťují rychlé působení - zastavují další šíření
plísně bramborové, a současně tím zajišťují významnou odolnost proti dešti po aplikaci.
Návod k použití:
1) Plodina,
oblast
použití

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

brambor

plíseň bramborová

2,5 l/ha

14

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

1) od: 20 BBCH,
do: 95 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní
Plodina, oblast
použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

brambor

200–500 l/ha

postřik

Max. počet
aplikací v plodině

Interval mezi
aplikacemi

4×

7 dnů

Další aplikační poznámky:
Přípravek Omix Duo lze použít kdykoliv během vegetace, optimální je použití do prvních
ošetření nebo uprostřed postřikových sledů, dále pak při rychlém a razantním vývoji patogena a za nepříznivého počasí. Přípravek má výbornou odolnost vůči dešti po aplikaci,
cca 15–20 minut.
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Systémový fungicid s ochranným a kurativním účinkem ve formě
suspenzního koncentrátu (SC) k ošetření brambor proti plísni
bramborové (Phytophthora infestans).

Omix Duo
Pro oddálení vzniku rezistence se doporučuje v rámci postřikových fungicidních sledů
omezit počet aplikací přípravku na 2–3 a střídat jej s přípravky s odlišným mechanismem
působení, tj. kontaktně-systémovými a kontaktními přípravky.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších
osob.
Vstup na ošetřené pozemky je možný až druhý den po aplikaci.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Přípravek nelze aplikovat ručním postřikovačem, přípravek se aplikuje profesionálními zařízeními pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti
využívané širokou veřejností.
Příprava postřikové kapaliny:
Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený doporučený objem. V případě
přípravy tank-mixů nemíchat přípravek s extrémně alkalickými přípravky. Před mícháním,
je vzhledem k různým formulacím nutné, ověřit jejich kompatibilitu. Při přípravě TM směsí
je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Orius 25 EW

Účinná látka: tebuconazole 250 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do obilnin a jarní aplikaci do řepky olejky.
Balení: 1 l, 5 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +35 °C
Působení přípravku:
Orius 25 EW je systémový fungicidní přípravek s protektivní, kurativní a eradikativní účinností určený k ochraně obilnin proti houbovým chorobám a v řepce olejce proti fomové
hnilobě brukvovitých. Obsahuje triazolovou účinnou látku tebukonazol, která se vyznačuje dvěma mechanismy účinku inhibice biosyntézy ergosterolu houbových chorob (inhibitor demethylace). Tebukonazol je přijímán listy a stonky rostlin a potom je transpiračním
proudem systémově rozváděn do celé rostliny. Protože účinná látka má pouze nepatrnou
tendenci k rychlému hromadění ve vrcholových částech rostliny, dochází k jejímu rovnoměrnému rozdělení v celé rostlině. Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů
po aplikaci. Přípravek vykazuje v řepce růstově regulační efekt.
Návod k použití - indikace:
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití

řepka olejka
ozimá a jarní

fomová hniloba
brukvovitých

Dávkování,
mísitelnost

OL (dny)

1 l/ha

56

pšenice, tritikale

rez pšeničná

0,5 l/ha

AT

žito

rez žitná

0,5 l/ha

AT

pšenice, žito

padlí travní,
braničnatka pšeničná

1 l/ha

AT

pšenice

fuzariózy

1 l/ha

AT

ječmen jarní

padlí travní, hnědá
skvrnitost ječmene,
rez ječná

1 l/ha

AT

3) Poznámka

AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
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Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě
(EW) se systemickým účinkem k ochraně jarního ječmene, pšenice,
tritikale a žita proti houbovým chorobám a k ochraně řepky olejky
proti fomové hnilobě.

Orius 25 EW
Upřesnění použití:
Dávka vody: 200–400 l/ha
V obilninách se přípravek aplikuje v BBCH 30–69, max. 1× v plodině.
Proti rzi pšeničné a rzi žitné v dávce 0,5 l/ha je možné aplikovat max. 2× v plodině v intervalu 14 dní.
V řepce olejce se přípravek aplikuje max. 1× - na podzim v BBCH 12–18 nebo na jaře
v BBCH 30–69. Při aplikaci v podmínkách silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze
vyloučit snížení účinnosti přípravku.
Přípravek se aplikuje postřikem.
Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.
Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v obilninách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně ú.l. typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.
Následné plodiny:
V rámci osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných plodin.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Obilniny,
řepka olejka

4

4

4

4

Obilniny:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití
vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
Jarní řepka olejka:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití
vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Pedro
Postřikový přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený
k regulaci růstu v plodinách: řepka olejka a pryšec nádherný.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro venkovní použití.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Balení: 250 ml, 500 ml a 1 l v HDPE láhvi, 5 l, 10 l, 20 l v HDPE kanystru
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +35 °C
Působení přípravku:
Paklobutrazol působí jako regulátor růstu a vývoje rostlin. Je přijímán listy, stonky a kořeny
a translokuje se do rostoucích sub-apikálních meristémů. Šíří se xylémem. Ošetřené rostliny jsou kompaktnější, zlepšuje se kvetení a nasazení plodů. Inhibuje biosyntézu giberelinu
a sterolu a tím i rychlost buněčného dělení.
Návod k použití:
1) Plodina,
oblast
použití

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

řepka
olejka
pryšec
nádherný

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

regulace růstu

0,25 l/ha

AT

1) od: 31 BBCH,
do: 51 BBCH

regulace růstu

0,2 l/ha

14

1) od: 12 BBCH,
do: 61 BBCH

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

5) skleníky

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Skleník je definován Nařízením (ES) č. 1107/2009
Plodina, oblast
použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

pryšec nádherný

700–1000 l/ha

postřik

10x

Interval mezi
aplikacemi
7 dnů
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Účinná látka: paklobutrazol 250 g/l

Pedro
Při aplikaci na jaře má významný fungicidní účinek proti hlízence obecné včetně primární
infekce.
Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí,
necílových organismů a složek životního prostředí:
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Řepka olejka
ozimá

4

5

4

4

Řepka olejka ozimá:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.
Ochranná lhůta pro vstup osob a další opatření pro následné pracovníky
Vstup do ošetřeného skleníku je možný až po důkladném vyvětrání skleníku a dodržení
ochranné lhůty podle typu činnosti a OOPP:
1) kontrola provedení postřiku nebo zavlažování - následující den
2) manipulace ve skleníku s ošetřenými plodinami při použití OOPP (ochranné rukavice,
pracovní oblek s dlouhými rukávy a nohavicemi, uzavřená obuv) - 1 den
3) manipulace ve skleníku (více než 4 hodiny/den) s ošetřenými plodinami bez použití
OOPP - 43 dní
Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem.
Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Tazer

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Balení: 1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l HDPE kanystr
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C
Působení přípravku:
Účinní látka azoxystrobin je systémový fungicid patřící do skupiny strobilurinů. Působí jako
inhibitor mitochondriální respirace v houbách. Inhibuje klíčení spor, růst mycelia a tvorbu
spor u hub. Je aktivní při velmi nízkých dávkách proti široké škále houbových patogenů. Účinek je především protektivní, a proto musí být přípravek aplikován ještě před nebo
na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů.
Návod k použití:
1) Plodina,
oblast
použití

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

pšenice

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

braničnatka
pšeničná,
braničnatka plevová,
rez pšeničná

0,8 l/ha

35

1) od: 31 BBCH,
do: 69 BBCH

ječmen

rez ječná, hnědá
skvrnitost ječmene

0,8 l/ha

35

1) od: 31 BBCH,
do: 59 BBCH

kukuřice

skvrnitost kukuřice
(Kabatiella zeae)

1 l/ha

AT

1) od: 39 BBCH,
do: 87 BBCH

řepka
olejka

hlízenka obecná,
čerň řepková

1 l/ha

21

1) od: 61 BBCH,
do: 69 BBCH

chřest

rez chřestová

1 l/ha

-

1) od: 60 BBCH,
do: 91 BBCH

rajče

plíseň bramborová

1 l/ha

3

1) od: 40 BBCH,
do: 88 BBCH

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

6) semenné porosty

5) skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní
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Systémový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu
určený k ochraně obilnin, řepky, kukuřice, rajčat a chřestu proti
houbovým chorobám.

Tazer
Plodina, oblast
použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

chřest

600–800 l/ha

postřik

ječmen

100–300 l/ha

postřik

1×

kukuřice

100–400 l/ha

postřik

2×

pšenice

100–300 l/ha

postřik

1×

rajče

400–1 200 l/ha

postřik

3×

řepka olejka

100–500 l/ha

postřik

1×

Interval mezi
aplikacemi

3×

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

kukuřice

zákaz zkrmování

21–42 dnů
8–12 dnů

V kukuřici proti skvrnitosti kukuřice (Kabatiella zeae) dosahuje přípravek průměrné účinnosti.
Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti fuzariózám klasů pšenice ozimé.
Doporučení pro aplikaci:
Při aplikaci v pšenici ozimé v podmínkách silného infekčního tlaku braničnatky pšeničné je
vhodné aplikovat kombinaci:
0,75 l/ha TAZER + 0,5–75 l/ha TOPaZOL
0,5–0,75 l/ha TAZER + 0,75 l/ha CONATRA 60 EC
0,5–0,75 l/ha TAZER + 0,75 l GRAFITE
0,5–0,75 l/h TAZER + 0,2 kg/ha BUZZ ULTRA DF
Tazer je možné kombinovat s dalšími fungicidy, insekticidy, regulátory růstu a listovými hnojivy.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice, ječmen, řepka
olejka, chřest, kukuřice

4

4

4

4

Řepka olejka, chřest, kukuřice:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití 10 m vegetačního pásu.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Tebusip

Účinná látka: tebuconazole 250 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních
mikroorganismů a necílových rostlin.
Balení: HDPE láhev se šroubovým uzávěrem - obsah 1 l,
HDPE kanystr se šroubovým uzávěrem - obsah 5 l
Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.
Působení přípravku:
Přípravek TEBUSIP obsahuje systémově působící účinnou látku tebuconazole. Mechanismem působení je narušení biosyntézy ergosterolu houbových patogenů. Přípravek má preventivní a kurativní účinnost proti širokému spektru houbových chorob a dlouhé reziduální
působení v obilninách a řepce olejce. V řepce olejce současně vykazuje růstově regulační
efekt, který v případě podzimního použití přípravku omezuje vybíhání a přerůstání rostlin,
čímž přispívá ke zvýšení odolnosti porostu proti vyzimování. Jarní aplikace přípravku zvyšuje odolnost porostu proti poléhání.
Návod k použití:
Dávkování
,
mísitelnost

OL
(dny)

padlí travní, rzi, hnědá skvrnitost, rynchosporiová
skvrnitost ječmene, fuzariózy klasů

1,0 l/ha

35

BBCH 32–69

pšenice,
žito, tritikale

padlí travní, rzi, braničnatka plevová,
braničnatka pšeničná, fuzariózy klasů

1,0 l/ha

35

BBCH 32–69

řepka olejka

fómová hniloba

0,5l/ha

AT

BBCH 14–19
od BBCH 30

řepka olejka

hlízenka obecná, čerň řepková,
cylindrosporióza řepky

1,0 l/ha

AT

BBCH 60–65

Plodina,

Škodlivý organismus

ječmen,
oves

Poznámka

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní
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Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného
koncentrátu (EC) k ochraně pšenice, ječmene, žita, ovsa, tritikale,
ozimé a jarní řepky olejné proti houbovým chorobám.

Tebusip
Aplikační poznámky:
1. Obilniny:
Pro dosažení optimálního fungicidního účinku s ohledem na dosažení požadovaných výnosových ukazatelů aplikujte přípravek Tebusip vždy na počátku infekce příslušné houbové choroby, kdykoliv od období sloupkování (2. kolénko) do konce kvetení, BBCH 32–69.
Proti fuzariózám v klasech aplikujte přípravek ve fázi kvetení (BBCH 61–69), zejména jsou-li
splněny podmínky pro vznik infekce, tj. ovlhčení klasů v důsledku srážek a teploty vyšší
než 18 °C. Neprovádějte aplikaci při teplotách nad 25 °C a při intenzivním slunečním svitu.
Maximální počet ošetření: 1× v průběhu vegetačního období, min. interval mezi ošetřeními
je 15 dní. Dávka vody: 200–400 l/ha.
Ošetření klasů proti klasovým fuzáriím a rzem je vhodné aplikovat:
0,75–1,0 l/ha TEBUSIP
Aplikaci provádějte na počátku květu obilnin. Možné kombinovat s insekticidy (Rapid) proti
mšicím a třásněnkám a listovými hnojivy.
2. Řepka olejka:
Přípravek Tebusip aplikujte proti fómové hnilobě brukvovitých na podzim v maximální dávce
0,5 l/ha (optimálně ve stadiu 4–8 listu, BBCH 14–18, tj. obvykle do poloviny října) nebo na jaře
(v případě, že nebyla provedena podzimní aplikace) v dávce 1,0 l/ha po nástupu vegetace
od období prodlužovacího růstu (BBCH 30). Aplikaci proti hlízence obecné, černi řepkové
a cylindrosporióze řepky provádějte v dávce 1,0 l/ha od období, kdy se na hlavním květenství
oddělily jednotlivé květy (BBCH 55), optimálně pak v průběhu plného květu (BBCH 65). Aplikaci lze opakovat. Maximální počet ošetření: 1× v průběhu vegetačního období, maximální
celková dávka přípravku na plodinu v průběhu vegetačního období je 1,5 l/ha.
Dávka vody: 200–600 l/ha. Optimální dávka za standardních podmínek je 200–400 l/ha,
vyšší dávku 600 l/ha aplikujte pouze v případech přerostlých a hustých porostů a u vysoce
náchylných odrůd.
Podzimní aplikace
0,5 l/ha TEBUSIP + 0,5 l/ha CONATRA 60 EC
Společná aplikace na vyrovnané rostliny řepky v růstové fázi 4 až 6 pravých listů zajistí dostatečnou regulaci růstu a zároveň poskytne vysokou fungicidní ochranu proti chorobám –
Fómové černání stonku (Phoma lingam)
Dělená aplikace
Aplikaci provádíme na velmi časně seté porosty, u kterých hrozí riziko přerůstání nebo u nevyrovnaných porostů. Dělená aplikace umožňuje optimálně regulovat růst a vývoj řepky
pro dosažení ideálních rostlin.
Tebusip 0,5 l/ha
Aplikace na rostliny v růstové fázi 4 až 5 pravých listech.
U nevyrovnaných porostů se termín aplikace řídí růstovou fází největších rostlin v porostu.
Conatra 60 EC 0,7 l/ha
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Tebusip

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou
a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem. V případě přípravy tank-mixů je
zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně.
Před mícháním je nutné ověřit jejich kompatibilitu.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků a evidovaných prostředků na ochranu rostlin vydaným SRS.
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Následná aplikace na rostliny v růstové fázi 6–7 pravých listech, což je 7–10 dní po první
aplikaci Tebusipu v závislosti na počasí. U nevyrovnaných porostů se termín aplikace řídí
růstovou fází největších rostlin v porostu.

TOPaZOL
Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu
k ochraně obilovin a řepky, proti houbovým chorobám.
Účinná látka: prothioconazole 250 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemí a povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metrů od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Balení: 1 l HDPE lahev nebo 5 l, 10 l HDPE kanystr
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
TOPaZOL obsahuje systémově působící účinnou látku prothioconazol. Po aplikaci velmi
rychlé proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportován i do těch částí, které nebyly přímo zasaženy postřikem. Prothioconazol patří do chemické skupiny triazolinthionů
a na škodlivé organismy působí inhibicí tvorby ergosterolu, který je základním stavebním
prvkem buněčných membrán. Má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru houbových patogenů a dlouhou dobu trvání účinku.
Návod k použití:
Plodina

Škodlivý organismus

Dávkování, mísitelnost

OL

Poznámka

ječmen jarní

rez ječná, padlí trávní,
hnědá skvrnitost ječmene

0,8 l/ha

35

od: 30 BBCH,
do: 59 BBCH

pšenice

fuzariózy klasů

0,8 l/ha

35

od: 61 BBCH,
do: 65 BBCH

pšenice

braničnatka plevová

0,8 l/ha

35

od: 30 BBCH,
do: 59 BBCH

stéblolam

0,8 l/ha

35

od: 25 BBCH,
do: 31 BBCH

padlí trávní,
braničnatka pšeničná

0,8 l/ha

35

od: 30 BBCH,
do: 59 BBCH

hlízenka obecná

0,7 l/ha

56

od: 61 BBCH,
do: 69 BBCH

pšenice ozimá,
tritikale, žito

řepka olejka

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,
které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Plodina

Dávka vody

Způsob
aplikace

pšenice, tritikale, žito, ječmen
jarní, řepka olejka

200–400 l/ha

postřik
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Max. počet
Interval mezi
aplikací v plodině aplikacemi
2×

10 dní

TOPaZOL

Doporučení pro aplikaci:
0,5–0,75 l/ha TOPAZOL + 0,5–0,75 l/ha TAZER
Termín aplikace: od začátku sloupkování (BBCH 30) do konce metání (BBCH 59)
Choroby: stéblolam, braničnatky, rzi, padlí travní preventivně
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.
Opatření proti vzniku rezistence:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu
choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky. Neaplikujte po sobě
bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
řepka olejka, pšenice,
ječmen jarní, tritikale, žito

4

4

4

4

Řepka olejka
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
Pšenice, ječmen jarní, tritikale, žito
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.
Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem.
Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.
Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují
do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší
nádobě při správném naředění.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků a evidovaných prostředků na ochranu rostlin vydaným SRS.
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Upřesnění použití:
Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti rzi pšeničné.
V obilninách proti padlí travnímu a hnědé skvrnitosti ječmene neaplikujte vícekrát než 1×
v průběhu vegetace.

Vedette
Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného
koncentrátu (EC) určený k ochraně jabloně proti strupovitosti.
Účinná látka: cyprodinil 300 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Balení: 1 l, 5 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +40 °C
Působení:
Přípravek Vedette je systemicky působící fungicid s preventivním a kurativním účinkem.
Inhibuje biosyntézu metioninu. Mechanismus působení je odlišný od jiných fungicidů (např.
azolů, strobilurinů, morfolinů) a nepředpokládá se tak vznik cross-rezistence.
Účinná látka je dobře a rychle přijímána listy a následně rozváděna translaminárně a akropetálně rostlinou. Inhibuje pronikání a růst mycelia a to jak v listech, tak i na jejich povrchu.
Návod k použití:
Plodina

Škodlivý organismus

jabloň

strupovitost jabloně

Dávkování, mísitelnost

OL

Poznámka

0,5 l/ha

60

BBCH 26–76

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,
které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Plodina

Dávka vody

jabloň

400–1 000 l /ha

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

postřik, rosení

max. 3× za rok

Interval mezi
aplikacemi
7–10 dnů

Upřesnění použití:
Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje
účinnou látku typu anilinopyrimidinů (např. cyprodinil a pyrimethanil) vícekrát než 4× za vegetační sezónu.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek jinak než preventivně nebo co
nejdříve na počátku výskytu choroby.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
jabloň

164

18

14

6

6

Vedette
Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších
osob.
Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Ventola
Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí
k ochraně jádrovin, rajčat, okrasných rostlin a školek proti
houbovým onemocněním.
Účinná látka: captan 800 g/kg
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Balení: PP/HDPE láhev o obsahu 500 g, 1 kg a 5 kg přípravku; vícevrstevný papírový pytel
s vnitřní HDPE vrstvou o obsahu 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg a 25 kg přípravku
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Ventola je kontaktní fungicid sloužící k ochraně jádrovin proti strupovitosti. Obsahuje účinní
látku kaptan patřící do skupiny ftalimidů. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností.
Účinná látka kaptan inhibuje růst mycelia a sporulaci houbových patogenů.
Návod k použití:
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

1) Plodina,
oblast
použití

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

jádroviny

strupovitost

1,88 kg/ha

21

1) od: 51 BBCH

okrasné
rostliny

skvrnitost listů

0,2 %

AT

1) od: 13 BBCH,
do: 69 BBCH

5) venkovní prostory,
skleníky

rajče

plíseň bramboru
na rajčatech

1,5–1,8 kg/ha

21

1) od: 71 BBCH,
do: 85BBCH

5) pole

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní
Plodina
jádroviny

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

Interval mezi
aplikacemi

1000 l/ha

postřik, rosení

10× za rok

7–10 dnů

okrasné rostliny

200–400 l/ha

postřik, rosení

3× za rok

10 dnů

rajče

150–1000 l/ha

postřik

3×

10 dnů
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Ventola
Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

okrasné rostliny

nepoužívat v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
jádroviny

25

20

15

okrasné rostliny >150 cm

18

12

6

6
6

okrasné rostliny >50 cm, rajče

4

4

4

4

Jádroviny
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití 20 m vegetačního pásu.
Okrasné rostliny >150 cm
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <18 m.
Rajče
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Ochranná lhůta pro vstup osob:
Vstup na ošetřený pozemek za účelem kontroly provedení postřiku je možný až druhý den
po aplikaci.
Vstup na ošetřený pozemek za účelem práce s ošetřenými rostlinami je možný až za dva
dny po aplikaci s OOPP (pracovní oblek /dlouhé rukávy a nohavice/, ochranné rukavice
a uzavřená obuv).
Vstup do ošetřeného skleníku je možný až za dva dny po aplikaci a důkladném vyvětrání.
Ochranné opatření pro následné práce:
Doba práce s ošetřenými rostlinami nesmí překročit 6 hodin za den i s použitím OOPP.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Otvírání obalů a přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte, pokud možno
ve venkovních prostorách.
Rizika vzniku rezistence a antirezistentní strategie
K zábraně vzniku rezistence doporučujeme použití fungicidů s odlišným mechanismem
účinku.
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Upřesnění použití:

Ventola
Příprava aplikační kapaliny:
Odvážené množství přípravku smíchejte v menší pomocné nádobě s vodou na řídkou kaši,
kterou vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.
Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují
do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší
nádobě při správném naředění.
ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

ovocné školky,
okrasné školky

skvrnitost listů

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

0,2 %

AT

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

1) Od:13 BBCH,
do: 69 BBCH

5) pole, skleníky

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní
Plodina

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

Interval mezi
aplikacemi

ovocné školky,
okrasné školky

200–400 l/ha

postřik, rosení

3× za rok

10 dnů

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
okrasné a ovocné školky >150 cm

18

12

6

6

okrasné a ovocné školky >50 cm

4

4

4

4

Okrasné a ovocné školky >150 cm
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <18 m.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Zignal 500 SC
Postřikový fungicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního
koncentrátu (SC) k ochraně brambor proti plísni bramborové.

Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.
Zařazení přípravku z hlediska ochrany
Včel: nevyžaduje klasifikaci
Vodní organismy: vysoce toxický
Zvěře: nevyžaduje klasifikaci
Balení: 1 l HDPE/PA (COEX) láhev, 5 l, 10 l HDPE/PA (VOEX) kanystr
Doba použitelnosti přípravku: je 2 roky od data výroby.
Působení přípravku:
Zignal 500 SC je kontaktní fungicid s protektivní účinností proti plísni bramborové. Účinná
látka fluazinam patří do skupiny nitroanilinů a vyznačuje se dlouhodobým reziduálním a antisporulačním účinkem.
Návod k použití:
Plodina
brambor

Škodlivý organismus
plíseň bramborová

Dávkování, mísitelnost

OL

0,3–0,4 l/ha
300–400 l vody /ha

7

Poznámka

Aplikační poznámky:
Maximální počet aplikací: 8× v kultuře za vegetační sezónu.
Nižší dávka 0,3 l/ha se použije zejména na počátku postřikových sledů při nižším infekčním
tlaku a při aplikacích především v první polovině vegetačního období. Vyšší dávka se použije při vyšším tlaku choroby a závěru vegetace.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 50 %

Tryska 50 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
brambor

4

4

4

4

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru
od dalších osob. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
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Účinná látka: fluazinam 500 g/l

Zignal 500 SC
Další aplikační poznámky:
Přípravek Zignal 500 SC lze použít kdykoliv během vegetace. Předpokladem dobrého účinku přípravku je jeho okamžité použití, jakmile se plíseň bramborová objeví v porostu a hrozí napadení natě. Přípravek Zignal 500 SC se aplikuje optimálně preventivně v intervalu
10–14 dní. Nižší dávka 0,3 l/ha se použije zejména na počátku sledů postřiků při nižším
infekčním tlaku a při aplikacích především v první polovině vegetačního období krátce před
uzavřením natě v řádcích nebo mezi řádky. Vyšší dávka 0,4 l/ha se použije při vyšším tlaku
choroby a v závěru vegetace během stárnutí natě pro ochranu hlíz. Intervaly mezi aplikacemi se doporučuje při vyšším tlaku choroby zkrátit na 7–10 dní.
Maximální počet aplikací:
Optimálně 2–3× za vegetaci, možno více, max. však 8×. Pro oddálení vzniku rezistence se
doporučuje v rámci postřikových fungicidních sledů omezit počet aplikací přípravku na 2–3
a střídat jej s přípravky s odlišným mechanismem působení, zejména se směsnými, tj. kontaktně-systémovými a kontaktně-lokálně systémovými přípravky.
Příprava postřikové kapaliny:
Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny.
Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Odměřené množství vlijte do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové
kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže
odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně
spotřebovat.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Systémově působící insekticid ve formě suspo emulze. Přípravek
působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem
listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých
dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká
dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému
spektru živočišných škůdců v řepce olejce a na jabloni.
Účinná látka: acetamiprid 200 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do jabloní.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody pro aplikaci v řepce olejce.
Balení: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, HDPE/PA COEX láhvi/ kanystru
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladováni +0 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Aceptir 200 SE je selektivní systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů, působící jako neurotoxikant, tzn., blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Aceptir 200 SE působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé počáteční
působení v porostu a dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.
Návod k použití:
1) Plodina,
oblast
použití

řepka olejka
ozimá

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

blýskáček řepkový

0,12–0,25 l/ha

39

1) od: 55 BBCH,
do: 66 BBCH

krytonosec
šešulový,
bejlomorka
kapustová

0,12–0,25 l/ha

39

1) od: 64 BBCH,
do: 69 BBCH

krytonosec
čtyřzubý

0,25–0,3 l/ha

39

1) od: 61 BBCH,
do: 67 BBCH

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

171

INSEKTICIDY

Aceptir 200 SE

Aceptir 200 SE
1) Plodina,
oblast
použití

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

14

1) od: 69 BBCH,
do: 71 BBCH

4) max. 1× za rok

14

1) od: 69 BBCH,
do: 74 BBCH

4) max. 2× za rok

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

mšice jabloňová,
mšice jitrocelová

0,125 l/ha

obaleč jablečný

0,2 l/ha

jabloň

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,
které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
Plodina,
oblast použití
jabloň
řepka olejka

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

Interval mezi
aplikacemi

750 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

14 dnů

200–300 l/ha

postřik

1× za rok

-

Doporučení pro aplikace v řepce:
1. Krytonosec čtyřzubý - je prvním insekticidním ošetřením řepky na jaře, v době aplikace
mohou být teploty pod 10 °C, proto je vhodné použít kombinace s pyrethroidy, které zajistí
rychlý a spolehlivý účinek společně se smáčedlem
0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON
0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON
2. Blýskáček řepkový - v době aplikace se v porostech řepky mohou vyskytovat první krytonosci šešuloví, je vhodné Aceptir 200 SE kombinovat s pyrethroidy, které zajistí rychlý
a spolehlivý účinek na krytonosce společně se smáčedlem, zároveň se tím posílí účinek
na blýskáčka. Pro spolehlivý účinek je důležité, aby pH postřikové jíchy bylo pod pH 6.
0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON
0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

3. Bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový - aplikace v době květu, vhodná kombinace
s pyrethroidy - okamžitý insekticidní účinek, v případě insekticidní kombinace je nutná aplikace mimo doby aktivního letu včel. Aceptir 200 SE zajistí dlouhodobý účinek pro ochranu
šešulí před poškozením larvami obou škůdců.
0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1 l/ha XYSTON
0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON
0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON
Dávkování volíme podle intenzity výskytu škůdce.
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Poznámky:
1. Postřik proti škůdcům (zejména savým) proveďte důkladně, postřikovou kapalinou pokryjte všechny části rostlin.
2. Doporučuje se přípravek aplikovat při teplotě nižší než 25 °C. Je-li teplota vyšší, proveďte ošetření ke konci dne.
3. V případě, že je nutné předčasně zlikvidovat pole, neaplikujte přípravky s obsahem
acetamipridu na následně pěstované plodiny ve vegetačním období, v němž byl předtím
aplikován přípravek na ochranu rostlin ACEPTIR 200 SE.
Doporučuje se přípravek aplikovat mimo období aktivity včel a jiného opylujícího hmyzu.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
řepka olejka

4

4

4

4

jabloň

18

14

7

6

ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
řepka olejka

5

5

0

0

jabloň

30

30

20

15

Jabloň: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích
(≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.
Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. Vstup na ošetřený pozemek je možný až
za 2 dny aplikaci.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Aceptir 200 SE

Artiler
Systémově působící insekticid ve formě suspo emulze. Přípravek
působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem
listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých
dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká
dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému
spektru živočišných škůdců v řepce olejce a na jabloni.
Účinná látka: acetamiprid 200 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do jabloní.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody pro aplikaci v řepce olejce.
Balení: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, HDPE/PA COEX láhvi/ kanystru
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladováni +0 °C až + 30 °C
Působení přípravku:
Artiler je selektivní systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů, působící jako
neurotoxikant, tzn., blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Artiler působí systémově a translaminárně, jako kontaktní
a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé počáteční působení v porostu a dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.
Návod k použití:
1) Plodina,
oblast
použití

řepka olejka
ozimá
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Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

blýskáček řepkový

0,12–0,25 l/ha

39

1) od: 55 BBCH,
do: 66 BBCH

krytonosec
šešulový,
bejlomorka
kapustová

0,12–0,25 l/ha

39

1) od: 64 BBCH,
do: 69 BBCH

krytonosec
čtyřzubý

0,25–0,3 l/ha

39

1) od: 61 BBCH,
do: 67 BBCH

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

1) Plodina,
oblast
použití

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

14

1) od: 69 BBCH,
do: 71 BBCH

4) max. 1× za rok

14

1) od: 69 BBCH,
do: 74 BBCH

4) max. 2× za rok

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

mšice jabloňová,
mšice jitrocelová

0,125 l/ha

obaleč jablečný

0,2 l/ha

jabloň

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,
které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
Plodina,
oblast použití
jabloň
řepka olejka

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

Interval mezi
aplikacemi

750 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

14 dnů

200–300 l/ha

postřik

1× za rok

-

Doporučení pro aplikace v řepce:
1. Krytonosec čtyřzubý - je prvním insekticidním ošetřením řepky na jaře, v době aplikace
mohou být teploty pod 10 °C, proto je vhodné použít kombinace s pyrethroidy, které zajistí
rychlý a spolehlivý účinek společně se smáčedlem
0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON
0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON
2. Blýskáček řepkový - v době aplikace se v porostech řepky mohou vyskytovat první krytonosci šešuloví, Artiler je vhodné kombinovat s pyrethroidy, které zajistí rychlý a spolehlivý
účinek na krytonosce společně se smáčedlem, zároveň se tím posílí účinek na blýskáčka.
Pro spolehlivý účinek je důležité, aby pH postřikové jíchy bylo pod pH 6.
0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON
0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

3. Bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový - aplikace v době květu, vhodná kombinace
s pyrethroidy - okamžitý insekticidní účinek, v případě insekticidní kombinace je nutná aplikace mimo doby aktivního letu včel. Artiler zajistí dlouhodobý účinek pro ochranu šešulí
před poškozením larvami obou škůdců.
0,25 l/ha ARTILER + 0,1 l/ha XYSTON
0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON
0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

Dávkování volíme podle intenzity výskytu škůdce.
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Artiler

Artiler
Poznámky:
1. Postřik proti škůdcům (zejména savým) proveďte důkladně, postřikovou kapalinou pokryjte všechny části rostlin.
2. Doporučuje se přípravek aplikovat při teplotě nižší než 25 °C. Je-li teplota vyšší, proveďte ošetření ke konci dne.
3. V případě, že je nutné předčasně zlikvidovat pole, neaplikujte přípravky s obsahem
acetamipridu na následně pěstované plodiny ve vegetačním období, v němž byl předtím
aplikován přípravek na ochranu rostlin Artiler.
Doporučuje se přípravek aplikovat mimo období aktivity včel a jiného opylujícího hmyzu.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
řepka olejka

4

4

4

4

jabloň

18

14

7

6

ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
řepka olejka

5

5

0

0

jabloň

30

30

20

15

Jabloň: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích
(≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.
Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. Vstup na ošetřený pozemek je možný až
za 2 dny aplikaci.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Harpun
Účinná látka: pyriproxyfen 100 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemí a povrchové vody.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů
od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje úč. l. ze
skupiny neonikotinoidů (např. acetamiprid, thiakloprid, klothianidin, imidakloprid, thiamethoxam)
po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Balení: HDPE/PA láhev s přípravkem v množství 100 ml, 300 ml a 1 l;
HDPE/PA kanystr s přípravkem v množství 5 l

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladováni +5 °C až + 30 °C
Působení přípravku:
Pyriproxyfen působí proti celé řadě druhů hmyzu. Působí jako juvenilní analog hormonu
a regulátor růstu hmyzu. Zabraňuje vývoje larev a jejich přeměny do dospělosti, a tím znemožní jejich reprodukci.
Návod k použití:
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

1) Plodina, 2) Škodlivý
oblast
organismus,
použití
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

rajče,
okurka

molice skleníková

1,125 l/ha
(75 ml /100 l
vody)

3

jabloň

obaleč jablečný

1 l/ha

AT

1) od: 71 BBCH
do: 74 BBCH
2) na počátku
kladení

hrušeň

mera hrušňová

1 l/ha

AT

1) od: 51 BBCH,
do: 75 BBCH
2) larvy ve stádiu
vývoje L1–L3

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

1) od: 50 BBCH,
do: 89 BBCH
5) skleníky
2) při prvním výskytu
dospělců hmyzu
5) venkovní
porosty

5) venkovní
porosty

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
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Insekticid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený
k hubení škůdců na rajčatech a okurkách, jabloních a hrušních.

Harpun
Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

Interval mezi
aplikacemi

hrušeň

600–1 000 l/ha

postřik, rosení

1×/rok

-

jabloň

600–1 000 l/ha

postřik, rosení

2×/rok

14 dnů

rajče, okurka

1000–1 500 l/ha

postřik

2×

10 – 14 dnů

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
jabloň, hrušeň

35

25

20

15

Při aplikaci do jabloně a hrušně:
Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích ( ≥ 3° svažitosti),
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.
Další omezení:
Při použit ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace.
Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používaná biologická ochrana. Nedoporučuje se
pro aplikaci použít traktor bez uzavřené kabiny pro řidiče.
Při aplikaci v sadu se doporučuje použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou
kabinou pro řidiče typu 3 nebo 4 tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu - proti prachu, aerosolu, resp. parám. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru
po větru a od dalších osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s očima.
Zajistěte na místech/pracovištích, kde se nakládá s koncentrovaným přípravkem, dostatek
čisté vody pro případnou první pomoc pro výplach očí.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků.
Po skončení ruční aplikace a po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se
osprchujte. Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte / očistěte.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.
Ochranná lhůta pro vstup na ošetřený pozemek podle typu ošetřených ploch a prováděné činnosti:
1) zelenina (následné práce spojené s ošetřováním rostlin, včetně zalévání):
a) s OOPP (ochranný oděv, rukavice, obuv) - vstup druhý den po aplikaci
b) bez OOPP - vstup po uplynutí ochranné lhůty uvedené v tabulce rozsahu povoleného
použití přípravku
2) inspekční činnost (kontrola po postřiku) po provedené bazální aplikaci a na neobdělávané
zemědělské plochy - vstup až druhý den po aplikaci
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Účinná látka: lambda-cyhalothrin 50 g/kg
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemních a povrchových vod.
Balení: 1 l HDPE láhev se šroubovým uzávěrem
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +40 °C
Působení přípravku:
Účinná látka přípravku lambda-cyhalothrin patří do skupiny pyretroidů. Přípravek působí
proti savému a žravému hmyzu jako dotykový a požerový jed, není systemickým přípravkem.
Návod k použití:
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

14

2) podle
signalizace

6) sadbové,
konzumní

0,15 kg/ha

28

2) podle
signalizace

savý hmyz,
žravý hmyz

0,15 kg/ha

28

2) podle
signalizace

hořčice

savý hmyz,
žravý hmyz

0,15 kg/ha

56

2) podle
signalizace

kukuřice

bzunka ječná

0,15 kg/ha

AT

1) od 11 BBCH
do 13 BBCH
2) podle
signalizace

ječmen,
pšenice,
žito, oves,
tritikale

kohoutci, obaleč
obilní, kohoutci,
obaleč obilní, jako
přenašeči viróz

0,15 kg/ha

35

2) podle
signalizace

obilniny

mšice

0,1–0,15 kg/ha

AT

1) od 55 BBCH
do 71 BBCH
2) podle
signalizace

1) Plodina,
oblast
použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

brambor

mšice, mšice jako
přenašeči viróz

0,15 kg/ha

cibule

savý hmyz

cukrovka,
řepa krmná
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Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelných
granulí určený na ochranu obilnin a řepky olejky proti savému
a žravému hmyzu.

Kaiso Sorbie
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

7

2) podle
signalizace

6) semenné
porosty

0,15 kg/ha

7

2) podle
signalizace

mšice

0,15 kg/ha

56

2) podle
signalizace

dřepčík olejkový

0,15 kg/ha

56

1) na podzim,
na jaře
2) podle
signalizace

krytonosec šešulový,
bejlomorka kapustová

0,15 kg/ha

AT

1) od 60 BBCH
do 65 BBCH
2) podle
signalizace

krytonosec čtyřzubý,
krytonosec řepkový

0,15 kg/ha

AT

1) od 30 BBCH
do 35 BBCH
2) podle
signalizace

blýskáček řepkový

0,1 kg/ha

AT

1) od 50 BBCH
do 55 BBCH
2) podle
signalizace

1) Plodina,
oblast
použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

peluška
peluška,
hrách setý

řepka olejka

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

savý hmyz,
žravý hmyz

0,15 kg/ha

savý hmyz,
žravý hmyz

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

brambor, cibule, cukrovka,
hořčice, hrách, kukuřice, obilniny,
peluška, řepa krmná, řepka

200–400 l/ha

postřik

max. 1×

U obilnin se aplikuje vyšší dávka z uvedeného rozpětí při silnějším výskytu mšic.
Doporučení pro aplikaci v řepce:
Výhodná kombinace insekticidů proti všem škůdcům řepky
0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON
0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,1– 0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

Pro zvýšení účinnosti na rezistentní populace blýskáčka řepkového použijte kombinaci:
0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,2 l/ha PANGAEA BOOSTER + 0,1 l/ha XYSTON
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Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (lambda-cyhalotrin, deltametrin, alfa-cypermetrin, beta-cyflutrin,
bifentrin, cypermetrin, esfenvalerate, etofenprox, zeta-cypermetrin a další) po sobě bez
přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným
mechanismem účinku.
Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
řepka, obilniny, brambor,
cukrovka, řepka, obilniny,
brambor, cukrovka, hořčice,
kukuřice

12

6

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
řepka, obilniny, brambor,
cukrovka, řepa krmná, peluška, hrách, cibule, hořčice,
kukuřice

5

5

0

0

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti),
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Doplňková informace držitele rozhodutí o povolení - upřesnění podmínek aplikace:
Přípravek KAISO SORBIE se aplikuje pozemně plošným postřikem.
Přípravek KAISO SORBIE se nedoporučuje aplikovat při teplotách nad 25 °C.

Rapid
Postřikový pyrethroidní insekticid ve formě suspenze kapsulí pro
ředění vodou k ochraně pšenice, žita, tritikale, ovsa, řepky olejky,
hořčice bílé, máku setého, hrachu, řepy cukrové a krmné a brambor
proti některým druhům škodlivého hmyzu.
Účinná látka: gamma-cyhalothrin 60 g/l
Pro profesionální použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životního prostředí:
(SP1) Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem (nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody, zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
(SPe3) Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného pásma
4 m vzhledem k povrchové vodě.
Nebezpečný pro necílové členovce z čeledi mšicomarovitých (Aphidiidae) a dravých roztočů
(Phytoseiidae).
(SPe3) Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m
od okraje ošetřovaného pozemku.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců,
včel, půdních makroorganismů a mikroorganismů a necílových rostlin.
Balení: 1 l HDPE/PA láhev
Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby
Působení přípravku:
Rapid je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený proti některým druhům žravého a savého hmyzu. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed a vyznačuje
se též repelentním účinkem. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci
rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin (předpokladem je použití dostatečného množství postřikové kapaliny). Přípravek vykazuje dobrou účinnost i při nízkých teplotách. Při
vysokých teplotách (nad 23 °C) účinnost přípravku klesá. Rapid hubí dotykem a požerem
dospělce i larvy škodlivého hmyzu.
Spektrum účinnosti:
Rapid účinkuje spolehlivě na bejlomorku kapustovou, krytonosce šešulového, blýskáčky,
dřepčíky a další škodlivý hmyz v řepce ozimé, mšice v bramborách, cukrovce, hrachu,
obilninách a máku a další škůdce polních plodin a kultur.
Návod k použití:
Plodina, oblast
použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

brambor

mšice
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Dávkování

OL

Poznámka

0,08 l/ha

14

podle signalizace, max. 2×

Rapid
cukrovka,
řepa krmná

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

0,08 l/ha

28

podle signalizace, max. 2×

0,08 l/ha

28

podle signalizace, max. 2×

0,06–0,08 l/ha
dávka dle výskytu

28

podle signalizace, max. 2×

0,08 l/ha

28

podle signalizace, max. 2×

0,06–0,08 l/ha
dávka dle výskytu

14

podle signalizace, max. 2×

hrách

kyjatka hrachová

pilatka řepková

krytonosec kořenový

0,08 l/ha

28

podle signalizace, max. 2×

krytonosec makovicový

0,08 l/ha

28

podle signalizace, max. 2×

mšice maková

řepka olejka

Poznámka

mšice

dřepčíci rodu Phyllotreta,
dřepčík olejkový

obilniny

OL

blýskáček řepkový
hořčice bílá

mák setý

Dávkování

mšice

0,08 l/ha

28

podle signalizace, max. 2×

0,06–0,08 l/ha
dávka dle výskytu

28

podle signalizace, max. 2×

kohoutci

0,08 l/ha

28

podle signalizace, max. 2×

krytonosec čtyřzubý,
krytonosec řepkový

0,08 l/ha

28

podle signalizace, max. 2×

blýskáček řepkový

0,08 l/ha

28

podle signalizace, max. 2×

krytonosec šešulový,
bejlomorka kapustová

0,08 l/ha

28

podle signalizace, max. 2×

0,06–0,08 l/ha
dávka dle výskytu

28

podle signalizace, max. 2×

0,08 l/ha

28

podle signalizace, max. 2×

dřepčíci rodu Phyllotreta,
dřepčík olejkový
krytonosec zelný,
pilatka řepková

Aplikační poznámky:
Maximální počet ošetření na plodinu za vegetaci: 2×.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (cypermethrin, alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin,
bifenthrin, deltamethrin, etofenprox, gamma/lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další)
po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.
Poznámky:
V bramborách použijte podle signalizace, případně při zjištění prvních výskytů mšic.
V cukrovce a krmné řepě aplikujte podle signalizace, nebo při prvním zjištění škůdců v porostu.
V hrachu aplikujte podle signalizace, nebo při prvním zjištění škůdců v porostu.
V máku setém:
• proti krytonosci kořenovému aplikuje ihned při zjištění prvního náletu škůdce do porostu
(nejranější aplikace lze předpokládat v růstové fázi 1.–2. pravého listu máku setého; mák
setý ve fázi prvních pravých listů může být žírem krytonosce kořenového zcela zdecimován)
• proti krytonosci makovicovému je vhodným termínem aplikace růstová fáze háčkování
máku setého (před květem)
• proti mšici makové aplikujeme dle signalizace
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Plodina, oblast
použití

Rapid
V obilninách:
• proti mšicím na jaře aplikujeme dle signalizace jejich výskytu, nejpozději koncem květu
• proti mšicím, původcům virové zakrslosti ozimého ječmene a pšenice, na podzim aplikujte
při zjištění prvních výskytů mšic v porostu
• proti kohoutkům se aplikace provádí v průběhu líhnutí larev
V řepce jarní a hořčici bílé:
• proti blýskáčku řepkovému se prvé ošetření provádí na začátku prodlužovacího růstu,
kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky. Druhé ošetření se provádí v období
od prosvítání prvých poupat na okrajích květenství až do zakvétání.
• proti dřepčíkům na jaře aplikaci provádíme při prvním zjištění škůdců ve vzcházejícím porostu
• proti pilatce řepkové na jaře aplikujeme dle signalizace
V řepce ozimé:
• proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému aplikaci provádíme dle signalizace
(zpravidla od fáze žlutého poupěte do konce plného květu)
• proti blýskáčku řepkovému se prvé ošetření provádí na začátku prodlužovacího růstu, kdy
základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky. Druhé ošetření se provádí v období
od prosvítání prvých poupat na okrajích květenství až do zakvétání.
• proti krytonosci čtyřzubému a krytonosci řepkovému na jaře podle signalizace náletu stonkových krytonosců do porostů
• proti dřepčíkům na podzim aplikaci provádíme při prvním zjištění škůdců ve vzcházejícím porostu
• proti pilatce řepkové a krytonosci zelnému na podzim aplikujeme dle signalizace, zpravidla
od vzejití do konce října
Doporučení pro aplikaci v řepce:
Výhodná kombinace insekticidů proti všem škůdcům řepky
0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,06–0,08 l/ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON
0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,06–0,08 l/ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON

Množství aplikační kapaliny:
Přípravek se aplikuje v 200–400 l/ha postřikové kapaliny. Vyšší dávky vody se doporučují
pro ošetření porostů vyšších, hustších, případně porostů s velkou plochou zelené hmoty.
Předpokladem dosažení dobrého účinku, zejména na spodní části rostlin, je nutno zabezpečit dobré pokrytí rostlin postřikovou kapalinou.
Příprava aplikační kapaliny:
Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený doporučený objem. V případě
přípravy tank-mixů nemíchat přípravek s extrémně alkalickýmí přípravky. Před mícháním,
je vzhledem k různým formulacím nutné, ověřit jejich kompatibilitu. Při přípravě TM směsí
je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Sherpa 100 EW
Účinná látka: cypermethrin 100 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemí a povrchové vody.
Balení: HDPE/EVOH kanystr 5 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
SHERPA 100 EW je insekticidní přípravek obsahující účinnou látku cypermethrin, která
u hmyzu účinkuje jako rychle působící neurotoxin. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (lambda-cyhalothrin, gamma-cyhalothrin, cypermethrin, alfa-cypermethrin, deltamethrin, esfenvalerát,
etofenprox, tau-fluvalinát, pyrethriny, tefluthrin a další), po sobě bez přerušení ošetřením
jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Aplikujte podle signalizace, respektive při dosažení prahu škodlivosti
Návod k použití:
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

21

1) od: 10 BBCH,
do: 77 BBCH

5) pole

0,25 l/ha

21

1) od: 10 BBCH,
do: 75 BBCH

5) pole

blýskáček řepkový

0,15 l/ha

28

1) od: 50 BBCH,
do: 59 BBCH

5) pole

krytonosec šešulový

0,25 l/ha

28

1) od: 70 BBCH,
do: 75 BBCH

5) pole

dřepčík olejkový

0,25 l/ha

28

1) od: 10 BBCH,
do: 13 BBCH

5) pole

mandelinka
bramborová, mšice

0,25 l/ha

14

1) od: 10 BBCH,
do: 59 BBCH,
od: 70 BBCH,
do: 91 BBCH

5) pole

1) Plodina,
oblast
použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

pšenice,
ječmen,
žito, oves,
tritikale

řepka
olejka

brambor

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

mšice

0,25 l/ha

kohoutek černý
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Širokospektrální insekticidní přípravek ve formě emulze typu olej
ve vodě (EW) k hubení hmyzu ve vybraných plodinách.

Sherpa 100 EW
1) Plodina,
oblast
použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

zelí
hlávkové,
kapusta
růžičková,
brokolice,
květák

rajče

okrasné
rostliny
- do 150 cm
okrasné
rostliny
okrasné
rostliny
- do 150 cm
okrasné
rostliny

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

7

1) od: 10 BBCH,
do: 49 BBCH

5) pole

0,2 l/ha

3

1) od: 11 BBCH,
do: 59 BBCH,
od: 71 BBCH,
do: 85 BBCH

5) skleníky

0,3 l/ha

3

1) od: 11 BBCH,
do: 59 BBCH,
od: 71 BBCH,
do: 85 BBCH

5) skleníky

14

1) od: 45 BBCH,
do: 59 BBCH,
od: 73 BBCH,
do: 85 BBCH

5) pole
6) hrozny
moštové

OL
(dny)

můra zelná, bělásek
zelný, bělásek řepový,
blýskavky, můry, jarnice,
mšice, osenice rodu
Agrotis, osenice rodu
Noctua, osenice rodu

0,3 l/ha

mšice

blýskavky, osenice
rodu Agrotis, molice
skleníková, molice
bavlníková
křískovití, obaleč
mramorovaný, obaleč
jednopásý

réva

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování,
mísitelnost

0,3 l/ha

mšice, molice bavlníková,
molice skleníková, osenice rodu Agrotis, osenice
rodu Noctua, osenice
rodu Euxoa, můra zelná,
blýskavky, můry, jarnice,
bělásci, třásněnky, vrtalky, klopušky

0,25 l/ha

korovnice, listopasi rodu
Polydrusus, listohlodi
rodu Phyllobius

0,3 l/ha

5) pole
2

1) od: 10 BBCH,
do: 89 BBCH
5) skleníky

2

1) od: 10 BBCH,
do: 89 BBCH

5) pole

5) skleníky

OL je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito,
oves, tritikale

300–600 l/ha

postřik

1×

Interval mezi
aplikacemi

řepka olejka

300–600 l/ha

postřik

2×

21 dnů

brambor

300–1000 l/ha

postřik

2×

21 dnů

zelí hlávkové, kapusta
růžičková, brokolice,
květák

200–400 l/ha

postřik

2×

21 dnů

rajče

500–1000 l/ha

postřik

2×

21 dnů

réva

300–500 l/ha

postřik, rosení

2×/rok

21 dnů

okrasné rostliny

500–1000 l/ha

postřik, rosení

2×/rok

21 dnů
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Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ozimé obiloviny (pšenice, žito,
ječmen, oves, tritikale) - jarní
aplikace, brambor, řepka olejka
- jarní aplikace

8

4

4

4

Jarní obiloviny (pšenice, žito,
ječmen, oves, tritikale)

9

4

4

4

Řepka olejka - podzimní aplikace

9

5

4

4

Ozimé obiloviny (pšenice, žito,
ječmen, oves, tritikale) - podzimní
aplikace, hlávkové zelí, růžičková
kapusta, brokolice, květák,
okrasné rostliny do 150 cm

10

5

4

4

Réva

45

30

20

12

INSEKTICIDY

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Ozimé a jarní obiloviny (pšenice,
žito, ječmen, oves, tritikale)

5

0

0

0

Řepka olejka, brambor, hlávkové
zelí, růžičková kapusta, brokolice,
květák, okrasné rostliny do 50 cm

10

5

5

0

Réva, okrasné rostliny 50–150 cm

30

20

15

10

* Účinnost a fytotoxicita byla ověřena na těchto druzích: Chrysanthemum, Petunia, Begonia sp., Dipladenia sp., Ficus benjamina, Saint Paulia, Exacum sp., Cyclamen persicum,
Aster sp., Dianthus caryophyllus, Rosa sp., Gerbera sp., Lysianthus. Při použití v jiných
okrasných rostlinách ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.
Doporučení pro aplikaci:
Pro spolehlivou insekticidní účinnost je velice důležité pH postřikové jíchy, které by mělo být
v rozmezí pH 5–6.
Optimálního pH dosáhneme přidáním kyseliny citronové do postřikové jíchy.
100 g kyselina citronová na každých 100 l vody
Odměřené množství kyseliny citronové vsypeme za stálého míchání do nádrže aplikačního
zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání přidáváme další komponenty
tank mixu a vodu na stanovený objem.
Pro zvýšení účinnosti a prodloužení reziduálního působení je vhodné použít kombinaci
0,25–0,3 l/ha SHERPA + 0,2 l/ha AGRASTICK + 0,1 l/ha XYSTON
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Ozimé obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves, tritikale,) - jarní aplikace, brambor, řepka olejka
- jarní aplikace:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti),
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.
Jarní obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves, tritikale), řepka olejka - podzimní aplikace:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti),
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.
Ozimé obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves, tritikale) - podzimní aplikace, okrasné rostliny
do 150 cm:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti),
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.
Réva vinná:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti),
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 45 m
Při použití ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo
odstraněním kolonií během aplikace.
Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana.
Zvlášť nebezpečný pro včely:
Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní
při vyhledávání potravy.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou
látku typu pyretroidu (lambda-cyhalothrin, gamma-cyhalothrin, cypermethrin, alfa-cypermethrin, deltamethrin, esfenvalerát, etofenprox, tau-fluvalinát, pyrethriny, tefluthrin a další),
po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije za stálého míchaní do nádrže postřikovače naplněné
do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Připravenou aplikační kapalinu je třeba
bezodkladně spotřebovat.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Top Gun

Účinná látka: indoxakarb 300 g/kg (30% hm.)
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemí a povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Balení: HDPE/EVOH láhev se šroubovacím uzávěrem a přípravkem v množství 30 g, 60 g,
150 g, 250 g, 1 kg.
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Přípravek Top Gun je kontaktní a požerový insekticid pro použití v řepce a révě. Obsahuje indoxakarb, insekticid patřící do skupiny oxadiazinů, který působí na nervový systém
hmyzu, blokuje přenos sodíkových iontů do nervových buněk a tím paralyzuje nervovou
soustavu škodlivého organismu, expozice toxické dávky vede v důsledku ochrnutí k bezprostřednímu zastavení příjmu potravy.
Návod k použití:
1) Plodina,
oblast
použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

řepka olejka blýskáček řepkový
réva

obaleč mramorovaný

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

0,085 kg/ha

56

1) od: 51 BBCH
do: 59 BBCH

0,1 kg/ha

10

1) od: 53 BBCH
do: 61 BBCH

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

Interval mezi
aplikacemi

réva

400–800 l/ha

postřik, rosení

2×/rok

10–14 dnů

řepka olejka

400–800 l/ha

postřik

1×
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Postřikový insekticid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí
k ochraně řepky proti blýskáčku řepkovému a révy proti obaleči
mramorovanému.

Top Gun
Upřesnění použití:
Pro zvýšení účinnosti a prodloužení reziduálního působení je vhodné použít kombinaci
0,085 kg/ha TOP GUN + 0,2 l/ha AGRASTICK + 0,1 l/ha XYSTON
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou
látku indoxakarb, po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí,
necílových organismů a složek životního prostředí:
Plodina

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
réva

6

6

6

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
réva

5

0

0

0

Další omezení:
S přípravkem manipulujte tak, aby se minimalizovala prašnost.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru
od dalších osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Vstup na ošetřené pole s řepkou je možný až druhý den po aplikaci.
Vstup na ošetřené vinice je možný až za 10 dnů po poslední aplikaci a následnými OOPP
- ochranný oděv a rukavice.
Příprava aplikační kapaliny:
Odměřená dávka přípravku vsypte za stálého míchaní nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Připravenou aplikační kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Adjuvant s patentovanou revoluční technologií vyvinutou pro
překonání rezistence u hmyzu proti používaným insekticidním látkám
- lambda-cyhalothrin a alfa-cypermethrin v řepce proti rezistentním
populacím blýskáčka řepkového.
Účinná látka: piperonyl-buthoxid 805 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Balení: HDPE láhev 1 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Pangaea Booster působí na detoxikační systém škůdců. Inhybuje aktivitu enzymů
(Cytochrom P450) v tělech rezistentních jedinců proti pyrethroidům, čím nedojde
k metabolickému odbourání pyrethroidní účinné látky, která se naváže na receptor
nervováho vlákna a rezistentního jedince usmrtí. Prolamuje rezistenci hmyzích škůdců
k používaným insekticidům.
Návod k použití:
1) Plodina,
oblast
použití

řepka

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

podpora účinnosti

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

0,3 l/ha s přípravky
obsahující ú. l.
lambda-cyhalothrin
a alfa-cypermethrinu

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.

Pomocný prostředek se používá v tank-mix směsi s přípravky na ochranu rostlin na bázi
účinné látky lambda-cyhalothrin a alfa-cypermethrin v souladu s návody na jejich použití.
Je registrován pro použití v kombinaci s insekticidy s účinnou látkou lambda-cyhalothrin
a alfa-cypermethrin proti rezistentním jedincům blýskáčka řepkového a dřepčíků. Ověřuje
se použití s dalšími insekticidními látkami proti dalším škůdcům.

191

INSEKTICIDNÍ SYNERGISTA

Pangaea Booster

Pangaea Booster
Dopručení pro aplikaci:
Maximálního insekticidního účinku se dosáhne aplikací přímo na škůdce. Reziduální působení je velice krátké.
Dávka 0,15 l/ha - doporučujeme aplikovat za teplot do 20 °C a při nižším výskytu
blýskáčka řepkového nebo dřepčíků společně s insekticidy
Dávka 0,3 l/ha - doporučujeme aplikovat za teplot nad 20 °C a při vysokém výskytu
blýskáčka řepkového nebo dřepčíků společně s insekticidy
0,15–0,3 l/ha PANGAEA BOOSTER + 0,15 kg/ha KAISO SORBIE
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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FIXOR je regulátor růstu a vývoje ve formě rozpustného koncentrátu
(SL) určený k redukci nadměrné násady plodů u jabloní.
Účinná látka: kyselina 1-naftyloctová 100 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
Před použitím dobře protřepejte. Chraňte před mrazem.
Balení: 0,5 l, 1 l HDPE/COEX láhev
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby
Působení přípravku:
FIXOR je rostlinný růstový regulátor na snížení násady plodů u jabloně. Přípravek nemá
vliv na dozrávání ovoce. Účinná látka kyselina alfa-naftyloctová ze skupiny auxinů ovlivňuje
metabolismus rostlin a buněčné dělení. Podle termínu aplikace může tato látka způsobit
opad nadbytečných plodů.
Návod k použití - indikace
Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka 1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

redukce nadměrné
násady plodů

150 ml/ha

AT

1) ve f. 71 BBCH velikost
plodů do 10 mm

zabránění opadu plodů

150 ml/ha

7

Plodina,
oblast použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

jabloň
jabloň, hrušeň

1) od: 79 BBCH,
do: 87 BBCH

AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
OL je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Plodina, oblast
použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

Interval mezi
aplikacemi

jabloň

1000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok v BBCH 71,
2× za rok v BBCH 79–87

7 dnů

hrušeň

1000 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

7 dnů

K zabránění opadu plodů - první aplikace 14 dnů před sklizní, druhá aplikace nejpozději
7 dnů před sklizní.
Používejte hodně vody. Nepoužívejte mlžení.
Nepoužívejte v příliš velké koncentraci (max. 0,015 %), protože plody pak praskají a stanou
se moučnými.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení přípravku. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

193

REGULÁTORY RŮSTU

Fixor

Fixor
Upřesnění podmínek aplikace
Aplikujte tak, aby došlo k co nejdokonalejšímu ovlhčení stopek a plodů. Přípravek aplikujte
jen na suché stromy a pouze když se neočekává déšť.
Pokud možno aplikujte přípravek v odpoledních hodinách za teplého počasí.
Aplikace přípravku:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších
osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. Vstup na ošetřený pozemek je možný
druhý den po aplikaci. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních
prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv vyperte a OOPP očistěte.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Příprava postřikové kapaliny
Odměřené množství přípravku FIXOR přidejte do nádrže aplikačního zařízení naplněné
do poloviny vodou, důkladně promíchejte a doplňte na stanovený objem. Během přípravy
aplikační kapaliny a při aplikaci zajistěte účinné míchání. Vyvarujte se zbytků postřiku; připravujte vždy pouze takové množství postřiku, které beze zbytku spotřebujete.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

194

Postřikový přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL)
k regulaci růstu a vývoje - zvýšení odolnosti obilnin proti poléhání.
Účinná látka: ethephon 660 g/l, 51,7%
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.(Nečištěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
OPII. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Balení: láhev 1 l, kanystr 5 l, 10 l, 20 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Po aplikaci na list proniká ethephon do rostliny, kde se rozkládá na etylen, fosfát a chloridy.
Fyziologicky účinný je etylen. Přípravek zvyšuje odolnost proti poléhání zkrácením délky
stébla a zesílením buněčných stěn. Při zvýšené dávce dusíku a správné agrotechnice zvyšuje výnos zrna.
Návod k použití:
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

ječmen jarní

zvýšení odolnosti
proti poléhání

0,5 l/ha

AT

1) od: 31 BBCH,
do: 49 BBCH

pšenice ozimá,
ječmen ozimý,
tritikale ozimé,
pšenice jarní

zvýšení odolnosti
proti poléhání

0,75 l/ha

AT

1) od: 31 BBCH,
do: 49 BBCH

žito ozimé

zvýšení odolnosti
proti poléhání

1,1 l/ha

AT

1) od: 31 BBCH,
do: 49 BBCH

pšenice špalda

zvýšení odolnosti
proti poléhání

0,6 l/ha

AT

1) od: 31 BBCH,
do: 45 BBCH

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice
jarní, pšenice ozimá, pšenice špalda,
tritikale ozimé, žito ozimé

100–400 l/ha

postřik

1×
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Flordimex® 660

Flordimex® 660
Upřesnění použití:
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Pěstování následných plodin bez omezení.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech.
Další omezení:
Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších
osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Vstup na ošetřený pozemek je možný minimálně druhý den po aplikaci.
Další údaje a upřesnění:
Přípravek se aplikuje na suché rostliny, déšť do 4–5 hodin po aplikaci snižuje účinnost
přípravku.
Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné
do poloviny vodou a doplňte vodou na požadovaný objem. Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky vpravujte do nádrže odděleně.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Limitar je růstový regulátor ve formě emulgovatelného koncentrátu
(EC) ke zkrácení stébla a zvýšení odolnosti proti poléhání v ozimé
a jarní pšenici, ozimém a jarním ječmeni, ovsu setém, tritikale a žitu.
Účinná látka: trinexapac-ethyl 250 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
Balení: 5 l, 10 l HDPE kanystr
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby
Zařazení přípravku z hlediska ochrany
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, savců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
Působení přípravku:
LIMITAR je růstový regulátor, na bázi účinné látky trinexapac-ethyl ze skupiny cyklohexandionů, který je používán ke zkrácení stébla rostlin, což zvyšuje odolnost proti polehání
a chrání úrodu u ozimé pšenice a jarní pšenice, ozimého ječmene a jarní ječmene, ovsa
setého, tritikale a žita. Inhibuje syntézu giberelinů a tím dochází k zastavení prodlužovacího
růstu rostlin. LIMITAR je v převážné míře přijímán zelenými částmi rostlin a je rychle rozváděn do meristematických pletiv, kde způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Po aplikaci dochází k omezení růstu, zesílení stébla a zvýšení odolnosti k poléhání.
Návod k použití - indikace:
Plodina/oblast
použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka 1) k plodině
2) ŠO
3) OL

pšenice ozimá

zkrácení stébla, zvýšení
odolnosti proti poléhání

0,4 l/ha

AT

1) od: 30 BBCH,
do: 39 BBCH

pšenice jarní

zkrácení stébla, zvýšení
odolnosti proti poléhání

0,4 l/ha

AT

1) od: 30 BBCH,
do: 33 BBCH

ječmen ozimý

zkrácení stébla, zvýšení
odolnosti proti poléhání

0,4 l/ha

AT

1) od: 30 BBCH,
do: 32 BBCH

ječmen ozimý

zkrácení stébla, zvýšení
odolnosti proti poléhání

0,6 l/ha

ječmen jarní

zkrácení stébla, zvýšení
odolnosti proti poléhání

0,5 l/ha

AT

1) od: 29 BBCH,
do: 33 BBCH

tritikale, žito, oves

zkrácení stébla, zvýšení
odolnosti proti poléhání

0,4 l/ha

AT

1) od: 30 BBCH,
do: 32 BBCH

1) od: 37 BBCH,
do: 39 BBCH

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
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Limitar

Limitar
Plodina, oblast
použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

ječmen, pšenice, oves,
tritikale, žito

200–500 l/ha

postřik

max. 1×

Ošetření pšenice ozimé se provádí postemergentně na jaře od začátku sloupkování
(BBCH 30) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).
Ošetření ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře v dávce 0,4 l/ha od začátku
sloupkování (BBCH 30) do stádia 2. kolénka (BBCH 32) nebo v dávce 0,6 l/ha od vývojové
fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37) do fáze plně rozvinutého praporcového
listu (BBCH 39).
Ošetření pšenice jarní se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 30)
do fáze 3. kolénka (BBCH 33).
Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně od konce odnožování (BBCH 29)
do fáze 3. kolénka (BBCH 33).
Ošetření žita, tritikale a ovsa se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH
30) do fáze 2. kolénka (BBCH 32).
Aplikujte pouze v porostech ohrožených polehnutím. Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech. Neaplikujte na mokrý porost nebo v době kdy se očekává mráz nebo déšť.
Ošetření může způsobit, že klasy zůstanou vzpřímené až do sklizně.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.
Příprava postřikové kapaliny
Před použitím zajistěte, aby veškeré náčiní pro aplikaci bylo čisté. Přidejte polovinu požadovaného množství vody a začněte míchat. Pak přidejte požadované množství přípravku
LIMITAR. Pokračujte v míchání a doplňte nádrž na požadovaný objem. Během přípravy
aplikační kapaliny a při aplikaci je nutné zajistit účinné míchání.
Aplikace přípravku
Přípravku LIMITAR se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači (středně jemné kapky; aplikační tlak 2–3 bar).
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Postřikový přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k regulaci růstu ječmene ozimého, pšenice ozimé a okrasných rostlin
a k zvýšení odolnosti proti poléhání ječmene ozimého, pšenice
ozimé, pšenice jarní, ovsa a žita ozimého, k podpoře odnožování
ječmene jarního.
Účinná látka: chlormekvát chlorid 750 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Balení: 10 l HDPE kanystr
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +35 °C
Působení přípravku:
Novacel je přijímán listovou plochou, v případě aplikace zálivkou i kořeny; má systémový
účinek. Účinná látka přípravku chlormekvát chlorid (kvarterní amonné soli) ovlivňuje prodlužovací růst, zkracuje a zesiluje internodia, podporuje růst kořenového systému a u obilnin podporuje také odnožování.
Návod k použití - indikace:
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

okrasné rostliny

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

regulace růstu

0,15–0,4
l/ha

AT

1) v období
intenzivního
růstu

ječmen ozimý

zvýšení jistoty
přezimování,
zahuštění porostu

1,5 l/ha

AT

1) od 14 BBCH
do 15 BBCH

ječmen jarní

podpora
odnožování

0,6 l/ha

AT

1) od 14 BBCH
do 23 BBCH

oves

zvýšení odolnosti
proti poléhání

1,5 l/ha

AT

1) od BBCH 31
do BBCH 32

pšenice ozimá

zvýšení jistoty
přezimování,
zvýšení odolnosti
proti poléhání,
zahuštění porostu

1,5 l/ha

AT

1) od 14 BBCH
do 30 BBCH

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
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Novacel

Novacel
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

pšenice jarní

zvýšení odolnosti
proti poléhání

0,8–1,5 l/ha

AT

1) od 23 BBCH
do 29 BBCH

žito ozimé

zahuštění porostu

1,5 l/ha

AT

1) od BBCH 21
do BBCH 22

řepka olejka

zvýšení jistoty
přezimování

2 l/ha

AT

1) od 15 BBCH
do 16 BBCH

6) pro technické
účely

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

pšenice, ječmen, oves,
žito, řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

1×

200–1 000 l/ha

postřik
rosení

1×

okrasné rostliny

Chlormekvát, také známý jako ChlorCholineChlorid (CCC), slouží v některých zemích jako
hlavní růstový regulátor používaný v zemědělství. Podporuje statnější růst tím, že inhibuje
prodlužování buněk a snižuje riziko polehávání, což má za následek zvýšení výnosu na hektar, zejména v případě obilí a řepky.
CCC je ve formě tekutého koncentrátu, ředitelného vodou, určený pro kontrolu růstu a vývoje:
obilovin, řepky a okrasných rostlin. CCC pozitivně ovlivňuje fyziologické procesy v metabolismu rostlin a výrazně přispívá k lepšímu využití živin, zvýšení výnosů a zlepšení kvality rostlin.
Novacel - výhody použití:
• Vyšší odolnost v zimě.
• Posiluje kořenový systém.
• Pozitivní vliv na růst nadzemní biomasy.
• Vynikající pro zahušťování porostů a posílení stonků.
• Snižuje poléhání vegetace.
• Usnadňuje sklizeň.
• Zvyšuje vitalitu a celkový zdravotní stav vegetace.
• Přispívá ke snižování výskytu houbových chorob.
• Reguluje růst a tvorbu okrasných rostlin.
Řepka:
Pro úspěšné pěstování řepky je vhodné používat Novacel, který zvyšuje odolnost porostů
proti mrazu, vytváří dobré podmínky pro výnos a poskytuje ochranu před houbovými chorobami.
Tento produkt aktivuje zvýšený rozvoj a posílení kořenového systému, dochází k tvorbě většího počtu úžlabních pupenů a nabízí celkově lepší kontrolu nadzemní části.
Novacel, také způsobuje snížení obsahu vody v rostlinném pletivu, čímž zvyšuje toleranci
rostliny vůči nízkým teplotám.
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Obilniny:
Novacel je také běžným růstovým regulátorem používaným na obilniny.
Použití tohoto produktu pomůže zvýšit přežití rostlin v zimních měsících, podporuje odnožování a zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání.
Doporučujeme použít Novacel na jaře pro zahuštění řídkých porostů a v porostech poškozených v průběhu zimy.
Novacel je výjimečný svým vlivem na proces růstu a zvýšení stability stonku.
Jeho použití má za následek zkrácení stonku, posílení jeho přízemních částí a zesílení jeho
stěny. V důsledku toho se výrazně zvýší odolnost proti polehávání.
Použití přípravku Novacel zajistí celkově snadnější sklizeň, vyšší výnos a zlepšení kvality zrna.
Okrasné rostliny:
Růstový regulátor Novacel je velkým přínosem pro pěstitele okrasných rostlin a jeho využití
v okrasném zahradnictví je na vzestupu.
Výrobek lze použít k regulaci růstu rostlin v květináčích, letniček pěstovaných pro výsadbu
na záhony nebo pro urychlení růstu rostlin v květináčích a okrasných stromů, určených především pro růst v kontejnerech.
Ošetřené rostliny jsou kompaktnější a hezčí na pohled.
Novacel reguluje výšku rostliny a zlepšuje její tvar, zvyšuje násadu poupat a snižuje množství
mladých výhonků u kvetoucích rostlin.
Rostliny určené k řezu tak mají silnější a pružnější stonky.
Ošetřené rostliny mají intenzivně zelené listy, kratší internodia a hustší listoví, kratší hlavní
a postranní výhonky a více květů.
V zimním období během omezený přístup světla zůstanou ošetřené rostliny kompaktní, nevytahují se a zachovají si přírozený vzhled a kvalitu.
Zákazy a omezení:
Zákaz zkrmování na zeleno, silážování a senážování plodin ošetřených účinnou látkou
chlormekvát.
Zrno nebo sláma obilovin ošetřené účinnou látkou chlormekvát lze zkrmovat.
Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.
Vliv na fermentační procesy u ječmene jarního konzultujte s držitelem povolení.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Novacel

Cereantis
Je to rostlinný růstový stimulátor určený k ošetření osiva a aplikaci
na list v průběhu vegetace. Obsahuje huminové látky z leonarditu
a polyethylenglykoly.
Účinná látka: polyethylenglykoly 70 %
huminové látky z Leonarditu 5 %
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
Balení: HDPE láhev 1 l, HDPE kanystr 10 l
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C,
při zmrznutí přípravek neztrácí své vlastnosti. V takovém případě ponechte kanystr na teplém místě, kde pozvalna rozmrzne.
Působení přípravku:
Cereantis je rostlinný růstový stimuláter určený pro moření osiva a aplikaci na list v průběhu
vegetace.
• zvyšuje fixaci přípravků na povrchu listů
• rychle proniká přes voskovou vrstvu a kutikulu do rostlinných pletiv i za nepříznivých podmínek - sucho, vysoké teploty, silná vosková vrstva, zaprášený povrch listů, díky tomu působí jako nosič pro ostatní přípravky
• při aplikaci s herbicidy snižuje herbicidní stres u citlivých plodin - mák, zeleniny
• podporuje růst rostlin a rozvoj kořenového systému
• moření - zvyšuje klíčivost a vzcházivost semen, stimuluje zakořeňování sazenic a řízků
• zvyšuje odolnost rostlinných pletiv vůči nízkým teplotám
Cereantis zvyšuje odolnost rostlin k stresovým podmínkám, zvyšuje účinnost přípravků na
ochranu rostlin, což vede ke zvýšení výnosu a kvalitě pěstovaných plodin.
Návod k použití - indikace:
Plodina/oblast
použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití
podpora klíčení

obilniny

podpora odnožování, posílení
růstu kořenů, zvýšení počtu
klásků v klasu

Dávkování,
mísitelnost
0,5 l/t

kukuřice
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Poznámka 1) k plodině
2) ŠO
3) OL
moření
1) BBCH 21–25

0,5 l/ha

podpora vývoje klasu a zrn,
HTS
podpora klíčení

OL

1) BBCH 39–45
0,5 l/t

moření

podpora zakořenění, snížení
stresu ze zamokření nebo
nízkých teplot

0,5 l/ha

1) BBCH 13–15
3.–5. list

podpora růstu a vývoje rostlin

0,5 l/ha

1) BBCH 17–18
7.–8. list

Plodina/oblast
použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití
podpora klíčení

Dávkování,
mísitelnost
0,5 l/t

OL

Poznámka 1) k plodině
2) ŠO
3) OL
Moření

podpora růstu a rozvoje
kořene

0,5 l/ha

1) BBCH 14–16
4.–6. list

odpora růstu a základů květů

0,5 l/ha

1) BBCH 31–35
prodlužovací růst

zvýšení nasazení počtu lusků,
zvýšení počtu semen v lusku

0,5 l/ha

1) BBCH 55–59
butonizace

luskoviny

podpora klíčení a vzcházení

0,5 l/t

moření

podpora růstu a rozvoje
kořene, zesílení kořenového
krčku a zvýšení jistoty
přezimování

0,5 l/ha

1) BBCH 14–16
4.–6. list

podpora růstu a rozvoje
kořene, podpora větvení

0,5 l/ha

1) BBCH 31–35
prodlužovací růst

sjednocuje kvetení, zvyšuje
nasazení šešulí a zvyšuje
počet semen v šešuli

0,5 l/ha

1) BBCH 55–59
butonizace

podpora klíčení a vzcházení

0,5 l/t

řepka

slunečnice

podpora rozvoje kořenového
systému, snížení herbicidního
stresu, podpora růstu

0,5 l/ha

1) BBCH 14–18
2.–4. pár listů

podpora růstu, podpora
vývoje květních úborů

0,5 l/ha

1) BBCH 31–51

3% roztok
2 hodiny

namáčení hlíz

podpora růstu a vývoje
postranních výhonů

0,5 l/ha

1) BBCH 14–15

podpora vývoje hlíz

0,5 l/ha

1) BBCH 55–59

podpora vyzrávání hlíz,
zvýšení obsahu škrobu

0,5 l/ha

1) BBCH 70–73

3% roztok
2 hodiny

namáčení řízků

podpora klíčení a vzcházení

brambory

podpora rašení a zakořenění
vinná réva

moření

podpora kvetení

1,0 l/ha

1) BBCH 57

podpora vývoje bobulí
v hroznech

1,0 l/ha

1) BBCH 71
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Cereantis

Cereantis
Plodina/oblast
použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití
podpora klíčení a vzcházení

cukrova řepa

moření
1) BBCH 14–15
4 – 6 list

podpora růstu kořenového
systému

0,5 l/ha

1) BBCH 31–33
počátek uzavírání
porostu, spojování
listů v řádku

0,5 l/ha

1) BBCH 38–39
uzavření porostu,
spojení listů mezi
řádky

3% roztok
2 hodiny

namáčení sazeni

podpora kvetení, zvýšení
násady plodů

1,0 l/ha

1) BBCH 57–59
před květem

podpora vývoje plodů,
zvýšený výnosu

1,0 l/ha

1) BBCH 71
po odkvětu

podpora klíčení a vzcházení

cibule, česnek

Poznámka 1) k plodině
2) ŠO
3) OL

0,5 l/ha

podpora zakořenění

rajčata, paprika,
lilek

3% roztok
2 hodiny

OL

podpora růstu kořenového
systému, snížení herbicidního
stresu

podpora růstu bulvy, zvýšení
výnosu

ovoce

Dávkování,
mísitelnost

3% roztok
2 hodiny

moření

podpora růstu a rozvoje
kořenového systému

0,5 l/ha

1) BBCH 13–15
3.–5. listů

podpora kvetení a násady
plodů

0,5 l/ha

1) BBCH 51–53
butonizace

podpora rašení a vzcházení

0,5 l/t

moření

podpora rozvoje kořenového
systému a růstu nadzemní
hmoty

0,5 l/ha

1) BBCH 16–39
od 6. listu

podpora růstu podzemní
palice a zvýšení obsahu silic

0,5 l/ha

1) BBCH 41–43
aktivní růst

podpora klíčení a vzcházení

0,5 – 1,0 l/t

podpora růstu kořenového
systému a růstu nadzemní
hmoty

0,5 l/ha

1) BBCH 16–39
od 6. listu

podpora kvetení

0,5 l/ha

1) BBCH 55–59
butonizace

podpora vývoje semen,
zvyšuje HTS

0,5 l/ha

1) BBCH 71–75
po odkvětu

moření

mák
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Plodina/oblast
použití

okurky, melouny

zelí

mrkev

jahody

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka 1) k plodině
2) ŠO
3) OL

podpora klíčení a vzcházení

3% roztok
2 hodiny

namáčení osiva

podpora růstu kořenového
systému a růstu nadzemní
hmoty

0,5 l/ha

1) BBCH 17–19
3.–5. listů

podpora kvetení a vývoje
plodů

0,5 l/ha

1) BBCH 51–53
aktivní růst

podpora klíčení a vzcházení

0,5 l/t

podpora růstu kořenového
systému a růstu nadzemní
hmoty

moření

0,5 l/ha

1) BBCH 17–19
aktivní růst

zvýšení výnosu hlávek

0,5 l/ha

1) BBCH 41–43
formování hlávky

podpora klíčení a vzcházení

3% roztok
2 hodiny

namáčení osiva

podpora růstu kořenového
systému a růstu nadzemní
hmoty

0,5 l/ha

1) BBCH 13–15
3.–5. list

podpora růstu kořenového
systému a růstu nadzemní
hmoty

0,5 l/ha

1) BBCH 19–41
spojování listů
do řádků

podpora rašení a vzcházení

3% roztok
2 hodiny

namáčení řízků

urychluje vývoj květů, porosty
rovnoměrně kvetou

0,5 l/ha

1) BBCH 57–59
před květem

vliv na vývoj, velikost
a vyrovnanost plodů,
rovnoměrné dozrávání, vyšší
výnos

0,5 l/ha

1) BBCH 71–73
po odkvětu

Cereantis lze použít společně s biologickými přípravky, mořidly, přípravky na ochranu rostlin
a listovými hnojivy.
Při aplikaci v tank mixu Cereantis působí jako smáčedlo a antistresové činidlo
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Cereantis

Novastim K
Rostlinný stimulátor pro zvýšení výnosu a kvality rostlinné
produkce, pro omezení stresů rostlin během vegetace,
pro rychlejší regeneraci poškozených kultur.
Účinná látka: 4-nitrofenol K 9 g/l
2-nitrofenol K 6 g/l
2 methoxy-5-nitrofenol K 3 g/l
Novastim K je rostlinný stimulátor určený ke zvýšení výnosu a kvality rostlinných produktů,
ovlivňuje pohyb plasmy v buňkách rostlin, což se projevuje lepším zakořeňováním, lepším
příjmem živin a intenzivnějším růstem, výrazně pomáhá rostlinám překonávat stres (např.
po negativním působení některých pesticidů, po poškození rostlin mrazem, krupobitím,
přesazením apod.)
Řepka ozimá a jarní
Podzim:
Aplikace se provádí na podzim společně s regulatory růstu a insekticidy proti škůdcům.
Podporuje růst kořenů a zesílení kořenového krčku.
0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,75 l/ha ORIUS 25 EW + 0,15 kg/ha KAISO SORBIE
Jaro:
První jarní aplikace se provádí s regulatory růstu a insekticidy proti krytonoscům.
Slabé porosty - společná aplikace podporuje větvení a růst kořenů
Silné porosty - zkrácení a vyrovnání větví a podpora růstu kořenů
0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,25–0,3 kg/ha BUZZ ULTRA DF + 0,08 l/ha RAPID
0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,75 l/ha ORIUS 25 EW + 0,15 kg/ha KAISO SORBIE
Druhá aplikace se provádí společně s insekticidy proti blýskáčku řepkovému na počátku
kvetení.
Aplikace v tomto termínu pozitivně ovlivňuje kvetení a nasazení počtu šešulí.
0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,08 l/ha RAPID
0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,1 kg/ha KAISO SORBIE
Třetí aplikace se provádí společně s insekticidy nebo fungicidy proti bejlomorce kapustové,
krytonosci šešulovému a hlízence.
Aplikace v tomto termínu pozitivně ovlivňuje výnos semen a zesiluje stěnu šešulí.
0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,8 l/ha FUNDAND 450 SC + 0,2 l/ha ACEPTIR 200 SE
0,2 l/ha NOVASTIM K + 1,0 l/ha TAZER + 0,2–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE
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Ozimé obilniny
První aplikace se provádí co nejdříve na jaře společně s regulatory růstu na bázi CCC.
Slabé porosty - společná aplikace podporuje odnožování a růst kořenů
Silné porosty - vyrovnání odnoží, podpora růstu kořenů a vývoje klasu
0,2 l/ha NOVASTIM K + 1,0–1,5 l/ha NOVACEL
Druhá aplikace se provádí společně s regulatory růstu na počátku sloupkování.
Při aplikaci v tomto termínu dojde k vyrovnání odnoží, podpora vývoje klasu a rozvoj kořenového systému.
0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,2–0,3 l/ha LIMITAR
Další aplikace se provádí společně s fungicidy na počátku metání - pozitivně ovliňuje kvalitativní parametry zrna a výnos.
0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,75 l/ha GRAFITE
Jarní obilniny
První aplikace se provádí v průběhu odnožování pro zvýšení počtu plodných odnoží a lepšímu zakořenění - lepší příjem vody a živin, vyšší odolnost následným přísuškům.
0,2 l/ha NOVASTIM K + 1,0–1,5 l/ha NOVACEL
Druhá aplikace se provádí společně s fungicidy na počátku metání pozitivně ovliňuje kvalitativní parametry zrna kromě sladovnického ječmene.
0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,75 l/ha GRAFITE
Tank Mix: Novastim K je možné kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.
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Novastim K

Slimet
Moluskocidní přípravek ve formě granulované návnady k ochraně
polních plodin, zelenin, ovocných plodin a révy vinné proti slimákům.
Účinná látka: metaldehyd 30 g/kg
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
SPe 6 Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany vodních organismů, včel,
ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
Balení: LDPE nebo papírový sáček s obsahem 100 g, 200 g, 500 g, 750 g; 1 kg přípravku
třívrstvý papírový pytel s obsahem 10 kg a 25 kg přípravku.
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Působení přípravku:
Přípravek Slimet je moluskocid s požerovým a kontaktním účinkem. Obsahuje účinnou látku metaldehyd, poškozující důležité slizniční buňky slimáka, takže ten je znehybněn, dokud
nedojde k úhynu. Návnada musí být zcela nebo částečně absorbována škůdci. Návnada je
odolná vůči dešti. Návnada se mírně zvětší s vlhkostí bez ztráty atraktivity a účinku.
Rozsah povoleného použití:
Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

slimáci

7 kg/ha

AT

1) od: 00 BBCH,
do: 29 BBCH

kukuřice

slimáci

7 kg/ha

AT

1) od: 00 BBCH,
do: 29 BBCH

ovoce bobulovité
a drobné mimo jahod

slimáci

7 kg/ha

AT

1) od: výsadby,
do: 69 BBCH

jádroviny,
peckoviny

slimáci

7 kg/ha

AT

1) od: 00 BBCH,
do: 69 BBCH

réva

slimáci

7 kg/ha

AT

1) od: 00 BBCH,
do: 69 BBCH

Plodina,
oblast použití

Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

obilniny,
řepka olejka

Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení
sklizně

AT = ochranná lhůta je daná odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní
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Plodina, oblast použití
obilniny, řepka olejka,
kukuřice, ovoce bobulovité
a drobné mimo jahod,
jádroviny, peckoviny, réva

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací
v plodině

Interval mezi
aplikacemi

rozhoz

3×

7 dnů

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.
Čištění aplikačního zařízení:
Použité aplikační zařízení, ochranné pracovní prostředky a pomocné nádoby opláchne 3%
roztokem sody a umyjte 3× vodou. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod
Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a čištění aplikačního zřízení:
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1
Ochrana očí a obličeje: není nutná
Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN ISO 13982-1, nebo jiný ochranný
oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové
holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)
Další omezení:
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného/oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí.
Ochranný oděv a OOPP vyperte, resp. očistěte.
Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata (zejména pro psy). Zabraňte vstupu domácích
zvířat na ošetřený pozemek.
Ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí
zvířata.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

209

MOLUSKOCIDY

Slimet

Magic
Neionické trisiloxanové smáčedlo a penetrant ve formě rozpustného
koncentrátu (SL), zvyšující pokryvnost ošetřených částí rostlin
aplikační kapalinou.
Účinná látka: heptamethylsiloxan 33–40 %
polyether (Polyether) 10–15 %
polyether-polymethylsiloxan-kopolymer 45–50 %
silanamin (Silanamine) <5 %
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Balení: 1 l a 5 l HDPE/PA láhev nebo kanystr
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Magic se vyznačuje dvojím mechanizmem účinnosti. Díky výraznému snížení povrchového napětí aplikačních kapalin zvyšuje jejich přilnavost a pokryvnost a zajišťuje tak nejen
jejich lepší distribuci na ošetřovaných rostlinách, ale umožňuje jejich pronikání i do obtížně
přístupných míst. Kromě toho se podílí na rychlém pronikání aplikačních kapalin do rostlin
a to nejen otevřenými průduchy, ale i hydrofobními stěnami buněčných membrán a to nejen
rostlin, ale i houbových patogenů. Podílí se tak značnou měrou na snížení ztrát, ke kterým
dochází smytím deštěm, odpařováním nebo UV zářením a zároveň výrazně zlepšuje kurativní a dlouhodobou účinnost systémových fungicidů. V doporučovaných dávkách je Magic
vůči ošetřovaným rostlinám tolerantní a může být použit se všemi přípravky na ochranu
rostlin a listovými hnojivy. Na rozdíl od jiných siloxanových smáčedel výrazně méně pění,
což usnadňuje přípravu aplikačních kapalin.
Návod k použití:
Plodina

Škodlivý
organismus

plodiny s vysokým indexem
listové plochy
(chmel, ovocné
dřeviny, réva)

ostatní plodiny
a oblasti použití
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Dávkování,
mísitelnost

OL

zlepšení pokryvnosti
a distribuce aplikačních kapalin, zlepšení
pronikání a zvýšení
odolnosti proti dešti

200–300 ml/ha nad 400 l vody/ha,
TM - fungicidy, akaricidy, insekticidy,
herbicidy, desikanty a regulátory
růstu

-

zlepšení pokryvnosti
a distribuce
aplikačních kapalin

100 ml/ha při 100–400 l vody/ha,
TM - fungicidy, akaricidy, insekticidy,
herbicidy včetně použití herbicidů
na nezemědělské půdě a železnicích, desikanty a regulátory růstu

Poznámka

OL dle
použitého
přípravku

OL dle
použitého
přípravku

Magic
Škodlivý
organismus

ostatní plodiny
a oblasti

použití zlepšení
pronikání a zvýšení
odolnosti proti dešti

Dávkování,
mísitelnost
až 200 ml/ha při 100–400 l vody/ha,
TM - fungicidy, akaricidy, insekticidy,
herbicidy včetně použití herbicidů
na nezemědělské půdě a železnicích, desikanty a regulátory růstu

OL

Poznámka

OL dle
použitého
přípravku

Upřesnění použití:
Při aplikaci nesmí být zasaženy plodiny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.
Magic je možno používat v kombinaci s registrovanými:
- fungicidy
- akaricidy a insekticidy
- herbicidy, včetně herbicidů určených k totálnímu hubení plevelů na nezemědělské půdě
a železnicích
- desikanty a regulátory růstu
Podmínky použití a ochranná lhůta se řídí podle použitého přípravku, s nímž je Magic kombinován. Prostředek je možno použít v kombinaci s listovými hnojivy s výjimkou močoviny.
Magic nepoužíváme v těch případech, kdy se domníváme, že samotný aplikovaný přípravek
nebo listové hnojivo může mít problémy s tolerancí vůči ošetřované plodině.
V takových případech se doporučuje provést před ošetřením test fytotoxicity na malé části
porostu nebo několika rostlinách za podmínek, které lze očekávat v době ošetření.
Další omezení:
Při aplikaci nesmí být zasaženy plodiny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.
Příprava aplikační kapaliny:
Při použití přípravku Magic naplníme aplikační zařízení ze vodou a za stálého míchání přidáme odměřené množství přípravku na ochranu rostlin. Po důkladném promíchání přidáme
odměřené množství Magic a za stálého míchání doplníme nádrž na požadovaný objem.
Připravenou aplikační kapalinu je nutno spotřebovat ihned po její přípravě. Nekombinovat
s jinými typy pomocných látek a smáčedel.
Čištění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku:
Způsob čistění aplikačního zařízení se řídí podle přípravku, k němuž je Magic přidáván.
Další údaje a upřesnění:
Riziko za poškození vyplývající z faktorů, které jsou mimo dosah kontroly výrobce nese
spotřebitel.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Plodina

Speedy
Neionické smáčedlo ve formě rozpustného koncentrátu,
zvyšující pokryvnost a přilnavost postemergentních herbicidů
(např. sulfonylmočovin), fungicidů a herbicidů na bázi glyfosátů.
Účinná látka: alkoxylovaný alkohol (≤ 98%)
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby
Působení přípravku:
Speedy je určen především pro využití se všemi typy postemergentních herbicidů (zejména
sulfonylmočovin) a herbicidů, jejichž účinnou látkou je glyfosát. Výrazně snižuje povrchové
napětí aplikačních kapalin a zvyšuje jejich smáčivost, stejně jako pokryvnost a rychlost
příjmu. Umožňuje tak jejich lepší distribuci na ošetřovaných rostlinách. Díky dokonalé přilnavosti tak zvyšuje i odolnost aplikačních kapalin vůči dešti. Při použití plochých trysek
snižuje podíl jemných kapek a tím přispívá ke snížení úletů. V doporučených dávkách je
kompaktibilní se všemi formulacemi přípravků na ochranu rostlin. Speedy je stabilní ve vodních roztocích a to jak při nízkém, tak i vysokém pH aplikačních kapalin. Díky svému složení
výrazným způsobem zvyšuje rychlost příjmu a tím spolehlivost přípravků.
Použití:
Speedy je určen jako smáčedlo především v kombinacích se všemi typy postemergentních
herbicidů (např. sulfonylomočovin) fungicidů a herbicidů na bázi glyfosátů.
Podmínky použití a ochranná lhůta se řídí podle použitého přípravku, s nímž je Speedy
kombinován.
Při aplikaci nesmí být zasaženy kulturní rostliny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.
Dávkování:
při kombinacích s herbicidy používáme dávku 50 ml/ha. Minimální dávka vody je 100 l/ha.
Při vyšším množství vody se snižuje doporučená koncentrace a tím i účinnost.
Návod k použití - indikace:
Plodina

Škodlivý
organismus

všechny plodiny, nezemědělská
půda včetně železnic

zlepšení vlastností
aplikační kapaliny

Dávkování,
mísitelnost

OL

50 ml/ha

AT

Poznámka

Příprava aplikační kapaliny: Při použití smáčedla Speedy naplníme nádrž postřikovače
do ¾ vodou a za stálého míchání přidáme odměřené množství herbicidu na bázi glyfosátů.
Po důkladném promíchání přidáme odměřené množství Speedy a za stálého míchání doplníme nádrž na požadovaný objem.
Připravenou aplikační kapalinu je nutno spotřebovat ihned po její přípravě.
Upozornění: Nekombinovat s jinými typy pomocných látek a smáčedel.
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Xyston

Složení: 40% trisiloxanové organosilikonové kopolymery
40% esterifikovaný rostlinný olej
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Balení:
1 l a 5 l HDPE/PA láhev nebo kanystr
Doba použitelnosti:
2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Působení přípravku:
Xyston se vyznačuje dvojím mechanizmem účinnosti. Díky výraznému snížení povrchového napětí aplikačních kapalin zvyšuje jejich přilnavost a pokryvnost a zajišťuje tak nejen
jejich lepší distribuci na ošetřovaných rostlinách, ale umožňuje jejich pronikání i do obtížně
přístupných míst. Kromě toho se podílí na rychlém pronikání aplikačních kapalin do rostlin
a to nejen otevřenými průduchy, ale i hydrofobními stěnami buněčných membrán a to nejen
rostlin, ale i houbových patogenů. Podílí se tak značnou měrou na snížení ztrát, ke kterým
dochází smytím deštěm, odpařováním nebo UV zářením a zároveň výrazně zlepšuje kurativní a dlouhodobou účinnost systémových fungicidů. V doporučovaných dávkách je Xyston vůči ošetřovaným rostlinám tolerantní a může být použit se všemi přípravky na ochranu
rostlin a listovými hnojivy. Na rozdíl od jiných siloxanových smáčedel výrazně méně pění,
což usnadňuje přípravu aplikačních kapalin.
Návod k použití:
Plodina

Škodlivý
organismus

Všechny
plodiny

zlepšení pokryvnosti
a distribuce aplikačních kapalin,
zlepšení pronikání a zvýšení
odolnosti proti dešti

Dávkování,
mísitelnost
0,15 l/ha,
TM - fungicidy, akaricidy,
insekticidy, herbicidy,
desikanty, regulátory růstu
a listová hnojiva

OL

Poznámka

OL dle
použitého
přípravku
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Smáčedlo a penetrant ve formě rozpustného koncentrátu (SC),
obsahující trisiloxanové organosilikátové kopolymera a esterifikovaný
rostlinný olej zvyšující přilnavost, pokryvnost ošetřených částí rostlin
a průnik aplikační kapaliny do rostlinných pletiv.

Xyston
Upřesnění použití:
Při aplikaci nesmí být zasaženy plodiny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.
Xyston je možno používat v kombinaci s registrovanými:
• fungicidy
• akaricidy a insekticidy
• herbicidy, včetně herbicidů určených k totálnímu hubení plevelů na nezemědělské půdě
a železnicích
• desikanty a regulátory růstu
Podmínky použití a ochranná lhůta se řídí podle použitého přípravku, s nímž je Xyston kombinován. Prostředek je možno použít v kombinaci s listovými hnojivy s výjimkou močoviny.
Xyston nepoužíváme v těch případech, kdy se domníváme, že samotný aplikovaný přípravek nebo listové hnojivo může mít problémy s tolerancí vůči ošetřované plodině.
V takových případech se doporučuje provést před ošetřením test fytotoxicity na malé části
porostu nebo několika rostlinách za podmínek, které lze očekávat v době ošetření.
Další omezení:
Při aplikaci nesmí být zasaženy plodiny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.
Příprava aplikační kapaliny:
Při použití přípravku Xyston naplníme aplikační zařízení ze 3/4 vodou a za stálého míchání přidáme odměřené množství přípravku na ochranu rostlin. Po důkladném promíchání
přidáme odměřené množství Xyston a za stálého míchání doplníme nádrž na požadovaný
objem.
Připravenou aplikační kapalinu je nutno spotřebovat ihned po její přípravě. Nekombinovat
s jinými typy pomocných látek a smáčedel.
Čištění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku:
Způsob čistění aplikačního zařízení se řídí podle přípravku, k němuž je Magic přidáván.
Další údaje a upřesnění:
Riziko za poškození vyplývající z faktorů, které jsou mimo dosah kontroly výrobce nese
spotřebitel
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Zemin
Neionické smáčedlo určené pro profesionální uživatele v kombinaci
s preemergentními a časně postemergentními herbicidy.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Působení přípravku:
Zemin výrazně zlepšuje pokryvnost aplikačních kapalin a díky zvýšené přilnavosti zvyšuje
i jejich odolnost vůči dešti. Při doporučeném dávkování je možno jej využít při aplikacích
na list v kombinacích se všemi typy přípravků na ochranu rostlin, osvědčil se v především
kombinacích s preemergentními a časně postemergentními herbicidy, kdy při aplikaci
na půdu umožňuje vytvoření dokonalého postřikového filmu a to i v takových situacích, kdy
příprava půdy nebyla právě ideální a pozemek je značně hrudovitý.
Za normálních podmínek je Zemin selektivní vůči všem zemědělským kulturám. V každém
případě je nutno dodržovat při aplikaci podmínky dané výrobcem použitých přípravků,
se kterými je Zemin kombinován.
Použití:
Zemin je určen především do kombinací se všemi typy registrovaných preemergentních
a časně postemergentních herbicidů v termínech od zasetí až do období krátce po vzejití
(časně post). Stejně tak lze Zemin využít v situacích, kdy aplikovaný herbicid je nutné krátce
po aplikaci zapravit do půdy. Podmínky použití a ochranné lhůty se řídí podle použitého
přípravku s nimiž je Zemin formou tankmixu kombinován. Při aplikaci nesmí být zasaženy
kulturní rostliny, ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.
Dávkování:
- u preemergentních aplikací herbicidů 150 ml/ha
- při aplikacích krátce po vzejití (časně postemergentně) 80–100 ml/ha
Návod k použití - indikace:
Plodina

Škodlivý
organismus

Dávkování,
mísitelnost

OL

všechny plodiny

zlepšení vlastností
aplikační kapaliny

150 ml/ha TM s preemergentně
používanými herbicidy

-

zlepšení vlastností
aplikační kapaliny

80–100 ml/ha TM s časně
postemergentně používanými
herbicidy

všechny plodiny

Poznámka

max. počet aplikací
v plodině: 1× za rok
-

Ochranná lhůta se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje. Pomocný prostředek Zemin se používá v tank-mix směsi s herbicidy v souladu s návody na jejich použití.
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Složení: polyether-polydimethylsiloxan-kopolymer

Zemin
Příprava aplikační kapaliny:
Při použití Zeminu naplníme nádrž postřikovače ze 3/4 vodou a za stálého míchání přidáme
odměřené množství přípravku na ochranu rostlin. Po důkladném promíchání přidáme odměřené množsví Zeminu. Za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na požadovaný
objem.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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Pasivní pomocný prostředek k omezení předsklizňových
a sklizňových ztrát řepky olejky, hořčice, hrachu, fazolu, bobu, sóji,
slunečnice, máku, lnu, pelušky, lupiny, svazenky, jetele lučního,
jetele bílého, jetele nachového, vojtěšky a trav, k ochraně všech
plodin proti negativnímu působení sucha a negativního působení
atmosférické a srážkové vlhkosti, ochraně zrna všech obilnin
a udržení jejich kvalitativních ukazatelů.
Účinná látka: synthetický latex 44 % hm (450 g/l)
alkyl-phenyl-hydroxy-polyoxyethylene 10 % hm (100 g/l)
Před použitím přípravku si důkladně pročtěte návod na použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečisťujte vody pomocným přípravkem nebo jeho obalem (Nečistěte aplikační
zařízení v blízkosti povrchové vody/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Balení: 5 l HDPE kanystr
Působení pomocného prostředku:
AGRASTICK je prostředek, který vytváří na povrchu klasů, šešulí a lusků jemný film, který
zabraňuje ztrátám semen před a při sklizni, vytvoří na cílovém povrchu tenkou latexovou
vrstvu, která rychle schne a vytvoří polopropustnou polymerní membránu. Polopropustná
membrána umožňuje transpiraci vody z rostliny, ale zároveň chrání rostlinu před pronikáním vody do rostlinných pletiv. To má za následek omezení samovolného praskání na minimum, což výrazně snižuje ztrátu semen před a při sklizni.
Návod k použití - indikace:
Plodina,
oblast použití

Škodlivý
organismus

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka

řepka olejka jarní i ozimá

omezení předsklizňových
a sklizňových ztrát

0,5–1 l/ha

AT

pozemně

hrách, fazol, bob, sója,
slunečnice, mák, len,
peluška, lupina, svazenka,
jetel luční, jetel bílý, jetel
nachový, vojtěška a trávy

omezení předsklizňových
a sklizňových ztrát

0,5–1 l/ha

AT

pozemně

obilniny

omezení předsklizňových
a sklizňových ztrát,
ochrana zrna a udržení jeho
kvalitativních parametrů

0,5 l/ha

AT

pozemně

všechny plodiny

ochrana proti negativnímu
působení sucha i atmosférické
vody, ochrana zrna/semen
a udržení jejich kvalitativních
parametrů

0,2 l/ha

AT

pozemně

AT je dána technologickým termínem ošetření
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Agrastick

Agrastick
Šešule a lusky rovnoměrně dozrávají, ztrácí vlhkost a elastický film zabraňuje průniku
vlhkosti do šešulí, zabraňuje samovolnému praskání šešulí a lusků, což má příznivý vliv
na výnos, HTS i obsah oleje.
Při použití v obilninách se vytváří na klasech elastická polopropustná membrána, která při
nepříznivých podmínkách chrání klas a zabraňuje pronikání vody do klasů a zrna v období
dozrávaní porostů před sklizní.
Všechny plodiny: ošetřené části rostlin přípravkem AGRASTICK jsou odolnější proti
nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako jsou: déle trvající sucho, negativní působení
atmosférické a srážkové vlhkosti (déšť, rosa) především v době dozrávání, ošetření
pozitivně ovlivňuje kvalitativní ukazatele semen/zrna.
Při aplikaci herbicidů, fungicidů, insekticidů a regulátorů růstu za vysokých teplot, nízké
vlhkosti vzduchu a silné voskové vrstvě na rostlinách je vhodné, spíše nutné, použít pomocný
přípravek Agrastik a smáčedlo Speedy pro zajištění jejich rychlé účinnosti. Toto doporučení
se týká především při použití nízkých dávek postřikové jíchy - 100–150 l/ha vody.
PESTICIDY + 0,2 l/ha AGRASTICK + 0,05 l/ha SPEEDY
Tato kombinace zajistí:
 dokonalé ulpění postřikové jíchy na povrchu listu se silnou voskovou vrstvou
 zpomalí zasychání postřikové jíchy na povrchu listu
 zajistí dostatečné nabobtnání voskové vrstvy za vysokých teplot a nízké vzdušné vlhkosti
na povrchu listu a tím umožní rychlé proniknutí systémových pesticidů do rostliny
 výrazně omezí riziko snížené účinnosti následnými srážkami po aplikaci
Pokyny pro aplikaci
Řepka olejka jarní i ozimá: Přípravek aplikujte v době, kdy polovina šešulí změnila barvu
z tmavozelené na světlozelenou, šešule jsou ještě pružné a mohou se lehce ohýbat, aby
vytvořily tvar U nebo V bez prasknutí a ztráty semen ze šešulí, tj. přibližně 3–4 týdny před
sklizní řepky (BBCH 79 do BBCH 89)
Doporučená dávka pomocného přípravku: 0,5–1 l/ha.
Doporučená dávka vody: 200–300 l/ha.
Aplikační dávka: V případě hustého porostu použijte vyšší doporučenou dávku s vyšším
množstvím vody na hektar pro dosažení dokonalého pokrytí porostu.
Hrách, fazol, bob, sója, peluška, lupina, svazenka, jetel luční, jetel bílý, jetel nachový,
vojtěška a trávy: Přípravek AGRASTICK aplikujte v dávce 0,5–1 l/ha v době, kdy plodina
začíná dozrávat a semena obsahují 40–50 % vody. V tomto období je porost ještě žlutý
a lusky jsou ještě jasně zelené a pružné, případně kožovité, semena jsou už vyvinutá
a tuhá, tj. přibližně 15–20 dní před sklizní.
Doporučená dávka pomocného přípravku: 0,5–1 l/ha.
Doporučená dávka vody: 100–200 l/ha
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Slunečnice, mák, len: Přípravek AGRASTICK aplikujte v dávce 0,5–1 l/ha v době, kdy
plodina začíná dozrávat, a semena obsahují 40–50 % vody.
Doporučená dávka pomocného přípravku: 0,5–1 l/ha.
Doporučená dávka vody: 200–300 l/ha
Obilniny: Pro ochranu zrna a udržení jeho kvalitativních ukazatelů během dozrávání,
aplikujte dávku 0,5 l/ha. Optimálním termínem aplikace je BBCH 87 (žlutá zralost), nebo při
vlhkosti zrna 30 % a méně.
Doporučená dávka pomocného přípravku: 0,5 l/ha.
Doporučená dávka vody: 100–150 l/ha
Všechny plodiny: Aplikujte v dávce 0,2 l/ha v období nepříznivých povětrnostních
podmínek (např. déletrvající sucho) pro ochranu porostu proti odparu a pro lepší využití
vody v rostlině, kdy dochází k lepšímu uchycení živin na povrchu listů a jejich přenosu přes
listy do rostliny.
Doporučená dávka pomocného přípravku: 0,2 l/ha.
Doporučená dávka vody: 150–200 l/ha
Použití pomocného prostředku AGRASTICK v doporučených směsích nebylo Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavem hodnoceno z hlediska bezpečnosti a účinnosti pro takto
ošetřené plodiny, při aplikaci každé směsi je nutné postupovat v souladu s §51 zákona č.
326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 327/2012 Sb.
Při aplikaci nesmí být zasaženy kulturní rostliny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.
Při aplikaci přípravku na části plodin určené k přímému konzumu se doporučuje dodržet
interval min. 4 týdny před předpokládanou sklizní.
VLIV NA UŽITEČNÉ A JINÉ NECÍLOVÉ ORGANISMY
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel, hospodářských a domácích
zvířat, zvěře, ptactva, necílových členovců, žížal a půdních organismů.
V případě společné aplikace s přípravky na ochranu rostlin, jako první vlijte do postřikovače
přípravek na ochranu rostlin a až po důkladném promíchání přidejte pomocný přípravek
AGRASTICK. Aplikační kapalinu spotřebujte ihned po jeho přípravě.
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POMOCNÉ PROSTŘEDKY

Agrastick

Mesh
Pasivní pomocný prostředek na ochranu rostlin ve formě emulze
typu olej ve vodě (EW) určený k omezení ztrát při sklizni hrachu,
řepky olejky, máku setého, bobu, lupiny bílé, svazenky vratičolisté
a trav a k ochraně zrna obilnin a udržení jeho kvalitativních
ukazatelů.
Účinná látka: karboxylovaný styren butadien kopolymer 455,5 g/l
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Balení: COEX láhev, obsah plnění 1 l
HDPE kanystr, obsah plnění 5 l
Doba použití: 3 roky od data výroby.
Působení pomocného prostředku:
Řepka, luskoviny, trávy: Mesh je určen k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát.
Po aplikaci vytváří na rostlinách tenkou vrstvu latexu, který na vzduchu rychle zasychá
a vytváří trvale elastickou polopropustnou membránu. Ta umožňuje vysychání šešulí či
lusků a zamezuje pronikání vody do pletiv. Mesh omezuje praskání šešulí a lusků a vypadávání semen, čímž snižuje předsklizňové a posklizňové ztráty.
Obilniny: Při použití v obilninách Mesh vytváří na klasech trvale elastickou polopropustnou
membránu, která během nepříznivých podmínek zabraňuje pronikání vody do klasů a zrna
v období zrání porostu před sklizní. Tím snižuje pravděpodobnost napadení klasů houbovými chorobami, udržuje porost v optimálním stavu před sklizní a zejména přímo pozitivně
ovlivňuje kvalitativní ukazatele zrna pro zpracovatelský průmysl včetně pádového čísla či
následného klíčivého potenciálu sklizeného zrna.
Návod k použití - indikace:
Plodina,
oblast použití

Škodlivý
organismus

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka

hrách, řepka olejka,
mák setý, bob,
lupina bílá, svazenka
vratičolistá

omezení ztrát při sklizni

0,8–1,0 l/ha

AT

BBCH 80–88

trávy

omezení ztrát při sklizni

0,8–1,0 l/ha

AT

1) semenné porosty

obilniny

ochrana zrna, udržení
jeho kvalitativních
ukazatelů

1,0 l/ha

AT

od BBCH 87

Ochranná lhůta se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje. Pomocný prostředek lze použít max. 1× v plodině.
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Dávka vody:
pozemní aplikace: 200–500 l/ha, obilniny 100–200 l/ha
Termín aplikace:
Mesh aplikujte v BBCH 80–88, asi 3–4 týdny před sklizní. Šešule by v době aplikace měly
být světle zelené, pružné a lze je ohnout do tvaru písmene U nebo V, aniž by došlo k jejich
prasknutí. U hrachu je nejvhodnější termín v době, kdy semena začínají hořknout. U obilnin
pro ochranu zrna a udržení jeho kvalitativních ukazatelů je optimálním termínem aplikace
BBCH 87 (žlutá zralost) nebo při vlhkosti zrna 30 % a méně. U hustých porostů použijte
vyšší aplikační dávku.
Způsob aplikace: Pomocný prostředek se aplikuje pozemně.
Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství pomocného prostředku se za stálého míchání vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, rozmíchá se a doplní vodou na předepsaný objem.
V případě společné aplikace s přípravky na ochranu rostlin, jako první vlijte do postřikovače
přípravek na ochranu rostlin a až po důkladném promíchání přidejte pomocný přípravek
AGRASTICK. Aplikační kapalinu spotřebujte ihned po jeho přípravě.
Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.
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POMOCNÉ PROSTŘEDKY

Mesh

Boron HighTec 190
Listové hnojivo plně rozpustné ve vodě s jedinečnou formulací bóru
AcidPlex pro jeho maximální příjem rostlinou. Po rozpuštění ve vodě
vytváří mírně kyselou reakci (jedinečnost mezi listovými hnojivy
s obsahem bóru), která zlepšuje absorpci bóru rostlinou a zvyšuje
kompatibilitu a možnost míchání s ostatními přípravky na ochranu
rostlin.
Složení: 190 g/kg bór, neobsahuje chloridy
Balení: papírový pytel s HDPE folií 10 kg
Faktory zvyšující nedostatek bóru v rostlině:
 lehké písčité půdy
 nízký obsah organické hmoty
 vápnění půdy
 sucho
 intenzivní hnojení draslíkem a dusíkem
 nedostatečný obsah fosforu v půdě
Návod k použití:
Boron HighTec 190 se používá v období, kdy jsou rostliny velmi citlivé na nedostatek bóru,
který způsobuje omezení růstu, zhoršení metabolismu sacharidů a bílkovin, a ovlivňuje vývoj generativních orgánů, což celkově vede ke snížení výnosu.
Bór je velice špatně pohyblivý v rostlině, proto je důležité ho aplikovat několikrát během
vegetace.
Boron HighTec 190 díky jedinečné formulaci AcidPlex je možné a výhodné aplikovat společně s herbicidy, fungicidy, insekticidy a regulátory růstu.
Řepka olejka
Podzim:
1–2 kg/ha ve fázi 4 až 8 listů (BBCH 14–18)
Jaro:
1–2 kg/ha ve fázi dlouživého růstu
1–2 kg/ha ve fázi zelených poupat
1–2 kg/ha na počátku květu
Cukrová řepa
1–2 kg/ha ve fázi 4–8 pravých listů (BBCH 14–18)
1–2 kg/ha ve fázi 9 a více listů až uzavírání porostu (BBCH 19–31)
2 kg/ha ve fázi uzavírání porostu až kompletní uzavření porostu (BBCH 32–39)
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LISTOVÁ HNOJIVA

Boron HighTec 190
Kukuřice
1 kg/ha ve fázi 2–6 pravý list (BBCH 12–16)
1 kg/ha ve fázi 9 a více rozvinutých listů (BBCH 19)
1 kg/ha ve fázi prodlužovacího růstu (BBCH 30–39)
Obilniny
0,25–0,5 kg/ha ve fázi počátku sloupkování (BBCH 30–32)
0,25 kg/ha ve fázi počátek metání (BBCH 49–51)
Brambory
1–2 kg/ha ve fázi počátku tvorby postranních výhonů (BBCH 20–30)
1–2 kg/ha ve fázi počátek zakládání hlíz (BBCH 40)
1–2 kg/ha ve fázi viditelné základy květů na hlavním stonku (BBCH 51)
Paprika
1 kg/ha ve fázi 3–7 vyvinutý list na hlavním stonku
1 kg/ha ve fázi viditelné základy květů
1 kg/ha ve fázi začátek kvetení
Rajčata
1 kg/ha ve fázi 8–9 vyvinutý list
1 kg/ha ve fázi začátek kvetení
1 kg/ha ve fázi 3. vyvinuté květenství na hlavním stonku
1 kg/ha ve fázi 6. vyvinuté květenství na hlavním stonku
Okurky
1 kg/ha ve fázi prvních bočních výhonů
1 kg/ha ve fázi 2. rozkvetlého květu na prodlužujícím se stonku
1 kg/ha ve fázi 6. rozkvetlého květu na prodlužujícím se stonku
Brukvovitá zelenina
1 kg/ha ve fázi 4 pravých listů
1 kg/ha ve fázi 8 pravých listů
Kořenová zelenina
Veškerá kořenová zelenina: 5.–8. pravý list 1 kg/ha
Mrkev: 1. aplikace: 9 a více listů 1 kg/ha, 2. aplikace: kořen dosahuje 70–80 % typického
průměru 1 kg/ha.
Luskoviny
1. aplikace: začátek prodlužovacího růstu: hrášek 1 kg/ha, fazole 1 kg/ha, 2. aplikace:
tvorba květenství 1 kg/ha
Jádroviny (jabloň, hrušeň)
1. aplikace: fáze zeleného poupěte (BBCH 56) 1 kg/ha, 2. aplikace: začátek květu 1 kg/ha,
3. aplikace: konec květu 1 kg/ha, podzim 2 ošetření se začátkem 1 týden po sklizni 1 kg/ha
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Boron HighTec 190
Peckoviny
1. aplikace: viditelné bílé vrcholky květů 1 kg/ha, 2. aplikace: začátek květu 1 kg/ha,
3. aplikace konec květu 1 kg/ha.
Malina
1. aplikace: vývoj květenství 1 kg/ha, 2. aplikace: začátek květu 1 kg/ha, 3. aplikace:
po sklizni, stále ještě zelené listy (BBCH 91), maliny poskytují více plodů na dvouletých
výhonech, 1 kg/ha.
Rybíz
1. aplikace: vývoj květenství 1 kg/ha, 2. aplikace: začátek květu 1 kg/ha, 3. aplikace:
po sklizni, stále zelené listy 1 kg/ha
Jahodník
1. aplikace: první uzavřená květní poupata–začátek květu 1 kg/ha, 2. aplikace: kvetení 1 kg/ha,
3. aplikace: vadnutí květů, většina okvětních plátků opadlá 1 kg/ha.
Réva vinná
1. aplikace: začátek květu 1 kg/ha, následně po 7–10 dnech 1 kg/ha.
Všechny plodiny citlivé na nedostatek bóru mohou být ošetřené hnojivem Boron HighTec 190
bez toho, aby jim hrozilo poškození. Dávky a počet ošetření závisí od druhu půdy a výživném
stavu rostlin.
Doporučené množství vody: 150–400 l/ha.
Příprava postřikové kapaliny: naplňte nádrž postřikovače 3/4 vodou, zapněte míchání a přidejte určené množství hnojiva. Po chvíli doplňte vodou na požadovaný objem. Postřikovou
kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Při případných tank-mixech nejprve nasypte
hnojivo kvůli jeho schopnosti kondenzovat a okyselovat vodu.
Poznámky: Míchání s jinými agrochemikálie je povoleno: Boron HighTec 190 se může aplikovat společně s většinou dostupných agrochemikálií pro aplikaci na poli. Před přípravou
směsi v nádrží postřikovače se doporučuje otestovat mísitelnost v malém vzorku a v malém
množství vody mimo postřikovač. Hnojivo se může aplikovat všemi typy postřikovačů. Doporučená aplikace: středními a jemnými kapkami při zapnutém míchadle. Aplikace by se
měla provádět během bezvětrného počasí, za oblačných podmínek nebo brzy ráno nebo
večer. Nepřekračovat doporučené dávky.
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Kapalné listové PK hnojivo s dodatečným obsahem hořčíku a zinku
pro foliární aplikaci v kukuřici, řepce ozimé a mnoha dalších
zemědělských plodinách.
Složení: Draslík jako vodorozpustný K 2O (60 g/l)
Fosfor jako vodorozpustný P2O5 (430 g/l)
Hořčík jako vodorozpustný MgO (70 g/l)
Zinek (30 g/l)
Balení: kanystr 10 l HDPE, karton 2×10 l, kanystr 5 l HDPE, karton 4×5 l
Doba použití: 24 měsíců od data výroby
Návod k použití:
Plodina

Dávkování

Poznámka

kukuřice

2,5–5,0 l/ha

od minimálně 4.–6. listu kukuřice, vyšší dávku použijte při více
olistěném porostu pro dosažení maximálně efektivní absorpce
hnojiva porostem

obilniny

2,5–5,0 l/ha

v průběhu plného odnožování až počátku sloupkování, při nutnosti
opakujte v 10–14 denních intervalech. Vhodná je rovněž aplikace
od počátku metání do konce květu (BBCH 51–69).

řepka olejka

2,5–5,0 l/ha

podzim - v období od 6–8 vyvinutých listů
jaro - na počátku prodlužovacího růstu řepky až do počátku
kvetení

bob, hrách

2,5–5,0 l/ha

při výšce plodiny 10–15 cm a při nutnosti opakujte po 10–14 dnech
ve stejné dávce

cukrovka,
krmná řepa

2,5–5,0 l/ha

optimálně ve fázi 4–6 listů, tj. v období vyvinutého 2.–3. páru listů
a aplikaci při nutnosti opakujte během 10–14 dní

Doporučení pro aplikaci:
Peloton je možné aplikovat společně s herbicidy, fungicidy, insekticidy a regulátory růstu.
Používejte min. 200 l postřikové kapaliny na 1 ha.
Důkladně protřepejte kanystr před použitím.
Při aplikaci nejdříve naplnit postřikovač na 50 % objemu, během míchání přidat hnojivo
Peloton a doplnit postřikovač vodou na požadovaný objem.
Neaplikujte Peloton za přímého slunečního záření a při teplotě vyšší než 25 °C.
Doporučený termín aplikace jsou pozdní odpolední, večerní, event. časné ranní hodiny.
Upozornění: Peloton je mísitelný s většinou účinných látek přípravků na ochranu rostlin,
výjimkou je účinná látka pyridate.
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Peloton

Nitrifin DMPP®
Pomocná půdní látka s inhibitorem nitrifikace
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost

Hodnota

DMPP (3,4 - dimethyl-1H-pyrazol fosfát) v %

18

Hustota v g/cm3 min.

1,1

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10,
rtuť 1, arzen 20, chrom 50.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +30 °C
Balení: HDPE kanystr 10 a 20 l, IBC kontejner 1 000 l
Rozsah a způsob použití:
Stabilizátor dusíku (inhibitor nitrifikace) pro použití s koncentrovanými kapalnými hnojivy
typu DAM, SAM, SADAM apod. resp. k vodním roztokům močoviny a tekutými statkovými
hnojivy (kejda, močůvka, hnojůvka apod).
Nitrifin DMPP® je stabilizátor dusíku, který zvyšuje účinnost dusíku v tekutých statkových
a organických hnojivech a kapalných minerálních hnojivech. Obsahuje účinnou látku
DMPP (dimethylpyrazol fosfát).
Nitrifin DMPP® zpomaluje mikrobiologickou přeměnu amonného dusíku na dusík nitrátový
a snížuje aktivity bakterie Nitrosomas v půdě, která přeměňuje amonný iont na dusitan
(NO2), který je dále transformován na dusičnan (NO3) bakteriemi rodu Nitrobacter a Nitrosolobus. Zachování dusíku v amonné formě nám zajistí vyšší účinnost dusíku. Kromě
oddálení přeměny z amoniaku na dusičnany se vyhneme nežádoucímu účinku dusičnanů
v rostlinách používaných k výživě zvířat a lidí. Omezuje tím ztráty vyplavením a denitrifikací.
V závislosti na teplotě, povaze půdy a hodnotě pH se může stabilní amonný dusík udržet
v ornici čtyři až deset týdnů. Dávky dusíku tak mohou být spojeny.
Nitrifin DMPP® lze používat se všemi statkovými, organickými i minerálními hnojivy, která obsahují vysoký podíl amonného dusíku nebo v nichž dochází k rychlé mineralizaci dusíku (zejména kejda a močůvka, organické zbytky z výroben bioplynu, DAM, SAM, SADAM, apod.)
Amonný dusík z organických a minerálních hnojiv se v půdě rychle přeměňuje na dusičnany v závislosti na teplotě, vlhkosti a stavu půdy. Aplikaci přípravku Nitrifin DMPP® se
tento proces výrazně zpomalí. Díky tomu má rostlina po výrazně delší dobu k dispozici N
v amonné formě, což je pro ni z fyziologického hlediska výhodné. Použitím stabilizátoru
dochází ke zpoždění a přeměna dusičnanu amonného na dusičnan může být až 10 týdnů.
Výrazně zlepšuje vliv hnojiva na růst rostlin. Amonná forma N se na rozdíl od dusičnanů
z půdy nevyplavuje. Obzvláště v případě silných srážek, které jsou spojeny s rizikem vyplavování dusičnanů, je účinek přípravku prokazatelný.
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Obecné pokyny:
U cisteren s čerpadlem přidejte Nitrifin DMPP® ještě před plněním cisterny. Pro aplikaci
Nitrifin DMPP® můžete rovněž použít běžné postřikovače s obvyklými tryskami.
Orientační dávky hnojiva v l/ha DAM 390 + Nitrifin DMPP® (l/ha)
Obilniny

150–350 + (1,3–3,1)

Okopaniny

200–400 + (1,8–3,5)

Olejniny

250–350 + (2,2–3,1)

Krmné plodiny

100–150 + (0,9–1,4)

Zelenina

150–200 + (1,4–1,8)

Při přípravě se postupuje tak, že se do nádrže dá potřebný objem NP, potom určené množství vody, určené množství inhibitoru Nitrifin DMPP® a nakonec DAM 390. Po naplnění je
nutno obsah nádrže minimálně 15 minut promíchat.
Orientační dávky hnojiva v l/ha SAM + Nitrifin DMPP® (l/ha)
100–150 l + 0,7–1 l

Obilniny

150–400 l + 1–3 l

Okopaniny
Olejniny

100–200 l (řepka 300 l) l + 0,7–1,5 l a + (2,2 l)

Zelenina

150–400 l + 1–3 l

Pro hnojení během vegetace je optimální dávka u obilnin 120–140 l/ha + 0,9–1 l/ha Nitrifin DMPP® při 1. produkčním hnojení.
U řepky ozimé můžeme rovněž uplatnit inhibitor v dávce 150–200 l hnojiva/ha + 1,2–1,5 l/
ha Nitrifin DMPP®
Dávka hnojiva k urychlení rozkladu posklizňových zbytků by měla vycházet z množství posklizňových zbytků a jejich kvality (např. na 1 t slámy obilnin aplikujeme 30–50 l hnojiva, což
představuje 150–200 l hnojiva/ha + 1,2–1,5 l/ha Nitrifin DMPP®
Po aplikaci co nejdříve zapravit podmítkou.
Doporučené dávkování Nitrifin DMPP®
k vodním roztokům močoviny a tekutými statkovými hnojivy (kejda, močůvka, hnojůvka apod.)
Termín aplikace

dávka

Podmínky použití*

Aplikace v pozdním létě,
na podzim, v předjaří
a na jaře

3 l/ha

Zaorání hnojiva do hloubky větší než 20 cm

Aplikace v pozdním létě,
na podzim, v předjaří
a na jaře

2 l/ha

Botkový/radličkový aplikátor, hadicový aplikátor, diskový
aplikátor, případně plošný rozstřik s následným zapravením
do půdy (např. pomocí kultivátoru nebo diskovými bránami)
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Nitrifin DMPP®

Nitrifin DMPP®
Aplikace na jaře

1 l/ha

Lokální aplikace (např. metoda pásového setí s hnojením
pod patu)

Ideálním postupem je zapravit hnojivo spolu s inhibitorem přímo do půdy - nejlépe ihned
po aplikaci. To znamená vmíchat Nitrifin DMPP® k hnojivu v cisterně. V současné době
je toto možné buď tzv. by-pass technologií, kterou disponují novější moderní cisternové
přívěsy, nebo prostě jen nalít odměřené množství před plněním hnojiva do savice cisterny
- ideálně rozmíchat požadovanou dávku Nitrifin DMPP® v 10 l vody a před plněním nasát
do cisterny. Takto dojde k optimálnímu promíchání. Do budoucna se zřejmě bude podporovat ještě cílené přimíchávání pomocí speciálních technologií během napouštění cisteren,
což by byl způsob vůbec nejlepší. Možností je také nalít Nitrifin DMPP® přímo do lagun či
nádrží s organickými hnojivy ovšem pod podmínkou, že celé budou vyvezeny do 2 týdnů.
V případě jistoty srážek po aplikaci (do 10 dnů alespoň 12 mm) je možno aplikovat spolu
s dalšími přípravky na ochranu rostlin.
Nitrifin DMPP® je možno kombinovat s pesticidy.
Důležité upozornění:
Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití! Za škody vzniklé nevhodným
skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.
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Ureafin NBPT®
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost

Hodnota

NBPT (N butylthiofosfortriamid) v %

25

Hustota v g/cm3 min.

1,02

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10,
rtuť 1, arzen 20, chrom 50.
UREAFIN NBPT® je pomocná půdní látka, která inhibuje aktivitu enzymu ureáza a tím zpomaluje rozklad amidického dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu.
Objem balení: 10, 20 a 1 000 litrů HDPE kanystr, IBC kontejner
Rozsah a způsob použití:
UREAFIN NBPT® (inhibitor ureázy) je určen především pro použití s koncentrovanými
kapalnými hnojivy typu DAM a SAM, SADAM apod., resp. k vodním roztokům močoviny,
ke kterým se přidá těsně před aplikací přidá. Směs s hnojivy typu DAM, SAM atd. může být
bez ovlivnění účinnosti přípravku použita do 7 dnů po přidání přípravku. V případě obsahu
fosforu v koncentrovaném kapalném hnojivu spotřebujte směs do 1 dne po namíchání.
Mimo aplikací s kapalnými hnojivy může být též použit k rovnoměrnému nanesením
na povrch granulí pevných hnojiv s obsahem amidického dusíku.
Doporučené množství přípravku se rovnoměrně nanese na povrch granulí pevných hnojiv,
obsahujících amidický dusík a to nejdéle 120 dnů před aplikací granulovaných hnojiv.
Dále lze přípravek použít pro dělenou aplikaci na granulovanou močovinu.
Přípravek UREAFIN NBPT® se aplikuje jeden den před nebo jeden den po aplikaci granulované močoviny. Nejvyšší účinnosti je dosaženo aplikací bezprostředně před nebo po aplikaci močoviny.
Aplikované množství močovinového N (kg/ha)
< 50

Dávka - Nitrifin NBPT (l/ha)
0,8 l/ha

50–99

1,1 l/ha

100–149

1,3 l/ha

150–200

1,6 l/ha

> 200

1,8 l/ha
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Pomocná půdní látka s inhibitorem ureázy

Ureafin NBPT®
Příprava postřikové kapaliny:
1. Odměřené množství přípravku UREAFIN NBPT® nalijte do 200 l vody/ha a důkladně promíchejte.
2. Použijte správné postřikovací trysky, abyste zajistili maximální pokrytí půdy.
3. Tank mix použijte do jednoho dne po smíchání.
UREAFIN NBPT® nesmí být použit s hnojivy, která obsahují méně než ½ z celkového dusíku
v amidické formě.
Doporučené dávkování: + UREAFIN NBPT®
Ošetřované hnojivo

Dávkování

DAM 390

1,0–2,0 l/m3

SAM

0,8–1,2 l/m3
1,6–3 l/t

Močovina

1,6–3 l/m3

Roztoky močoviny

Doporučené dávkování: na 100 litrů DAM 390 + UREAFIN NBPT®
Plodina

Ozimá řepka,
ozimé obiloviny

Jarní obiloviny, kukuřice, mák,
slunečnice, ostatní plodiny

Aplikace

Dávka v litrech UREAFIN

hnojení před setím a během setí

0,1–0,15

regenerační hnojení

0,1–0,15

produkční hnojení

0,1–0,2

pozdní a kvalitativní hnojení

0,1–0,2

základní a časné hnojení

0,1–0,15

produkční hnojení

0,1–0,2

Dávka přípravku je závislá především na teplotě a vlhkostních poměrech v půdě, ale také
na půdním typu, způsobu aplikace hnojiva, úrovni biologické aktivity půdy a podobně. Všeobecně se doporučuje vyšší dávkování přípravku při vyšší teplotě půdy, větší půdní vlhkosti,
vyšší biologické aktivitě půdy, při ponechání vyššího podílu posklizňových zbytků v půdě.
Vzhledem k vyššímu využití dusíku je v případě použití přípravku možné snížit dávku aplikovaného dusíku.
UREAFIN NBPT® je možno kombinovat s pesticidy. Vzhledem k jejich různorodosti však
doporučujeme provést předem zkoušku mísitelnosti.
Nepodléhá předpisu ADR/RID
Doba použitelnosti:
Při skladování v původních neotevřených a neporušených obalech 3 roky od data výroby.
Důležité upozornění:
Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití! Za škody vzniklé nevhodným
skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.
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POZNÁMKY

poznámky

POZNÁMKY

DC
TP

LB

UL

SM

MO

MB

ME

LN
KL

KV
RA
PS

JC

NA

BE

NB

PZ

RO
PM

PH

RK

PU

KO

BR

SU

UO

OP

CR

KH
BN

PB

JE

HK

AB-AZ

CH

TC

TU

LT

CV
SO

JN

CL

OV
SY

HB

OC

NJ

PJ
DO
PE

PI
KT

ZR

TA

BK

PV

KI

FM

PR
VS

JI
KM

ST

BM

TR

ZL

BI

JH
PT

VY
UH

CB

HO
ZN

BV

CK

Vladimír Čech

Jiří Andr

Mobil: 606 044 482
vladimir.cech@agnovachem.cz

Mobil: 601 222 021
jiri.andr@agnovachem.cz

Jan Hrbáček

Lenka Svobodová

Mobil: 606 075 979
jan.hrbacek@agnovachem.cz

Mobil: 606 102 121
lenka.svobodova@agnovachem.cz

Zdeněk Krejcar

Jiří Tihelka

Mobil: 606 075 980
zdenek.krejcar@agnovachem.cz

Mobil: 606 102 141
jiri.tihelka@agnovachem.cz

Tomáš Roubal

Lenka Dvořáková

Mobil: 777 749 724
tomas.roubal@agnovachem.cz

Mobil: 727 928 028
lenka.dvorakova@agnovachem.cz

Radek Hančák

Petr Kinský

Mobil: 606 732 754
radek.hancak@agnovachem.cz

Mobil: 721 910 117
petr.kinsky@agnovachem.cz

Andrej Fusek

Pavel Bureš

Mobil: 722 960 735
andrej.fusek@agnovachem.cz

Mobil: 606 044 483
pavel.bures@agnovachem.cz

Marcela Jandíková
Mobil: 723 079 904
marcela.jandikova@agnovachem.cz

Rapid Pack

1 l Rapid
+ 2 l Aceptir 200 SE

...žádný škůdce nepřežije!

Proč použít Rapid Pack?
použití na všechny škůdce řepky
rychlý účinek a dlouhodobé působení
teplota od +1 °C do +30 °C neovlivní účinnost
bezpečný pro včely a necílové organismy

Zelená je zdravá,
zdravá je zelená…

TT technologie

TOPaZOL
+ Tazer
Specialisté na listové
skvrnitosti a rzi

AG NOVACHEM s.r.o.
Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice
www.agnovachem.cz

