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Ozimá řepka

Funkční a praxí oblíbenou kombi-
naci metazachlor + clomazone si 
letos můžete nakoupit za atraktivní 
cenu v balíčku na 30 ha. Přípravek 
Metax 500 SC New (metazachlor), 
zajišťuje ochranu proti širokému 
spektru dvouděložných pleve-
lů a použití PRE i POST, je velkou 
výhodou při nedostatečné půd-
ní vlhkosti, působí až do čtyř listů 
plevelů. Pokud se rozhodnete pro 
preemergentní aplikaci přípravku 
Metax New v dávce 1,33  l/ha, nej-
vhodnější partner je Efector 360 CS 
(clomazone) v dávce 0,2 l/ha.
U svých distributorů nebo obchod-
ních zástupců žádejte cenově vý-
hodný balíček na  30  ha: Metax 
New 40 l + Efector 6 l se slevou 11 %.

Ozimá pšenice

Cevino 500 SC - chundelka, 

jílky, psárka

Novinka, přípravek na  bázi účin-
né látky flufenacet k  podzimní-
mu použití. Představuje účinnou 
zbraň hlavně proti jednoděložným 
plevelům (chundelka, psárka, jíl-
ky, sveřep jalový, částečně i  svě-
řep stoklasa). Působí téměř z 90 % 
přes půdu a  dávka 0,3–0,35  l/ha 
zajistí opravdu dlouhé reziduální 
působením - až 3 měsíce.

Saper 500 SC - dvouděložné 

plevele a chundelka

Herbicid s  účinnou látkou diflu-
fenikan, účinkující proti širokému 
spektru dvouděložných pleve-
lů, působící systémově přes listy 
i přes půdu, s dlouhou reziduální 
účinností. Plevele řeší od fáze dě-
ložních, maximálně pak do 6 pra-

vých listů. Jeho částečná účinnost 
proti chundelce metlici bývá v pra-
xi ale většinou posílena, zde se na-
bízí právě Cevino.

Cevino + Saper 

= dokonalé spojení

Přípravky se v  tank-mixu apliku-
jí postemergentně, maximálně 
do 6 listů dvouděložných a do 3 lis-
tů trávovitých plevelů. Praktické po-
užití přípravků v TM je 0,25–0,3 l/ha 
SAPER + 0,3–0,35 l/ha Cevino. Dáv-
ky se volí dle druhu zaplevelení, po-
raďte se s obchodním zástupcem 
pro Vaši oblast.
U  svých distributorů nebo ob-
chodních zástupců žádejte cenově 
výhodný balíček na 33 ha: Saper 
10 l + Cevino 10 l se slevou 16 %.

Pozor na dřepčíky a mšice 

(přenašeči viróz)

Dřepčík olejkový se stal nejnebez-
pečnějším škůdcem ozimých řepek 
a s mírnými zimami je také spojen 
výskyt mšic v ozimých obilninách. 
Oba dva škůdce je nutné řešit, dřep-
čík dokáže „spást“ celé výměry řep-
ky a  výskyt virových chorob nutí 
k podzimnímu insekticidní ošetření 
porostů pšenic. Spolehlivého účin-
ku proti oběma škůdcům dosáhnete 
jakýmkoli insekticidem na bázi pyre-
troidu, který je jak vysoce účinný, tak 
i ekonomicky nejvýhodnější. I přes-
to, že se jedná o podzimní období 
a v porostech nic nekvete, je třeba 
dodržovat ohlašovací povinnost 
aplikací včelařům a to u přípravků, 
které jsou svým charakterem nebez-
pečné nebo zvláště nebezpečné pro 
včely, proto pozor při výběru.

Delmetros 100 SC 

Tento insekticid je loňskou novin-
kou registrovanou do řepky ozimé 
proti dřepčíkům a květilce. Proto-
že dosahuje spolehlivé účinnos-
ti proti všem významným škůd-
cům (mšice), tak je v  registračním 
řízení rozšíření povolení do  obil-
nin na podzim. Díky jeho toxiko-
logickému profi lu není nutné jeho 
ohlašování a má nejnižší dávková-
ní na trhu, pouze 0,05 l/ha.



Úsporně proti 
plevelům v ozimech
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Podzimní nabídka společnos-

ti Innvigo pro herbicidní ošet-

ření ozimé řepky i  ozimých 

obilnin obsahuje dvě novin-

ky, představené na poslední 

chvíli v loňském roce. V řepce 

herbicid Metax New pro PRE 

i POST ošetření a v ozimé pše-

nici herbicid Cevino 500 SC, 

proti chundelce a dvoudělož-

ným plevelům.
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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 SAPER 0,3 l/ha + CEVINO 0,3 l/ha

SAPER 500 SC
herbicid | di  ufenikan 500 g/l

�  ešení chundelky, jílk  a dvoud ložných plevel
�  ú inný na výdrol epky
�  kombinace CEVINO 0,3 l/ha + SAPER 0,3 l/ha

CEVINO 500 SC
herbicid |  ufenacet 500 g/l

�  povolení v epce ozimé
�  bez ohlašovací povinnosti
�  nejnižší dávkování 0,05 l/ha
�  ú inný na d ep íky, kv tilku, pilatku i k ísky

DELMETROS 100 SC
insekticid | deltamethrin 100 g/l

CEVINO 55000 SC

TIP PRO VÁS
Výhodná nabídka 

balí ku na 33 ha:

SAPER 10 l + CEVINO 10 l


