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RINCON 25 SG 
PROFIL PŘÍPRAVKU DLE ETIKETY

ROzsAh POVOLEnéhO POUžITÍ:

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

Dávkování, 
mísitelnost 

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

4) Pozn. k 
dávkování 
5) Umístění 
6) Určení sklizně 

Kukuřice pýr plazivý, ježatka 
kuří noha, plevele 
dvouděložné jednoleté 

60 g/ha AT 1) od: 10 BBCH 
    do: 17 BBCH

+ smáčedlo 
Adjuvinn 0,05 %

Brambor pýr plazivý, ježatka 
kuří noha, plevele 
dvouděložné jednoleté

60 g/ha AT 1) do: 29 BBCH + smáčedlo 
Adjuvinn 0,05 %

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

Plodina, oblast použití Dávka vody způsob aplikace Max. počet aplikací  
v plodině 

Interval mezi 
aplikacemi 

Kukuřice, brambor* 200–300 l vody/ha postřik max. 1x 

*) Při sólo aplikacích je vždy nutno přidat smáčedlo Adjuvinn 0,05 % (50 ml/100 l vody)



PRAXÍ OVĚŘEnÁ ÚČInnÁ LÁTKA
Rincon 25 SG obsahuje dokonale známou, osvědčenou a efektivní účinnou látku rimsulfuron ve formě SG zajišťující 
ještě rychlejší šíření účinné látky uvnitř plevelů – brzdí jejich vývoj již za hodinu od aplikace.

Rincon 25 SG je ideální pro aplikace na list při ochraně kukuřice a bramboru ihned po jejich vyklíčení. 

ŠIROKé sPEKTRUM hUBEnÝCh PLEVELŮ
Díky širokému spektru účinku se Rincon 25 SG stává nezbytný při ochraně proti plevelům v kukuřici a bramboru. 
Seznam hubitelných plevelů zahrnuje ty nejvýznamnější jak ze skupiny jednoděložných, tak dvouděložných. 

DVOUDĚLOžné PLEVELE CITLIVé nA RIMsULFUROn

JEDnODĚLOžné PLEVELE CITLIVé nA RIMsULFUROn JsOU MIMO JIné

tetlucha kozí pysk hluchavka nachová svízel přítula laskavce

kakost hluchavka objímavá rmen rolní šťovíky

zemědým lékařský mák vlčí heřmánek pravý kokoška pastuší tobolka

hořčice polní heřmánek nevonný ředkev ohnice penízek rolní

ptačinec prostřední pcháč rolní výdrol řepky pryšec kolovratec

ježatka kuří noha oves hluchý pýr plazivý psárka polní

chundelka metlice béry

RINCON 25 SG
DŮVĚRNÝ OCHRÁNCE VAŠICH POLÍ

OBLÍBEnÁ ÚČInnÁ LÁTKA sE sPOLEhLIVÝM ÚČInKEM
Po léta neslábnoucí oblíbenost rimsulfuronu je potvrzením jeho spolehlivého účinku.  Nejlepších efektů po aplikaci 
herbicidu Rincon 25 SG dosáhnete, budete-li jej aplikovat na plevele v jejich nejcitlivějších vývojových fázích, tj. do 
2–4 listů.
Rincon 25 SG, to je také vysoká flexibilita pro provedení postřiku: od 1.–7. listu kukuřice, u bramboru pak od vyklíčení 
do počátku fáze prodlužovacího růstu. Takové možnosti aplikace zajišťují bezpečnost a vysoký stupeň ochrany 
kukuřice a bramboru.

VYsOKÁ EFEKTIVITA zA PŘÍznIVOU CEnU
Ricon 25 SG se vyznačuje příznivou cenou, která umožňuje sestavovat efektivní tank mix směsi přizpůsobené 
polním podmínkám. herbicid Rincon 25 sG v technologii hubení plevelů, to je racionální investice, která se vyplatí 
a mnohonásobně vrátí.

DOPORUČEnÍ K APLIKACI hERBICIDU RInCOn 25 sG
Rincon 25 SG můžete aplikovat v mnoha kombinacích s různými přípravky. Je nutno vždy přidat smáčedlo  Adjuvinn.

KUKUŘICE
Příklady herbicidního ošetření v kukuřici.

BRAMBORY
Příklady a doporučení sekvenční aplikace herbicidů při ochraně brambor.

První ošetření – před samotným vyklíčením brambor na klíčící plevele nebo po vyklíčení do 10 cm výšky brambor 
na mladé klíčící plevele
Druhé – na malé plevele, 2 - 4 listy u dvouděložných a 1 - 3 listy u jednoděložných
* metribuzin u citlivých odrůd je možné aplikovat pouze a výhradně před vyklíčením
** linuron je možné aplikovat pouze před vyklíčením bramboru

PROČ sTOJÍ zA TO VYBRAT RInCOn PRO hERBICIDnÍ OChRAnU BRAMBOR? 
 » Rincon nemá žádná omezení pro pěstování následných plodin po sklizni bramboru.
 » U přípravku Rincon nedochází k druhové citlivosti
 » Rincon je možné aplikovat v každé vývojové fázi brambor včetně těch, které jsou určeny k rychlému prodeji, bez 

obav z překročení povolené úrovně reziduí účinné látky. 

Tato flexibilita doby aplikace umožňuje přizpůsobit čas ošetření na období, ve kterém se objeví některé teplomilné 
plevele, zejména v letech s chladným jarem. Mezi tyto obtížné plevele patří např. pcháč rolní či prosovité trávy.

Upozornění: 

Při přípravě a následné aplikaci tank mix směsí s jinými přípravky se řiďte platnou etiketou. Směs je vhodné před ošetřením vždy 
vyzkoušet. Při používání přípravků na ochranu rostlin zachovejte bezpečnost. Před každým použitím si přečtěte informace 
na etiketě a informace o přípravku. Věnujte pozornost větám označujícím specifickou rizikovost a zajistěte bezpečnostní 
opatření uvedená na etiketě.




