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metax 500 sc

efector 360 cs

Herbicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC)
k aplikaci do půdy nebo na listy, určený k likvidaci jednoletých jednoděložných a dvouděložných
plevelů v řepce ozimé

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí určený k preemergentní aplikaci proti
jednoletým dvouděložným plevelům v řepce olejce
ozimé

ÚČINNÁ LÁTKA

ÚČINNÁ LÁTKA

metazachlor 500 g/l (44,3 % hm.)

clomazone 360 g/l

PŮSOBENÍ přípravku

Přípravek je přijímán kořeny plevelů a likviduje je před
vyklíčením.

Účinná látka přípravku Efector 360 CS clomazone náleží
do skupiny oxazolidinonů.

Je účinný také na plevele po vyklíčení do fáze čtvrtého
páru listů.

Proniká do rostlin kořeny a u citlivých druhů inhibuje
biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů.

Rozsah použití

Rozsah použití

Dávkování,
mísitelnost

OL Poznámka
1) k plodině,
2) k ŠO

Plodina,
oblast
použití

Škodlivý
organismus,
jiný účel
použití

Dávkování,
mísitelnost

OL Poznámka
1) k plodině,
2) k ŠO

Řepka olejka
ozimá

chundelka
metlice,
plevele
dvouděložné
jednoleté

1,2–1,5 l/ha
(registrace
2,0 l/ha)

AT 1) od 11 BBCH, do 14 BBCH
2) od 10 BBCH, do 14 BBCH,
svízel přítula max. BBCH 12

Řepka olejka
ozimá

svízel
přítula,
plevele
dvouděložné
jednoleté

0,15–0,25 l/ha
(registrace
0,33 l/ha)*

AT Přípravek aplikujte v uvedené dávce do 3 dnů
po zasetí ozimé řepky
olejky.

Řepka olejka

200–300 l/ha

Způsob
aplikace
postřik

Max. počet aplikací
v plodině
1x

Plevele citlivé – chundelka metlice, kakost maličký,
ptačinec prostřední, merlík bílý, rozrazil perský, heřmánek pravý, laskavec ohnutý

Řepka olejka

300–400 l/ha

Způsob
aplikace
postřik

Setí

(nap

10

(po vzejití řepky, nejlépe ve fázi 3–4 listy řepky olejky
ozimé)

metazachlor 500 g/l (METAX 500 SC)
1,25 l/ha
+ ú.l. clopyralid, pikloram, aminopyralid
(např. GALERA PODZIM)
0,3 l /ha

půdách

Dávka vody

3 dny po zasetí

+ ú.l. cl

Postemergentní ošetření

metazachlor 500 g/l *
1,2–1,4termínem
l /ha
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi
+
EFECTOR
360 CS
aplikace a sklizní
0,2 l/ha
*) nižší dávka na lehkých půdách, vyšší dávka
na těžších
Plodina,
oblast použití

00

metazach

bbch

Škodlivý
organismus,
jiný účel
použití

Dávka vody

metazachlor 500 g/l *
1,2–1,4 l /ha
+ EFECTOR 360 CS
0,2 l/ha

Setí

Plodina,
oblast
použití

Plodina,
oblast použití

Preemergentní ošetření
(před vzejitím řepky, do 3 dnů po zasetí)

PŮSOBENÍ přípravku

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

doporučení pro ošetření
řepky olejky ozimé přípravky
METAX 500 SC a EFECTOR 360 CS

Max. počet aplikací
v plodině
1x

00

3 dny po zasetí

10

11–12

14

bbch

Plevele méně citlivé – svízel přítula, kokoška pastuší
tobolka

*) Přípravek METAX 500 SC je aktuálně v ČR registrován vzájemným uznáním dle polské registrace pro časně postemergentní
aplikace (preemergentní aplikace je v registračním řízení).

