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METAX 500 SC 
metazachlor 500 g/l (43,98 % hm.)

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.

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 klí-
čiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krát-
ko po vyklíčení. Po vzídení burín aplikujte najneskoršie 
v štádiu klíčnych listov (max 1.pravého listu). Účinkuje 
predovšetkým cez pôdu ale likviduje citlivé buriny 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

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

EFECTOR 360 CS
clomazone 360 g/l

Herbicíd vo forme suspenzie kapsúl (CS) v kvapaline pre 
použitie po zriedení vodou, určený na ničenie dvojklíč-
nolistových burín v repke ozimnej.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Prípravok EFECTOR 360 CS je pôdny herbicíd, ktorý ničí
buriny hlavne vo fáze klíčenia. Účinná látka clomazone 
preniká do rastlín koreňmi a u citlivých druhov inhibuje 
biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Listy 
citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrené príprav-
kom sú vybielené. Herbicídny účinok možno pozorovať 
v priebehu 7 dní od objavenia sa burín. Rýchlosť účinku 
závisí od rastovej fázy likvidovaných burín, atmosféric-
kých podmienok - teploty, vlhkosti vzduchu a rýchlosti 
rastu burín.

ROZSAH POUŽITIA
Plodina Účel použitia Dávka/ha

Repka ozimná dvojklíčnolistové buriny 0,33 l

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:
Citlivé buriny - llipkavec obyčajný, pakost nízky, hviez-
dica prostredná, mrlík biely, parumanček nevoňavý, 
kapsička pastierska, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny - nevädza poľná

Zvýhodnená ponuka spoločného herbicídneho setu

METAX 500 SC + EFECTOR 360 CS 
12 l + 2 l

METAX 500 SC  
2,0 lt/ha

do 3 dní po sejbe

EFECTOR 360 CS  
0,33 lt/ha

do 3 dní po sejbe

METAX 500 SC  
2,0 lt/ha

buriny v klíčnych listoch

FERTISILINN  
0,8 lt/ha od 4. listu do konca jes. vegetácie

OPTI REPKA 
2 – 3 kg/ha od 5. listu

Možnosti aplikácie prípravkov INNVIGO v repke ozimnej na jeseň
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