
HERBICÍDY

Prípravky na ochranu 
rastlín proti burinám

INSEKTICÍDY

Prípravky na ochranu 
rastlín proti škodcom.

FUNGICÍDY

Prípravky na ochranu 
rastlín proti hubovým 
chorobám.
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Thámova 137/16
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Poradenský servis:
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VAŠA VÝHRA PRE REPKU

metax 500 sc

efektor 360 cs

VÝHODNÉ OŠETRENIE REPKY  
OZIMNEJ PRE PROFESIONÁLOV
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METAx 500 SC
Herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) urče-
ný na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných 
tráv  pri preemergentných a skorých postemergentných 
aplikáciach v porastoch  repky ozimnej.

ÚČINNÁ LÁTKA
metazachlor 500 g/l (43,98 % hm.)

PôSOBENIE PRÍPRAVKU
Do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchá-
dzaní. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami burín.
Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je
prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie 
pred alebo krátko po vyklíčení. 
Po vzídení burín aplikujte najneskoršie v štádiu klíčnych 
listov (max 1.pravého listu).
Účinkuje predovšetkým cez pôdu ale likviduje citlivé bu-
riny aj  po vzídení maximálne  do fázy 1. pravého  listu.

ROZSAH POUŽITIA
Plodina Účel použitia Dávka/ha

Repka ozimná dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 2,0 l/ha

Plodina Dávka vody Spôsob aplikácie Max. počet 
ošetrení

repka ozimná 200–300 l/ha kvapky strednej veľkosti 1x

SPeKTRUM HeRbICíDNej ÚČINNOSTI:
Citlivé buriny - metlička obyčajná, pakos nízky, hviezdica 
prostredná, mrlík biely, veronika perzská, rumanček ka-
milkový, láskavec ohnutý

Stredne citlivé buriny - lipkavec obyčajný,  kapsička 
pastierska

Odolné buriny - fialka roľná, peniažtek roľný

OPTI repka  EFEKTOR 360 CS
Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzie 
kapsulí určený k preemergentnej aplikácii proti jednoroč-
ným dvojklíčnolistovým burinám v repke ozimnej

ÚČINNÁ LÁTKA
clomazone 360 g/l

PôSOBENIE PRÍPRAVKU
Účinná látka clomazone patrí do skupiny isoxazolidinone 
a do rastlín preniká koreňmi, pri citlivých druhoch inhi-
buje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. 
Listy citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrené prí-
pravkom sú vybielené.

SPeKTRUM HeRbICíDNej ÚČINNOSTI:
Citlivé buriny - lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, 
mrlík biely, kapsička pastierska

Stredne citlivé buriny - hluchavka purpurová

Odolné buriny - peniažtek roľný, fialka roľná, láskavec 
ohnutý, veroniky, rumančekovité

Prípravok v registračnom konaní

METAx 500 SC
2,0 l /ha

EFEKTOR 360 CS
Prípravok v registračnom konaní

listové hnojivo

HNOJIVO NPK (MgS) 11-15-21 (2-19) S 
VÝŽIVOVÝMI MIKROPRVKAMI „ZMeS“

HNOjIVO eS TYP : b.1.1.

ROZPUSTNÉ HNOJIVO NPK s chelátovými 
mikroprvkami EDTA a DTPA

ObSAH VÝŽIVOVÝCH PRVKOV (%m/m)
Celkový dusík (N) 11,0

Dusík amonný (NH4) 1,5

Dusík amidický (NH2) 9,5

Oxid fosforečný (P2O5) 15,0 

Oxid draselný (K2O) 21,0

Oxid horečnatý (MgO) 2,0

Oxid sírový (SO3) 19,0

Bór (B) 1,5

Meď (Cu) 0,10

Železo (Fe) 0,15

Mangán (Mn) 0,20

Molybden (Mo) 0,04

Zinok (Zn) 0,15

Doporučené dávkovanie:
Jeseň – od 5. listu  2-3 kg/ha
Jar – po začiatku vegetácie 2-4 kg/ha
Jar – fáza zeleného pupeňa 2-4 kg/ha
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