
MAJOR 300 SL® 

MAJOR 300 SL je herbicíd vo forme 
kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou 
(SL), ktor! je ur"en! na o#etrenie repky 
ozimnej proti dvojklí"nolistov!m burinám.  

Ú$INNÁ LÁTKA: 
Clopyralid 300 g/l 

BALENIE: 
5 l HDPE kanister 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:   

MAJOR 300 SL je systémov! postemergentn! herbicíd, 
prijíman! listami burín. Spôsobuje blokádu auxínov, t. j. 
rastlinn!ch hormónov, ktoré regulujú rast rastlín, v dôsledku 

"oho dochádza k pozastaveniu syntézy aminokyselín. 
Prípravok navy#e naru#uje bunkové d!chanie.   

SPEKTRUM Ú$INNOSTI:   

Citlivé buriny: pichlia" ro$n!, ruman ro$n!, nevädza po$ná, 
paruman"ek nevo%av! 

Odolné buriny: fialka ro$ná, metli"ka oby"ajná, kapsi"ka 
pastierska, lipkavec oby"ajn!, hluchavka purpurová, mak 
vl"í, hviezdica prostredná, veronika jarná  

POKYNY PRE APLIKÁCIU:   

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

Prípravok aplikujte do repky ozimnej na jar od rastovej fázy 
bez bo"n!ch v!honov a& do objavenia 1. bo"ného v!honu 
(BBCH 33-50) a v rastovej fáze 2 – 4 prav!ch listov 
dvojklí"nolistov!ch burín (BBCH 12 - 14), kedy sú buriny 
intenzívne rastúce a najcitlivej#ie. 

Prípravok neaplikujte na mokré rastliny ani na rastliny 
po#kodené chorobami a #kodcami, v zmesi s hnojivami. 
Prípravok aplikujte pozemn!m postrekom schválen!mi 
postrekova"mi a kvapkami strednej ve$kosti. Postrekujte 
len za bezveterného po"asia. Zabrá%te prekr!vaniu 
postrekov!ch pásov (vrátane úvratí).  

Odporú"aná teplota pri aplikácií prípravku je 10 – 
12ºC. Nepou%ívajte prípravok pri teplote vy##ej ako 25 
ºC. 

MAJOR 300 SL® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.
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Herbicídy

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY :  

Prípravok sa v priebehu vegeta"ného obdobia v pôde 
rozlo&í (mikrobiálny rozklad) bez rizika pre následné plodiny. 
V prípade, &e je potrebné po aplikácii prípravku o#etrené 
plodiny zaora', je mo&né ako náhradné plodiny pestova' 
obilniny, repu cukrovú a plodiny, na ktoré sú prípravky 
s ú"innou látkou clopyralid autorizované. V prípade 
náhradn!ch plodín nesia' strukoviny a plodiny z "e$ade 
solanaceae (zemiaky, raj"iak at(.) 

V tom istom roku je mo&né ako následné plodiny pestova' 
obilniny, repu cukrovú a plodiny, na ktoré sú prípravky 
s ú"innou látkou clopyralid autorizované. 

Postrekovou kvapalinou alebo úletom nesmú by& 
zasiahnuté susediace plodiny! Mimoriadne citlivé sú 
lucerna, (atelina, ovocné sady, vini" a chme$. V blízkosti 
t!chto plodín o#etrujte len pri vhodn!ch podmienkach 
(bezvetrie, ni&#ie teploty). 

NA'E ODPORÚ$ANIE:  

V prípade v!skytu burín v porastoch repky ozimnej, ktoré 
v neskor#ích fázach v!#kovo prerastajú samotnú repku, 
je MAJOR 300 SL vhodn!m rie#ením na ich elimináciu. 

Aplikácia vy&aduje vy##iu teplotu kedy buriny u& dostato"ne 
vegetujú. Prípravok MAJOR 300 SL spo$ahlivo kontroluje i 
'a&ko ni"ite$né buriny ako pichlia" ro$ny, ruman a iné.

NÁVOD NA POU(ITIE:   

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

repka ozimná dvojklí"nolistové 
buriny 0,4 l AT -

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