
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU   

Ú!inná látka ethephon preniká do rastlinn"ch pletív kde 
dochádza k uvo#$ovaniu etylénu, ktor" spolo!ne s in"mi 
hormónmi spôsobuje skracovanie stoniek a stimuluje 
syntézu spev$ujúcich látok ako lignín a celulóza, !ím 
zvy%uje odolnos& obilnín vo!i poliehaniu.

Pou'itie prípravku u#ah!uje mechanick" zber. Zabra$uje 
vzniku strát súvisiacich so slab"m v"vinom a rastom z(n. 

Intenzita pôsobenia prípravku závisí od termínu aplikácie 
postreku, rastovej fázy pestovanej rastliny, kompaktnosti 
lánov, stanovi%&a a od poveternostn"ch podmienok.

Prípravok je ur!en" na aplikáciu plo%n"mi samohybn"mi 
alebo &ahan"mi postrekova!mi.

POKYNY PRE APLIKÁCIU   

P!enica ozimná:

Prípravok Korekt 510 SL je mo'né aplikova& v p%enici 
ozimnej od rastovej fázy 1. kolienka (BBCH 31) a' do 
fázy, kedy je po%va zástavnicového listu otvorená (BBCH 
31-47). Na termín aplikácie a dávku vpl"vajú najmä 
rastová fáza, priebeh po!asia, aktuálna teplota, prípadn" 
tmix partner a pod. Pre skor%ie rastové fázy odporú!ame 
aplikáciu prípravku Korekt 510 SL s partnerom, ktor" 
predl'uje ú!innos& morforegulácie. Vhodnou kombináciou 
je Korekt 510 SL 0,3-0,4 l/ha + Florone 0,4 l/ha, poprípade 
kombinácia s prípravkami s obsahom ú!innej látky CCC 
- Retabella 750 SL v dávke 0,3-0,5 l/ha. V neskor%ích 
rastov"ch fázach s oh#adom na stav porastu, intenzitu 
hnojenia aplikujte prípravok Korekt 510 SL samostatne v 
dávkach 0,75-1,0 l/ha.

Ja"me# jarn$

Prípravok Korekt 510 SL sa aplikuje od rastovej fázy 
1. kolienka a' do fázy, kedy je po%va zástavnicového 

listu otvorená (BBCH 31-47). Z ná%ho poh#adu pre 
porasty jarného ja!me$a je vhodná delená aplikácia 
morforegulátorov, kde do prvej fázy (BBCH 31 - 32) 
odporú!ame aplikáciu prípravkov Korekt 510 SL 0,3 - 0,5 
l/ha a  Florone 0,3 l/ha  (poprípade v tmixe s trinexapack 
0,2 l) s následnou sólo aplikáciou prípravku Korekt 510 SL 
v dávke 0,3 - 0,7 l/ha vo fáze BBCH 45-47.

Siln" dá') do 4-5 hodín po o%etrení mô'e zní'i& ú!inok 
prípravku.

Herbicídy zo skupiny fenoxykyselín ur!ené na likvidáciu 
dvojklí!nolistov"ch burín aplikujte pred prípravkom 
KOREKT 510 SL, a to v dávkach a termínoch uveden"ch 
na ich na etiketách.

Prípravok  KOREKT 510 SL neaplikujte na mokré rastliny, 
na oslabené rastliny a rastliny po%kodené mrazom, suchom, 
zamokrením, %kodcami, chorobami a na rastliny s prejavmi 
nedostatku v"'ivn"ch látok. Prípravok taktie' neaplikujte 
pri teplotách ni'%ích ako 10 °C a na v"razne zaburinen"ch 

KOREKT 510 SL

Regulátor rastu vo forme kvapalného 
koncentrátu pre riedenie vodou, ur!en" 
proti poliehaniu p#enice ozimnej, tritikale a 
ja!me$a jarného.

Ú%INNÁ LÁTKA:
ethephon 510 g/l

BALENIE: 
5 l HDPE kanister 

KOREKT 510 SL® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.

64Rastové regulátory



NÁVOD NA POU&ITIE  

Plodina Ú!el pou'itia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka

p#enica ozimná proti poliehaniu 0,7-0,9 l AT

tritikale proti poliehaniu 0,75-0,95 l AT

ja!me$ jarn" proti poliehaniu 0,7 l/ha AT
AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a!zberom.

plochách, ak neboli pou'ité prostriedky proti burinám, 
preto'e skrátenie stebiel mô'e vytvori& dobré podmienky 

pre rozvoj burín. Pri aplikácii zabrá$te prekr"vaniu 
postrekov"ch pásov (vrátane úvratí).

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY  

Prípravok nie je nebezpe!n" pre následné plodiny pri 
%tandardnom striedaní plodín. Aplikáciou prípravku nesmú 
by& zasiahnuté susediace porasty. 

Posledn" mo'n" termín aplikácie 
Korekt 510 SL v ja!meni jarnom
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