
HERBISTAR 200 EC

Herbicíd vo forme emulzného koncentrátu 
ur!en" na postemergentnú likvidáciu jedno-
ro!n"ch dvojklí!nolistov"ch burín v p#enici 
ozimnej, tritikale, ra$i a ja!meni jarnom.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:  

Prípravok je prijíman! listami burín a patrí medzi systémové 
herbicídy. Ú"inná látka fluroxypyr preniká cez listy a v rastline 
je translokovaná. Buriny krátko po postreku zastavujú rast, 
neskôr dochádza k deformáciám listov a stoniek burín a k 
farebn!m zmenám - typické auxínové #kvrny. Buriny hynú 
zhruba za 10 – 21 dní po aplikácií. Aktívny rast burín v 

dobe postreku a dostato"né pokrytie listovej plochy je 
predpokladom úspe#ného ni"enia burín. 

Ú"inok sa zvy#uje pri vy##ej teplote a vy##ej relatívnej 
vlhkosti. Ur"en! na ni"enie lipkavca oby"ajného v ka$dej 
v!vojovej fáze.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú%INNOSTI:  

Dávka: 0,6 l/ha.
Citlivé buriny: nevädza po%ná, hviezdica prostredná, 
konopnica napuchnutá, lipkavec oby"ajn!, pohánkovec 
ovíjav!, kapsi"ka pastierska, penia$tek ro%n!. 

Stredne citlivé buriny: fialka ro%ná, hluchavka purpurová, 
paruman"ek nevo&av!. 

Dávka: 1,0 l/ha.
Citlivé buriny: nevädza po%ná, hviezdica prostredná, 
paruman"ek nevo&av!, konopnica napuchnutá, lipkavec 
oby"ajn!, pohánkovec ovíjav!, kapsi"ka pastierska, 
penia$tek ro%n!.

Stredne citlivé buriny: fialka ro%ná, hluchavka purpurová, 
veronika perzská, v!mrv repky.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:  

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

Prípravok neaplikujte na rastliny, ktoré sú po#kodené 
mrazom, chorobami alebo #kodcami. Pri aplikácii a v 
priebehu nasledujúcich 5 dní po o#etrení by minimálna 
denná teplota nemala klesnú( pod +8 °C. Najú"innej#ie 
o#etrenie dosiahnete v dobe aktívneho rastu burín 
pri vhodn!ch klimatick!ch podmienkach. Neaplikujte 
za sucha a chladu, pri v!skyte prízemn!ch mrazov, 
pred alebo bezprostredne po da$di. )al#ie kultiva"né  

zásahy robte najskôr 7 dní po aplikácii prípravku.  Neaplikujte 
na podsevy *ateliny a strukovín.

Dávku prípravku zvo%te pod%a rastovej fázy burín a druhu 
burín, ktoré sa vyskytujú na danom poli. Ni$#iu dávku 
aplikujte na buriny v ni$#ích rastov!ch fázach alebo pri ni$#om 
tlaku burín . V prípade pokro"ilej#ích rastov!ch fáz burín 
alebo silnej#ieho zaburinenia fialkou ro%nou, hluchavkou 
purpurovou, paruman"ekom nevo&av!m a v!mrvom repky 
odporú"ame aplikova( vy##ie dávky prípravku.

Ú%INNÁ LÁTKA: 
fluroxypyr 200 g/l

BALENIE: 
5 l HDPE kanister 

HERBISTAR® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.
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Herbicídy

P#enica ozimná, tritikale ozimné, ra$ ozimná

Prípravok aplikujte na jar pri teplotách nad +8°C a$ do 
rastovej fázy, ke* je 2. kolienko min. 2 cm nad 1. kolienkom 
( BBCH 26 – 32). Na zv!#enie herbicídnej ú"innosti 
prípravku na stredne citlivé a odolné buriny (fialka ro%ná, 
hluchavka purpurová) aplikujte tank-mix zmes s prípravkami  

SUPERHERB 20 SG ( 20 - 30 g) alebo TRISTAR 50 SG 
( 30 - 40 g).

Ja!me& jarn"

Prípravok aplikujte v rastovej fáze od za"iatku 
do konca odno$ovania (BBCH 21 - 29) v dávke  
0,25 - 0,4 l/ha.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:  

Prípravok HERBISTAR 200 EC sa v priebehu vegeta"ného 
obdobia rozkladá v pôde bez rizika pre následné plodiny. 
V prípade, $e sa prípravkom o#etrená plodina pred"asne 
zaorie (v dôsledku po#kodenia rastlín mrazom, chorobami 
alebo #kodcami), tak po predsejbovej príprave pôdy 
mo$no na danom pozemku ako náhradné plodiny 
pestova( v#etky druhy jarn!ch obilnín a kukuricu. Po"as 
tej istej vegeta"nej sezóny mo$no po riadnom zbere 
pestova( ako následné v#etky plodiny. Po aplikácii zmesi 
prípravku HERBISTAR 200 EC zmie#aného s prípravkom  
SUPERHERB 20 SG, v prípade skor#ej likvidácie 
plodiny, mo$no po"as tej istej vegeta"nej sezóny a po 

orbe do h+bky 10 cm pestova( ako náhradné plodiny 
jarné i ozimné obilniny. Po"as tej istej vegeta"nej sezóny 
mo$no po riadnom zbere pestova( ozimné obilniny.  
V nasledujúcej vegeta"nej sezóne mo$no pestova( v#etky 
druhy plodín.

Postrekom nesmú by( zasiahnuté susedné porasty. 
Mimoriadne citlivé sú vini" a chme%. V blízkosti viníc 
a chme%níc o#etrujte len pri vhodn!ch podmienkach 
(bezvetrie, ni$#ie teploty). Pri vysok!ch teplotách mô$u 
by( citlivé plodiny po#kodené aj v!parmi prípravku.  
Na ú"ely ochrany necie%ov!ch rastlín dodr$ujte ochrannú 
zónu 10 m od nepo%nohospodárskych pozemkov.

NA'E ODPORÚ%ANIE:  

Ú"inná látka fluroxypyr obsiahnutá v prípravku HERBISTAR 
200 EC patrí do skupiny rastov!ch herbicídov, ktoré sa 
vyzna"ujú r!chlym ú"inkom na zasiahnuté buriny. Pre 
dosiahnutie po$adovanej ú"innosti aplikujte prípravok 
pri teplotách vy##ích ako 12°C. HERBISTAR 200 EC je 
vyu$ívan! najmä pri aplikáciách v ozimn!ch obilninách proti 
lipkavcu oby"ajnému av#ak jeho spektrum ú"inku poskytuje 
#ir#ie vyu$itie. Vhodne dop+&a spolo"né TMIx o#etrenia 
s prípravkami zo skupiny sulfonylmo"ovín ako TRISTAR 
50 SG, SUPERHERB 20 SG a TYTAN 75 SG. Prípravok 
odporú"ame aplikova( do rastovej fázy koniec odno$ovania.

NÁVOD NA POU(ITIE:  

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

p#enica ozimná,  
tritikale ozimné, ra$ ozimná 

jednoro"né 
dvojklí"nolistové

buriny

0,6 - 1,0 l 
0,4 - 0,6 l + ( 20 g) - (TM) SUPERHERB 20 SG

ja!me& jarn"
jednoro"né 

dvojklí"nolistové
buriny

0,25 - 0,4 l + ( 20 g) - (TM) SUPERHERB 20 SG

V!skyt lipkavca oby"ajného v p#enici ozimnej na jar
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