Ozimné obilniny
systém ošetrenia - jeseň

www.belbaplus.sk

CEVINO 500 SC

PRE

flufenacet 500 g/l

POST

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie
vodou (SC) určený na preemergentné a postemergentné ošetrenie pšenice ozimnej proti jednoročným trávam.
Pôsobenie prípravku
Prípravok CEVINO 500 SC obsahuje účinnú látku flufenacet patriacu do chemickej skupiny
oxyacetamidov a účinkuje ako inhibítor delenia buniek. Inhibícia mitózy a bunkového delenia
vedie k spomaleniu procesov rastu rastlín, ktoré vedú k úhynu rastliny. Flufenacet je prijímaný
hlavne koreňovým systémom, hypokotylom a klíčiacimi výhonkami a je translokovaný prevažne
xylémom. Po aplikácii sa rast spomalí v priebehu niekoľkých hodín a viditeľné symptómy sa
vyskytnú počas niekoľkých dní.
Plodina
Účel použitia
Dávka/ha
Ochranná doba
pšenica ozimná
trávovité buriny
0,24 – 0,3 l
AT
pšenica ozimná
trávovité buriny
0,24 – 0,35 l
AT

Poznámka
PRE
POST

POKYNY PRE APLIKÁCIU
1. Na jeseň preemergentne najneskôr do troch dní po výseve (BBCH 00 - 09)
2. Na jeseň postemergentne od 1. listu vyvinutého až do začiatku odnožovania (BBCH 11 – 20)

KINARA®

diflufenican 500 g/l

PRE

POST

Postrekový selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme suspenzného
koncentrátu určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, tritikale, raže, pšenice
jarnej a jačmeňa jarného proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.
Pôsobenie prípravku
KINARA® je suspenzný koncentrát, ktorý sa používa ako selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom v porastoch obilnín na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Účinná látka diflufenican blokuje biosyntézu karotenoidov. Reziduálny účinok v podmienkach priaznivých pre rast môže trvať až 8 týždňov po aplikácii.
Prípravok je absorbovaný výhonkami klíčiacich semien. Citlivé buriny vyklíčia, ale rýchlo zožltnú a sfarbia sa do svetlo ružova. Pokračujúcim rastom nadzemných častí sa bledé sfarbenie
rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú.
Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

pšenica ozimná, jačmeň ozimný,
raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň
jarný

dvojklíčnolistové
buriny

0,25 l

AT

PRE/POST

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Preemergentná aplikácia: Prípravok aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe. Pôda by mala byť dobre pripravená s drobnohrudkovitou štruktúrou. Optimálnu účinnosť dosiahnete, keď prípravok aplikujete za vlhkých podmienok, alebo ak po aplikácii mierne poprší.
Postemergentná aplikácia: Prípravok možno aplikovať od 1. listu obilnín najneskôr však do konca odnožovania (BBCH 11-29).

RASSEL 100 SC

POST

florasulam 100 g/l

Selektívny herbicíd so systémovým účinkom vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) určený na ošetrenie pšenice ozimnej a tritikale ozimného
proti dvojklíčnolistovým burinám.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Prípravok obsahuje účinnú látku florasulam, ktorá patrí do skupiny inhibítorov acetolaktát
syntázy (ALS). V rastline dochádza k inhibícii syntézy rozvetvených aminokyselín, čo vedie
k poruchám biosyntézy bielkovín. Do rastliny je prijímaný cez listy a rýchlo translokovaný
v celej rastline. Krátko po ošetrení inhibuje rast a vývoj burín.
Za optimálnych podmienok počasia (vyššia teplota a vlhkosť vzduchu) dochádza k
celkovému úhynu burín po 7-10 dňoch. V prípade nízkych teplôt (cca 4 °C) dochádza k
celkovej likvidácii citlivých burín približne po 3 týždňoch.
Plodina
pšenica ozimná, tritikale ozimné

Účel použitia
dvojklíčnolistové
buriny

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

0,05 l

AT

-

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Pšenica ozimná: prípravok aplikujte od rastovej fázy 3 listov do fázy 1. kolienka (BBCH 13-31).

SUPERHERB 20 SG
Metsulfuron-methyl 200 g/kg

POST

Herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, tritikale, raži ozimnej a jačmeni jarnom.
Pôsobenie prípravku
Prípravok SUPERHERB 20 SG je systémový selektívny herbicíd,prijímaný je listami a
koreňmi rastlín a rýchlo translokovaný do celej rastliny. Účinná látka metsulfuron-methyl
patrí do skupiny sulfonylmočovín. Pôsobí ako inhibítor ALS (acetolaktátsyntázy) t.j. syntézy esenciálnych aminokyselín (valín a isoleucín), spôsobuje zastavenie delenia buniek
a následne zastavenie rastu ošetrených rastlín. Herbicídny účinok prípravku je pozorovateľný po 2-4 týždňoch od jeho použitia.
Plodina
pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná

Účel použitia
jednoročné
dvojklíčnolistové
buriny

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

30 g

N/A

-

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Prípravok aplikujte od začiatku odnožovania, do rastovej fázy, kedy je prvé kolienko min. 1 cm nad odnožovacím
uzlom (BBCH 21-31). Najlepší herbicídny účinok je pri aplikácii prípravku na mladé, intenzívne rastúce buriny.

Odporúčanie pre aplikáciu podľa
burinného spektra a termínu aplikácie
Dvojklíčnolistové buriny

Prípravok

Metlička obyčajná

Dávka na ha

Výmrv repky

Termín aplikácie

Odporúčaná cena ošetrenia
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