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Ekonomická 
a efektivní 
herbicidní ochrana 
ozimé pšenice 
s Innvigem
Ing. Radek Bubeník; Innvigo Agrar CZ

Jelikož společnost Innvigo nespí, i  pro letošní podzim při-

chází s novinkou. Jedná se o herbicidní přípravek Cevino 500 

SC (fl ufenacet 500 g/l), který se svým charakterem hodí jako 

partner pro již zaběhnutý přípravek Saper 500 SC (difl ufe-

nican 500 g/l). Přípravky jsou použitelné samostatně nebo 

ve zmíněném tank-mixu.

Saper 500 SC je herbicid, zalo-
žený na účinné látce difl ufenican, 
účinkující proti širokému spektru 
dvouděložných plevelů, působící 
systémově přes listy i kořeny. Ple-
vele řeší od fáze děložních listů až 
maximálně do  fáze 6 pravých lis-
tů. Přípravek má i částečnou účin-
nost proti chundelce metlici, zde 
je v praxi účinek ale potřeba posí-
lit - naskýtá se vhodná kombinace 
s účinnou látkou fl ufenacet.

Cevino 500 SC s  účinnou látkou 
fl ufenacet je určen pro preemer-
gentní použití, s  hlavní účinnos-
tí proti chundelce metlici, psárce, 
lipnici a sveřepu, ale spolehlivě li-
kviduje také výdrol řepky, máku, 
plevelnou řepu a  další spektrum 
dvouděložných plevelů. Účinná 
látka je přijímána hlavně hypo-

kotylem a kořenovým systémem, 
kdy mechanizmus účinku je odliš-
ný od ú.l. chlortoluron.

Cevino + Saper = dokonalé 

spojení

Kvůli nejvyšší citlivosti plevelů 
po vzejití jsou přípravky svým cha-
rakterem nejvhodnější použít po-
stemergentně v kombinaci: 0,2 až 
0,25 l/ha Saper 500 SC + 0,35  l/ha 
Cevino 500 SC. Aplikační termín ani 
samotná aplikace není nijak limito-
vána teplotou. Přípravky lze kom-
binovat s  insekticidy nebo hnojivy 
(Opti Obilniny). U svých distributo-
rů a obchodních zástupců žádejte 
cenově výhodný balíček na 28 ha: 
7 l Saper + 10 l Cevino.
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DELMETROS 100 SC  deltametrin 100 g/l
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EFEKTIVNÍ A EKONOMICKÉ  
EŠENÍ PLEVEL  

V OZIMÉ PŠENICI

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.

�   ešení dvoud ložných plevel , chundelky a lipnice
�  bez omezení v OP II. stupn
�  kombinace s p ípravkem CEVINO 500 SC

SAPER 500 SC
herbicid | di  ufenikan 500 g/l

�  ešení chundelky, sve ep , jílk  a dvoud ložných plevel
�  ú inný na výdrol epky
�  kombinace s p ípravkem SAPER 500 SC

CEVINO 500 SC
herbicid |  ufenacet 500 g/l

TIP PRO VÁS
Výhodná nabídka 

balí ku na 28 ha:

SAPER 7 l + CEVINO 10 l


