
EFECTOR 360 CS

Herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v 
kvapaline pre pou!itie po zriedení vodou, 
ur"en# na ni"enie dvojklí"nolistov#ch burín 
v repke ozimnej. 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:  

Prípravok EFECTOR 360 CS je pôdny herbicíd, ktor! ni"í 
buriny hlavne vo fáze klí"enia. Ú"inná látka clomazone 
preniká do rastlín kore#mi a u citliv!ch druhov inhibuje 
biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. 

Listy citliv!ch rastlín alebo klí"iace rastliny o$etrené 

prípravkom sú vybielené. Herbicídny ú"inok mo%no 
pozorova& v priebehu 7 dní od objavenia sa burín. 

R!chlos& ú"inku závisí od rastovej fázy likvidovan!ch burín, 
atmosférick!ch podmienok - teploty, vlhkosti vzduchu a 
r!chlosti rastu burín.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú$INNOSTI:  

Citlivé buriny: lipkavec oby"ajn!, pakost nízky, hviezdica 
prostredná, mrlík biely, paruman"ek nevo#av!, kapsi"ka 
pastierska, penia%tek ro'n!. 

Stredne citlivé buriny: nevädza po'ná.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:  

Dávka vody: 200 - 300 l/ha. 
Po"et o%etrení: max. 1x za vegeta"né obdobie.
Odporú"aná aplikácia: kvapky strednej ve'kosti. 

Aplikujte v priebehu troch dní od v!sevu repky na jemne 
skyprenú pôdu bez hrúd, s vlhk!m a zarovnan!m sejbov!m 
lô%kom. Sypké a hrudkovité osevné plochy je pred aplikáciou 
potrebné spevni& valcovaním alebo inou kultiváciou Pou%itie 
prípravku si vy%aduje dobré agrotechnické podmienky a 
správne postupy (kvalitná príprava pôdy, v!sev semien do 
rovnakej h(bky a ich dôkladné zakrytie, dostato"ná vlhkos& 
pôdy a pod.) Prípravok je vhodn! na pou%itie na v$etk!ch 
typoch pôd, na ktor!ch sa pestuje repka. Sucho alebo 
zrá%ky, ktoré sa vyskytnú v priebehu o$etrenia alebo krátko 
po #om, zni%ujú prijímanie a ú"innos& prípravku. 

Ú$INNÁ LÁTKA: 
clomazone 360 g/l

BALENIE:
1 l HDPE f'a$a

EFECTOR 360 CS® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.

Detail repky o$etrenej kombináciou Efector 360 CS + Metax 500 SC
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Herbicídy

Prípravok nepou!ívajte: 

 y po"as vzchádzania a po vzídení repky vzh'adom na riziko 
jej po$kodenia,   

 y pri vetre, ktor! mô%e spôsobi& zasiahnutie susediacich 
plodín postrekovou kvapalinou, 

 y v prípade príli$ vlhk!ch alebo presu$en!ch pôd, 
pomocou vysokotlakov!ch postrekova"ov, 

 y v prípade, ak postrekovou kvapalinou mô%u by& 
zasiahnuté stromy a kry, ktoré rastú pri cestách.

 y Neaplikujte letecky! 

Pri pou!ívaní prípravku zabrá&te: 

 y stekaniu aplika"nej kvapaliny na po'nohospodárske 
rastliny v ich blízkosti, 

 y prekr!vaniu aplika"nej kvapaliny v postrekov!ch pásoch 
a na úvratiach. 

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:  

Prípravok sa v priebehu vegeta"ného obdobia v pôde rozlo%í 
bez rizika pre následné plodiny. Pestovanie následn!ch 
plodín bez obmedzenia, pred ich sejbou v$ak odporú"ame 
minimálne strednú orbu. Náhradné plodiny po aplikácii 
EFECTOR 360 CS v dávke 0,33 l/ha na konci leta: 

1. Po orbe do h(bky 27 cm - repka ozimná, ja"me# ozimn!, 
tritikale, bôb - 45 dní po aplikácii - repa cukrová, slne"nica, 
kukurica, )atelina, ja"me# jarn!, p$enica jarná - 6 mesiacov 
po aplikácii 

2. Po príprave pôdy do h(bky 7-10 cm (rota"né brány) - repka 
ozimná, bôb, kukurica - p$enica jarná, ja"me# jarn!, )atelina, 

repa cukrová, slne"nica - u t!chto plodín mô%e dochádza& k 
do"asn!m miernym prejavom vybielenia listov - nemô%u sa 
vysieva& - p$enica ozimná, ja"me# ozimn!, tritikale.  

Pri sejbe náhradn!ch plodín (po prípadnom zaoraní repky 
ozimnej na jar) mô%e dôjs& k chlorózam na listoch (ktoré sú 
v$ak do"asné) a to len pri citliv!ch plodinách ako )atelina, 
lucerna, mak, repa cukrová. Postrek nesmie zasiahnu& 
susediace plodiny a plochy, na ktor!ch rastú necie'ové 
rastliny. Kontakt postrekovej hmly alebo v!parov s listami 
mô%e zaprí"ini& u citliv!ch rastlín ich vybielenie alebo 
zo%ltnutie. Symptómy sú v$eobecne prechodné, u niektor!ch 
druhov mô%u pretrváva&.

NA'E ODPORÚ$ANIE:  

Na$im hlavn!m odporú"aním z h'adiska spektra ú"innosti 
je aplikácia prípravkov EFECTOR 360 CS (clomazone), 
METAX 500 SC (metazachlor) INVENTOR 500 SC. 
Kombinácia ú"inn!ch látok pokr!va $iroké spektrum 
dvojklí"nolistov!ch burín vrátane lipkavca oby"ajného. Z 
praxe je osved"ená 

dlhodobá reziduálna ú"innos& oboch ú"inn!ch látok i v 
prípade nedostatku zrá%ok ihne) po sejbe. Dostato"n! 

reziduálny herbicídny ú"inok nastupuje i v prípade, kedy 
zrá%ky pri$li 2-3 t!%dne po sejbe. 

Pôdne zmá"adlo VIGO fixuje ú"inné látky v pôdnom profile 
a predl%uje ú"innos& prípravkov.

NÁVOD NA POU(ITIE :  

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

repka ozimná dvojklí"nolistové buriny 0,33 l - AT

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