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Efektivní a ekonomická 
strategie v řepce 
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e V období, kdy vidíme na polích krás-

ně žlutě kvetoucí ozimou řepku, se 
vždy vyrojí spousta úsměvných ko-
mentářů a názorů „odborníků“ na 
zemědělství, jak se v naší republice 
pěstuje příliš řepky, a nebo dokonce 
něco o „žlutém moru“. I přes tyto 
„odborné“ znalosti široké veřejnosti 
víme, že ozimá řepka představuje již 
několik let v osevních postupech stá-
lici ve výměře a ne jinak tomu bude i 
letos. Její herbicidní ochrana je nevy-
hnutelná a stojí zejména na hlavních 
dvou účinných stavebních kamenech 
– metazachloru a klomazonu. 
Innvigo vám nabízí za velice ekono-
micky výhodných podmínek přípra-
vek METAX 500 SC NEW (metaza-
chlor 500 g/l), který v řepce zajišťu-
je spolehlivou ochranu proti široké-
mu spektru jedno- i dvouděložných 
plevelů. Přípravek lze použít jak pre-
emergentně, tak i postemergent-
ně, kdy předpokladem spolehlivého 
účinku jakéhokoli přípravku v řepce 
při preemergentním použití je dobrá 
příprava půdy a dostatečná půdní vlh-
kost. Výhodou Metaxu 500 SC New je 
použití i jako postemergentní apli-
kace, což se právě vyplatí při teplém 
a suchém průběhu léta/podzimu. 
Poté si lze takzvaně počkat na vodu 
a aplikovat přípravek až po srážkách. 
Účinek je až do čtyř listů plevelů, což 
poskytuje dostatek času. 
Pokud se rozhodnete pro preemer-
gentní aplikaci Metaxu 500 SC New, 
nabízíme vám k tomu nejběžnějšího 
partnera na bázi ú. l. klomazone – 
přípravek EFECTOR 360 CS. Innvigo 
nebude nabízet „klasický“ balíček 
přípravků, protože cenově je ošetře-
ní nastaveno tak, že bude spolehlivě 
konkurovat i nabídce „balíčků, za vý-
hodnější cenu“. Tato kombinace vám 
přináší výhody:
• spolehlivou účinnost obou přípravků,
•  osvědčené a léty prověřené účinné 

látky,
•  možnost výběru termínu aplikace po-

dle typu zaplevelení a podle počasí, 
•  finanční úsporu i při nákupu pří-

pravků samostatně.

Praktické možnosti 
použití přípravků: 

1. možnost – preemergentní aplikace
Normální průběh počasí, alias „kla-
sika“ – 0,2 l/ha Efector + 1,25 l/ha 
Metax New
Dostatek srážek, alias „setí do vlh-
ka“ – 0,15 l/ha Efector + 1,2–1,25 l/ha 
Metax New
Bezdešťové období, alias „setí do 
sucha“ – 0,25 l/ha Efector + 1,5 l/ha 
Metax New

2. možnost – postemergentní aplikace
Normální průběh počasí: PRE 0,2 l/ha 
Efector a následně POST 1,25 l/ha 
Metax New
Setí do sucha: PRE 0,2–0,25 l/ha 
Efector a následně POST 1,4–1,5 l/ha 
Metax New

Dřepčík olejkový 
– nepodceňujte 
nebezpečného škůdce

Nemožnost insekticidního moření 
osiva ozimé řepky a k tomu teplejší 
průběhy počasí způsobují, že dřep-
čík olejkový se stává velice nebez-
pečným škůdcem řepek. S pokra-
čujícím tlakem výskytu brzy předčí 
i krytonosce stonkové. Porost je 
třeba ihned po vzejití denně moni-
torovat, protože armády dřepčíků 
dokážou vzcházející řepku totálně 
zdecimovat během pár dnů. Právě 
kvůli mnohdy nutné vícenásobné 
aplikaci je jediným řešením (jak 
technickým, tak i ekonomickým) zvo-
lit „klasický“ pyretroid, s kontaktním 
a okamžitým účinkem. 
Innvigo vám pro podzim nabízí no-
vinku DELMETROS 100 SC (deltame-
trin 100 g/l), který je unikátní svojí 
koncentrovanou formulací, čímž jde 
o nejnižší dávkování na trhu – pouze 
0,05 l/ha. Přípravek má vhodný toxiko-
logický profil, nemá tedy ohlašovací 
povinnost. Přípravek je svým charak-
terem účinný i proti dalším škůdcům 
– květilce zelné i pilatce řepkové.  ❊

Radek Bubeník, 

Innvigo Agrar CZ
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EFEKTIVNÍ A EKONOMICKÁ STRATEGIE
V EPCE OZIMÉ

Používejte p ípravky na ochranu rostlin bezpe n . P ed použitím si vždy p e t te ozna ení  
informace o p ípravku. Respektujte varovné v ty a symboly.

�  PRE použití v kombinaci s EFECTOREM 360 CS
�  vysoká selektivita k epce
�   spolehlivý proti he mánkovitým, penízk m, vl ímu 

máku, pta inc m a chundelce metlici
�  eší i problémové merlíky

INVENTOR 500 SC
herbicid | napropamid 500 g/l

�  nejobvyklejší herbicidní látka
�  PRE nebo POST použití
�  ú inný na plevele do fáze tvrtého páru list
�  kombinace s p ípravkem EFECTOR 360 CS

METAX 500 SC NEW
herbicid | metazachlor 500 g/l

�  základní stavební kámen ochrany epky
�  tankmix EFECTOR 0,2 l/ha + METAX NEW 1,25 l/ha
�   na lehkých p dách možno jen 0,15 l/ha

EFECTOR 360 CS
herbicid | klomazon 360 g/l

�  nejnižší dávkování na trhu (jen 0,05 l/ha)
�  podzimní povolení v epce ozimé
�  ú inný na d ep íky, kv tilku, pilatku
�  bez ohlašovací povinnosti

DELMETROS 100 SC
insekticid | deltametrin 100 g/l


