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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Bez plevelů,
bez starostí...
Dvousložkový postemergentní herbicid určený
k likvidaci většiny jednoletých dvouděložných
plevelů v ozimých a jarních obilninách.
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném
pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Působení přípravku

Doporučení pro aplikaci

Saracen Max je přijímám listy a zelenými částmi rostlin.
V rostlině je velice rychle rozváděn. Plevele po zasažení
postřikovou jíchou téměř okamžitě zastavují růst
a dále již nekonkurují pěstované obilnině o vodu, živiny
a světlo. První příznak herbicidní účinnosti se projeví
do několika dní po aplikaci, kdy vegetační vrchol
zesvětlá a prožloutne, plevele vadnou a postupně
odumírají až úplně zaschnou.

Růstová fáze plodiny v době aplikace:
Ozimé obilniny - od 3. listu obilnin až do plně
rozvinutého praporcového listu
Jarní obilniny - od 2. listu obilnin až do
objevení se 2. kolénka

Saracen Max je také přijímán kořeny plevelů několik dní
po aplikaci. Má krátké reziduální působení a je schopen
kontrolovat vzcházející plevele po aplikaci.

Plodina

Škodlivý
organismus

Dávkování

Pšenice ozimá
Ječmen ozimý
Žito ozimé
Triticale ozimé
Oves ozimý

jednoleté
dvouděložné
plevele

25 g/ha

Pšenice jarní
Ječmen jarní
Oves jarní

jednoleté
dvouděložné
plevele

20–25 g/ha

Saracen Max - dávka 20 g/ha
• Plevele v růstové fázi max. 4 pravých listů
• Pcháč oset v růstové fázi listové růžice
• Nízké teploty neovlivní herbicidní účinnost
• Tank mix s regulátory růstu – Limitar, CCC,
fungicidy, listovými hnojivy
Saracen Max - dávka 25 g/ha
• Plevele v růstové fázi max. 8 pravých listů
• Pcháč oset v růstové fázi počátek dlouživého růstu
• Nízké teploty neovlivní herbicidní účinnost
• Tank mix s regulátory růstu - Limitar, CCC,
fungicidy, listovými hnojivy
Saracen Max - dávka 25 g/ha + 0,05 l/ha Speedy
Při aplikaci na přerostlé plevele v pozdějších růstových
fázích obilniny doporučujeme použít smáčedlo Speedy
pro rychlejší účinek i za zhoršených podmínek, především při silné voskové vrstvě na povrchu listů plevelů
v období delšího sucha. Plevele okamžitě po aplikaci
přestanou růst, prožloutne vegetační vrchol a herbicidní
účinek se projeví za několik týdnů po aplikaci.

Spektrum účinnosti

Saracen Max je všestranný
herbicid, jehož jedinečné
vlastnosti ocení každý pěstitel.

Plevele citlivé: svízel přítula - až do 10 přeslenů,
heřmánky, výdrol řepky, všechny brukvovité plevele,
opletku, chrpu, máky, merlíky, laskavce, pomněnku,
hluchavky, rozrazily, violky a pcháč.
Plevele méně citlivé: zemědým lékařský
Před použitím si přečtěte etiketu přípravku.
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