
FENOXINN 110 EC

Herbicíd vo forme emulzného koncentrátu, 
ur!en" na ni!enie metli!ky a ovsa hluchého 
v ozimn"ch a jarn"ch obilninách. 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU  

FENOXINN 110 EC je postemergentn! selektívny 
graminicíd. Pôsobí kontaktne aj systémovo, prijíman! je 
v!hradne zelen!mi "as#ami rastlín a je transportovan! do 
kore$ov a rizómov. 

Zasiahnuté buriny prestávajú po"as 2 - 3 dní rás# a netvoria 
nové listy, na star%ích listoch sa objavujú chlorózy, ktoré 
prechádzajú do nekróz a celá rastlina odumiera v priebehu 
2 - 4 t!&d$ov. 

Tento proces je ur!chlen! pri vy%%ích teplotách a vy%%ej 
relatívnej vlhkosti vzduchu. Naopak, spoma'uje sa pri ni&%ích 
teplotách, ni&%ej relatívnej vlhkosti vzduchu, na such!ch 
pôdach alebo v%eobecne pri dlhotrvajúcom such%om 
období, kedy je v!razne spomalené systémové pôsobenie a 
translokácia ú"innej látky v rastlinách.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú#INNOSTI  

Citlivé buriny: ovos hluch!. 

Stredne citlivé buriny: metli"ka oby"ajná.

Pri aplikácii tank-mix kombinácie s prípravkami TRISTAR 

50 SG a HERBISTAR 200 EC platí navy%e spektrum 
herbicídnej ú"innosti uvedené na etiketách t!chto 
prípravkov.

POKYNY PRE APLIKÁCIU  

Dávka vody: 200 - 300 l/ha. 

Maximálny po"et o%etrení za vegeta"né obdobie: 1 x

Prípravok aplikujte pozemn!m postrekom schválen!mi 
postrekova"mi a kvapkami strednej ve'kosti. Prípravok 
aplikujte na jar, od za"iatku odno&ovania do %tádia 1. 
kolienka obilniny (BBCH 20-31), pod'a rastovej fázy burín. 
Optimálne ú"inkuje, ak sú trávy v "ase aplikácie vo fáze 
od 3 listov a& do 1,5 kolienka (BBCH 13-21) a aktívne 
rastú. Ú"inok v neskor%ích rastov!ch fázach nemusí by# 
v&dy úplne spo'ahliv!. Prerastené trávy sú v%ak silne 
retardované v raste, ale ostávajú v poraste. Dlhodobé 

sucho zni&uje efektivitu pôsobenia prípravku, preto je pri 
t!chto podmienkach potrebné postrek aplikova# v jednom z 
neskor%ích odporú"an!ch termínov.

Najlep%ia ú"innos# na metli"ku oby"ajnú sa dosiahne 
vtedy, ak je priemerná denná teplota v "ase aplikácie a 
pár dní po aplikácia okolo 10ºC. Prípravok neaplikujte na 
rastliny, ktoré sú po%kodené mrazom, chorobami alebo 
%kodcami. Taktie& prípravok neaplikujte v období mrazu, pri 
teplote vy%%ej ako +28°C a relatívnej vlhkosti pod 30%. 
Pri pou&ívaní prípravku zabrá$te prekr!vaniu postrekov!ch 
pásov (vrátane úvratí).

Ú#INNÁ LÁTKA: 
fenoxaprop-P-ethyl 110 g/l 
safener: mefenpyr - diethyl 

BALENIE
5 l HDPE f'a%a

FENOXINN 110 EC® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.
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VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY   

Prípravok sa v priebehu vegeta"ného obdobia rozlo&í 
bez rizika pre následné plodiny. V prípade nevyhnutnosti 
pred"asnej likvidácie rastlinného porastu, na ktor! 
bol aplikovan! prípravok FENOXINN 110 EC (napr. 
v dôsledku po%kodenia rastlín mrazom, chorobami 
alebo %kodcami) je mo&né po vykonaní prípravy pôdy 
pred v!sevom na tomto poli pestova# v%etky plodiny.  

V prípade kombinovaného pou&itia prípravku FENOXINN 
110 EC s prípravkami TRISTAR 50 SG a HERBISTAR 
200 EC je nevyhnutné dodr&iava# odporú"ania t!kajúce sa 
striedania plodín uvedené na etiketách vy%%ie uveden!ch 
prípravkov a vo'bu plodín ako aj starostlivos# o ne je 
potrebné konzultova# s vlastníkom autorizácie. 

NA$E ODPORÚ#ANIE  

Prípravok FENOXINN 110 EC je predov%etk!m ur"en! 
k ni"eniu trávovit!ch burín ako metli"ka a ovos hluch!. 
Dôle&ité pre ich kontrolu je rastová fáza v akej dochádza 
k aplikácií. Ideálne na"asovanie je, ke( buriny majú 
max. 3 listy. )al%ím dôle&it!m faktorom pre aplikáciu je 
samotná v!vojová fáza obilniny. V zásade platí "ím ni&%ia 
v!vojová fáza, t!m bezpe"nej%ia aplikácia. Z tohto dôvodu 
odporú"ame kontrolova# trávovité buriny "ím skôr. 

Prípravok FENOXINN 110 EC mo&no kombinova# s 
prípravkami proti dvojklí"nolistov!m burinám ako: TRISTAR 
50 SG, SUPERHERB 20 SG, TYTAN 75 SG, HERBISTAR 
200 EC. V!ber jednotliv!ch tmix partnerov zavisí od 
burinného spektra nachádzajúceho sa na danom pozemku.

NÁVOD NA POU%ITIE  

Plodina Ú!el pou&itia Dávka/ha OD Poznámka 

p'enica ozimná, tritikale, 
ja!me( ozimn", ja!me( jarn", 
p'enica jarná

metli"ka, ovos hluch! 0,7 l - AT

p'enica ozimná, tritikale, 
ja!me( ozimn", ja!me( jarn", 
p'enica jarná

metli"ka, ovos 
hluch!, jednoro"né 

dvojklí"nolistové buriny
0,5 l +(25g) +(0,4 l) TM - TRISTAR 50 SG,

TM - HERBISTAR 200 EC

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a!zberom.

V!skyt ovsa hluchého v porastoch obilnín
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