
HENIK EXTRA 040 OD

Herbicídny prípravok na ochranu rastlín vo 
forme suspenzného koncentrátu na báze 
oleja (OD) na ni!enie dvojklí!nolistov"ch 
burín a je#atky kurej v kukurici.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:  

Prípravok je neselektívny herbicíd so systémov!m ú"inkom, 
prijíman! hlavne listmi, r!chle sa v rastline premiest#uje 
a brzdí ich rast a v!voj. Rast burín je zbrzden! krátko 
po aplikácií prípravku, kedy dochádza k postupnému 
odfarbovaniu rastlín. Buriny odumierajú po 20 - 25 d#och 

od o$etrenia. Prípravok ú"inkuje najefektívnej$ie na mladé, 
intenzívne rastúce buriny vo fáze 2-4 listov (dvojklí"nolistové 
buriny) alebo od fáze 3 listov do konca fázy odno%ovania 
(jednoklí"nolistové buriny). Teplé a vlhké po"asie ur!ch&uje 
ú"inkovanie prípravku, suché po"asie mô%e spomali' ú"inok.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú$INNOSTI:  

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, kapsi"ka pastierska
Stredne citlivé buriny: je%atka kuria, paruman"ek 
nevo#av!, lipkavec oby"ajn!

Odolné buriny: fialka po&ná, mrlík biely, pohánkovec ovíjav!

POKYNY PRE APLIKÁCIU:  

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

Prípravok aplikujte po vyklí"ení kukurice od fázy 2. do 
konca fázy 7. pravého listu (BBCH 12- 17). Aplikute 
na mladé, intenzívne rastúce buriny vo fáze 2 - 4 listov 
(dvojklí"nolistové buriny) alebo od fáze 3 listov do konca 
fázy odno%ovania (jednoklí"nolistové buriny).

Prípravok je ur"en! k aplikácii pomocou samohybn!ch 
alebo traktorov!ch po&n!ch postrekova"ov.

Odporú"an! spôsob postreku: stredne ve&ké kvapky.

Ú$INNÁ LÁTKA: 
Nicosulfuron 40 g/l

BALENIE: 
5 l HDPE kanister  
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Prípravok neaplikujte:

 y do kukurice cukrovej, kukurice pukancovej a pri 
produkcii pestovate&sk!ch materiálov,

 y bezprostredne po období dlhodobého chladu v 
plodinách, ktor!ch rast bol zabrzden! následkom 
nízkych teplôt; o$etrenie mô%ete vykona' po tom, "o sa 
rast obnoví

 y v intenzívnom raste kukurice,
 y pri teplote vzduchu pod 10 ° C a nad 25 ° C,
 y na rastliny oslabené a po$kodené mrazom, suchom, 
$kodcami alebo chorobami,

 y na mokré rastliny (rosa, dá%().

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:  
V prípade, %e je potrebné pred"asne zlikvidova' pole 
o$etrené prípravkom (následkom po$kodenia rastlín 
mrazom, chorobami alebo $kodcami), je mo%né 30 dní po 
vykonaní predsejbovej úpravy opä' pestova' kukuricu alebo:  

 y obilniny – po 3 mesiacoch – na kysl!ch pôdach; po 9 

mesiacoch – na neutrálnych a zásadit!ch pôdach,
 y strukoviny – po 9 mesiacoch,
 y lucernu – po 12 mesiacoch.

Na jar nasledujúceho roku je mo%né pestova' v$etky plodiny.

NA&E ODPORÚ$ANIE:  

Ú"innú látku nicosulfuron je $pecialistom na trávovité 
buriny. Tvorí základ herbicídnej ochrany kukurice pri 
ePOST a POST emergentn!ch o$etreniach. Základn!m 
o$etrením pre oba termíny je spojenie prípravku STARSHIP 
(mesotrione) a HENIK EXTRA 040 OD (nicosulfuron). 
Kombinácia pokr!va $iroké spektrum dvojklí"nolistov!ch 
burín a jednoro"n!ch tráv ako napr. je%atka kuria noha. Pri 
v!skyte 'a%ko ni"ite&n!ch burín odporú"ame prida' prípravok 
OCEAL (dicamba).

V prípade aplikácie PRE emergentn!ch herbicídov a v!skytu 
druhej vlny zaburinenia trávovit!mi burinami je prípravok 
HENIK EXTRA 040 OD vynikajúcim hasi"om.

OD formulácia prípravku zvy$uje penetráciu ú"inn!ch látok 
do burín tak%e nie je potrebné pridáva' dopl#ujúce zmá"adlá.

NÁVOD NA POU'ITIE :  

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

kukurica dvojklí"nolistové 
buriny, je%atka kuria 1 l AT PRE

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