
INVENTOR 500 SC®

INVENTOR 500 SC je herbicídny prípravok vo 
forme kvapalného suspenzného koncentrátu 
pre riedenie vodou (SC), ur!en" na ni!enie 
dvojklí!nolistov"ch burín v repke ozimnej.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:  

INVENTOR 500 SC obsahuje ú!innú látku napropamide. 
Ú!inná látka prípravku INVENTOR 500 SC je selektívny 
herbicíd ur!en" na ni!enie dvojklí!nolistov"ch burín. Pôsobí 
ako inhibítor syntézy mastn"ch kyselín s dlh"m re#azcom. 
Inhibuje syntézu kutínového a kutikulového vosku, ktor" 
chráni v"honky alebo mladé rastliny pred vplyvmi vonkaj$ích 
podmienok. Prípravok preniká do rastliny cez kore%ov" 

systém vzchádzajúcich burín. Najú!innej$ia ochrana proti 
burinám je po!as ich klí!enia. Na buriny v neskor$ích 
rastov"ch $tádiách prípravok neú!inkuje. Prípravok má 
dlhodob" reziduálny efekt, ni!í buriny vzchádzajúce na 
jese%, ale aj tie, ktoré klí!ia na jar. Dostatok vlahy zvy$uje 
ú!innos# prípravku..

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú#INNOSTI:  

a) Aplikácia prípravku samostatne
Citlivé buriny: pakost nízky, hviezdica prostredná, mrlík 
biely, paruman!ek nevo%av", pohánkovec ovíjav", ruman 
ro&n", kapsi!ka pastierska.
Stredne citlivé buriny: nevädza po&ná, bocianik rozpukovit", 
penia'tek ro&n".
Odolné buriny: lipkavec oby!ajn", fialka ro&ná, mak vl!í.

b) Aplikácia prípravku v TM kombinácii
Citlivé buriny: pakost nízky, nevädza po&ná, hviezdnica 
prostredná, bocianik rozpukovit", mrlík biely, mak vl!í, 
paruman!ek nevo%av", lipkavec oby!ajn", pohánkovec 
ovíjav", ruman ro&n", kapsi!ka pastierska, penia'tek ro&n".
Stredne citlivé buriny: fialka ro&ná.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:  

Odporú!ané mno$stvo vody: 200-300 l/ha.
Odporú!aná aplikácia: stredné kvapky.
Po!et o%etrení: max. 1x za vegeta!né obdobie.

a) Aplikácia prípravku samostatne
Termín aplikácie: na jese%, pred v"sevom plodiny, na 
vlhkej, dobre spracovanej pôde (bez hrúd).
POZNÁMKA: Ihne( po o$etrení zapracujte prípravok do 
pôdy (do h)bky 2-3 cm) a následne vysejte repku ozimnú.

b) Aplikácia prípravku v TM kombinácii
Termín aplikácie: na jese%, najneskôr do 3 dni po sejbe na 
vlhkej, dobre spracovanej pôde (bez hrúd).
Poznámka:

1. Pri pou'ití prípravku INVENTOR 500 SC v zmesi s in"mi 
prípravkami by sa mali zoh&adni# a dodr'iava# obmedzenia 

Ú#INNÁ LÁTKA: 
Napropamide 500 g/l

BALENIE: 
 5 l HDPE kanister 
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NÁVOD NA POU&ITIE :  

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

repka ozimná dvojklí!nolistové
buriny

2,4 l AT PRE
2 l + (0,16 l)

+ ( 1 l) AT -

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

uvedené na etiketách in"ch prípravkov na ochranu rastlín 
obsiahnut"ch v takejto zmesi.

2. Pri aplikácii prípravku v zmesi s in"mi herbicídmi dodr'ujte 
pokyny t"kajúce sa následn"ch plodín, ktoré sú uvedené na 

etikete prípravku, ktor" je sú!as#ou zmesi.

3. Nepou'ívajte prípravok na hrudkovit"ch alebo vysu$en"ch 
pôdach.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:   

Následné plodiny (po riadnom zbere repky ozimnej): Po orbe 
do h)bky minimálne 20 cm nie sú pre pestovanie následn"ch 
plodín 'iadne obmedzenia. Po aplikácii prípravku v dávke 
2,4 l/ha a po zbere repky v riadnom termíne, v nasledujúcej 
sezóne mô'ete pestova# v$etky druhy rastlín, ale nie skôr 
ako 180 dní od poslednej aplikácie prípravku. V rastlinách, 
ktoré sa pestujú následne po predchádzajúcej likvidácii 

(zaoraní), sa v rovnakom vegeta!nom období nesmú pou'i# 
prípravky obsahujúce napropamide. Pestovanie náhradn"ch 
plodín konzultujte s dr'ite&om povolenia. Susediace plodiny: 
Pri pou'ívaní prípravku zabrá%te úletu postrekovej kvapaliny 
na susedné plodiny, a aplikácii postrekovej kvapaliny na 
kontaktn"ch miestach o$etrovan"ch pásov a v"be'kov.

NA'E ODPORÚ#ANIE:  

Ú!inná látka napropamid bola v minulosti vyu'ívaná najmä 
v predsejbov"ch aplikáciách so zapravením. V sú!asn"ch 
povolen"ch technológiách sa aplikuje pri PREemergentnej 
ochrane repky s vhodn"mi partnermi ako EFECTOR 360 
CS (clomazone) a METAX 500 SC (metazachlor). Na$im 
hlavn"m odporú!aním je aplikácia napropamid + clomazone 
+ metazachlor do 3 dní po sejbe.

Kombinácia pokr"va $iroké spektrum dvojklí!nolistov"ch 
burín a v mnoh"ch prípadoch doká'e eliminova# i v"drv 
obilnín.

Pre pestovate&ov, ktorí nemô'u siahnu# po metazachlóre 
odporú!ame aplikáciu napropamid + clomazone v rovnakom 
termíne do 3. dní po sejbe. V tejto kombinácií odporú!ame 
vy$$iu dávku napropamidu kedy v"razne zni'uje semennú 
zásobu trávovit"ch burín v pôde.

Porast repky ozimnej o$etrenej  METAX ULTRA.
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