
KINARA

Postrekov! selektívny kontaktn! herbicíd 
s reziduálnym ú"inkom vo forme 
suspenzného koncentrátu ur"en! na ochranu 
p#enice ozimnej, ja"me$a ozimného, tritikale, 
ra%e, p#enice jarnej a ja"me$a jarného proti 
jednoro"n!m dvojklí"nolistov!m burinám.  

Ú&INNÁ LÁTKA: 
Diflufenican 500 g/l

BALENIE: 
1 l HDPE f!a"a

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:   

KINARA je suspenzn# koncentrát, ktor# sa pou$íva ako 
selektívny kontaktn# herbicíd s reziduálnym ú%inkom 
v porastoch obilnín na ochranu proti jednoro%n#m 
dvojklí%nolistov#m burinám. Ú%inná látka diflufenican blokuje 
syntézu karotenoidov. Reziduálny ú%inok v podmienkach 
priazniv#ch pre rast mô$e trva& a$ 8 t#$d'ov po aplikácií. 
Jeho úrove' mô$e by& zní$ená na such#ch pôdach, v prípade 
nedostato%ného pokrytia povrchu pôdy pri aplikácií, na 
pôdach s vysok#m obsahom ílu alebo organickej hmoty. 

Prípravok je absorbovan# v#honkami klí%iacich semien. 
Citlivé buriny vyklí%ia, ale r#chlo zo$ltnú a sfarbia sa do 
svetlo ru$ova. Pokra%ujúcim rastom nadzemn#ch %astí sa 
bledé sfarbenie roz"iruje, rastliny nekrotizujú a nakoniec 
odumierajú. 

Po aplikácií sa mô$e vyskytnú& prechodné zblednutie obilnín, 
neovplyvní to v"ak ich následn# rast. 

SPEKTRUM Ú&INNOSTI:   

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, fialka ro!ná, veronika 
bre%tanolistá, stavikrv vtá%í. 
Stredne citlivé buriny: lipkavec oby%ajn#, hluchavka 
purpurová, drchni%ka ro!ná, kapsi%ka pastierska, pohánkovec 
ovíjav#. 

Jesennou aplikáciou prípravku 
KINARA v#razne eliminujete v#skyt 
ozimn#ch burín v porastoch obilnín.
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POKYNY PRE APLIKÁCIU:   

Preemergentná aplikácia: 

Prípraok KINARA aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe. 
Pôda by mala by& dobre pripravená s drobnohrudkovitou 
"truktúrou. Optimálnu ú%innos& dosiahnete, ke( prípravok 
aplikujete za vlhk#ch podmienok, alebo ak po aplikácií 
mierne zapr"í. 

Na klí%iacich obilninách mô$e dôjs& k zmene sfarbenia 

prvého listu, %o v"ak nemá negatívny vplyv na úrodu. Porast 
vysievajte do normálnej h)bky (25 mm) a zabezpe%te, aby boli 
zrná dobre prikryté. 

Postemergentná aplikácia: 

Prípravok mo$no aplikova& od 1. listu obilnín najneskôr v"ak 
do konca odno$ovania (BBCH 11-29). 

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY :  

Ako náhradná plodina, v prípade zaorania porastu 
v dôsledku zlého zídenia alebo po"kodenia, mô$e by& na 
jese' vysiata p"enica ozimná a po orbe ja%me' ozimn#; na 
jar po spracovaní pôdy do h)bky 15 cm mô$u by& vysiate 
jarné obilniny a ostatné jarné plodiny bez obmedzenia. 

Sejba následn!ch jesenn!ch plodín v normálnej 

rotácií: po zbere plodiny po dôkladnom spracovaní pôdy 
mô$u by& vysievané ozimné obilniny bez obmedzenia.  
Sejba následn!ch jarn!ch plodín v normálnej rotácií: 
pred sejbou alebo v#sadbou jarn#ch plodín je potrebné 
pôdu dôkladne spracova& do h)bky 15 cm. 

Postrekom nesmú by& zasiahnuté susediace plodiny. 

NA'E ODPORÚ&ANIE:  

Na"im hlavn#m odporú%aním pre prípravok KINARA je 
jeho spolo%ná aplikácia s prípravokm CEVINO 500 SC 
(flufenacet) na jese' v PRE alebo POST emergentnom 
o"etrení. Spolo%n# tmix vykazuje "iroké spektrum ú%innosti 

na trávovité a dvojklí%nolistové buriny. V prípade zákazníka, 
ktor# h!adá lacné o"etrenie pre kontrlu iba dvojklí%nolistov#ch 
burín je prípravok KINARA ideálnym rie"ením.

NÁVOD NA POU(ITIE:   

Plodina Ú"el pou%itia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka

p#enica ozimná, 
ja"me$ ozimn!, ra%, 

tritikale

dvojklí%nolistové 
buriny 0,25 l AT preemergentne,  

postemergentne

p#enica jarná, 
ja"me$ jarn!

dvojklí%nolistové 
buriny 0,25 l AT preemergentne,  

postemergentne

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