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TÉMA: KUKURICA – herbicídna ochrana 
 
Vážený pestovateľ, 
 
 V tomto roku uvádzame na trh kombináciu dvoch herbicídnych prípravkov s rôznym mechanizmom účinku 
proti širokému spektru burín. Herbicídny set je možné zakúpiť v spoločnom balení a je určený predovšetkým pre 
ePOST termín aplikácie. Výhodou spoločného balenia je variabilita dávkovania jednotlivých prípravkov. V spoločnom 
balení nájdete prípravok BARACCUDA (mesotrione 100 g/l) a RINCON 25 SG (rimsulfuron 250 g/kg). 
 
 Novinkami v listovej výžive a stimulácií kukurice sú prípravky FITOHORM TURBO ZINOK  a MACORESCO. 
 
• HERBICÍDNA OCHRANA KUKURICE 
 

RINCON 25 SG + BARRACUDA 
rimsulfuron + mesotrione 

Balenie: 2x0,3 kg + 3x5 l 
Dávkovanie: 40 – 60 g + 1,0 – 1,5 l 

 
 

MOŽNOSTI APLIKÁCIE: 
1.) v termíne od 2 listov kukurice v spoločnom TMixe Rincon 25 SG + Baraccuda 
2.) v termíne od 2 listov kukurice BARACCUDA, následne v druhej aplikácií riešenie druhej vlny burín prípravkom 
RINCON 25 SG 
 

SPEKTRUM ÚČINNOSTI: 
Citlivé buriny: Ježatka kuria, Drchnička roľná, Durman obyčajný, Rumanček kamilkový, Láskavec ohnutý, Loboda 
konáristá, Ľuľok čierny, Mrlík biely, Podslnečník Theofrastov, Púpava, Peniažtek roľný, Pichliač roľný, Horčiak 
obyčajný, Portulaka zeleninová, Zemedým lekársky 
 

VÝHODY APLIKÁCIE: 
- Široké spektrum burín vrátane ježatky 
- Kombinácia dvoch účinných látok s dvojitým účinkom na viacero druhov burín 
- Možnosť spoločnej i sekvenčnej aplikácie 
- RINCON 25 SG v dávke 60 g kontroluje pýr plazivý 

 
• NOVINKY PRE ROK 2018 
 

FITOHORM TURBO ZN MACORESCO 

100 g/l Zn EDDHSA chelát 8% Zn 

Dávkovanie: 1,0 – 2,0 l/ha Dávkovanie: 0,8 – 1,2 l/ha 

- rýchly príjem zinku, ľahký transport a využitie 
rastlinou 

- dobrá rozpustnosť a miešateľnosť s POR a 
ďalšej listovej výživy 

- okamžité riešenie deficitu živín 
- vysoká využiteľnosť prvkov 

 

- zlepšuje zakorenenie kukurice a zväčšuje 
objem koreňa 

- pozitívne ovplyvňuje príjem vody a živín 
- znižuje herbicídny stres 
- znižuje dopad stresu na rastliny 
- podporuje rast rastlín 
- zvyšuje výnos a kvalitu produkcie 

 


