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Ekonomicky 
a efektivně 
proti plevelům
Podzimní nabídka společnosti Innvigo 
pro herbicidní ošetření ozimých obilnin 
představuje loňskou novinku CEVINO 
500 SC a pro doplnění účinnosti na kom-
pletní spektrum dvouděložných plevelů 
přípravek SAPER 500 SC. Přípravky se 
dají použít samostatně, či s jinými part-
nery, ale svým charakterem účinku jsou 
vhodné právě do vzájemného tank-mi-
xu, kde se vhodně doplňují. 

CEVINO 500 SC – 
chundelka, jílky, psárka

Přípravek na bázi účinné látky flufena-
cet, k podzimnímu použití v ozimé pše-
nici, představuje účinnou zbraň hlavně 
proti jednoděložným plevelům (chun-
delka, psárka, jílky, sveřep jalový, částeč-
ně i sveřep stoklasa). Působí téměř z 90 
% přes půdu, s dlouhým reziduálním 
působením, až 3 měsíce. Použití je PRE 
i POSTemergentně, v dávce až 0,35 l/ha.

SAPER 500 SC – 
dvouděložné plevele 
a chundelka

Herbicid s účinnou látkou diflufenikan, 
účinkující proti širokému spektru dvou-
děložných plevelů, působící systémově 
přes listy i přes půdu, s dlouhou reziduál-
ní účinností. Plevele řeší od fáze dělož-
ních, maximálně pak do 6 pravých listů. 
Částečně působí i proti chundelce metli-
ci, zde je v praxi účinek ale potřeba po-
sílit – vhodná kombinace s účinnou lát-
kou flufenacet v přípravku Cevino. Jeho 
povolená maximální dávka je 0,3 l/ha, 
praktické použití potom 0,25 – 0,3 l/ha. 

CEVINO + SAPER = 
dokonalé spojení

Přípravky se v tank-mixu aplikují 
POSTemergentně, maximálně pak do 6 
listů dvouděložných a do 3 listů trávo-
vitých plevelů. Samotná aplikace není 
nijak limitována teplotou, ale velkou vý-
hodou je dostatečná půdní vlhkost. Ani 

vysoké srážky po aplikaci nesnižují účin-
nost, díky nízké pohyblivosti účinných 
látek v půdě. Přípravky lze kombinovat 
s insekticidy proti křískům, či listový-
mi hnojivy (MACORESCO, TOP Cropvit 
OBILNINY). Praktické použití přípravků 
v tank-mixu je 0,25-0,3 l/ha SAPER + 0,3-
0,35 l/ha CEVINO, dávky se volí dle dru-
hu zaplevelení. Poraďte se s obchodním 
zástupcem pro Vaši oblast. 
U svých distributorů nebo obchod-
ních zástupců žádejte cenově výhod-
ný balíček na 33 hektarů: SAPER 10 litrů 
+ CEVINO 10 litrů se slevou 16 %.  

Pozor na mšice – 
přenašeče viróz

S mírnými zimami a mnohdy časným 
setím je spojen výskyt mšic v ozimých 
obilninách. V oblastech s pravidelným 
výskytem virových chorob se proto 
ukázalo jako vysoce efektivní podzimní 
insekticidní ošetření porostů. Spoleh-
livého účinku dosáhnete jakýmkoli in-
sekticidem na bázi pyretroidu, který je 
jak vysoce účinný, tak i ekonomicky vý-
hodný. I přesto, že se jedná o podzimní 
období a v porostech nic nekvete, je 
třeba celoročně dodržovat ohlašovací 
povinnost aplikací na včelaře, a to u pří-
pravků, které jsou svým charakterem 
nebezpečné nebo zvláště nebezpečné 
pro včely, proto pozor při výběru. 
DELMETROS 100 SC je loňskou novin-
kou společnosti Innvigo, jeho aktuální 
povolení je pouze do řepky ozimé pro-
ti dřepčíkům a květilce, ale jelikož do-
sahuje spolehlivé účinnosti proti všem 
významným škůdcům (mšice, křísek), 
rozšíření povolení do obilnin na pod-
zim je v registračním řízení. Díky jeho 
toxikologickému profilu není nutnost 
jeho ohlašování a představuje nejnižší 
dávkování na trhu, pouze 0,05 l/ha.  ❊

Radek Bubeník, 

Innvigo Agrar CZ
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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


