
METAX 500 SC

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU  

METAX 500 SC je herbicíd ur!en" na ni!enie 
dvojklí!nolistov"ch burín a jednoro!n"ch tráv v porastoch 
repky ozimnej. Do rastliny sa dostáva predov#etk"m 
kore$mi pri vzchádzaní. Po vzídení je !iasto!ne prijíman" 
aj listami burín. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín 
je prijíman" klí!iacimi burinami a spôsobí ich uhynutie 
pred alebo krátko po vyklí!ení. Po vzídení burín aplikujte 
najneskor#ie v #tádiu klí!nych listov (max 1. pravého listu). 

METAX 500 SC ú!inkuje predov#etk"m cez pôdu, dosiahne 
spo%ahliv" ú!inok len pri dostato!nej pôdnej vlhkosti. Pri 
aplikácii po!as sucha sa dostaví ú!inok a& po zrá&kach. 
Ú!inná látka metazachlor patrí do skupiny chloracetamidov, 
jej ú!inok spo!íva v inhibícii syntézy mastn"ch kyselín s 
ve%mi dlh"m re'azcom, ktoré sú dôle&ité pri biosyntéze 
lipidov.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú!INNOSTI  

Citlivé buriny: pakost nízky, hviezdica prostredná, mrlík 
biely, metli!ka oby!ajná, veronika perzská, ruman!ek 
kamilkov", láskavec ohnut". 

Stredne citlivé buriny: lipkavec oby!ajn", kapsi!ka 
pastierska.

POKYNY PRE APLIKÁCIU   

Dávka vody: 200 - 300 l/ha.

Maximálny po!et o#etrení za vegeta!né obdobie : 1(.

Repku o#etrujte pred vzídením (do 3 dní po zasiatí), alebo 
po vzídení repky, ale buriny mô&u ma' vytvorené max. klí!ne 
listy (BBCH 10). Prípravok ú!inkuje hlavne cez pôdu, je 
mo&né, &e pri vyschnut"ch pôdach sa ú!inok prejaví a& 
po následn"ch zrá&kach. Pre zabezpe!enie zná#anlivosti 
repkou je potrebné dodr&a' h)bku sejby 1,5 - 2 cm a 
semená repky musia by' zakryté dostato!nou vrstvou 
drobnohrudkovitej zeminy. Pre dobr" herbicídny ú!inok je 
potrebná kvalitne pripravená pôda s drobnodrudkovitou 
#truktúrou. 

Herbicídny prípravok vo forme kvapalného 
suspenzného koncentrátu pre riedenie 
vodou, ur"en# proti dvojklí"nolistov#m 
burinám a jednoro"n#m trávam v repke 
ozimnej.

Ú!INNÁ LÁTKA:
metazachlór 500 g/l 

BALENIE
5 l HDPE kanister

METAX 500 SC® je ochranná známka firmy PUH Chemirol Sp. z o.o.

Porast repky ozimnej o#etrn"  
METAX 500 SC a EFECTOR 360 CS
foto: jese$ 2018
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O#etrenie na kamenist"ch alebo hrudovit"ch pôdach mô&e 
by' úspe#né iba !iasto!ne, preto&e semená burín klí!iace 
spod hrúd sa nedostanú do styku s herbicídom. Ú!innos' 
mô&e by' zabrzdená pri presu#ení povrchovej vrstvy pôdy. 

Prejaví sa v#ak pri následn"ch zrá&kach. Silné zrá&ky 
po o#etrení mô&u pozastavi' rast rastlín alebo spôsobi' 
deformáciu listov repky, obzvlá#' pri nízkych teplotách. 

Tieto príznaky sú vidite%né vtedy, ke* sa repka pestuje na 
%ahk"ch a pies!it"ch pôdach, sú v#ak do!asné a nemajú 
vplyv na prezimovanie a úrodu repky. 

Prípravok METAX 500 SC a ostatné prípravky na ochranu 
rastlín, ktoré obsahujú ú!innú látku metazachlór pou&ívajte 
len 1x za tri roky na tom istom pozemku a to v dávkach,  
ktoré celkovo nepresahujú 1,0 kg ú!innej látky na 1 ha.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY  

Prípravok sa v priebehu vegeta!ného obdobia rozlo&í bez 
rizika pre následné plodiny. V prípade, ak je nutné repku 
o#etrenú prípravkom METAX 500 SC pred!asne zaora' 
(v dôsledku po#kodenia rastlín mrazom, chorobami alebo 
#kodcami), mo&no po jarnej orbe do h)bky aspo$ 15 cm 
pestova' repku jarnú, zemiaky, kukuricu, jarné obilniny 
alebo kapustovité rastliny. 

V prípade, ak je nutná likvidácia porastu na jese$, mo&no 
(po plytkej orbe) opätovne zasia' repku alebo po orbe do 
h)bky 20 cm a úprave - od konca septembra mo&no sia' 
ozimné obilniny.

NA$E ODPORÚ!ANIE  

Pre PRE emergentné o#etrenie odporú!ame spolo!n" tmix 
s prípravkom EFECTOR 360 CS a pôdnym zmá!adlom 
VIGO. Spolo!n" tmix vykazuje ú!innos' na #iroké spektrum 
dvojklí!nolistov"ch burín.

V prípade POST emergentnej aplikácie odporú!ame sólo 
aplikáciu alebo spolo!n" tmix s prípravkami roz#irujúcich 
spektrum vzíden"ch burín.

NÁVOD NA POU%ITIE  

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

Repka ozimná dvojklí!olistové buriny 
a jednoro!né trávy 2,0 l -

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

V prípade, ak je nutná likvidácia porastu na jese$, mo&no (po plytkej 
orbe) opätovne zasia' repku alebo po orbe do h)bky 20 cm a úprave - od 
konca septembra mo&no sia' ozimné obilniny.
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