
OCEAL

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU  

Prípravok OCEAL je herbicíd s ú!innou látkou dicamba zo 
skupiny aminobenzoov"ch kyselín. Ú!inná látka dicamba 
preniká do rastliny preva#ne listami, stonkami a je rozvádzaná 
a# do kore$ov, tak#e spo%ahlivo ni!í i trváce buriny. V pletive 
citliv"ch rastlín nepriaznivo ovplyv$uje fotosyntézu a 

delenie buniek. Spôsobuje tak deformáciu listov a stoniek 
s následn"m odumretím celej rastliny. OCEAL sa vyzna!uje 
vysokou toleranciou vo!i o&etrovan"m rastlinám.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú!INNOSTI  

Citlivé buriny: mrlík biely, mrlík hybridn", fialka ro%ná, 
láskavce

Stredne citlivé buriny: pichlia! ro%n", pohánkovec 
ovíjav", hluchavka purpurová.

POKYNY PRE APLIKÁCIU   

Dávka vody: 200 - 400 l /ha 

Maximálny po!et aplikácií po!as vegeta!ného obdobia: 1x 

OCEAL aplikujte na jar, v období, kedy má plodina tri listy 
(BBCH 13) a# do fázy vyvinutého 6. listu (BBCH 16 ). 
Buriny sú najcitlivej&ie vo fáze 2 – 4 prav"ch listov (BBCH 
12-14). Prípravok má najlep&í ú!inok v období aktívneho 
rastu burín a ke' je pôda vlhká. Na zv"&enie ú!innosti 
prípravku je vhodné prida( zmá!adlo/ tenzid. 

Aplikujte len za bezvetria prípadne pri miernom vánku. 
Neaplikujte ak o!akávate dá#' 12 hodín pred aplikáciou! 
Neaplikujte, ak nastane v"razn" pokles teplôt (chlad a 
mráz). Neaplikujte prípravok pri teplotách pod +10°C a nad 
+28°C. Neo&etrujte porasty kukurice po&kodené no!n"m 

kolísaním teplôt. Zabrá$te prekrytiu postrekov"ch pásov.

 Plodina Neo&etrujte prípravkom OCEAL porasty trpiace 
po&kodením spôsobeného in"mi herbicídmi alebo 
porasty trpiace stresom v dôsledku napadnutia &kodcami 
alebo chorobami, v"#ivového deficitu a poveternostn"ch 
podmienok.

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.

Selektívny postrekov" herbicídny prípravok 
vo forme vodou rozpustn"ch granúl (SG) 
ur#en" na ni#enie dvojklí#nolistov"ch burín 
v kukurici.

Ú!INNÁ LÁTKA:
dicamba 700 g/kg 

BALENIE
1,5 kg HDPE kanister

V"skyt pichlia!a ro%ného v)kukurici rie&ime ú!innou látkou dicamba.

OCEAL®  je registrovaná ochranná známka spolo!nosti Rotam Agrochemical Europe Ltd.
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VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY  

Po plodinách o&etren"ch herbicídom OCEAL je mo#né 
v be#nom osevnom postupe a po orbe zaradi( obilniny, 
repku ozimnú, bôb alebo trávy. Na jar je zaradenie plodín 
bez obmedzenia. V prípade nutnosti zaorania o&etreného 

porastu je mo#né bez obmedzenia zasia( iba jarné obilniny. 
Prípravok nesmie zasiahnu( susediace plodiny ani okolité 
porasty! Pozor na úlet aplika!nej kvapaliny pri o&etrení v 
blízkosti pestovan"ch dvojklí!nolistov"ch rastlín.

NA$E ODPORÚ!ANIE  

Prípravok OCEAL vhodne dop*$a na&e hlavné odporú!anie 
pre herbicídne o&etrenie RINCON STAR o (a#ko ni!ite%né 
buriny ako je pichla! ro%n". 

Prípravok OCEAL sa aplikuje v"lu!ne na vzídené buriny 
a preto sa aplikuje bu' v spolo!n"ch tmixoch v prípade 
POST aplikácií alebo ako opravné o&etrenie po  PRE alebo 
ePOST aplikáciách.

NÁVOD NA POU%ITIE  

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

Kukurica dvojklí!olistové buriny 0,5 kg 60 dní Na zrno
Na silá#

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