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Řepka ozimá – jak na 
plevele efektivně 
a ekonomicky
Ozimá řepka představuje již několik 
let stálou výměru, a ne jinak tomu 
bude i letos. Jde o jednu z mála plo-
din stále ještě s nejvyšší ekonomikou, 
a proto se vyplatí efektivně, a hlavně 
ekonomicky investovat již od prvního 
zásahu – herbicidní ochrany.
Společnost Innvigo Vám nabízí dva zá-
kladní kameny ochrany – metazachlor & 
klomazon. Funkční a praxí odzkoušenou 
kombinaci za velice ekonomicky výhod-
ných podmínek, letos navíc za atraktivní 
cenu v balíčku na 30 hektarů. Přípravek 
METAX 500 SC NEW (metazachlor), v ře-
pce zajišťuje spolehlivou ochranu proti 
širokému spektru dvouděložných pleve-
lů a použití je široké – jak pre, tak i post-
-emergentně. Výhodou post-emergent-
ního použití je právě v teplém a suchém 
průběhu léta/podzimu, kdy je lépe pří-
pravek aplikovat až po srážkách. Účinek 
je až do čtyř listů plevelů, což poskytuje 
dostatek času. 
Pokud se rozhodnete pro pre-emer-
gentní aplikaci přípravku METAX 
500 SC NEW, nabízíme Vám k tomu 
nejvhodnějšího partnera – EFECTOR 
360 CS (klomazone). 

Výhodný balíček na 30 ha

Abychom dostáli slibu ekonomic-
kého herbicidního ošetření, Inn-
vigo Vám letos nabízí balíček na 
30 hektarů (METAX NEW 40 lit-
rů + EFECTOR 6 litrů). Dávkování 
1,33 l/ha + 0,2 l/ha Vám zajistí účinek 
při jakémkoli průběhu počasí, navíc 
aplikace můžete rozdělit, jak je po-
psáno níže. Výhoda balíčku: 
•  spolehlivá účinnost obou pří-

pravků
•  osvědčené a léty prověřené
•  možnost výběru termínu aplikace 

podle typu zaplevelení a podle 
počasí

•  atraktivní finanční úspora (nejniž-
ší hektarová cena na trhu!)

Praktické možnosti použití: 
PREemergentí aplikace
Normální průběh počasí: 0,2 l/ha 
EFECTOR + 1,33 l/ha METAX NEW

Dostatek srážek: 0,15 l/ha EFECTOR 
+ 1,25 l/ha METAX NEW
Setí do sucha: 0,25 l/ha EFECTOR + 
1,4–1,5 l/ha METAX NEW 
Kombinace aplikací
Výhodou rozdělení aplikací je tzv. 
„vyčkání si na vodu nebo na pleve-
le“. Post aplikaci METAXu NEW lze 
navíc spojit se zásahem graminici-
du, proti travám a výdrolu, případ-
ně s insekticidem proti dřepčíkovi.  
Normální průběh počasí: PRE 0,2 l/ha 
EFECTOR a následně POST 1,25–1,33 
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 škůdce

Nemožnost insekticidního moření osi-
va řepky ozimé a k tomu teplejší prů-
běhy počasí v podzimních obdobích 
bohužel způsobuje, že dřepčík olej-
kový se stává nejvíce nebezpečným 
škůdcem řepek. S pokračujícím tlakem 
výskytu a oteplováním brzy předčí 
i krytonosce stonkové. Porost je třeba 
ihned po vzejití denně monitorovat, 
protože armády dřepčíků dokážou 
vzcházející řepku totálně zdecimovat 
během pár dnů. Právě kvůli mnohdy 
nutné vícenásobné aplikace je jedi-
ným řešením (jak technickým, tak 
i ekonomickým) zvolit „klasický“ py-
rethroid, s kontaktním a okamžitým 
účinkem, ale pozor, každý insekticid je 
možno použít jen 1x. 
Innvigo Vám pro letošní podzim na-
bízí loňskou novinku DELMETROS 
100 SC (deltametrin 100 g/l), který je 
unikátní svojí koncentrovanou for-
mulací, čímž jde o nejnižší dávková-
ní na trhu – 0,05 l/ha. Přípravek má 
vhodný toxikologický profil, nemá 
tedy ohlašovací povinnost. Přípravek 
je svým charakterem účinný i proti 
dalším škůdcům – květilce zelné a pi-
latce 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.

�  nejdelší reziduální p sobení i za sucha
�   spolehlivý proti he mánkovitým, penízk m, vl ímu 

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

INVENTOR 500 SC
herbicid | napropamid 500 g/l

�  PRE nebo POST použití
�  ú inný na plevele až 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 1,33 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)
�  ú inný na d ep íky, kv tilku, pilatku
�  bez ohlašovací povinnosti

DELMETROS 100 SC
insekticid | deltametrin 100 g/l

BALÍ EK 
ZA ATRAKTIVNÍ CENU

NA 30 ha


