
CEVINO 500 SC

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:  

Prípravok CEVINO 500 SC obsahuje ú!innú látku flufenacet 
patriacu do chemickej skupiny oxyacetamidov a ú!inkuje 
ako inhibítor delenia buniek. Inhibícia mitózy a bunkového 
delenia vedie k spomaleniu procesov rastu rastlín, ktoré 
vedú k úhynu rastliny. Flufenacet je prijíman" hlavne 

kore#ov"m systémom, hypokotylom a klí!iacimi v"honkami 
a je translokovan" preva$ne xylémom. Po aplikácii sa rast 
spomalí v priebehu nieko%k"ch hodín a vidite%né symptómy 
sa vyskytnú po!as nieko%k"ch dní.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú!INNOSTI:  

Citlivé buriny: metli!ka oby!ajná,  psiarka ro%ná, stoklas 
bezos&ov", mätonoh trváci.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:  

Dávka vody: 200 - 300 l/ha.
Po"et o#etrení: max. 1x za vegeta!né obdobie.

Na jese$ preemergentne najneskôr do troch dní po
v%seve (BBC H 00 - 09):
Maximálna dávka: 0,3 l/ha.
Odporú!aná dávka: 0,24 – 0,3 l/ha.

Na jese$ postemergentne od 1. listu vyvinutého a&
do za"iatku odno&ovania (BBC H 11 – 20):
Maximálna dávka: 0,35 l/ha.
Odporú!aná dávka: 0,24 – 0,35 l/ha.

O'etrujte v(skor"ch v"vojov"ch fázach burín, v(dobe klí!enia 
alebo krátko po ich vyklí!ení na(dobre pripravenej pôde bez 
hrúd. Vy''iu dávku prípravku aplikujte na pôdach s(vy''ím 
obsahom humusu, !ernozemi, &a$k"ch pôdach a( na silne 
zaburinen"ch plochách. Mierna zima prispieva k(ur"chleniu 

rozkladu ú!innej látky a( to skracuje dobu ú!inkovania 
prípravku na jar. P'enicu ozimnú vysievajte do h)bky 3 – 
4 cm a( dôkladne zakryte zeminou. Na pôdach bohat"ch 
na humus a( !ernozemi mô$e prípravok vykazova& zní$enú 
herbicídnu ú!innos&.

Ú!INNÁ LÁTKA:
flufenacet 500 g/l

BALENIE: 
5 l HDPE f%a'a

CEVINO 500 SC® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.

Postrekov% herbicídny prípravok vo forme 
kvapalného suspenzného koncentrátu 
pre riedenie vodou (SC) ur"en% na 
preemergentné a'postemergentné o#etrenie  
p#enice ozimnej proti jednoro"n%m trávam.
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VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:  

Prípravok sa rozkladá v( priebehu vegeta!ného obdobia a 
nevytvára nebezpe!enstvo pre následné plodiny. V(prípade, 
$e je potrebné pred!asne zlikvidova& pole následkom 
po'kodenia mrazom, 'kodcami alebo chorobami, je na 
tomto poli po uplynutí minimálne 3 mesiacov, na jar po 
orbe mo$né pestova& p'enicu jarnú, ja!me# jarn", zemiaky, 

kukuricu. V( prípade aplikácie tank-mix zmesi dodr$ujte 
presné pokyny t"kajúce sa následn"ch plodín u( t"chto 
prípravkoch.

Zabrá$te uná#aniu postrekovej kvapaliny na susediace 
porasty a'prekryvu o#etren%ch pásov!

NA(E ODPORÚ!ANIE:  

Pre roz'írenie spektra ú!innosti prípravku CEVINO 500 SC 
(flufenacet) odporú!ame pre PRE emergentnú aplikáciu 
spolo!n" tmix s prípravkom KINARA (diflufenican). Oba 
prípravky sa vyzna!ujú reziduálnym ú!inkom na vzádzajúce 
buriny.

Pre POST aplikáciu na'im hlavn"m odporú!aním je tak isto 
spolo!n" tmix s prípravkom KINARA (diflufenican).

V prípade POST o'etrenia zamerané na trávovité buriny 
a v"drv repky je vhodnou alternatívou spolo!n" tmix s 

prípravkom SUPERHERB 20 SG (metsulfuron), ktor" 
okrem v"drvu repky kontroluje 'iroké spektrum ozimn"ch 
dvojklí!nolistov"ch burín. Túto kombináciu je mo$né 
aplikova& od 'tádia za!iatku odno$ovania - pre skoré v"sevy.

Pre zv"'enie najmä PRE emergentnej aplikácie odporú!ame 
prida& do spolo!ného tmixu pôdne zmá!adlo VIGO, ktoré 
fixuje ú!innú látku v pôdnom profile.

NÁVOD NA POU)ITIE :  

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

p#enica ozimná trávovité buriny 0,24 – 0,3 l AT PRE

p#enica ozimná trávovité buriny 0,24 – 0,35 l AT POST

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