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DOPORUČENÍ PRO OcHRANU PšENIcE OzIMé 

00 07 09 13 21 25 29 30 32 37 39 40 51 59 61 69 72

TRISTAR 50 SG 
(30–40 g)  

+ HERBISTAR 200 EC 
(0,4–0,5 l)

MAKLER 250 SE (0,7 l)  
+ DAFNE 250 EC (0,3 l)  
nebo + BUKAT 500 SC  

(0,25 l–0,3 l)

T2

BUKAT 500 SC (0,5 l)T3

*)  Použití v T1: obilnina po obilnině, popř. po kukuřici nebo při výskytu plísně sněžné (Fusarium nivale) 
použití v T2: preventivně proti padlí, listové skvrnitosti a rzi

SAPER 500 SC  
(0,25–0,3 l) +  

CEVINO 500 SC (0,3 l)
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MAJOR  300 SL  
 (0,3–0,4 l)

RASSEL 100 SC (50 ml)
+ TRISTAR 50 SG (30–40 g)

podzim

tOP cropvit  
ObILNINy (1,0 l)

OPtI ObILNINy (2–4 kg)

MACORESCO 
(0,8 l)

DELCAPS 050 CS (0,1 l)
DELMEtROs 100 sc (0,05 l)

KOREKT 510 SL (0,5–0,9 l)
TREGUS 500 SC (0,2 l)

REgULAtO 300 sL   
(0,5 l)

tREgUs 500 sc  
(0,1 l)  + 

 REgULAtO 300 sL  
(0,5 l)

ADJUVINN (50 ml/ha)

MOLLIS 450 SC (0,9–1 l)T1, T2 *)
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DOPORUČENÍ PRO OcHRANU PšENIcE OzIMé 
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ADJUVINN (50 ml/ha)

DOPORUČENÍ PRO OcHRANU JEČMENE JARNÍHO 

tRIstAR 50 sg (22,5 g) 
+ partner (např. ú.l. fluroxypyr)

tRIstAR 50 sg (30 g)  
+ ADJUVINN (50 ml/ha)

bUkAt 500 sc (0,5 l) 

MAkLER 250 sE (0,7 l)  
+ bUkAt 500 sc (0,4 l)

OPtI obilniny (2–4 kg)

kOREkt 510 sL 
(0,5–0,7 l)

MOLLIs 450 sc (0,9-1 l)
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DELMEtROs 100 sc 
(0,05 l)

tREgUs  500 sc  
(0,15–0,2 l)

tOP cropvit  
ObILNINy (1,0 l)

MACORESCO 
(0,8 l)
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DOPORUČENÍ PRO OcHRANU ŘEPky OzIMé 

OPtI řepka 
(2–4 kg)

MAcOREscO 
(0,8 l)

DAfNE 250 Ec 
(0,6 l) 

MAkLER 250 sE (0,7 l)  
+ bUkAt 500 sc (0,25 l)

DELcAPs 050 cs (0,1 l)

APIs 200 sE  
(0,12–0,3 l)

DELMEtROs 100 sc  
(0,05 l)

REgULAtO 300 sL 
(0,7 l)

MOLLIs 450 sc 
(0,9–1 l)

MAJOR 300 sL  
 (0,3–0,4 l)

zORRO 300 sL  
 (0,078 l)

MAJOR 300 sL 
(0,3 l) +

zORRO 300 sL  
 (0,078 l)

TOP Cropvit  
ŘEPKA (1,0 l)

POST systém 2:  
MEtAX 500 sc NEW 

(1,25–1,5 l)  
+ partner

POST systém 1:
PRE: EfEctOR 360 cs 

(0,2 l)
Post: MEtAX 500 sc 

NEW (1,3–1,5 l )

DELMEtROs 100 sc  
(0,05 l)
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ADJUVINN (50 ml/ha)
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DOPORUČENÍ PRO OcHRANU ŘEPky OzIMé DOPORUČENÍ PRO OcHRANU kUkUŘIcE

DOPORUČENÍ PRO OcHRANU bRAMbOR

RINcON 25 sg  (50-60 g)  
+ ADJUVINN (50 ml/ha)

tIff 040 OD (0,27 l)
+ HENIk EXtRA 040 OD (1,0 l)

 bARRAcUDA (0,75-1,5 l)  
+ RINcON 25 sg  (40-60 g) 

+ ADJUVINN (50 ml/ha) 

HENIk EXtRA 040 OD (0,75–1,0 l) 
+ bARRAcUDA (0,75-1,5l)

RINcON 25 sg  (50-60 g)  
+ ADJUVINN (50 ml/ha)
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DOPORUČENÍ PRO JAbLkA

strupovitost, padlí 
VIgOfUN 250 Ec (0,2 l/ha)

strupovitost, padlí 
ARVEMUs 80 Wg (1,5–1,8 kg) 
+ VIgOfUN 250 Ec (0,2 l/ha)

strupovitost 
ARVEMUs 80 Wg (1,9 kg)

strupovitost, padlí 
bAtALION 450 sc (0,7 l/ha)

 Zlepšení pokryvnosti, snížení úletu postřikové kapaliny, snížení počtu drobných  
kapek, zvýšení účinku fungicidů ADJUVINN (50 ml/ha)

bARbARIAN sUPER  360 (5 l)

8

Mšice, obaleč 
APIs 200 sE 
(0,125–0,2 l) 

Mšice 
DELcAPs 050 cs (0,25 l) 

NAVU  FORTE 
(4 kg)



DOPORUČENÍ PRO JAbLkA DOPORUČENÍ PRO OcHRANU cUkROVky
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Plevele dvouděložné  
(vhodné do kombinace s P, D,E)  

3x  
MonoGra 700 sc (1–1,5 l) 

(metamitron 700 g/l)

Plevele jednoděložné, jednoleté,  
výdrol obilnin, pýr 

solo aplikace nebo v kombinaci s P, D, 
M, E  
1x 

inVEsto 100 Ec (0,4–1,5 l) 
(quizalofop-p-ethyl 100 g/l)

Plevele dvouděložné  
(výdrol řepky, heřmánkovité, merlík, 

rdesna svízel, tetlucha)  
vhodné do kombinace s P, D,E 3x 

sOLIDER (0,1–0,13 l) 
(triflusulfuron 150g/l)

Plevele dvouděložné  
(pcháč, heřmánkovité, 

lilek, opletka)  
1x nebo  

dělená aplikace 
MaJor 300 sl 

(0,15–0,4 l) 
(klopyralid 300 g/l) 
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Cerkosporióza řepy  
solo aplikace nebo tM  

s listovými hnojivy 
2x 

 DaFnE (0,4 l) 
(difenokonazol  

250 g/l)
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TOP Cropvit  
BMo (1,0 l)





hERbiCiDy

BARRACUDA  
BARBARIAN SUPER 360 
CEVINO 500 SC
EFECTOR 360 CS 
HENIK EXTRA 040 OD
HERBISTAR 200 EC
INVENTOR 500 SC  
INVESTO 100 EC
MAJOR 300 SL
METAX 500 SC NEW 
MONOGRA 700 SC 
RASSEL 100 SC
RINCON 25 SG
SAPER 500 SC
SOLIDER 
TIFF 040 OD
TRISTAR 50 SG 
ZORRO 300 SL
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Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro postemergentní  
hubení dvouděložných jednoletých plevelů a ježatky kuří nohy v kukuřici

ÚČINNÁ LÁTKA
mesotrion 100 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
BaRRaCUDa obsahuje známou účinnou látku mesotrion a je velice vhodným řešením pro postemergentní 
herbicidní ošetření kukuřice s reziduálním účinkem na další vlnu zaplevelení.
ideální je kombinovat přípravek BaRRaCUDa se sullfonylmočovinou na bázi rimsulfuron (RiNCoN 25 SG) nebo 
nikosulfuron (HeNik eXtRa 040 oD), čímž docílíte nejširšího herbicidního účinku na jednoděložné i dvouděložné 
plevele.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA) 

Plodina Škodlivý organismus Dávka OL Poznámka   
k plodině

Max. počet aplikací 
v plodině

kukuřice plevele dvouděložné,  jednoleté, 
ježatka kuří noha

0,75–1,5 l/ha AT BBCH 12–18 1x

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
citlivé plevele v dávce 0,75 l/ha: merlík bílý, laskavec ohnutý, ptačinec prostřední, lilek černý, violka rolní, durman 
obecný, heřmánkovec, hluchavky, konopice polní, penízek rolní, slunečnice roční, zemědým lékařský, tetlucha 
kozí pysk, ptačinec žabinec, lebeda rozkladitá
citlivé plevele v dávce 1,5 l/ha: ježatka kuří noha, výdrol řepky, mléč drsný, šťovík, pcháč oset, svízel přítula, 
rdesna,  opletka obecná 
Odolné plevele: oves hluchý, proso seté, pýr plazivý, kakost, svlačeč rolní

barracuDa



13

přípravek se aplikuje postemergentně od 2 do 8 listů kukuřice (BBCH 12–18).  
Růstová fáze plevelů: dvouděložné jednoleté plevele ve fázi BBCH 12–14 (2–4 pravé listy),  
svízel přítula ve fázi BBCH 11 (1. přeslen je rozvinutý), ježatka kuří noha ve fázi BBCH 11–12 (1–2 listy).

POZNÁMKy
Nepoužívejte v poškozených nebo oslabených porostech.
Nepříznivé podmínky v době aplikace nebo po aplikaci mohou způsobit přechodné prosvětlení listů kukuřice.
Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.

DOPORUČENÍ
Možné použití č.1: 
bARRAcUDA 0,75–1,5 l/ha + RINcON 25 sg 50–60 g/ha + ADJUVIN 50 ml/ha 

Možné použití č.2: 
bARRAcUDA 0,75–1,5 l/ha + HENIk EXtRA 040 OD 1,0 l/ha

Zmiňované ošetření řeší nejširší spektrum jednoděložných a dvouděložných plevelů v kukuřici s reziduálním 
účinkem.
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Neselektivní systémový herbicid určený k hubení většiny druhů širokolistých plevelů a ple-
velných trav v polních plodinách. Patří mezi tzv. totální herbicidy, které hubí plevele přes 
listy přímo do kořenů, čímž dokáže vyhubit i vytrvalé plevele

ÚČINNÁ LÁTKA
glyfosát  360 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Barbarian Super 360 působí na jednoleté i vytrvalé trávy a většinu širokolistých plevelů. přenáší se z ošetřených 
částí rostliny na podzemní kořeny, oddenky nebo stolony. příznaky projevující se na listech, a to červenání a po-
sléze žloutnutí listů, se objevují nejprve na trávách a později na širokolistých plevelech

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)
Plodina Škodlivý  

organismus
Dávka   OL poznámka k plodině Max. počet  

aplikací v plodině

pšenice, ječmen, oves, 
řepka olejka, len, hořči-
ce, hrách, bob, cuk-
rovka, tuřín, vodnice, 
cibule, pór

plevele  
jednoleté,  
výdrol obilnin

1,5 l/ha AT preemergentně 1x

Chřest plevele 1,5–5 l/ha AT preemergentně 1x

Všechny plodiny zrušení porostu, 
plevele

1,5–5 l/ha 1x

Všechny plodiny plevele 1–1,5 l/ha před setím, výsadbou 1x

půda dočasně  
neobdělávaná

plevele 1,5–6 l/ha AT 1x

Jádroviny, peckoviny plevele 5 l/ha AT 1x

Nezemědělská půda plevele 4–6 l/ha AT 1x

půda sousedící  
s vodními plochami

plevele 4–6 l/ha AT 1x

barbarian suPEr 360 
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Plodina Škodlivý  
organismus

Dávka   OL poznámka k plodině Max. počet  
aplikací v plodině

orná půda, strniště plevele 1,5–5 l/ha AT nejpozději 2 dny před  
setím nebo sázením

1x

Louky a pastviny obnova TTP 3–6 l/ha AT nejpozději 5 dnů před skliz-
ní, spásáním, setím

1x

Lesní hospodářství   plevele 5 l/ha před výsadbou  2x
Lesní hospodářství   plevele 3–8 l/ha po výsadbě 2x do celkové 

dávky 12 l/ha
Lesní hospodářství   potlačení  

pařezové  
výmladnosti

10 % 1x  
(postřik,nátěr)

Lesní hospodářství   chemická  
probírka

2 ml do 
záseku

1x (aplikace  
do záseků)

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

POZNÁMKy
aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s dostatečně vyvinutou listovou plochou.  
Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy by měly mít listy 
minimálně 5 cm dlouhé.  
pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 5–6 listů a jsou 12–15 cm vysoké. Vytr-
valé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v době od nasazení poupat do odkvětu.  
přípravek nedostatečně působí na přesličku.
Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku. 
před vzejitím polních plodin se přípravek aplikuje po zasetí. Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou 
půdy.  
Pšenice, ječmen, oves: aplikujte nejpozději 72 hodin před vzejitím plodin.  
Řepka olejka, len, hořčice, hrách bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór:  aplikujte do 48 hodin po zasetí. 

POZNÁMKy
pro zvýšení spolehlivosti účinku doporučujeme použít neionické smáčedlo ADJUVINN. 
ADJUVINN zvyšuje pokryvnost a přilnavost přípravků na bázi glyfosátů a sulfonylmočovin.  
Dávka 50 ml/ha (0,05 l/ha). optimální množství vody je 200–300 l vody/ha.
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Herbicid ve formě suspenzního koncentrátu, určený k hubení jednoděložných a dvoudělož-
ných plevelů jednoletých v pšenici ozimé v podzimním období

ÚČINNÁ LÁTKA
flufenacet 500 g/l 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Flufenacet – aktivní látka obsažená v přípravku je částečně přijímána listy a především kořeny plevelů. předpo-
kladem účinku přípravku je dostatečná půdní vlhkost půdy. 

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)

Plodina Škodlivý organismus Dávka OL Poznámka  Max. počet  
aplikací v plodině

pšenice ozimá plevele jednoděložné jednoleté, 
plevele dvouděložné jednoleté

0,24–0,3 l/ha AT BBCH 00-09

1x

pšenice ozimá plevele jednoděložné jednoleté, 
plevele dvouděložné jednoleté

0,24–0,3 l/ha + 
0,2 l/ha Saper 
500 SC  
(tank-mix)

AT BBCH 00-09

pšenice ozimá plevele jednoděložné jednoleté,
plevele dvouděložné jednoleté

0,24–0,35 l/ha AT BBCH 11-20

pšenice ozimá plevele jednoděložné jednoleté, 
plevele dvouděložné jednoleté

0,3 +0,2 l/ha 
Saper 500 SC  
(tank-mix)

AT BBCH 11-20

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

cEVino 500 sc
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SPEKTRUM ÚČINNOSTI (sólo aplikace)
Plevele citlivé: chundelka metlice, sveřep bezbranný, jílek vytrvalý, rmen rolní  
Plevele méně citlivé:  ptačinec žabinec, ptačinec prostřední, řepka olejka – výdrol 

SPEKTRUM ÚČINNOSTI (v tank-mixu se SapeR 500 SC/diflufenikan)
Plevele citlivé: chundelka metlice, sveřep bezbranný, jílek vytrvalý, violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavka 
nachová, hluchavka objímavá, ostrožka stračka, heřmánek nevonný, rozrazil břečťanolistý, svízel přítula, rmen 
rolní, řepka olejka – výdrol 
Plevele méně citlivé:  ptačinec žabinec, ptačinec prostřední, řepka olejka – výdrol

NÁSLEDNÉ PLODINy
pěstování následných plodin je bez omezení.
V případě předčasné likvidace ošetřeného porostu lze po uplynutí 3 měsíců na jaře pěstovat jarní pšenici, jarní 
ječmen, brambory a kukuřici. před výsevem náhradních plodin proveďte hlubokou orbu.

POZNÁMKy
přípravek účinkuje nejlépe při teplotě 10–20 °C. 
Vyšší dávku z uvedených rozmezí aplikujte na těžkých půdách, černozemích, rašelinných půdách a při výskytu 
velkého zaplevelení.

DOPORUČENÍ
Možné použití č.1: 
cEVino 500 sc 0,3 l/ha + saPEr 500 sc 0,3 l/ha
–  pro hubení sveřepu bezbranného a jílku vytrvalého aplikujte v tank-mixu (s účinnou látkou diflufenikan) a držte 

se vyšších dávek

Možné použití č.2:  
cEVino 500 sc + saPEr 500 sc + chlorsulfuron

– pro posílení účinku na řepku olejku–výdrol lze snížit dávky obou přípravků a přidat ú.l. chlorsulfuron  

tiP
cenově výhodný nákup přípravků v balíčku cEVINO 500 sc + sAPER 500 sc
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Herbicid ve formě suspenze kapsulí k použití proti jednoletým dvouděložným plevelům  
v řepce olejce ozimé

ÚČINNÁ LÁTKA
klomazon 360 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
eFeCtoR 360 CS je půdní herbicid působící na plevele především v době jejich klíčení. 
Herbicidního efektu je dosaženo během 7 dnů od chvíle, kdy se plevel objeví.
Rychlost účinku závisí na fázi vývoje plevelů, na které se herbicid použije, na klimatických podmínkách – teplotě, 
vlhkosti vzduchu a na rychlosti růstu plevelů. 
přípravek je v doporučených dávkách selektivní pro řepku ve fázi do tří dnů po výsevu. přípravek lze použít 
na půdě všech typů, na které se pěstuje řepka.
Sucho ani dešťové srážky, které se vyskytnou v průběhu ošetření nebo krátce po něm, nesnižují přijímání pří-
pravku ani nesnižují účinnost jeho působení.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA) 

Plodina Škodlivý organismus Dávka OL poznámka k plodině Max. počet aplikací  
v plodině 

řepka olejka 
ozimá

plevele dvouděložné 
jednoleté

0,33 l/ha AT preemergentně do  
3 dnů po zasetí 

1x 

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Dávka vody: 300–400 l/ha

POZNÁMKA
přípravek je povolen v dávce 0,33 l/ha, ale obecné použití v ČR je 0,15– 0,2 l/ha. 
použití nižší dávky, než je povolena je v rámci zákona možné.

EFEctor 360 cs
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SPEKTRUM ÚČINNOSTI
citlivé plevele: svízel přítula, hluchavky, ptačineč prostřední, penízek rolní
Méně citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, opletka obecná, penízek rolní, rozrazil, slunečnice 
rolní, tetlucha kozí pysk

přípravek se používá preemergentně. řepka olejka se ošetřuje do 3 dnů po výsevu (BBCH 00).
Neaplikujte v době klíčení řepky nebo po jejím vyklíčení. 
předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

NÁSLEDNÉ PLODINy
V normálním osevním postupu lze vysévat následné plodiny bez omezení. 

DOPORUČENÍ

POST systém 2:  
MEtAX 500 sc NEW 

(1,25–1,5 l)  
+ partner

POST systém 1:
PRE: EfEctOR 360 cs 

(0,2 l)
Post: MEtAX 500 sc 

NEW (1,3–1,5 l )

PRE systém 1:  INVENtOR 500 sc (1,8–2,4 l)  + EfEctOR 360 cs (0,1–0,2 l)
PRE systém 2: MEtAX 500 sc NEW (1,3–1,5 l)+ EfEctOR 360 cs (0,1–0,2 l) 

PRE systém 3: INVENtOR 500 sc (1,0) + EfEctOR 360 cs (0,15) 
 + MEtAX 500 sc NEW (1,1–1,33)  

01 05 10 11 12 14 18 32 51 53 55/57 61 63 65 69 72
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Herbicid ve formě olejové disperze určený k postemergentnímu ošetření kukuřice proti  
jednoděložným plevelům a některým dvouděložným plevelům

ÚČINNÁ LÁTKA
nikosulfuron 40 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
přípravek účinkuje nejefektivněji na mladé, intenzivně rostoucí plevele ve fázi 2–4 listů (dvouděložné plevele) 
nebo od fáze 3 listů do konce odnožování (jednoděložné plevele). teplé a vlhké počasí urychluje účinek  
přípravku, suché jej naopak může zpomalit. 

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA) 

Plodina Škodlivý organismus Dávka OL poznámka  k plodině Max. počet  
aplikací v plodině

kukuřice ježatka kuří noha, plevele dvouděložné  
jednoleté 

1 l/ha AT BBCH 12–17 1x

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
citlivé plevele: ptačinec prostřední, kokoška pastuší tobolka, ježatka kuří noha, oves hluchý, pýr plazivý,  
heřmánkovec, hluchavky, penízek rolní, výdrol řepky, zemědým lékařský 
Méně citlivé plevele: proso seté, bažanka rolní, durman obecný, laskavce, slunečnice roční, svízel přítula,  
violka rolní, svízel přítula 
Odolné plevele: kakost, merlík bílý, opletka obecná, pcháč oset, svlačec rolní

POZNÁMKy
V podmínkách nepříznivých pro růst a vývoj kukuřice se po aplikaci přípravku mohou vyskytnout přechodné 
deformace listů, obarvení a pozastavení růstu rostlin.

HENIK EXTRA 040 OD
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DOPORUČENÍ
přípravek účinkuje nejefektivněji na mladé, intenzivně rostoucí plevele ve fázi 2–4 listů (dvouděložné plevele) 
nebo od fáze 3 listů do konce odnožování (jednoděložné plevele). teplé a vlhké počasí urychluje účinkování pří-
pravku, suché jej naopak může zpomalit. přípravek aplikujte po vzejití kukuřice od 2. do 7. listu kukuřice (BBCH 
12–17).

použití č. 1: 
HENIK EXTRA 040 OD 1,0 l/ha + barracuDa 0,75–1,5 l/ha
 
použití č. 2: 
HENIK EXTRA 040 OD 1,0 l/ha + TIFF 040 OD 0,27 l/ha
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Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení jednole-
tých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé, tritikale ozimém a žitě ozimém

ÚČINNÁ LÁTKA
fluroxypyr 200 g/l 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
HeRBiStaR 200 eC je herbicid určený k postemergentnímu hubení svízele přítuly a dalších dvouděložných  
plevelů.

ÚČINEK NA PLEVELE
přípravek je přijímán listy plevelů. V rostlině účinkuje systemicky.   
první projevy účinku přípravku na plevele jsou znatelné po uplynutí 2–3 dnů.  
k odumírání plevelů dochází po 5–10 dnech. 

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)

Plodina Škodlivý organismus Dávka OL Poznámka   Max. počet  
aplikací v plodině

pšenice ozimá, 
tritikale ozimé, 
žito ozimé 

plevele dvouděložné 
jednoleté 

0,6–1 l/ha AT  postemergentně po obnovení 
vegetace do BBCH 32

1x

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Dávka vody: 200–300 l/ha

Účinnost fluroxypyru na svízel přítulu - dávkování 
Svízel přítula - vývojová fáze      Dávka fluroxyporu (200 g ú.l. v tM s jiným herbicidem)
do 2 přeslenů 0,2 l/ha
do 4 přeslenů   0,4 l/ha
do 6 přeslenů  0,6 l/ha
do 8 přeslenů      0,8–1 l/ha 

hErbistar 200 Ec
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Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější ve fázi 2–4 listů. 
Svízel přítula je huben ve všech růstových fázích, optimální je ale aplikovat přípravek ve fázi 2–8 přeslenů. 

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Dávka: 0,6 l/ha
Plevele citlivé: chrpa modrák, ptačinec prostřední, konopice polní, svízel přítula, opletka obecná, kokoška 
pastuší tobolka, penízek rolní
Méně citlivé plevele: violka rolní, hluchavka nachová, heřmánkovec nevonný

Dávka: 1,0 l/ha
citlivé plevele: chrpa modrák, ptačinec prostřední, heřmánkovec nevonný, konopice polní, svízel přítula, opletka 
obecná, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní
středně citlivé plevele: violka rolní, hluchavka nachová, rozrazil perský

APLIKAČNÍ POZNÁMKy
Dávku přípravku je třeba přizpůsobit vývojové fázi plevelů, a druhům plevelů vyskytujících se na pozemku. 
Nižší dávku z uvedených rozmezí aplikujte na méně vzrostlé plevele, v raných vývojových fázích, a pokud je 
zaplevelení menší. Vyšší dávku z uvedených rozmezí aplikujte, pokud jsou plevele v pokročilém stadiu vývoje, 
v případě silného zaplevelení violkou rolní, hluchavkou nachovou, heřmánkovcem nevonným, výdrolem řepky 
olejky.

DOPORUČENÍ
Pšenice ozimá, tritikale, žito ozimé

00 07 09 13 21 25 29 30 32 37 39 40 51 59 61 69 72

TRISTAR 50 SG 
(30–40 g)  

+ HERBISTAR 200 EC 
(0,4–0,5 l)
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selektivní herbicid se systemickým účinkem ve formě suspenzního koncentrátu, který  
je určen k preemergentnímu ošetření řepky olejky ozimé proti jednoletým dvouděložným 
plevelům

ÚČINNÁ LÁTKA
napropamid 500 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
přípravek iNVeNtoR 500 SC obsahuje účinnou látku zařazenou mezi inhibitory syntézy mastných kyselin 
s dlouhým řetězcem, což vede ke zbrzdění syntézy kutinu a kutikulárního vosku, a klíčky nebo mladé sazenice 
jsou tak zbaveny vrstvy, jež je chrání před účinkem vnějších podmínek.

přípravek proniká do rostliny slupkou semene, kořeny nebo děložními lístky. Nejefektivněji hubí plevele v době 
jejich klíčení a naopak neúčinkuje na plevele nacházející se v pozdějších vývojových fázích.

přípravek ničí nejen plevele klíčící na podzim, ale také plevele klíčící na jaře. plevele klíčící za počasí bez deště 
jsou hubeny po srážkách.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA) 

Plodina Škodlivý organismus Dávka OL Poznámka Max. počet  
aplikací v plodině

řepka olejka 
ozimá

plevele dvouděložné 
jednoleté

2,4 l/ha AT preemergentně 1x

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

DOPORUČENÍ
přípravek se aplikuje na podzim a to dvěma možnými způsoby: 
1. zapravením do půdy do hloubky 3 cm, před výsevem řepky olejky ozimé
2. postřikem, společně s partnerem (např. ú.l. metazachlor) jako pReemergentní aplikace (max. 3 dny po zasetí)

inVEntor 500 sc 
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Při aplikaci postřikem 
Možné použití č.1 – PREemergentní aplikace
INVENtOR 500 sc 1,8–2,4 l/ha + EfEctOR 360 CS 0,2–0,25 l/ha 

Možné použití č. 2 – PREemergentní aplikace 
INVENtOR 500 sc 1,0–1,2 l/ha + EfEctOR 360 cs 0,15–0,2 l/ha + MEtAX 500 sc NEW 1,1–1,3 l/ha

Možné použití č. 3 – kombinace PRE i POst aplikace
pRe: INVENtOR 500 sc 1,5–2,0 l/ha + EfEctOR 360 cs 0,2 l/ha
poSt: MEtAX 500 sc NEW 1,2–1,4 l/ha 
- absolutně nejširší spektrum plevelů, včetně silné a výrazné dlouhodobě reziduální účinností a to i za sucha

Největší předností přípravku INVENtOR 500 sc je jeho dlouhodobá půdní účinnost a to hlavně i za sucha. 
při vyšších dávkách představuje nejjistější ochranu proti případné nové vlně plevelů v jarním období. 
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Herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k hubení pýru plazivého, výdrolu 
obilnin a jednoletých jednoděložných plevelů v cukrovce

ÚČINNÁ LÁTKA
chizalofop-P-ethyl 100 g/l 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
iNVeSto 100 eC je selektivní herbicid se systemickým účinkem. Je velmi rychle přijímán listy a následně se 
přemisťuje do kořenů a odnoží plevelů, kde způsobuje zbrzdění jejich růstu a vývoje.
Účinek přípravku na plevele se projevuje žloutnutím a následným usycháním nejmladších listů a je patrné 
po uplynutí asi 7 dnů od postřiku. Úplný efekt je patrný asi po 2–3 týdnech v závislosti na vývoji počasí.
Jednoleté plevele jsou na účinek přípravku nejcitlivější od fáze 2 listů do počátku odnožování, pýr plazivý ve fázi 
4–6 listů.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)
Plodina Škodlivý organismus Dávka OL Poznámka Max. počet  

aplikací v plodině
Cukrovka plevele jednoděložné  

jednoleté, výdrol obilnin 
0,4–0,5 l/ha AT BBCH 12–34 1x

Cukrovka pýr plazivý 1–1,5 l/ha AT BBCH 12–34 1x
at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

použití do řepky ozimé je v registračním řízení.

inVEsto 100 Ec 
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SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Doba aplikace: přípravek aplikujte od fáze 2 pravých listů řepy do chvíle, kdy rostliny dosáhnou maximálně 40% 
prodlužovacího růstu (BBCH 12–34).
Na polích, kde se provádí jednocení řepy, aplikujte přípravek 10 dní před jednocením nebo 10 dní po jednocení, 
když se znovu objeví prosovité plevele.
pokud je většina trav/výdrolu obilnin ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování.
pro zvýšení efektivity přípravku při hubení výdrolu obilnin a pýru plazivého se doporučuje jej aplikovat společně 
s adjuvantem.
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selektivní herbicid k hubení dvouděložných plevelů, zejména heřmánků, heřmánkovců 
a pcháčů v pšenici ozimé, řepce olejce a cukrovce 

ÚČINNÁ LÁTKA
klopyralid 300 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Nejefektivněji ničí mladé, intenzívně rostoucí plevele od fáze 2–3 pravých listů do fáze max. 6 pravých listů, 
pcháč optimálně ve fázi přízemní listové růžice, heřmánkovité plevele ve fázi malé listové růžice. 

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA) 

Plodina Škodlivý organismus Dávka OL Poznámka  
k plodině

Max. počet  
aplikací v plodině

řepka olejka 
ozimá

plevele dvouděložné 0,3–0,4 l/ha AT BBCH 30–50 na jaře 1x

pšenice 
ozimá

plevele dvouděložné 0,3–0,4 l/ha AT BBCH 21–29 na jaře 1x

Cukrovka plevele dvouděložné 0,3–0,4 l/ha AT BBCH 12–14 1x

Cukrovka plevele dvouděložné 3x 0,2 l/ha AT BBCH 12–14 1x nebo  
dělená aplikace*

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 
*) interval mezi aplikacemi 6–10 dnů

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
citlivé plevele:  chrpa polní, heřmánkovec nevonný, pcháč rolní, rmen rolní, heřmánek pravý, lilek černý, pěťour 
maloúborný, opletka obecná heřmánkovité, slunečnice roční

POZNÁMKy
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. 

MaJor 300 sl 
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DOPORUČENÍ
Řepka ozimá: 
přípravek aplikujte na jaře, od počátku prodlužovacího růstu řepky do fáze již viditelného hlavního květenství 
(těsně obklopeného nejvyššími listy), tj. BBCH 30–50.  
Doporučené použití: (jarní aplikace)  
MAJOR 300 sL 0,3 l/ha + zORRO 300 sL 0,078 l/ha

Pšenice ozimá: 
přípravek aplikujte na jaře od začátku odnožování do konce odnožování obilnin (BBCH 21–29). 

cukrová řepa:  
přípravek aplikujte ve fázi 2–4 pravých listů řepy (BBCH 12–14).  
přípravek lze aplikovat jednorázově v dávce 0,3–0,4 l/ha nebo v dělené aplikaci:  
– první ošetření 0,2 l/ha,  
– druhé ošetření 0,2 l/ha,  
– třetí ošetření 0,2 l/ha. 
termíny aplikace:  
první ošetření proveďte ve fázi 2–4 pravých listů cukrovky (BBCH 12–14) a následná ošetření při dalším vzchá-
zení plevelů.
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Herbicid ve formě suspenzního koncentrátu určený k likvidaci jednoletých jednoděložných 
a dvouděložných plevelů v řepce olejce ozimé

ÚČINNÁ LÁTKA
metazachlor 500 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Účinná látka metazachlor je přijímána především kořenovým systémem při vzcházení a po vzejití plevelů je čás-
tečně přijímána i listy.

po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je herbicid přijímán klíčícími plevely a způsobuje jejich odumření před 
nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Je účinný na 
plevele až do fáze čtvrtého pravého listu. 

protože k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti jen při dostatečné 
půdní vlhkosti. při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.
 
ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)Plodina Škodlivý organismus Dávka OL Poznámka Max. počet  

aplikací v plodině
řepka olejka 
ozimá

plevele jednoděložné 
jednoleté, 
plevele dvouděložné 
jednoleté

1,5 l/ha AT preemergentně, do 3 dnů  
po zasetí,  
nebo
postemergentně časně,  
bez ohledu na růstovou fázi

1x

oL (ochranná lhůta) je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní. 

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Plevele citlivé: psárka rolní, béry, lipnice roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha, chundelka, metlice, laskavce, 
šťovíky, kopřiva žahavka, rozrazily, pěťoury, mléč rolní, pryskyřník rolní,kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec 
přímořský, heřmánky a rmeny, rdesno červivec, lebedy, mák vlčí, lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnka 
rolní, ptačinec žabinec,merlík bílý, čistec roční, kakost maličký, merlík bílý, laskavec ohnutý

METAX 500 SC NEw
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Plevele méně citlivé: oves hluchý, violka trojbarevná, ředkev ohnice, hořčice rolní, rdesno
ptačí, penízek rolní, výdrol obilnin, bažanka rolní, pohanka opletka, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka

POZNÁMKy
Silné dešťové srážky po ošetření mohou zbrzdit růst rostlin, nebo deformovat listy řepky, zejména při nízkých
teplotách. tyto příznaky jsou obzvlášť viditelné tehdy, kdy je řepka pěstována na lehkých a písčitých půdách,
jsou však přechodné povahy. 

pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do 
kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

DOPORUČENÍ  

POST systém 1:
PRE: EfEctOR 360 cs 

(0,2 l)
Post: MEtAX 500 sc 

NEW (1,5–2 l )

POST systém 2:  
MEtAX 500 sc NEW 

(1,25–2 l)  
+ partner

PRE systém 1:  INVENtOR 500 sc (1,8–2,4 l)  + EfEctOR 360 cs (0,1–0,2 l)
PRE systém 2: MEtAX 500 sc NEW (1,3–1,5 l)+ EfEctOR 360 cs (0,1–0,2 l) 

PRE systém 3: INVENtOR 500 sc (1,0) + EfEctOR 360 cs (0,15) 
 + MEtAX 500 sc NEW (1,25–1,3) 
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selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu se systemickým účinkem proti jedno-
letým dvouděložným plelům v cukrové řepě

ÚČINNÁ LÁTKA
metamitron 700 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
přípravek je přijímán kořeny klíčících plevelů a likviduje je před vyklíčením. Je účinný také na plevele po vyklí-
čení do fáze čtvrtého pravého listu.
 
ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)
Plodina Škodlivý organismus Dávka OL Poznámka Poznámka  

k dávkování
Max. počet aplikací  
v plodině

Cukrovka plevele dvouděložné 
jednoleté

1,5 l/ha AT  postemergentně  opakovaná 
aplikace

3x*

oL (ochranná lhůta) je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní  
*) interval mezi aplikacemi 7–12 dnů

Růstové fáze cukrovky v době aplikací:
1. aplikace BBCH 10–14 
2. aplikace BBCH 10–18 
3. aplikace BBCH 10–18

MonoGra 700 sc
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SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Plevele citlivé: ptačinec prostřední, violka rolní, penízek rolní
Plevele méně citlivé: merlík bílý, rdesno červivec, rmen rolní, řepka olejka-výdrol, laskavec ohnutý, kokoška 
pastuší tobolka

POZNÁMKy
Neaplikujte při teplotě >25 ˚C.
Rostliny musejí být v době ošetření suché.
Nejméně 6 hodin po aplikaci by nemělo pršet.
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Herbicid ve formě suspenzního koncentrátu určený k postemergentní ochraně proti jednole-
tým dvouděložným plevelům v pšenici a tritikale ozimém

ÚČINNÁ LÁTKA
florasulam 100 g/l 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Vysoce selektivní herbicid se systemickým působením, který je přijímán převážně přes listy plevelů a působí 
jako růstový herbicid. Účinná látka patří do skupiny sulfonylamidů, je rychle translokována floémem a omezeně 
i xylémem, inaktivuje aLS enzym. Zasažené plevele přestávají za 3–4 dny po aplikaci růst, později dochází k ba-
revným změnám listů a lodyh a během následujících 2 -3 týdnů dochází k postupnému uhynutí plevelů. Hubí 
jen vzešlé plevele.
přípravek hubí mnoho druhů jednoletých dvouděložných plevelů, hlavně potom svízel přítulu, heřmánkovité 
a brukvovité plevele. Největší předností přípravku RaSSeL 100 SC je jeho účinek již v nízkých teplotách, cca 
od 3 °C.
pro komplexní řešení dvouděložných plevelů v obilninách je potom v praxi je nutné doplnit vhodným herbicid-
ním partnerem.  

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)

Plodina Škodlivý organismus Dávka l/ha OL Poznámka  Max. počet  
aplikací v plodině

pšenice ozimá plevele dvouděložné jednoleté 0,05 AT BBCH 13–31
1x

tritikale ozimé plevele dvouděložné jednoleté 0,05 AT BBCH 24–31
at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Plevele citlivé: svízel přítula, ptačinec prostřední, mák vlčí, heřmánkovec nevonný, výdrol řepky, kokoška pastuší 
tobolka, penízek rolní, hořčice polní, mák vlčí, opletka obecná, ptačinec žabinec, ptačinec prostřední, slunečnice 
roční, úhorník mnohodílný 

Plevele méně citlivé: polní, merlík, pcháč oset, svlačec rolní, šťovík, chrpa modrá

rassEl 100 sc
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Plevele odolné: rozrazily, violka rolní, zemědým lékařský, hluchavky, merlík bílý, chundelka, ježatka kuří noha, 
oves hluchý, pýr plazivý 

DOPORUČENÍ

 

 
tiP
přípravek RaSSeL 100 SC je absolutně novou formulací účinné látky florasulam. 

Je vhodný pro časně jarní aplikace, proti plevelům, které obnovují biologický už od nízkých teplot. Neaplikovat 
na sníh, zmrzlou půdu, jinovatku nebo silnou rosu nebo v době nočních mrazů. plevele musí po zimním období 
obnovit růst.

 POZNÁMKy
přípravek účinkuje nejlépe při teplotě od 3 °C až do 25 °C.

NÁSLEDNÉ PLODINy
pěstování následných plodin je bez omezení.
Díky rychlému rozkladu účinné látky je přípravek velmi bezpečný i pro citlivé plodiny, jako jsou ozimá řepka 
a cukrovka. Jestliže je nutné po aplikaci ošetřenou obilninu zaorat, může následovat obilnina, kukuřice, sója, 
slunečnice.

00 07 09 13 21 25 29 30 32 37 39 40 51 59 61 69 72

RASSEL 100 SC (50 ml)
+ TRISTAR 50 SG (30–40 g)
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Herbicid ve formě granulí rozpustných ve vodě, aplikovaný na listy, určený k postemergent-
nímu ošetření některých jednoděložných a jednoletých dvouděložných plevelů v kukuřici 
a bramboru

ÚČINNÁ LÁTKA
rimsulfuron  250 g/kg

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
RiNCoN 25 SG je selektivní herbicid se systemickým účinkem. Je přijímán především listy, rychle se v rostlině 
přemísťuje a zastavuje růst a vývoj plevelů. Herbicidní efekt je znatelný v období 7-21 dní po ošetření. 

ÚČINEK NA PLEVELE
přípravek je přijímán listy plevelů. V rostlině účinkuje systemicky. 
první projevy účinku přípravku na plevele jsou znatelné po uplynutí 2–3 dnů. 
k odumírání plevelů dochází po 5–10 dnech. přípravek hubí svízel přítulu v každé fázi jeho vývoje.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)
Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka Max. počet aplikací 

v plodině 

kukuřice pýr plazivý, ježatka kuří noha,  
plevele dvouděložné jednoleté

60 g/ha AT BBCH 10–17 1x

Brambor pýr plazivý, ježatka kuří noha,  
plevele dvouděložné jednoleté

60 g/ha AT do BBCH 29 1x

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Dávka vody: 200–300 l/ha

rincon 25 sG
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SPEKTRUM ÚČINNOSTI
citlivé plevele: ptačinec prostřední, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní 
Méně citlivé plevele: chrpa polní, ježatka kuří noha, heřmánek nevonný, pýr plazivý 
přípravek účinkuje nejlépe na mladé aktivně rostoucí plevele ve fázi 2–3  listů. pýr plazivý by v době ošetření 
měl mít 5–7 listů (15–25 cm).

kukuřice 
přípravek aplikujte ve fázi 1 listu až 7 listů kukuřice (BBCH 10–17). 
pro zlepšení účinku aplikujte přípravek spolu se smáčedlem ADJUVINN v dávce 50 ml/ha.

brambor 
přípravek aplikujte po vzejití před uzavíráním řádků (do BBCH 29). 
pro zlepšení účinku aplikujte přípravek spolu se smáčedlem ADJUVINN v dávce 50 ml/ha. 

NÁSLEDNÉ PLODINy
přípravek nepředstavuje riziko pro následné plodiny při běžném osevním postupu. V případě předčasné likvida-
ce porostu lze po orbě pěstovat kukuřici a brambor.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

DOPORUČENÍ
tMix HENIk EXtRA 040 OD 1,0 l/ha + RINcON 25 sg 30 g/ha -  ošetření proti pýru
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Herbicid ve formě suspenzního koncentrátu určený k hubení dvouděložných jednoletých 
plevelů v pšenici ozimé a tritikale ozimém v podzimním období

ÚČINNÁ LÁTKA
diflufenikan 500 g/l 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Diflufenikan – aktivní látka obsažená v přípravku SapeR 500 SC je přijímána především listy a částečně koře-
ny plevelů. Účinek přípravku podporuje optimální vlhkost půdy. Největšího herbicidního efektu je dosaženo při 
použití přípravku v rané vývojové fázi plevelů, tedy v době klíčení nebo krátce po jejich vzklíčení, ve fázi seme-
náčků.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka  Max. počet aplikací 
v plodině

pšenice ozimá,  
tritikale ozimé

plevele dvouděložné jednoleté 
(chundelka metlice)

0,3 l/ha AT BBCH 14–23 1x

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Dávka vody: 200–300 l/ha

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Dávka 0,3 l/ha
citlivé plevele: violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavka objímavá, pomněnka rolní, rozrazil břečťanolistý, 
rozrazil perský, vikev ptačí
středně citlivé plevele: heřmánek nevonný, chundelka metlice, svízel přítula

ošetření proveďte ve fázi od 4. listu do konce podzimní vegetace, nejpozději však do konce fáze 3. odnože 
viditelné (BBCH 14–23).

saPEr 500 sc
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NÁSLEDNÉ PLODINy
pěstování následných plodin je bez omezení.
V případě, že je nutné zlikvidovat již ošetřený porost, nepěstujte řepu, hrách (na lehkých půdách), řepku, oves 
ani žádné jiné brukvovité rostliny. ostatní plodiny je možné pěstovat po zorání pozemku do hloubky 20 cm.

DOPORUČENÍ
Dvouděložné plevele (běžné zaplevelení)
 » SAPER 500 SC 0,25–0,3 l/ha

Dvouděložné plevele (posílení účinku na výdrol řepky)
 » SAPER 500 SC 0,25 + chlorsulfuron 5–10 g/ha 

 
Dvouděložné plevele a chundelka metlice, lipnice roční
 » SAPER 500 SC 0,25–0,3 l/ha + CEVINO 500 SC 0,3 l/ha 

Dvouděložné plevele + výdrol řepky + chundelka metlice, lipnice roční
 » SAPER 500 SC 0,2 l/ha + CEVINO 500 SC 0,2 l/ha + chlorsulfuron 7–10 g/ha 

tIP 
Výhodný nákup balíčku přípravků sAPER 500 sc + cEVINO 500 sc na 33 ha
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Herbicidní přípravek ve formě olejové disperze určený k hubení dvouděložných jednoletých 
plevelů v cukrovce

ÚČINNÁ LÁTKA
triflusulfuron 150 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Nejúčinněji působí na intenzivně rostoucí plevele od vzcházení do počátku fáze dvou pravých listů. 

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA) 

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka  
k plodině

Max. počet aplikací  
v plodině

Poznámka  
k dávkování

Cukrovka plevele dvouděložné 
jednoleté

0,13 l/ha AT BBCH 10–39 3x aplikace  
opakovaná

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 
*) interval mezi aplikacemi 5–10 dnů

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
citlivé plevele:  
violka rolní, svízel přítula, laskavec ohnutý. 
Méně citlivé plevele:  
merlík bílý, heřmánkovec nevonný, ptačinec prostřední, řepka olejka výdrol, kokoška pastuší tobolka. 

DOPORUČENÍ
pokud je přípravek aplikován ve směsi s p, D, e a nebo s Metamitronem, můžete přidat smáčedlo ADJUVINN 
v dávce 50 ml/ha, ale není nutné. 

V prvním roce používání přípravku (2019) se plnohodnotně osvědčila jeho účinnost a to v dávkování 0,1–0,13 l/ha.

přípravek není svojí tekutou formulací nijak rizikový z pohledu fytotoxicity, jak prokázaly i přesné maloparcelkové 
pokusy v ZS Semčice, v roce 2019. 

soliDEr 
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systemický herbicid ve formě rozpustného koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů  
v řepce ozimé 

ÚČINNÁ LÁTKA
pikloram 300g/l

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)
Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka Max. počet aplikací 

v plodině

řepka olejka 
ozimá

plevele dvouděložné jedno-
leté, plevele dvouděložné 
vytrvalé

0,078 l/ha AT BBCH 30–31 1x na jaře

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Plevele citlivé – rmen rolní, heřmánkovec nevonný, heřmánek pravý, svízel přítula, pcháč oset, chrpa modrá

POZNÁMKy
Následné plodiny:  
Lze pěstovat jarní obilniny, ozimé obilniny, kukuřici, cukrovku, len, trávy.

Náhradní plodiny:  
V případě zaorání ošetřeného porostu lze pěstovat len, jarní řepku olejku, jarní obilniny, kukuřici.

DOPORUČENÍ
Jarní aplikace v řepce ozimé (až do počátku větvení)
zORRO 300 sL 0,078 l/ha + MAJOR 300 sL 0,3 l/ha
  kombinace pro opravné řešení plevelů na jaře

Zorro 300 sl
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Herbicid ve formě olejové disperze určený k ochraně proti dvouděložným plevelům  
v kukuřici

ÚČINNÁ LÁTKA
thifensulfuron-methyl 40 g/l 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
tiFF 040 oD se systémovým účinkem (sulfonylmočovina, aLS-inhibitor), přijímaný přednostně listy. příjem 
kořeny je omezen na dobu 2-3 dnů v důsledku velmi krátkého reziduálního působení v půdě. přípravek zastavuje 
velmi rychle růst citlivých plevelů. typické symptomy poškození (změna barvy listu)  odumírajících  plevelů  jsou  
patrné  až  za  3-10  dnů  po  aplikaci  v závislosti  na  podmínkách  růstu  a citlivosti plevelů. teplo a dostatečná 
vlhkost po aplikaci podporuje účinnost přípravku, zatímco chladno a sucho zpožďuje účinek.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)

Plodina Škodlivý organismus Dávka l/ha OL Poznámka  Max. počet aplikací 
v plodině

kukuřice plevele dvouděložné jednoleté 0,27 AT BBCH 11–17 1x

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Plevele citlivé: chundelka metlice, sveřep bezbranný, jílek vytrvalý,  ptačinec prostřední, hluchavka nachová, 
hluchavka objímavá, ostrožka stračka, heřmánek nevonný, rozrazil břečťanolistý, svízel přítula, rmen rolní, řepka 
olejka – výdrol

Plevele méně citlivé:  ptačinec žabinec, opletka obecná, violka rolní, svlačec (potlačuje)

Plevele odolné: durman obecný, lilek černý

TIFF 040 OD
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DOPORUČENÍ

 
 

 
 
 
tiP
přípravek tiFF 040 oD je naprosto novým přípravkem, obsahujícím účinnou látku thifensulfuron v tekuté formu-
laci. Není třeba tedy nutné přidávat separátně smáčedlo. 

olejová disperze vykazuje daleko vyšší účinnost proti plevelům, nežli starší SX a nebo WG formulace. 

POZNÁMKy
přípravek účinkuje nejlépe při teplotě od 7 °C až do 25 °C.

NÁSLEDNÉ PLODINy
pěstování následných plodin je bez omezení

00 09 11 12 14 15 17/32 53 63 69/79 89

tIff 040 OD (0,27 l)
+ RINcON (40–60 g/ha l)

tIff 040 OD (0,27 l)
+ HENIk EXtRA 040 OD (1,0 l/ha)
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Herbicidní přípravek ve formě granulí rozpustných ve vodě, určený k hubení dvouděložných 
plevelů v ozimé pšenici, ozimém tritikale a jarním ječmeni

ÚČINNÁ LÁTKA
tribenuron-methyl 500 g/kg 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
tRiStaR 50 SG je selektivní herbicid se systemickým působením. Je přijímán listy a transportován do růstových 
vrcholů, kde brzdí dělení buněk a zabraňuje růstu a vývoji plevelů. 

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)
Plodina Škodlivý organismus Dávka OL Poznámka Max. počet  

aplikací v plodině

pšenice ozimá,  
tritikale ozimé

pcháč oset, plevele 
dvouděložné jednoleté 

30–40 g/ha AT BBCH 26–32 1x

Ječmen jarní plevele dvouděložné 
jednoleté

25–30 g/ha AT BBCH 20–31 1x

pšenice ozimá,  
tritikale ozimé

plevele jednoděložné 
jednoleté

25 g/ha + 0,35 l/ha  
HERBISTAR 200 EC  
TM

AT BBCH 26–32 1x

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Při použití sólo aplikace přidávejte smáčedlo ADJUVINN v dávce 50 ml/ha.

Pšenice ozimá, tritikale ozimé 
30 g/ha 
plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, rozrazil rolní, ptačinec žabinec, chrpa modrák, merlík bílý  
plevele méně citlivé – pcháč oset, violka rolní, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, heřmánkovec přímořský 

40 g/ha 
plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, pcháč oset, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, ptačinec žabi-
nec, penízek rolní, heřmánkovec přímořský, rozrazil rolní, chrpa modrák, merlík bílý
plevele méně citlivé – violka rolní, svízel přítula

tristar  50 sG
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Ječmen jarní 
25 g/ha 
Plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec 
Plevele méně citlivé – violka rolní, penízek rolní, merlík bílý, heřmánkovec přímořský, chrpa modrák, hluchavka 
objímavá, svízel přítula

30 g/ha 
Plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, chrpa modrák 
Plevele méně citlivé – violka rolní, svízel přítula, penízek rolní, merlík bílý, hluchavka objímavá 

DOPORUČENÍ 
V případě svízele přítuly v pokročilejších fázích a při vyšším výskytu doporučujeme aplikovat herbicidní komplet 
(tristar 50 SG + Herbistar 200 eC).
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TRISTAR 50 SG (30–40 g)  
+ RASSEL 100 SC (50 ml)

TRISTAR 50 SG 
(30–40 g)  

+ HERBISTAR  200 EC 
(0,4–0,6 l)
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FunGiCiDy

ARVEMUS 80 WG  
BATALION 450 SC 
BUKAT 500 SC
DAFNE 250 EC
MAKLER 250 SE 
MOLLIS 450 SC
VIGOFUN 250 EC
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fungicid proti strupovitosti jabloně ve formě dispergovatelných granulí

ÚČINNÁ LÁTKA
kaptan 800 g/kg 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Širokospektrální kontaktní fungicid, jehož působení je převážně protektivní, vykazuje však také účinky eradikativ-
ní a s velmi dobrou perzistencí. 

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)
Plodina Škodlivý organismus Dávka OL 

(dny)
poznámka k plodině Max. počet aplikací v plodině

Jabloň strupovitost jabloně 1,9 kg/ha 28 BBCH 55–75 10x za rok*
*) interval mezi aplikacemi 8–10 dnů
oL (ochranná lhůta) je dána počtem dní, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

SPEKTRUM ÚČINKU
Hlavní použití proti strupovitosti. 
potlačuje také hnilobu jablek a plísně typu Botrytis. 
Vedlejší účinnost na padlí. 
Má vliv na nárůst velikosti plodů. 
Významně snižuje výskyt rzivosti plodů. 
odzkoušený vedlejší efekt k omezení výskytu skládkových chorob.  

DOPORUČENÍ
arvemus 80 WG se doporučuje použít formou následných postřiků od fáze „myšího ouška“.
Celkový počet aplikací je až 10. 

Vysoce účinná a celosvětově používaná kombinace kontaktního a systémového fungicidu
ARVEMUs 80 Wg 1,5–1,8 kg/ha + VIgOfUN 250 Ec 0,2 l/ha 

ARVEMUS 80 wG  
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fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně proti strupovitosti  
jabloně 

ÚČINNÁ LÁTKA
pyrimethanil 450 g/l 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
kontaktní fungicidní přípravek určený pro preventivní nebo kurativní ochranu jabloně před strupovitostí. Mecha-
nismus působení spočívá v inhibici syntézy enzymů houby nezbytných pro vznik infekce.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)
Plodina Škodlivý organismus Dávka OL Max. počet aplikací v plodině

Jabloň strupovitost jabloně 0,7 l/ha 28 3x

oL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Jabloň
přípravek se aplikuje v BBCH 55–69 (od fáze zeleného poupěte do fáze kvetení), max. 3x v intervalu 7–10 dní.
Dávka vody: 500–750 l/ha.

DOPORUČENÍ
přípravek je účinný už za teplot od 5 °C 
působí preventivně a částečně i kurativně 
Má velice nízké riziko rezistence 
po dobu 2–3 dnů má velmi silný účinek proti strupovitosti i na listech 
Možnost nasazení během celé sezóny

k zabránění vzniku rezistence aplikujte tento přípravek preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choro-
by. kurativní ošetření je možné pouze na základě spolehlivé signalizace optimálně do 48 hodin (dle registrace do 
72 hodin) od počátku infekce.

BATALION 450 SC
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fungicid ve formě supenzního koncentrátu se systemickým účinkem k preventivní a kura-
tivní aplikaci a je určený k ochraně pšenice ozimé, tritikale ozimého, žita ozimého, ječmene 
jarního a řepky ozimé proti houbovým chorobám k jarnímu i podzimnímu použití

ÚČINNÁ LÁTKA
tebukonazol 500 g/l 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
BUkat 500 SC obsahuje systémově působící tebukonazol ze skupiny triazolových fungicidů. Účinná látka 
narušuje biosyntézu ergosterolu houbových patogenů. BUkat 500 SC se vyznačuje preventivní, kurativní a era-
dikativní účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhou dobu trvání účinku. Rychle se vstřebává 
do vegetativních částí rostlin (zejména akropetálně).

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)
Plodina Škodlivý organismus Dávka OL Poznámka  

k plodině
Max. počet  
aplikací v plodině

pšenice ozimá padlí travní, braničnatka pšeničná,  
braničnatka plevová, rez pšeničná 

0,5 l/ha 35 BBCH 33–59 1x

tritikale ozimé padlí travní, braničnatka pšeničná,  
braničnatka plevová, rez pšeničná 

0,5 l/ha 35 BBCH 34–57 1x

Žito ozimé padlí travní, rez žitná 0,5 l/ha 35 BBCH 33–59 1x

Ječmen jarní padlí travní, rez ječná, hnědá skvr-
nitost ječmene 

0,5 l/ha 35 BBCH 33–59 1x

řepka olejka 
ozimá

cylindrosporióza,  
alternáriová skvrnitost  
brukvovitých

 0,5 l/ha 68 na jaře
BBCH 31–51
BBCH 61–68

1x

řepka olejka 
ozimá

fomová hniloba brukvovitých 0,4 l/ha nebo 
0,4 l/ha + 0,3 l/
ha Dafne 250 EC 
– TM

68 na podzim
BBCH 13–17

1x

oL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Nově povoleno použití v řepce ozimé na podzim! 

BUKAT 500 SC 
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SPEKTRUM ÚČINNOSTI
V pšenici ozimé je kromě fuzariózy klasů účinný také proti rzím (rez pšeničná a rez plevová), padlí travnímu, 
braničnatce pšeničné, braničnatce plevové a dosahuje vedlejší účinnosti proti helmintosporióze pšenice.  
 
V ječmeni jarním je účinný proti rzi ječné, hnědé skvrnitosti ječmene a dosahuje vedlejší účinnosti proti padlí 
travnímu a rynchosporiové skvrnitosti 

V řepce ozimé působí na fomovou hnilobu a hlízenku obecnou. Zároveň vykazuje vedlejší růstově-regulační 
efekt, který v případě podzimního použití omezuje vybíhání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení odolnosti řepky proti 
vyzimování. Jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání.

bUkAt  
500 sc  
(0,4 l)

MAkLER 250 sE (0,7 l)  
+ bUkAt 500 sc (0,25 l)

01 05 10 11 12 14 18 32 51 53 55/57 61 63 65 69 72



52

Dafne 250 Ec je fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu se systemic-
kým účinkem určený k preventivní a kurativní aplikaci při ochraně řepky olejky, cukrové 
řepy, pšenice ozimé, žita ozimého a tritikale ozimého proti houbovým chorobám

ÚČINNÁ LÁTKA
difenokonazol 250 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Dafne 250 eC je fungicidní přípravek se systemickým účinkem, který zabrání šíření již existující infekce.  

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)

Plodina Škodlivý organismus Dávka OL 
(dny)

Poznámka  
k plodině

Max. počet aplikací 
v plodině

Cukrovka cerkosporióza řepy 0,4 l/ha 62 BBCH 32–39 2x

řepka olejka čerň řepková, fomová hniloba 0,6 l/ha 93 BBCH 32–39 1x
pšenice  
ozimá

padlí travní, braničnatka pšeničná,  
braničnatka plevová, rez pšeničná

0,6 l/ha 61 2x

Žito ozimé padlí travní, braničnatka pšeničná,  
braničnatka plevová, rez pšeničná

0,6 l/ha 67 2x

Tritikale 
ozimé

padlí travní, braničnatka pšeničná,  
braničnatka plevová, rez pšeničná

0,6 l/ha 65 2x

oL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

přípravek používejte při teplotě vzduchu vyšší než 12 °C.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
cukrová řepa
Doba aplikace: přípravek aplikujte při prvních projevech choroby, ve fázi růstu růžice, maximálně 1–2x za sezónu 
po 14–21 dnech.

DaFnE 250 Ec
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Řepka ozimá 
přípravek Dafne 250 eC k hubení výše uvedených chorob je možné aplikovat také společně s přípravkem  
Bukat 500 SC v těchto dávkách:
DAfNE 250 Ec 0,5 l/ha + bUkAt 500 sc 0,3 l/ha 
Doba aplikace: přípravek aplikujte preventivně nebo po zpozorování prvních příznaků chorob ve fázi prodlužová-
ní hlavního výhonu, od dvou viditelných internodií (BBCH 32–39).

Pšenice ozimá
DAfNE 250 Ec 0,3 l/ha + MAkLER 250 sE 0,7 l/ha
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MAKLER 250 SE (0,7 l)  
+ DAFNE 250 EC (0,3 l)  
nebo + BUKAT 500 SC  

(0,25 l–0,3 l)

T2
BUKAT 500 SC (0,5 l)T3

DAfNE 
250 Ec 
(0,6 l) 

bUkAt 
500 sc 
(0,4 l)

MOLLIs 450 sc (0,9–1,0 l)
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Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě suspoemulze k ochraně pšenice,  
ječmene a řepky olejné proti houbovým chorobám

ÚČINNÁ LÁTKA
azoxystrobin 250 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
přípravek MakLeR 250 Se obsahuje účinnou látku azoxystrobin z chemické skupiny β-methoxyakrylátů (stro-
bilurinů), která má systémový a translaminační účinek. Účinná látka zastavuje transport elektronů při dýchání 
mitochondrií, působí především protektivně, proto by měla být použita ještě před vznikem infekce nebo na jejím 
počátku. azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů, ošetřené 
porosty zůstávají delší dobu zelené (tzv. green effect). 

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)
Plodina Škodlivý organismus Dávka OL 

(dny)
Poznámka Max. počet aplikací  

v plodině

pšenice ozimá, 
tritikale

rez pšeničná, braničnatka pšeničná, 
helmintosporióza pšenice  

1 l/ha 35 BBCH 30–69 2 x

Ječmen jarní rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, 
rynchosporiová skvrnitost ječmene 

1 l/ha 35 BBCH 30–59 2 x

řepka olejka čerň řepková 1 l/ha 35 BBCH 58–71  1x

řepka olejka hlízenka obecná 1 l/ha 35 BBH 58–65 1x
oL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

MAKLER 250 SE
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SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Pšenice: braničnatka pšeničná (Septoria tritici syn. Mycosphaerella graminicolaa), braničnatka plevová (Septoria 
nodorum), rez pšeničná (Puccinia recondita), rez plevová (Puccinia striiformis) a čerň obilná (Cladosporium spp., 
Alternaria spp.)

Ječmen: rez ječná (Puccinia hordei), hnědá skvrnitost ječmene (Pyrenophora teres), padlí travní (Erysiphe grami-
nis) - průměrná účinnost a rhynchosporiová skvrnitost (Rhynchosporium secalis) - vedlejší účinnost 

Řepka olejka: hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum) a čerň řepková (Alternaria brassicae) 

DOPORUČENÍ
Ošetření řepky olejné 

Ošetření pšenice ozimé 
ošetření t2: MAkLER 250 sE 0,7 l/ha + DAfNE 250 Ec 0,3 l/ha

a nebo

ošetření t2: MAkLER 250 sE 0,5–0,7 l/ha + bUkAt 500 sc 0,25-0,3 l/ha

bbcH 60–65  
(hlízenka obecná,  

čerň řepková)
MAkLER 250 sE (0,7 l)  
+ bUkAt 500 sc (0,25 l)
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Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu  
k ochraně pšenice, ječmene, tritikale, žita a řepky olejné proti houbovým chorobám

ÚČINNÁ LÁTKA
difenokonazol 125 g/l  
azoxystrobin 200 g/l  
tebukonazol 125 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Mollis 450 SC je naprosto unikátní třísložkový fungicid, systémově působící proti všem významným houbovým 
chorobách a to i v případě silného tlaku.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ

Plodina Škodlivý organismus Dávka OL 
(dny)

Poznámka  
k plodině

Max. počet aplikací  
v plodině

pšenice ozimá padlí travní, rez pšeničná, rez  
plevová, braničnatka pšeničná,  
braničnatka plevová

0,9–1,0 l/ha  61 BBCH 31–59 2x*

tritikale ozimé padlí travní, rez pšeničná,  
braničnatka pšeničná,  
braničnatka plevová

0,9–1,0 l/ha  65 BBCH 31–59 2x*

Žito ozimé padlí travní, rez žitná 0,9–1,0 l/ha  67 BBCH 31–59 2x*

Ječmen jarní padlí travní, rez ječná, 
hnědá skvrnitost ječmene

0,9–1,0 l/ha 45 BBCH 31–59 2x*

řepka olejka hlízenka obecná, plíseň šedá 0,9–1,0 l/ha 68 BBCH 55–69 1x
oL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní. 
*) interval mezi aplikacemi 12–32 dnů

POZNÁMKy
Dávkování se volí podle intenzity napadení plodiny.

MOLLIS 450 SC 
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DOPORUČENÍ
Pšenice ozimá

aplikace v t1: obilnina po obilnině, popř. po kukuřici nebo při výskytu plísně sněžné (Fusarium nivale) 
aplikacev t2: preventivně proti padlí, listové skvrnitosti a rzi

 
Ječmen jarní

 
Řepka olejka
přípravek aplikujte preventivně nebo ihned po výskytu prvních příznaků chorob, ve fázi BBCH 55–69
Je vhodné jej kombinovat spolu s insekticidem apiS 200 Se v dávce 0,12–0,2 l/ha proti bejlomorce kapustové.
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BUKAT 500 SC (0,5 l)T3

MOLLIS 450 SC (0,9–1 l)T1, T2

bUkAt 500 sc (0,5 l) 

MOLLIs 450 sc (0,9-1 l)
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Vigofun 250 Ec je fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu se systemic-
kým účinkem určený k preventivní a kurativní aplikaci při ochraně jabloní proti houbovým 
chorobám

ÚČINNÁ LÁTKA
difenokonazol 250 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Vigofun 250 eC je fungicidní přípravek se systemickým účinkem, který zabrání šíření již existující infekce. 

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)
Plodina Škodlivý organismus Dávka OL 

(dny)
Poznámka  
k plodině

Max. počet aplikací  
v plodině

Jabloň strupovitost jabloně 0,2 l/ha 28 BBCH 56–69 
3x

padlí jabloňové 0,2 l/ha 28 BBCH 55–71
oL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
strupovitost jabloní
Doba aplikace: přípravek aplikujte preventivně a kurativně optimálně do 72 hodin (dle registrace do 120 hodin) 
po napadení chorobami. ošetření provádějte v období od fáze poupěte do konce fáze kvetení (BBCH 56–69) 
v intervalu 10–14 dní, maximálně však 1–3x za sezónu.

Padlí jabloňové
Doba aplikace: přípravek aplikujte preventivně a kurativně v době růstu pupenů do počátku vývoje plodů 
(BBCH 55–71) v intervalu 7–14 dní, maximálně 1–3x za sezónu.
přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu ii. stupně zdrojů podzemní vody.
 
DOPORUČENÍ
Vysoce účinná a celosvětově používaná kombinace systémového a kontaktního fungicidu
VIgOfUN 250 Ec 0,2 l/ha + ARVEMUs 80 Wg 1,5–1,8 kg/ha

ViGoFun 250 Ec



insEktiCiDy

APIS 200 SE
DELCAPS 050 CS
DELMETROS 100 SC
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Insekticidní přípravek ve formě suspenzní emulze určený k ochraně proti škůdcům řepky 
ozimé a jabloní

ÚČINNÁ LÁTKA
acetamiprid 200 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
apiS 200 Se je systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů. působí jako neurotoxikant, tzn. blo-
kuje nikotinový ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. přípravek 
působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed 
ve velmi nízkých dávkách. Má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovna-
ným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců rozhodujících zemědělských plodin. apiS 
200 Se je velmi flexibilní k vyšší teplotě během aplikace, v rostlině je rozváděn akropetálně (vzhůru, do nově 
narůstajících listů), nikoliv bazipetálně ke kořenům. 

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)
Plodina Škodlivý organismus Dávka  OL 

(dny)
Poznámka  
k plodině

Max. počet aplikací  
v plodině

řepka olejka 
ozimá 

blýskáček řepkový 0,12–0,25 l/ha 39 BBCH 55–66 1x

řepka olejka 
ozimá 

krytonosec šešulový,  
bejlomorka kapustová 

0,12–0,25 l/ha 39 BBCH 64–69 1x

řepka olejka 
ozimá 

krytonosec čtyřzubý 0,25–0,3 l/ha 39 BBCH 61–67 1x

Jabloň mšice jabloňová,  
mšice jitrocelová 

0,125 l/ha 14 BBCH 69–71 1x

Jabloň obaleč jablečný 0,2 l/ha 14 BBCH 69–74 2x 

oL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

KLASIFIKACE NA VČELy
Bez omezení - bez ohlašovací povinnosti

aPis 200 sE 
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SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Účinná látka acetamiprid má široký rozsah působení.

Řepka olejná
krytonosec řepkový (Ceutorhynchus napi), krytonosec čtyřzubý (Ceutorhynchus quadridens), blýskáček řepkový 
(Meligethes aeneus), krytonosec šešulový (Ceutorhynchus obstrictus), bejlomorka kapustová (Dasyneura bras-
sicae), dřepčík černý/černonohý (Phyllotreta atra/nigripes), krytonosec zelný (Ceutorhynchus pleurostigma), 
osenice polní (Agrotis segetum), pilatka řepková (Athalia rosae).

Jádroviny
Mšice jabloňová/jitrocelová (Aphis pomi/Dysaphis plantaginea), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum), obaleč 
jablečný (Cydia pomonella), pilatka jablečná (Haplocampa testudinea), zobonoska jablečná/ovocná (Coenorhin-
chus aequatus/Rhynchites bacchus), květopas jabloňový (Anthonomus pomorum), mšice broskvoňová (Myzus 
persicae (Sulzer)). 

DOPORUČENÍ V ŘEPCE OZIMÉ 

Delcaps 050 cs   0,1 l/ha Apis 200 sE   0,12–0,25 l 

DOPORUČENÍ  V jABLONÍCH

Mšice, obaleč 
APIs 200 sE 
(0,125–0,2 l) 

Mšice 
DELcAPs 050 cs (0,25 l) 
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Insekticid ve formě suspenze kapsulí v kapalině určený k hubení škůdců některých škůdců 
na jabloni, na řepce olejce ozimé a pšenici ozimé

ÚČINNÁ LÁTKA
deltamethrin 50 g/l 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
insekticid na bázi pyrethroidu účinkující kontaktně a požerově a na rostlině působí povrchově.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)
Plodina Škodlivý organismus Dávka  OL 

(dny)
Poznámka Max. počet aplikací   

v plodině
řepka olejka 
ozimá

krytonosec čtyřzubý,  
blýskáček řepkový

0,1 l/ha AT BBCH 51–59 1x

pšenice ozimá kohoutci 0,1 l/ha AT BBCH 51–59 1x

Jabloň mšice 0,25 l/ha 7 BBCH 52–57 1x
at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Řepka olejka ozimá:     krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový, krytonosec zelný, krytonosec šešulový;  

dřepčík olejkový; květilka zelná; pilatka řepková

Pšenice ozimá:          kohoutci, mšice, křísek polní

Jabloně:                      mšice

 
KLASIFIKACE NA VČELy
Bez omezení - bez ohlašovací povinnosti.

DElcaPs 050 cs
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DOPORUČENÍ

POZNÁMKy
1. přípravek působí nejúčinněji při teplotě do 20 °C. při vyšších teplotách proveďte ošetření ke konci dne.
2. ošetření proveďte důkladně, aby byly všechny části plodin pokryty postřikovou kapalinou.
3.  pro ochranu včel a jiného opylujícího hmyzu neaplikujte: 

- pokud se na poli vyskytují kvetoucí plevele, 
- v místech, kde mají včely užitek.

UPOZORNĚNÍ
přípravek se může srazit v roztoku společně s hnojivem na bázi bóru, rozhodujicím faktorem je tvrdost vody 
(tvrdá voda - riziko sraženiny). 
V případě tank-mixu je nutné přidat do postřikovače a rozpustit DeLCapS 050 CS jako první. 

Delcaps 050 cs   0,1 l/ha
Apis 200 sE   0,12–0,25 l 

Účinná a ekonomická strategie ochrany proti jarním škůdcům řepky olejky:  
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Insekticid ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně proti škůdcům řepky olejky, 
obilnin a brambor

ÚČINNÁ LÁTKA
deltamethrin 100 g/l 

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA) 
Plodina Účel Dávka  

l/ha
OL  
(dny)

Poznámka Max. počet aplikací  
v plodině

řepka olejka ozimá dřepčík olejkový květilka zelná 0,05 45 BBCH 12-15

1x

řepka olejka ozimá blýskáček řepkový 0,05 45 BBCH 55-59

řepka olejka ozimá krytonosec zelný bejlomorka 
kapustová 0,05 45 BBCH 67-72

pšenice ozimá kohoutek černý 0,05 30 BBCH 49-79

Ječmen jarní kohoutek černý 0,05 30 BBCH 45-75

Brambor mandelinka bramborová 0,05 7 BBCH 51-65

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Řepka olejka:  krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový, krytonosec zelný, krytonosec šešulový,  

dřepčík olejkový, květilka zelná, pilatka řepková

Obilniny:  kohoutek černý, kohoutek modrý, mšice, křísek polní

brambor:  mandelinka bramborová 

KLASIFIKACE NA VČELy
Bez omezení – bez ohlašovací povinnosti.

DElMEtros  100 sc
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DOPORUČENÍ

POZNÁMKy
přípravek účinkuje nejlépe při teplotě nižší než 20 °C. 

DELcAPs 050 cs (0,1 l)

APIs 200 sE  
(0,12–0,3 l)

DELMEtROs 100 sc  
(0,05 l)

DELMEtROs 100 sc  
(0,05 l)

01 05 10 11 12 14 18 32 51 53 55/57 61 63 65 69 72
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REGulátoRy RŮstu

FRUITSMART 3.3 VP
KOREKT 510 SL
REGULATO 300 SL
TREGUS 500 EC
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Přípravek uvolňující páry ze skupiny regulátorů růstu a vývoje, používaný pro zachování  
vysoké tvrdosti jablek, zpomalení procesů přezrávání a zmenšování teplotních poškození 
při skladování v chladírně (běžné a s řízenou atmosférou)

ÚČINNÁ LÁTKA
1-methylcyklopropen (látka ze skupiny derivátů cyklopropenu) - 33 g/kg

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
FruitSmart 3.3 Vp účinkuje zbrzděním produkce ethylenu a veškerých procesů, k nimž dochází v plodech vli-
vem ethylenu jak produkovaného samotným plodem, tak převzatého z okolního plodu. Je formulován v podobě 
prášku obsaženého ve vodou rozpustných sáčcích, který po smíchání s vodou způsobí uvolnění těkavé aktivní 
látky, jež následně proniká do dužiny jablka.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)
Plodina Účel použití Dávka OL 

(dny)
Poznámka  Max. počet aplikací  

v plodině
Jablka uchování kvality plodů 37–68 mg/m3, chladírny 70 sklady 1x

oL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a spotřebou.

FruitSmart blokuje ethylenové receptory a tím zpomaluje dozrávání plodu:
- zpomaluje proces přezrávání 
- zachovává tvrdost jablek
- snižuje náchylnost plodů ke skládkovým chorobám
- bez potřeby speciálního vybavení ani složitého školení

DOBA APLIKACE
Jablka určená ke skladování by měla být sklizena v optimální fázi zralosti. ošetření by mělo být provedeno  
do 7 dnů od sklizně plodů.

FruitsMart 3.3 VP
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APLIKACE V KOSTCE
- změřit objem komory v m3

- dávka je 0,037–0,068 g/m3 nebo 3,7–6,8 g/100 m3 komory
- o dávce nerozhoduje hmotnost plodů v komoře, ale její objem v m3

- po naplnění komory ochlaďte, je nutné, aby všechny plody byly ochlazené stejně
- před aplikací komoru vyvětrejte (cca 30 min), aby se zbavila ethylenu
- komoru uzavřete a zapněte ventilátory
- do nádoby – difuzoru nalijte 8–10 litrů teplé (45 °C) vody a do nádoby vložte odměřenou dávku přípravku
- pokud dávka překračuje 40 g přípravku na komoru, rozložte ji do dvou nádob
- komoru na 24 hodin neprodyšně uzavřete a po 24 hodinách vyvětrejte na 20 min

V roce 2016– 2017 probíhal ve VŠÚo Holovousy s.r.o. (více info na www.vsuo.cz) smluvní výzkum, jehož cílem 
bylo zjistit vliv posklizňového ošetření přípravky FruitSmart a SmartFresh na skladovatelnost vybraných odrůd 
jablek: Rubinola, Red Jonaprince a topaz.
Všechny ošetřené varianty přípravkem FruitSmart a SmartFresh měly pevnější plody i celkově lepší kvalitu 
oproti kontrolním variantám. celkový pozitivní efekt aplikace na omezení poklesu kvality plodů během jejich 
skladování byl zaznamenán u všech hodnocených odrůd. aplikace přípravků má výrazný vliv na pokles pevnosti 
dužniny plodů a ošetřené plody si tak zachovávají vysokou kvalitu. Z výsledků smluvního výzkumu vyplývá, že 
posklizňové ošetření oběma přípravky má srovnatelné výsledky a oba stejně významně prodlužují dobu sklado-
vání.

POZNÁMKy
Nelze vyloučit snížení účinnosti při aplikaci  
na nekvalitní nebo přezrálé plody, sklizené mimo  
doporučené období sklizně.

… s FruitsMart  
UšETŘÍTE NÁKLADy  

NA SKLADOVÁNÍ!



70

Přípravek ze skupiny regulátorů růstu ve formě koncentrátu rozpustného ve vodě.  
kOREkt 510 sL se používá jako přípravek pro prevenci poléhání pšenice ozimé, tritikale 
ozimého a ječmene jarního pěstovaných na dobrých stanovištích nebo hnojených vysokými 
dávkami dusíku

ÚČINNÁ LÁTKA
ethefon 510 g/l                                     

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
koRekt 510 SL způsobuje zkrácení a zpevnění stébel obilnin a tím předchází poléhání porostu. použití pří-
pravku usnadní sklizeň. předchází ztrátám vzniklým následkem slabého vývoje a kvality zrna.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA) 

Plodina Škodlivý  
organismus

Dávka OL 
(dny)

Poznámka  
k plodině

Max. počet aplikací 
v plodině

pšenice ozimá regulace růstu 0,7–0,9 l/ha AT BBCH 31–39 1x

tritikale ozimé regulace růstu 0,75–0,95 l/ha AT BBCH 31–39 1x

Ječmen jarní regulace růstu 0,7 l/ha AT BBCH 31–47 1x
at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

POZNÁMKy
1. Silné dešťové srážky dříve než po 4–5 hodinách od ošetření mohou snížit efektivitu účinkování přípravku.
2.  Herbicidy ze skupiny derivátů fenoxykyselin určené k hubení dvouděložných plevelů aplikujte před příprav-

kem koRekt  510 SL – v dávkách a dobách uvedených na jejich štítcích.
3. Neaplikujte na mokré a oslabené porosty, a při teplotě do 10°C.
4. pěstování následných plodin je bez omezení.
5. NeapLikUJte ú.l. ethefon společně s listovou výživou (riziko fytotoxicity).
6. Společná aplikace s fungicidy na bázi azolů může zvýraznit regulační účinek.

KOREKT 510 SL
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00 07 09 13 21 25 29 30 32 37 39 40 51 59 61 69 72

KOREKT 510 SL (0,5–0,9 l)

TREGUS 500 SC (0,2 l)

REgULAtO 300 sL   
(0,5 l)

tREgUs 500 sc  
(0,1 l)  + 

 REgULAtO 300 sL  
(0,5 l)

kOREkt 510 sL 
(0,5–0,7 l)

tREgUs  500 sc  
(0,15–0,2 l)
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Přípravek ze skupiny regulátorů růstu a vývoje ve formě rozpustného koncentrátu,  
se systemickým účinkem pro prevenci nadměrného růstu plodin a pro zkrácení a zesílení 
stébel v jarním období při pěstování řepky ozimé, pšenice ozimé a tritikale ozimého

ÚČINNÁ LÁTKA
mepikvát chlorid  300 g/l 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
ReGULato 300 SL způsobuje zkrácení a zpevnění stébel obilnin a tím předchází poléhání porostu. použití 
přípravku usnadní sklizeň. předchází ztrátám vzniklým následkem slabého vývoje a kvality zrna.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA) 
Plodina Škodlivý  

organismus
Dávka OL 

(dny)
Poznámka  
k plodině

Max. počet aplikací 
v plodině

pšenice ozimá regulace růstu, zvýšení  
odolnosti proti poléhání 

1,3 l/ha AT BBCH 30–49 1x

tritikale ozimé regulace růstu, zvýšení  
odolnosti proti poléhání 

1,0 l/ha AT BBCH 30–49 1x

řepka olejka 
ozimá

regulace růstu, zvýšení  
odolnosti proti poléhání 

0,7 l/ha AT BBCH 30–39 1x

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

rEGulato 300 sl 
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SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Pšenice ozimá, tritikale ozimé
V ranné fázi (BBCH 29–32) lze aplikovat samostatně a nebo v kombinaci s ú.l. trinexapak-ethyl.  
V nižší dávce (0,5 l/ha) slouží k povzbuzení porostu, jeho zahuštění a k podpoře proti polehání. 

Řepka ozimá
Za účelem redukce výšky plodin a snížení poléhání aplikujte přípravek ve fázi růstu hlavního výhonu  
(BBCH 30–39).

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI
intenzivní oblast Menší riziko polehnutí  

(lepší zahuštění)
Obvyklý zásah 

BBCH 28–31: Regulato 0,5 l/ha
BBCH 29–32:  
Regulato 0,5 l/ha + Tregus 0,15 l/ha

BBCH 30–32: tregus 0,2 l/ha
BBCH 31–32: tregus 0,1 l/ha BBCH 35–37: korekt 0,9 l/ha
BBCH 35–37: korekt 0,7 l/ha
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Přípravek ze skupiny regulátorů růstu rostlin ve formě emulgovatelného koncentrátu.  
Používá se pro prevenci polehání pšenice ozimé, tritikale ozimého, žita, ječmene ozimého 
a ječmene jarního pěstovaných v intenzivních technologiích s vysokou úrovní dusíkatého 
hnojení

ÚČINNÁ LÁTKA
trinexapak-ethyl 500 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
tReGUS 500 eC je v převážné míře přijímán zelenými částmi rostlin a je rychle rozváděn do meristematických 
pletiv, kde způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Zbrzdění růstu rostlin vede ke snížení jejich 
výšky – zvyšuje se odolnost k poléhání.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA) 
Plodina Účel Dávka l/ha Fáze / kombinační partner

pšenice ozimá

zkrácení stébla  
 
zvýšení odolnosti proti poléhání

0,2
2 x 0,15 
0,15 +1

BBCH 30–39
BBCH 29–39 (dělená aplikace)
BBCH 30–33 (+ Regulato 300 SL)

Ječmen jarní 0,2 BBCH 30–39
Ječmen ozimý 0,3 BBCH 31–37

Žito ozimé 0,15 
2 x 0,15

BBCH 29–37
BBCH 29–41 (dělená aplikace)

tritikale ozimé 0,3 BBCH 30–36
at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

trEGus 500 Ec
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DOPORUČENÍ
 Časná aplikace bbcH 29–33 v dávce 0,15–0,2 l/ha: 
  zkracuje spodní internodia 
  zesiluje stéblo 
  má vliv na růst kořenového systému a ukotvení rostlin v půdě

 Pozdější aplikace bbcH 33–35(39) v dávce 0,2 l/ha: 
  zkracuje horní internodia 
  snižuje výšku rostliny / výšku porostu

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI
intenzivní oblast Menší riziko polehnutí  

(lepší zahuštění)
Obvyklý zásah 

BBCH 28–31: Regulato 0,5 l/ha
BBCH 29–32:  
Regulato 0,5 l/ha + Tregus 0,15 l/ha

BBCH 30–32: tregus 0,2 l/ha
BBCH 31–32: tregus 0,1 l/ha BBCH 35–37: korekt 0,9 l/ha
BBCH 35–37: korekt 0,7 l/ha

 
POZNÁMKy
Neošetřujte bezprostředně před nebo po očekávaném mraze a naopak ani při vysokých denních teplotách.

TREGUS 500 EC  
(trinexapak–ethyl) 

REGULATO 300 SL 
(mepikvát–chlorid) 

KOREKT 510 SL 
(ethefon) 

Účinek inhibitor enzymů v biosynté-
ze kyseliny giberelinové Ga1 
v pozdější fázi 

inhibitor enzymů v biosynté-
ze kyseliny giberelinové Ga1 
v dřívější fázi 

odbourávání ethylenu 

Minimální teplota 
pro aplikaci

10° C* 8° C 15° C

Účinek během 3–4 dní 7–9 dní  
aplikace v BBCH 29–49 23–31 37–45
Reziduální účinek krátký dlouhý dlouhý

*) při nižší teplotě rostlina přijímá mepikvát-chlorid rychleji než trinexapac-ethyl





MořiDla

FLUARTO 050 FS 
TRITER 050 FS 
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kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva pšenice ozimé, tritikale a žita ozimého

ÚČINNÁ LÁTKA
fludioxonyl 50 g/l

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)

Plodina Škodlivý organismus Dávka   OL
(dny)

Poznámka  
k  dávkování

pšenice ozimá sněť mazlavá pšeničná,  
sněť mazlavá hladká, fuzariózy, 
plíseň sněžná

100 ml/ 
100 kg

-  výsevek max. 250 kg/ha

Tritikale fuzariózy, plíseň sněžná 100 ml/ 
100 kg

-  výsevek max. 237,5 kg/ha

Žito ozimé fuzariózy, plíseň sněžná 100 ml/ 
100 kg

-  výsevek max. 170 kg/ha

(-)  ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

Dávka vody: 700 ml/100 kg

POZNÁMKy
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Fluarto 050 Fs 
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fungicid ve formě kapalného koncentrátu se systemickým účinkem pro moření osiva ozi-
mých a jarních obilnin proti houbovým chorobám

ÚČINNÁ LÁTKA
tritikonazol 50 g/l 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
přípravek triter 050 FS obsahuje účinnou látku tritikonazol – triazolovou sloučeninu ze skupiny inhibitorů bio-
syntézy sterolů – inhibitorů demetylace (SBi-DM1) (skupina FRaC 3). 

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)

Plodina Škodlivý organismus Dávka   OL
(dny)

Poznámka  
k  dávkování

pšenice ozimá sněť mazlavá pšeničná,  
sněť mazlavá hladká, fuzariózy

100 ml/ 
100 kg

-  výsevek max. 250 kg/ha

pšenice jarní sněť mazlavá pšeničná, fuzariózy 100 ml/ 
100 kg

-  výsevek max. 250 kg/ha

Ječmen jarní sněť prašná ječná, fuzariózy,  
pruhovitost ječná

100 ml/ 
100 kg

-  výsevek max. 200 kg/ha

tritikale ozimé fuzariózy 100 ml/ 
100 kg

-  výsevek max. 250 kg/ha

Žito fuzariózy 100 ml/ 
100 kg

-  výsevek max. 165 kg/ha

(-)  ochrannou lhůtu není nutné stanovit

 
Dávka vody: 700 ml/100 kg

tritEr 050 Fs 





listová hnojiva
FERTISILINN
MACORESCO
NAVU FORTE
OPTI OBILNINy
opti řepka 
TOP CROPVIT OBILNINy 
top CRopVit řepka 
TOP CROPVIT Zn+ 
TOP CROPVIT BMo 
KELPAK
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Unikátní křemičité listové hnojivo s mikroprvky v chelátové formě. křemík je v nejpřijatel-
nější formě pro rostliny a sice kyselině ortokřemičité (si(OH)4).  Další mikroprvky obsažené 
v hnojivu jsou: bor, měď, molybden a zinek

křemík příznivě ovlivňuje vývoj a úrodu jednotlivých polních plodin, stimuluje tvorbu chlorofylu, čímž urychluje 
fotosyntézu a následný transport asimilátů. Díky křemíku dochází k zesílení buněčných stěn. Rostliny jsou tak 
daleko odolnější při napadení chorobami a škůdci. V neposlední řadě je tím zmírněn i abiotický stres u rostlin, 
např. sucho. Mikroprvky příznivě ovlivňují dělení buněk a enzymatické funkce rostlin.

sLOŽENÍ HNOJIVA        g/l

Bor (B) 3 rozpustný ve vodě

křemík (Si(oH)4) 25 rozpustný ve vodě

Měď (Cu) 10 rozpustný ve vodě, chelát eDta

Molybden (Mo) 2 rozpustný ve vodě

Zinek (Zn) 6 rozpustný ve vodě, chelát eDta

 
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

PLODINA tERMÍN APLIkAcE DÁVkOVÁNÍ  (l/ha)
Obilniny podzim: od 3. listu do konce podzimní vegetace 

jaro: do fáze metání
0,5–0,8

řepka podzim: od 4. listu do konce podzimní vegetace 
jaro: od počátku vegetace do kvetení 0,5–0,8

Cukrová řepa od 6.–10. pravého listu 0,5–0,8

kukuřice od 2. listu do fáze 8. listu 0,5–0,8

Brambory od 3. listu do zakrytí brázd 0,5–0,8

FErtisilinn
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   Viditelně silnější stéblo a listová plocha (7 dní po ošetření)
  Delší a silnější kořenový systém

  Lepší odnožování a vývoj obilnin
  Delší a větší listy (rychlejší fotosyntéza)

Kontrola FERTISILINN

FERTISILINNKontrola
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startovací listové hnojivo s biostimulačním účinkem. zlepšuje prokořenění rostlin a celkové 
zvýšení kořenové hmoty. zinek je v hnojivu obsažen ve formě Amonium zinek acetát a příz-
nivě tak ovlivňuje růstový hormon auxin 

Macoresco stimuluje kořenový růst a veškeré kořenové aktivity. Díky tomu rostlina lépe hospodaří s vodou 
a odolává tak abiotickým stresům. porosty jsou tak vitální a vyrovnané. 

Hnojivo velmi výrazně ovlivňuje výnosotvorné prvky. Doporučujeme primárně k podzimnímu použití (ozimá 
řepka, ozimá pšenice), ale i k jarní regeneraci porostů (např. tM s Regulatem nebo CCC).

sLOŽENÍ HNOJIVA     (g/l)

Dusík (N) 75 rozpustný ve vodě

Zinek (Zn) 80 rozpustný ve vodě

MacorEsco

Kontrola MACORESCO
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DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina termín aplikace Dávka (l/ha)

Obilniny podzim: od 2. až 6. pravého listu
jaro: od konce odnožování do 1. kolénka 0,8

řepka podzim: od 2. až 6. pravého listu
jaro: na začátku vegetačního období 0,8

Mák setý ve fázi 4–8 listů 0,8

Brambory od 2. až 6. pravého listu 0,8–1,2

Luštěniny od 2. až 8. pravého listu 0,8

Jahody
jak pro plantáže založené na podzim, tak pro jarní výsadbu  
(frigosadbu) ve fázi 1. až 3. listu, možno aplikovat ve dvou dávkách  
po 7–10 dnech

0,8

ovocné školky ideální 2 aplikace od počátku vegetace po 7–14 dnech 0,8

Cibulová zelenina ve fázi 3 pravých listů 0,8

kořenová zelenina ve fázi 3 pravých listů 0,8

Sadba zeleniny ve fázi 3 až 7 pravých listů (3–5 dnů před výsadbou) 0,8
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Nová generace listových hnojiv obsahující živiny ve formě nanočástic přírodního původu. 
NAVU fORtE obsahuje vyvážený poměr makro a mikroprvků pro nejefektivnější doplnění 
chybějících živin a to i na základě systému aktivace výživových složek – NUtRI ActION 
systéM. Vhodné i do speciálních kultur (ovocné sady, vinná réva, zelenina)

NaVU FoRte výrazně zlepšuje využití živin z půdy a eliminuje u rostlin abiotický stres. 

Hořčík je stavební součástí chlorofylu, což nám zlepšuje činnost fotosyntézy. 

Draslík a vápník se podílí na fyziologických procesech, na vyzrávání pletiv a vedou k celkovému zlepšení  
hospodaření s vodou. 

Všechny zmíněné faktory se podílí na zvýšení rentability rostlinné výroby a zlepšení kvalitativních ukazatelů 
sklizně.

sLOŽENÍ HNOJIVA g/l Poznámka
Dusík [NH2] 80 rozpustný ve vodě

Draslík [K2O] 100 rozpustný ve vodě

Vápník [CaO] 210 rozpustný ve vodě

Hořčík [MgO] 30 rozpustný ve vodě

Síra [SO3] 100 rozpustný ve vodě

Měď [Cu] 1 rozpustný ve vodě

Železo [Fe] 1 rozpustný ve vodě

Mangan [Mn] 1 rozpustný ve vodě

Molybden [Mo] 0,5 rozpustný ve vodě

naVu FortE
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DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Plodina termín aplikace Dávka (kg/ha)
Obilniny 2 aplikace: první od fáze odnožování do fáze druhého kolénka,  

druhá od podpraporcového listu do konce metání
4

Cukrová řepa 2–3 aplikace: první postřik ve fázi 3–5 listů (další postřiky každých 14–21 dní) 4

kukuřice 1 aplikace ve fázi 3–6 listů 4

řepka 1–2 aplikace: první na podzim ve fázi 3–5 listů, druhý na jaře po zahájení  
vegetace

4

Brambory 2–3 aplikace: první při výšce rostlin 10–15 cm  
(další postřiky každých 14–21 dní)

4

Cibulová zelenina 2–3 aplikace: první ve fázi 3–4 listů (další po 14– 21 dnech) 4

Rajčata 2–3 aplikace: první zhruba týden před výsadbou sadby  
(koncentrace cca. 1%; 4 lžičky/l), druhý po 14 dnech, třetí po odkvětu

4

Papriky 2–3 aplikace: první zhruba týden před výsadbou sadby (koncentrace cca. 1%;  
4 lžičky/l), druhý před květem, třetí na počátku tvorby plodů

4

Okurky 2–3 aplikace: první od fáze 6 listů (další každých 14 dnů) 4

Brukvovitá  
zelenina

2–3 aplikace: první 3–4 dny před výsadbou sadby  
(koncentrace cca. 1%; 4 lžičky/l), další každých 14 dní

4

kořenová  
zelenina

2 aplikace: první ve fázi 4–6 listů (další po 14–21 dnech) 4

ovocné keře 2 aplikace: první před květem, druhý zhruba týden od začátku tvorby plodů 4–5

Jabloně, hrušně 3–4 aplikace: první ve fázi zeleného pupene, druhý zhruba 2 týdny po odkvětu, 
další v období růstu plodů do sklizně (nejpozději však 14 dní před sklizní)

4–5

Švestky, třešně, 
višně

2–3 aplikace: první ve fázi bílého pupenu, další až do sklizně plodů (nejpozději 
však 14 dní před sklizní)

4–5

Vinná réva 2–3 aplikace: první na začátku olistění, druhá před květem a třetí aplikace po 
vytvoření hroznu

4–5
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Mechanismus účinku NAVU fORtE

běžné hnojivo na listy  
s mikroprvky

Díky nanotechnologiím má NaVU FoRte silnou schopnost iontové výměny a vazby. Makro- a mikroelementy 
snadněji pronikají skrz iontové kanálky do parenchymatických buněk, kde se účastní všech důležitých fyziolo-
gických procesů. Díky pevnějším vazbám (ukotvením na povrchu listu) se výrazně snižuje riziko smyvu deštěm 
a využitelnost živin je o to vyšší.

iontové  
kanály

ektodesmy

vosková 
vrstva

vlastní 
kutikula

primární 
stěna

sekundární 
stěna

buňka  
epidermu
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Listové rozpustné hnojivo NPk (14:16:16) s chelátovými mikroprvky (EDtA, DtPA) pro  
nejefektivnější doplnění chybějících živin. Hnojivo je ve formě rozpustných granulí.
Lze kombinovat s hnojivem top cropvit Obilniny (případně 2 dělené aplikace)

OBSAHy ŽIVIN
složení hnojiva [g/l]
Dusík [NH2] 20 -
Dusík [NH4] 120 -

Fosfor [P2O5] 160 rozpustný ve vodě

Draslík [K2O] 160 rozpustný ve vodě

Hořčík [MgO] 30 rozpustný ve vodě

Síra [SO3] 180 rozpustný ve vodě

Bor [B] 3 rozpustný ve vodě

Měď [Cu] 1,5 rozpustný ve vodě

Železo [Fe] 5 rozpustný ve vodě

Mangan [Mn] 0,4 rozpustný ve vodě

Molybden [Mo] 1,5 rozpustný ve vodě

Zinek [Zn] 10 rozpustný ve vodě

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina termín aplikace Dávka (kg/ha)

Obilniny
podzim: od fáze 4. listu 2–3
jaro: od fáze odnožování po počátek metání 2–4

OPTI OBILNINy
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Listové rozpustné hnojivo NPk (11:15:21) s chelátovými mikroprvky (EDtA, DtPA) pro  
nejefektivnější doplnění chybějících živin. Hnojivo je ve formě rozpustných granulí.
Lze kombinovat s hnojivem top cropvit Řepka (případně 2 dělené aplikace)

OBSAHy ŽIVIN
složení hnojiva [g/l]
Dusík [NH2] 15 -

Dusík [NH4] 95 -

Fosfor [P2O5] 150 rozpustný ve vodě

Draslík [K2O] 210 rozpustný ve vodě

Hořčík [MgO] 230 rozpustný ve vodě

Síra [SO3] 190 rozpustný ve vodě

Bor [B] 15 rozpustný ve vodě

Měď [Cu] 1 rozpustný ve vodě

Železo [Fe] 1,5 rozpustný ve vodě

Mangan [Mn] 2 rozpustný ve vodě

Molybden [Mo] 0,4 rozpustný ve vodě

Zinek [Zn] 0,4 rozpustný ve vodě

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina termín aplikace Dávka (kg/ha)

řepka olejka
podzim: od fáze 5. listu 2–3
jaro: od zahájení vegetace po fázi zeleného poupěte 2–4

OPTI ŘEPKA
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Nová generace suspenzního listového hnojiva obsahující vyvážený poměr mikroprvků v che-
látové formě pro nejefektivnější doplnění chybějících živin s vysokým poměrem manganu a 
bóru. Určeno především pro řepku, případně cukrovku 

Bor podporuje růst kořenů a příjem živin stejně tak dobře, jako tvorbu generativních orgánů. Společně s mědí 
zvyšují odolnost rostlin proti nízkým teplotám. Rostliny jsou tak odolnější, méně stresované a porost je daleko 
vyrovnanější. Nemalou měrou tomu přispívá i zrychlení fotosyntézy pomocí manganu a nastartování enzymatic-
kých funkcí díky zinku a molybdenu. 

sLOŽENÍ HNOJIVA g/l Poznámka

Bor (B) 13,3 rozpustný ve vodě

Měď (Cu) 8,9 rozpustný ve vodě, chelát eDta

Mangan (Mn) 82,9 rozpustný ve vodě, chelát eDta

Molybden (Mo) 1,5 rozpustný ve vodě

Zinek (Zn) 32,6 rozpustný ve vodě, chelát eDta

TOP CROPVIT ŘEPKA
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DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina termín aplikace Dávka (l/ha)

řepka podzim: 1 ošetření: ve fázi 4.–8. listu  
jaro: 1–2 ošetření: od začátku vegetace do tvorby poupat 1

Cukrová řepa 1–2 ošetření: ve fázi 4.–6. listu 1

Brambory 1–2 ošetření:  od zapojení vegetace po tvorbu hlíz 1

Luštěniny 1–2 ošetření: od 4.–6. listu do začátku kvetení 1

OPtI  
ŘEPkA 
(2–4 kg)

MAcOREscO 
(0,8 l)

01 05 10 11 12 14 18 32 51 53 55/57 61 63 65 69 72

TOP CROPVIT  
ŘEPKA (1,0 l)
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Nová generace suspenzního listového hnojiva obsahující vyvážený poměr mikroprvků v che-
látové formě pro nejefektivnější doplnění chybějících živin, s vysokým poměrem manganu, 
mědi a zinku. Určeno především ke zlepšení stavu porostů v jarním období, zejména pro 
obilniny 

Díky vysokému obsahu mědi dochází k lepšímu příjmu a metabolismu dusíku při nízkých teplotách a zásadnímu 
vlivu na potravinářskou kvalitu (obsah N–látek a lepek v zrnu). 

Měď pozitivně ovlivňuje i délku a plnost klasu, jakožto tvorbu ligninu v rostlinných pletivech (snížení rizika  
poléhání). 

Mangan spolehlivě zvyšuje obsah chlorofylu a urychluje tím fotosyntézu rostlin. obecně lze říct, že vede k vyrov-
nanějšímu porostu.

Zinek a molybden podporují dělení buněk (prodlužovací růst) a zajištění všech enzymatických funkcí.

sLOŽENÍ HNOJIVA g/l Poznámka

Měď (Cu) 34,5 rozpustný ve vodě, chelát EDTA

Mangan (Mn) 75 rozpustný ve vodě, chelát EDTA

Molybden (Mo) 0,9 rozpustný ve vodě

Zinek (Zn) 45 rozpustný ve vodě, chelát EDTA

TOP CROPVIT OBILNINy
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DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina termín aplikace Dávka (l/ha)

ozimé obilniny podzim: 1 ošetření: od 3. pravého listu  
jaro: 1–2 ošetření: od 3. listu do praporcového listu 0,5–1

Jarní obilniny 1–2 ošetření: od 3. pravého listu do praporcového listu 0,5–1

Cibulová zelenina 1–2 ošetření: od 3. až 5. pravého listu do sklizně 1

travní porosty 1–2 ošetření: od 2. pravého listu do začátku odnožování 1

00 07 09 13 21 25 29 30 32 37 39 40 51 59 61 69 72

tOP cROPVIt  
ObILNINy (1,0 l)

OPtI ObILNINy (2–4 kg)

MACORESCO 
(0,8 l)
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Nová generace suspenzního listového hnojiva obsahující vyvážený poměr mikroprvků 
v chelátové formě pro nejefektivnější doplnění chybějících živin, s vysokým poměrem zinku. 
Určeno především pro mák a kukuřici 

Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo u máku, kde je zinek naprosto nezbytný pro úspěšné pěstování. Celkově 
mák není příliš náročný na výživu (kromě Zn), ale je velmi citlivý na stres.

ten je eliminován zejména měďnatou (Cu) a manganovou (Mn) složkou přípravku top CRopVit Zn+.

Zinek je nezbytný pro tvorbu růstových látek a kvalitní opylení. U máku hraje důležitou roli v nasazení semen 
v makovicích. podílí se tedy přímo na vyšším výnosu makoviny. 

sLOŽENÍ HNOJIVA g/l Poznámka

Měď (Cu) 18 rozpustný ve vodě, chelát EDTA

Mangan (Mn) 48 rozpustný ve vodě, chelát EDTA

Molybden (Mo) 0,75 rozpustný ve vodě

Zinek (Zn) 75 rozpustný ve vodě, chelát EDTA

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina termín aplikace Dávka (l/ha)

kukuřice od 3–5 listů 1

Mák

 1 aplikace: ve fázi 6–8 pravých listů 1

2 aplikace (dělené dávky)
- ve fázi 6–8 pravých listů    
- ve výšce porostu 30 cm (viditelné poupě)

 
0,5 
0,5

toP croPVit Zn+
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 01 12 14 22 25 27 35 41 45 47 54 64 81

TOP CROPVIT  
ZN+ (1,0 l)

TOP CROPVIT  
ZN+ (0,5 l)

TOP  
CROPVIT  
ZN+ (0,5 l)

00 09 11 12 14 15 17/32 53 63 69/79 89

TOP CROPVIT  
ZN+ (1,0 l)
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Nová generace suspenzních listových hnojiv, obsahující vyvážený poměr mikroprvků pro 
nejefektivnější doplnění chybějících živin 

Hnojivo určené pro základní použití v cukrové řepě, řepce ozimé, kukuřici, bramborách, ovocných sadech, vini-
cích a v jiných kulturách vyžadujících vysoké dávky boru a molybdenu. 

Zabraňuje výskytu fyziologických poruch způsobených nedostatkem boru a molybdenu a eliminuje jejich sym-
ptomy (srdíčková hniloba cukrové řepy, nízký obsah cukru, nízká násada květů a plodů, předčasné opadávání 
plodů, nekrózy aj.). 

Molybden urychluje využití dusíkatých forem v rostlině. Zlepšuje kvalitu pylu rostlin. Ve vinné révě ideální proti 
sprchávání květenství.

sLOŽENÍ HNOJIVA g/l Poznámka
Bor(B) 150 rozpustný ve vodě

Molybden (Mo) 0,75 rozpustný ve vodě

toP croPVit bMo        
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DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina termín aplikace Dávka (l/ha)

Cukrová a krmná řepa 2–4 postřiky od fáze 4 listů do zakrytí meziřádků 1–5

řepka formování růžice až do fáze poupat 1–3

Brambory 1–2 postřiky před kvetením, každých 10–14 dní 1–2

kukuřice 1–2 postřiky od fáze 7–8 listů, každých 10–14 dní 1–3

Luštěniny před květem; po květu 1–2

Jahody před květem 1–2

Zelenina 2 postřiky během intenzivního růstu 1–2

Vinná réva před květem 1–2

00 07 09   10 14 16 31-39 45 51

TOP Cropvit  
BMo (1,0 l)
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kelpak – přírodní extrakt z řas Eclonia maxima pomáhá zemědělcům zvyšovat jejich výnosy 
v souladu s přírodou již 40 let a to díky zvláště příznivým obsahům přírodních rostlinných 
hormonů. Použití i v ekologickém zemědělství

Kelpak obsahuje auxiny, cytokininy, algináty, brassinosteroidy, gibereliny, phlorotanniny a polyaminy. Tyto fyto-
hormony mají stimulační účinek na rostlinu a nutí k přirozené a požadované fyziologické reakce.  

kelpak stimuluje tvorbu kořenů, snižuje náchylnost rostliny ke stresu, zlepšuje procesy opylování (urychluje růst 
pylové láčky), zvyšuje kvalitu (velikost, barva, obsah cukrů) a množství plodů a v konečném důsledku zlepšuje i 
skladovací parametry (long shelf life).

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina termín aplikace Dávka (l/ha)

řepka podzim: ve fázi 3–4 listů 
jaro: ve fázi listové růžice (BBCH 28–30) 2

Obilniny ve fázi 4–5 listů 2

ovocné sady od začátku kvetení do tvorby plodů, 
možné 2 aplikace (10–12denní interval) 3

Vinná réva 2–3 aplikace: před květem, během květu, po vytvoření hroznu 2–3

KELPAK



sMáČEDla

ADJUVINN
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Neionické smáčedlo ve formě vodorozpustného koncentrátu, zvyšující pokryvnost a při-
lnavost přípravků na bázi sulfonylmočovin, glyfosátů a jiných postemergentních herbicidů, 
fungicidů a insekticidů 

ÚČINNÁ LÁTKA
alkoxylovaný alkohol ≤ 98%                                         

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
aDJUViNN se používá s herbicidními přípravky, především na bázi glyfosátu a sulfonylmočovin. Je možné ho 
použít i v kombinacích s fungicidy a insekticidy. Snižuje povrchové napětí aplikačních kapalin a zvyšuje jejich 
smáčivost, stejně tak pokryvnost a rychlost příjmu, čímž zvyšuje spolehlivost účinku přípravku na ochranu 
rostlin. Umožňuje tak jejich lepší distribuci na ošetřených rostlinách. Díky zvýšené přilnavosti zvyšuje odolnost 
aplikačních kapalin vůči dešti. při použití plochých trysek snižuje podíl jemných kapek a tím přispívá ke snížení 
úletu. aDJUViNN je kompatibilní se všemi formulacemi přípravků na ochranu rostlin. Je stabilní ve vodních roz-
tocích a to při nízkém i vysokém pH aplikačních kapalin.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)

plodina,  oblast použití Účel použití Dávkování   OL Poznámka 

Všechny plodiny, nezeměděl-
ská půda včetně železnic

zlepšení vlastností 
aplikační kapaliny   

50 ml AT ochranná doba se řídí přípravkem  
na ochranu rostlin, se kterým  
je pomocný prostředek míchán

at – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

DOPORUČENÍ
aDJUViNN při kombinaci s herbicidy na bázi sulfonylmočovin, glyfosátu, jinými postemergentními herbicidy, 
fungicidy a insekticidy, aplikujte v dávce 50 ml/ha (0,05 l/ha).  
Optimální množství vody je 200 až max. 300 l vody/ha.

aDJuVinn
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Omezení aplikace přípravků vzhledem k povrchové vodě, necílovým organismům a ochranným pásmům vodních zdrojů 
II. stupně
Přípravek Účinná látka g/l, kg Omezení 

v OPVzII 
podzemní 
voda

Omezení 
v OPVzII 
povrchová 
voda

Ochranná 
vzdá-
lenost 
od oblastí 
využí-
vaných 
veřejností

Neošetřené pás-
mo/povrchová 
voda (úlet)

Neošetřené pásmo/po-
vrchová voda (svažitost, 
odplavení)

Neošetře-
né pásmo/
necílové 
rostliny

Neošetřené 
pásmo/
necíloví 
členovci, 
organismy

Nebezpeč-
nost pro 
včely,  
ptáky,  
savce  
a další

ADJUVINN 98 % alkoxylo-
vaný alkohol 

SP1

APIS 200 SE acetamiprid 200 vyloučen  
pouze pro 
aplikaci 
do jabloní

Sp1, Spe3 - 4 m  
pro řepku; 18 m 
(bez redukce), 
14 m (s redukcí 
50%), 7 m (s re-
dukcí 75%), 6 m 
(s redukcí 90%) 
pro jabloně

u jabloní neaplikujte 
na svažitých pozemcích 
s ≥ 3°svažitosti, jejichž 
okraje jsou vzdáleny 
od povrchových vod < 
18 m

Spe3 - 5 m 
(s redukcí 
0 - 50%), 0m 
(s redukcí 
75 - 90%) 
pro řepku; 
30 m 
(s redukcí 
0-50%), 
20 m 
(s redukcí 
75%), 15 m 
(s redukcí 
90%) pro 
jabloně

ARVEMUS 80 WG kaptan 800 vyloučen > 5 m Sp1, Spe3 - 25 m, 
18 m (s redukcí 
50%), 14 m (s re-
dukcí 75%), 6 m 
(s redukcí 90%)

lze aplikovat na svažitých 
pozemcích s ≥ 3°sva-
žitosti k povrchovým 
vodám při dodržení ochr. 
vzdálenosti > 25 m

BARBARIAN 
SUPER 360

glyfosát 360 SP1

BARRACUDA mesotrion 100 > 5 m Sp1, Spe3 - 4 m SPe3 - 
10 m, 5 m 
(s redukcí 
50 - 75%) 
0 m 
(s redukcí 
90%) 

BATALION 450 
SC

pyrimethanil 450 vyloučen Sp1, Spe3 - 14 m, 
8 m (s redukcí 
50%), 6 m (s re-
dukcí 75 - 90%)

Omezení aplikace přípravků vzhledem k povrchové vodě, necílovým organismům  
a ochranným pásmům vodních zdrojů II. stupně 
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Přípravek Účinná látka g/l, kg Omezení 
v OP 
II. st. 
podzemní 
voda

Omezení 
v OP II. st. 
povrchová 
voda

Ochranná 
vzdá-
lenost 
od oblastí 
využí-
vaných 
veřejností

Neošetřené pás-
mo/povrchová 
voda (úlet)

Neošetřené pásmo/po-
vrchová voda (svažitost, 
odplavení)

Neošetře-
né pásmo/
necílové 
rostliny

Neošetřené 
pásmo/
necíloví 
členovci, 
organismy

Nebezpeč-
nost pro 
včely,  
ptáky,  
savce  
a další

BUKAT 500 SC tebukonazol 500 vyloučen  
pro 
aplikaci 
do obilnin 
a podzim-
ní aplikaci 
do ozimé 
řepky 
olejky; 

vylou-
čen pro 
aplikaci 
do obilnin 
a pro jarní 
aplikaci 
do ozimé 
řepky 
olejky

> 5 m Sp1, Spe3 - 4 m pro řepku ozimou lze 
aplikovat na pozemcích 
svažujících se k povrcho-
vým vodám pouze při 
použití vegetačního pásu 
o šířce nejméně 5 m

SPe1 
neaplikujte 
přípravek 
obsahující 
tebukona-
zol, více-
krát než 1x 
za 2 roky 
na témže 
pozem-
ku pro 
podzimní 
aplikaci 
do ozimé 
řepky 
olejky

CEVINO 500 SC flufenacet 500 vyloučen > 5 m Sp1, Spe3 - 4 m lze aplikovat na sva-
žitých pozemcích s ≥ 
3°svažitosti k povrcho-
vým vodám při dodržení 
vegetačního pásu > 5 m

Do - práce 
s příprav-
kem je 
zakázaná 
pro těhotné 
a kojící 
ženy a pro 
mladistvé

DAFNE 250 EC difenoconazole 250 vyloučen Sp1, Spe3 - 4 m u ozimých obilovin 
a cukrovky lze aplikovat 
na svažitých pozem-
cích s ≥ 3°svažitosti 
k povrchovým vodám 
při dodržení veg. pásu 
min. 10 m

DELCAPS 050 CS deltamethrin 50 > 5 m Sp1, Spe3 - 7 m, 
4 m (s redukcí 50 
- 90%) 

neaplikujte na svažitých 
pozemcích s ≥ 3°svaži-
tosti, jejichž okraje jsou 
vzdáleny od povrchových 
vod < 7 m; 
pro jabloně nelze 
aplikovat na pozemcích 
svažujících se k povrch. 
vodám

Spe3 - 5 m, 
0 m  
(s redukcí 
50 - 90%)

Omezení aplikace přípravků vzhledem k povrchové vodě, necílovým organismům  
a ochranným pásmům vodních zdrojů II. stupně
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Omezení aplikace přípravků vzhledem k povrchové vodě, necílovým organismům  
a ochranným pásmům vodních zdrojů II. stupně

Přípravek Účinná látka g/l, kg Omezení 
v OPVzII 
podzemní 
voda

Omezení 
v OPVzII 
povrchová 
voda

Ochranná 
vzdá-
lenost 
od oblastí 
využí-
vaných 
veřejností

Neošetřené pás-
mo/povrchová 
voda (úlet)

Neošetřené pásmo/po-
vrchová voda (svažitost, 
odplavení)

Neošetře-
né pásmo/
necílové 
rostliny

Neošetřené 
pásmo/
necíloví 
členovci, 
organismy

Nebezpeč-
nost pro 
včely,  
ptáky,  
savce  
a další

DELMETROS 
100 SC 

deltamethrin 100 Sp1, Spe3 - 12 m, 
6 m (s reduk-
cí 50%), 4 m 
(s redukcí 75 - 90 
%); pro brambory 
9 m, 4 m s re-
dukcí

lze aplikovat na svažitých 
pozemcích s ≥ 3°sva-
žitosti k povrchovým 
vodám při dodržení ochr. 
vzdálenosti > 12 m; pro 
brambory > 9 m

Spe3 - 10 m, 
0 m  
(s redukcí 
50 - 90%)

EFECTOR 360 CS clomazone 360 vyloučen Sp1, Spe3 - 4 m Spe3 - 5 m 
(s redukcí 
0 - 50%), 
0 m 
(s redukcí 
75 - 90%) 

FLUARTO 050 FS fludioxonyl 50 SP1 SPe 5 - pro 
ptáky a sav-
ce, SPe 6 
- pro ptáky 
a savce, Np 
- pro ptáky

FRUITSMART 
3.3 VP

1-methylcyklo-
propen 

33 SP1 Spo5 - před 
opětovným 
vstupem 
ošetřené 
prostory 
důkladně 
30 min. 
větrejte

HENIK EXTRA 
040 OD

nikosulfuron 40 vyloučen > 5 m Sp1, Spe3 - 4 m lze aplikova na svaži-
tých pozemcích s ≥ 3° 
svažitosti k povrchovým 
vodám pouze při dodrže-
ní veg. pásu min. 20 m

SPe3 - 
5 m, 0 m 
(s redukcí 
75 - 90%) 

Do - práce 
s příprav-
kem je 
zakázaná 
pro těhotné 
a kojící 
ženy a pro 
mladistvé

HERBISTAR 
200 EC

fluroxypyr 200 vyloučen Sp1, Spe3 - 4 m

INVENTOR  
500 SC

napropamid 500 vyloučen Sp1, Spe3 - 4 m 

INVESTO 100 EC chizalofop-P-
-ethyl

100 > 5 m SP1 Spe3 - 5 m 
(s redukcí 
0 - 50%), 
0 m 
(s redukcí 
75 - 90%) 

KOREKT 510 SL ethefon 510 vyloučen > 5 m SP1
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Přípravek Účinná látka g/l, kg Omezení 
v OPVzII 
podzemní 
voda

Omezení 
v OPVzII 
povrchová 
voda

Ochranná 
vzdá-
lenost 
od oblastí 
využí-
vaných 
veřejností

Neošetřené pás-
mo/povrchová 
voda (úlet)

Neošetřené pásmo/po-
vrchová voda (svažitost, 
odplavení)

Neošetře-
né pásmo/
necílové 
rostliny

Neošetřené 
pásmo/
necíloví 
členovci, 
organismy

Nebezpeč-
nost pro 
včely,  
ptáky,  
savce  
a další

MAJOR 300 SL klopyralid 300 vyloučen vyloučen SP1

MAKLER 250 SE azoxystrobin 250 vyloučen Sp1, Spe3 - 4 m pro ječmen jarní, pšenici 
ozimou a tritikale lze 
použít na svažitých po-
zemcích s ≥ 3° svažitosti 
k povrchovým vodám 
pouze při dodržení veg. 
pásu min. 5 m

METAX 500 SC 
NEW

metazachlor 500 vyloučen Sp1, Spe3 - 5 m, 
4 m (s redukcí 50 
- 90%)

SPe3 - 
5 m, 0 m 
(s redukcí 
75 - 90%) 

SPe1 - 
neaplikujte  
ú.l. meta-
zachlor 
v celkové 
dávce vyšší 
než 1,0 kg 
úč.l./ha 
(jednorázo-
vě a/nebo 
v dělených 
dávkách) 
po dobu 
tří let 
na stejném 
pozemku

MOLLIS 450 SC difenokonazol, 
azoxystrobin, 
tebukonazol

125 
200 
125

vyloučen  
pro 
obilniny

vyloučen > 10 m Sp1, Spe3 - 4 m pro obilniny lze aplikovat 
na svažitých pozem-
cích s ≥ 3°svažitosti 
k povrchovým vodám při 
dodržení vegetačního 
pásu > 5 m

MONOGRA  
700 SC

metamitron 700 vyloučen Sp1, Spe3 - 4 m SPe3 - 
10 m, 5 m 
(s redukcí 
50 - 75%) 
0 m 
(s redukcí 
90%) 

RASSEL 100 SC florasulam 100 SP1 Spe3 - 5 m 
(s redukcí 
0 - 50%), 
0 m 
(s redukcí 
75 - 90%) 

REGULATO 
300 SL

mepikvát 
chlorid

300 vyloučen SP1

Omezení aplikace přípravků vzhledem k povrchové vodě, necílovým organismům  
a ochranným pásmům vodních zdrojů II. stupně



108

Přípravek Účinná látka g/l, kg Omezení 
v OPVzII 
podzemní 
voda

Omezení 
v OPVzII 
povrchová 
voda

Ochranná 
vzdá-
lenost 
od oblastí 
využí-
vaných 
veřejností

Neošetřené pás-
mo/povrchová 
voda (úlet)

Neošetřené pásmo/po-
vrchová voda (svažitost, 
odplavení)

Neošetře-
né pásmo/
necílové 
rostliny

Neošetřené 
pásmo/
necíloví 
členovci, 
organismy

Nebezpeč-
nost pro 
včely,  
ptáky,  
savce  
a další

RINCON 25 SG rimsulfuron 250 vyloučen SP1 Spe3 - 5 m 
(s redukcí 
0 %), 0 m 
(s redukcí 
50 - 90%) 

SAPER 500 SC diflufenican 500 Sp1, Spe3 - 20 m neaplikujte na pozemcích 
svažujících se k povrcho-
vým vodám

SPe3 - 
10 m (bez 
redukce), 
5 m (s re-
dukcí 50 
- 75%), 0 m 
(s redukcí 
90%)

SOLIDER triflusulfuron 150 > 5 m Sp1, Spe3 - 4 m lze aplikovat na svaži-
tých pozemcích s ≥ 3° 
svažitosti k povrchovým 
vodám pouze při dodrže-
ní veg. pásu min. 20 m

TIFF 040 OD thifensulfuron-
-methyl

40 vyloučen Sp1, Spe3 - 5 m; 
4 m (s redukcí 50 
- 90%)

lze aplikovat na pozem-
cích svažujících se k 
povrchovým vodám při 
dodržení ochr. vzdále-
nosti > 10 m

Spe3 - 5 m 
(s redukcí 
0 - 50%), 
0 m 
(s redukcí 
75 - 90%) 

TREGUS 500 SC trinexapak-
-ethyl

500 SP1

TRISTAR 50 SG tribenuron-
-methyl 

500 > 5 m Sp1, Spe3 - 4 m neaplikujte na pozemcích 
svažujících se k povrcho-
vým vodám

SPe3 - 
5 m (bez 
redukce), 
0 m 
(s redukcí 
50 - 90%) 

TRITER 050 FS tritikonazol 50 SP1 SPe 5 - pro 
ptáky a sav-
ce, SPe 6 
- pro ptáky 
a savce

VIGOFUN 250 EC difenoconazole 250 vyloučen Sp1, Spe3 - 25 m, 
16 m (s redukcí 
50%), 12 m (s re-
dukcí 75%), 6 m 
(s redukcí 90%)

neaplikujte na svažitých 
pozemcích s ≥ 3° svaži-
tosti, jejichž okraje jsou 
vzdáleny od povrchových 
vod < 25 m

ZORRO 300 SL pikloram 300 SP1

 

Omezení aplikace přípravků vzhledem k povrchové vodě, necílovým organismům  
a ochranným pásmům vodních zdrojů II. stupně
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ADJUVINN smáčedlo Aquatic Chronic 3, H412  - 

APIs 200 sE insekticid Acute Tox. 4, H302, Aquatic Chronic 1, H410 UN 3082, 9/M6, III. 

ARVEMUS 80 WG fungicid Skin Sens. 1A, H317, Acute Tox. 3, H331, Acute Tox. 4, H302, Eye Irrit. 2, H319, Carc. 2, H351, 
Aquatic Acute 1, H400 UN 3077, 9/M7, III.

bARbARIAN 
sUPER 360

herbicid Aquatic Chronic 2 - H411  - 

bARRAcUDA herbicid Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Chronic 1, H410, Skin. Sens. 1, H317, Eye Dam. 1, H318 UN 3082, 9, III.

bAtALION 450 sc fungicid Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 UN 3082, 9/M6, III.

bUkAt 500 sc fungicid Aquatic Chronic 2, H411 UN 3082, 9/M6, III.

cEVINO 500 sc herbicid STOT RE 2, H373, Acute Tox. 4, H302, Skin Sens. 1, H317, Aquatic Chronic 1, H410, Aquatic 
Acute 1, H400 UN 3082, 9/M6, III.

DAfNE 250 Ec fungicid Asp. Tox. 1, H304, STOT SE 3, H336, Skin Irrit. 2, H315, Eye Irrit. 2, H319, Aquatic Chronic 2, 
H411 UN 3082, 9/M6, III.

DELcAPs 050 cs insekticid Carc. 2, H351, Eye Irrit. 2, H319, Acute Tox. 4, H332, Skin Irrit. 2, H315, Aquatic Chronic 1, 
H410, Aquatic Acute 1, H400 UN 3082, 9/M6, III.

DELMEtROs 
100 sc

insekticid Acute Tox. 4, H332, Aquatic Chronic 1, H410, Aquatic Acute 1, H400 UN 3082, 9/M6, III.

EfEctOR 360 cs herbicid Aquatic Chronic 4, H413  - 

fERtIsILINN listové hnojivo Skin. Corr. 1B, H314, Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Chronic 1, H410 UN 3264, 8, II.

fLUARtO 050 fs mořidlo Aquatic Chronic 1, H410 UN 3082, 9/M6, III.

fRUItsMARt 
3.3 VP

regulátor růstu -  - 

HENIk EXtRA OD herbicid Skin Sens. 1B, H317, Aquatic Chronic 1, H410, Aquatic Acute 1, H400 UN 3082, 9/90, III.

HERbIstAR  
200 Ec

herbicid Aquatic Chronic 2, H411, Eye Irrit. 2, H319, Skin Irrit. 2, H315, Skin Sens. 1, H317, Asp.Tox.1, 
H304, Flam.Liq.3, H226, STOT SE 3, H336 UN 1993, 3/F1, III.

INVENtOR 500 sc herbicid Aquatic Chronic 1, H410 UN 3082, 9/M6, III.

INVEstO 100 Ec herbicid Eye Dam 1, H318, Skin Irrit. 2, H315, Skin Sens. 1, H317, Aquatic Chronic 2, H411 UN 3082, 9/M6, III.

kELPAk listové hnojivo - -

kOREkt 510 sL regulátor růstu eye Dam. 1, H318; Stot Se 3, H335, aquatic Chronic 3, H412, Met.Corr. 1, H 290 UN 3265, 8/C3, III.

MAcOREscO listové hnojivo Skin Corr. 1B,  H314, STOT SE 3, H335, Aqautic Chronic 2, H411 UN 1760, 8, II.

Bezpečnostní informace, klasifikace přípravků a informace pro přepravu (ADR)
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Bezpečnostní informace, klasifikace přípravků a informace pro přepravu (ADR)

Přípravek Druh přípravku klasifikace cLP ADR (UN, třída, obalová skupina)

MAJOR 300 sL herbicid Eye Irrit. 2, H319, Aquatic Chronic 3, H412 -

MAkLER 250 sE fungicid Acute Tox. 4, H332, Acute Tox. 4, H302, Aquatic Chronic 1, H410 UN 3082, 9/M6, III.

MEtAX 500 sc 
NEW herbicid Carc. 2, H351, Acute Tox. 4, H302, Skin Sens. 1, H317, Aquatic Chronic 1, H410, Aquatic Acute 

1, H400 UN 3082,  9/M6, III.

MOLLIs 450 sc herbicid acute tox. 4, H302; acute tox. 4, H332; Skin irrit. 2, H315; Repr. 2, H361d  aquatic acute 1, 
H400, Aquatic Chronic 1, H410 UN 3082, 9/M6, III.

MONOgRA 700 sc herbicid Acute Tox. 4, H302, Aquatic Chronic 1, H410 UN 3082, 9/M6, III.

NAVU fORtE listové hnojivo STOT RE2, H373  - 

OPtI ObILNINy listové hnojivo -  - 

OPtI ŘEPkA listové hnojivo Repr. 1B, H360fd  - 

RAssEL 100 sc  herbicid  acute tox. 4, H332; aquatic acute 1, H400; aquatic Chronic 1, H410 UN 3082, 9/M6, III

REgULAtO 300 sL regulátor růstu Acute Tox. 4, H302, Aquatic Chronic 3, H412 -

RINcON 25 sg herbicid Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Chronic 1, H410 UN 3077, 9/M7, III.

sAPER 500 sc herbicid Aquatic Chronic 1, H410, Aquatic Acute 1, H400 UN 3082, 9/M6, III.

sOLIDER herbicid Aquatic Chronic 1, H410, Eye Dam. 1, H318, STOT SE. 3, H336, Carc. 2, H351, Flam. Liq. 3, 
H226

UN 1993, 3/F1, III.

tIff 040 OD  herbicid acute tox. 4, H302; acute tox. 4, H312; acute tox. 4, H332; Skin irrit. 2, H315; eye Dam. 1, 
H318; aquatic acute 1, H400; aquatic Chronic 1, H410

UN 3082, 9/M6, III.

tREgUs 500 sc regulátor růstu Acute Tox. 4, H332, Eye Dam 1, H318, Aquatic Chronic 3, H412 UN 2810, 6.1/T.1, III.

tOP cROPVIt bMo listové hnojivo -  - 

tOP cROPVIt 
ObILNINy listové hnojivo Eye Irrit. 2, H319 -

tOP cROPVIt 
ŘEPkA listové hnojivo - -

tOP cROPVIt zn+ listové hnojivo - -

tRIstAR 50 sg herbicid Skin Sens. 1, H317, Aquatic Chronic 1, H410, Aquatic Acute 1, H400 UN 3077, 9/M7, III.

tRItER 050 fs mořidlo Aquatic Chronic 2, H411 n/a

VIgOfUN 250 Ec fungicid Asp. Tox. 1, H304, STOT SE 3, H336, Skin Irrit. 2, H315, Eye Irrit. 2, H319, Aquatic Chronic 2, 
H411

UN 3082, 9/M6, III.

zORRO 300 sL herbicid Eye Irrit. 2, H319, Aquatic Chronic 2, H411 UN 3082, 9/M6, III.
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POZNÁMKy
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Copyright© iNNViGo agrar CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Adjuvinn® je registrovaná ochranná známka společnosti FiNStaR, s.r.o.
Barracuda® je registrovaná ochranná známka společnosti albaugh Uk Ltd.
Barbarian® Super 360 je registrovaná ochranná známka společnosti Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

přípravky na ochranu rostlin používejte bezpečně. Vždy dodržujte návod k použití, abyste se vyvarovali 
rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. před každým použitím si přečtěte etiketu/návod k použití.
přípravky jsou povoleny pouze pro profesionální uživatele. 
Respektujte varovné věty a symboly.

ediční uzávěrka katalogu 15. 12. 2020. 


