
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU  

Prípravok SUPERHERB 20 SG je systémov! selektívny 
herbicíd.

Prípravok je prijíman! listami a kore"mi rastlín a r!chlo 
translokovan! do celej rastliny. Ú#inná látka metsulfuron 
- methyl patrí do skupiny sulfonylmo#ovín. Pôsobí ako 

inhibítor ALS (acetolaktátsyntázy) t.j. syntézy esenciálnych 
aminokyselín (valín a isoleucín), spôsobuje zastavenie 
delenia buniek a následne zastavenie rastu o$etren!ch 
rastlín. Herbicídny ú#inok prípravku je pozorovate%n! po 2 - 
4 t!&d"och od jeho pou&itia.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú!INNOSTI  

Prípravok SUPERHERB 20 SG aplikovan!  
samostatne:

Citlivé buriny: fialka ro%ná, hviezdica prostredná, hluchavka 
purpurová, hluchavka objímavá, mak vl#í, paruman#ek 
nevo"av!, konopnica napuchnutá, pohánkovec ovíjav!, 
kapsi#ka pastierska a penia&tek ro%n!. 

Stredne citlivé buriny: nevädza po%ná, mrlík biely, 
veronika perzská, v!mrv repky.

Tank-mix SUPERHERB 20 SG + HERBISTAR 200 
EC):

Citlivé buriny: lipkavec oby#ajn!, v!mrv repky, nevädza 
po%ná, fialka ro%ná, hviezdnica prostredná, hluchavka 
purpurová, hluchavka objímavá, mrlík biely, mak vl#í, 
paruman#ek nevo"av!, konopnica napuchnutá, pohánkovec 
ovíjav!, kapsi#ka pastierska a penia&tek ro%n!.

POKYNY PRE APLIKÁCIU  

Dávka vody: 200 - 300 l/ha.

Maximálny po#et o$etrení za vegeta#né obdobie : 1'.

Prípravok neaplikujte na zamrznutú pôdu alebo pôdu 
pokrytú snehom a na rastliny po$kodené mrazom, suchom, 
vodou ktorá sa dr&í na poliach, $kodcami, chorobami a na 
rastliny trpiace na nedostatok &ivín.

Siln! dá&( do 6 hodín po o$etrení mô&e zní&i) ú#inok 
prípravku.

SUPERHERB 20 SG

Herbicíd vo forme vodou rozpustn"ch 
granúl, ur#en" na ni#enie jednoro#n"ch 
dvojklí#nolistov"ch burín v p$enici ozimnej, 
tritikale, ra%i ozimnej a ja#meni jarnom.

Ú!INNÁ LÁTKA: 
metsulfuron – methyl 200 g/kg 

BALENIE
250 g HDPE f%a$a

SUPERHERB 20 SG® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.

Superherb 20 SG pokr!va $iroké spektrum dvojklí#nolistov!ch vrátane 
tzv. spodného podla&ia.
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P"enica ozimná, tritikale, ra# ozimná

Prípravok aplikujte od za#iatku odno&ovania, do rastovej 
fázy, kedy je prvé kolienko min. 1 cm nad odno&ovacím 
uzlom (BBCH 21 - 31). Najlep$í herbicídny ú#inok je pri 
aplikácii prípravku na mladé, intenzívne rastúce buriny.

Na zv!$enie herbicídnej ú#innosti prípravku na stredne 
citlivé a odolné buriny (nevädza po%ná a lipkavec oby#ajn!) 
a v podmienkach, ktoré majú negatívny vplyv na pôsobenie 
prípravku SUPERHERB 20 SG (sucho, nízke teploty) 
je vhodné prida) do nádr&e aplika#ného zariadenia 
zmá#adlo ADJUVINN. Pre zv!$enie citlivosti burín v 
ozimn!ch obilninách (hlavne lipkavec oby#ajn! a v!mrv 
repky) aplikujte prípravok SUPERHERB 20 SG spolu s 
prípravkom HERBISTAR 200 EC v predpísanej dávke.

Ja$me% jarn!

Prípravok aplikujte v rastovej fáze od za#iatku do konca 
odno&ovania (BBCH 21 - 30). Na zv!$enie herbicídnej 
ú#innosti prípravku na nevädzu po%nú a stredne citlivé buriny 
(fialka ro%ná a mrlík biely) a v podmienkach, ktoré majú 
negatívny vplyv na pôsobenie prípravku SUPERHERB 
20 SG (sucho, nízke teploty) je vhodné prida) do nádr&e 
aplika#ného zariadenia zmá#adlo ADJUVINN.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY  

Po riadnom zbere plodiny mo&no v tej istej vegeta#nej 
sezóne pestova) obilniny a repku ozimnú, ak v$ak po aplikácii 
plnej dávky prípravku SUPERHERB 20 SG v ozimn!ch 
obilninách nasledovalo dlhodobé sucho, tak nepestujte v 
tom istom kalendárnom roku ako následnú plodinu repku 
ozimnú. V prípade pred#asného zaorania porastu a orbe do 
h*bky min. 10 cm, je mo&né ako náhradné plodiny vysieva) 

jarné a ozimné obilniny. V nasledujúcom vegeta#nom 
období je mo&né vysádza) a vysieva) akéko%vek plodiny bez 
obmedzení. Prípravok nesmie zasiahnu) susediace plodiny 
a okolité porasty, na ú#ely ochrany necie%ov!ch rastlín 
dodr&ujte ochrannú zónu 10 m od nepo%nohospodárskych 
pozemkov.

NA&E ODPORÚ!ANIE  

Prípravok SUPERHERB 20 SG odporú#ame hlavne pre 
o$etrenie ozimn!ch obilnín v jarnom období ako sólo tak i 
v spolo#n!ch tmixoch s prípravkami HERBISTAR 200 EC 
alebo FENOXINN 110 EC. Prípravok SUPERHERB 20 SG 
vykazuje krátku reziduálnu ú#innos). Pri sólo aplikáciách je 
vhodné doplni) zmá#adlo, v na$om prípade ADJUVINN. 

Prípravok SUPERHERB 20 SG je mo&né pou&i) i v 
jesenn!ch aplikáciách (skoré v!sevy) najmä proti v!drvu 
repky a vzchádzajúcich ozimn!ch dvojklí#nolistov!ch burín. 
Vhodnou vo%bou je spolo#n! tmix s prípravkom KINARA 
(diflufenican).

NÁVOD NA POU'ITIE  

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

p$enica ozimná, tritikale, 
ra% ozimná

jednoro#né 
dvojklí#nolistové buriny

30 g
20 g + (0,4 - 0,6 l) HERBISTAR 200 EC

ja#me( jarn" jednoro#né 
dvojklí#nolistové buriny

20 g
20 g + (0,25 - 0,4 l) HERBISTAR 200 EC

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