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TÉMA: Preemergentné herbicídne ošetrenie repky ozimnej 
 
Vážený pestovateľ, 
 
 ako každá kultúrna plodina tak i repka ozimná potrebuje pre svoj rast a vývoj dostatok 
životného priestoru, prístup k živinám a v neposlednom rade vlahu. Najväčším konkurentom 
pre vzchádzajúcu repku sú súčasne rastúce buriny. Jedným z riešení predchádzania vysokej 
konkurencie burín je aplikácia preemergentných herbicídov. 
  

Spoločnosť BELBA PLUS má vo svojom portfóliu osvedčené herbicídne spojenie 
METAX 500 SC a  EFECTOR 360 CS. Ide o prípravky obsahujúce účinné látky metazachlor a 
clomazone. Obe účinné látky v spoločnom TMixe je nutné aplikovať do 3 dni po sejbe repky 
ozimnej. Spoločná aplikácia spoľahlivo pokryje spektrum dôležitých burín ako sú 
rumančekovité, lipkavec a ďalšie.  
 

Pre zvýšenie herbicídnej účinnosti v suchších oblastiach odporúčame pridať 
k spomínanému TMixu pôdne zmáčadlo VIGO. 

 
 

PONUKA SPOLOČNÝCH BALENÍ PRE HERBICÍDNE OŠETRENIE REPKY 
 

• Balík pre ošetrenie 10 ha 

METAX 500 SC + EFECTOR 360 CS  
12 l + 2 l 
Balík pre ošetrenie 10 ha v dávkach: 1,2 l/ha + 0,2 l/ha 
Odporúčaná cena balíka pre KÚ: 581,69 eur 
 
• Balík pre ošetrenie 10 ha s pôdnym zmáčadlom 

METAX 500 SC + EFECTOR 360 CS + VIGO 
12 l + 2 l + 1,0 l 
Balík pre ošetrenie 10 ha v dávkach: 1,2 l/ha + 0,2 l/ha + 0,1 l/ha  
Odporúčaná cena balíka pre KÚ: 638,69 eur 
 
• Balík pre ošetrenie 10 ha s insekticídom 

METAX 500 SC + EFECTOR 360 CS + SWEEP 
12 l + 2 l + 1,0 l 
Balík pre ošetrenie 10 ha v dávkach: 1,2 l/ha + 0,2 l/ha + 0,05 l/ha 
Odporúčaná cena balíka pre KÚ: 677,72 eur 
 

 
 
HERBICÍDNE SPEKTRUM SPOLOČNEJ APLIKÁCIE: 
 
Citlivé buriny: pakost nízky, hviezdica prostredná, mrlík biely, metlička obyčajná, veronika 
perzská, rumanček kamilkový, láskavec ohnutý, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, 
pastierska kapsička, peniažtek roľný. 

Porast repky ozimnej ošetrenej 
preemergentne s prípravkami METAX 

500 SC + EFECTOR 360 CS, lokalita Nitra 


