
RASSEL 100 SC

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:  

Prípravok obsahuje ú!innú látku florasulam, ktorá patrí do 
skupiny inhibítorov acetolaktát syntázy (ALS). V rastline 
dochádza k inhibícii syntézy rozvetven"ch aminokyselín, 
!o vedie k poruchám biosyntézy bielkovín. Do rastliny je 
prijíman" cez listy a r"chlo translokovan" v celej rastline. 
Krátko po o#etrení inhibuje rast a v"voj burín.

Za optimálnych podmienok po!asia (vy##ia teplota a 
vlhkos$ vzduchu) dochádza k celkovému úhynu burín po 
7-10 d%och. V prípade nízkych teplôt (cca 4 °C) dochádza 
k celkovej likvidácii citliv"ch burín pribli&ne po 3 t"&d%och. 

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú!INNOSTI:  

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, mak vl!í, paruman!ek 
nevo%av", lipkavec oby!ajn", v"mrv repky, kapsi!ka 
pastierska, penia&tek ro'n"

Stredne citlivé buriny: hluchavka objímavá, mrlík biely
Odolné buriny: fialka ro'ná, veronika ro'ná, veronika 
perzská

POKYNY PRE APLIKÁCIU :  

P"enica ozimná
Dávka vody: 200-300 l/ha.
Odporú#aná metóda postreku: kvapky strednej ve'kosti.
Po#et o"etrení: max. 1x za vegeta!né obdobie.
Termín aplikácie: prípravok aplikujte od rastovej fázy 3 
listov do fázy 1. kolienka (BBCH 13-31).

Tritikale ozimné
Dávka vody: 200-300 l/ha
Odporú#aná metóda postreku: kvapky strednej ve'kosti
Po#et o"etrení: max. 1x za vegeta!né obdobie.
Termín aplikácie: prípravok aplikujte od fázy objavenia sa 
4. odno&e do fázy 1. kolienka (BBCH 24-31).
V !ase postreku by mali by$ dvojklí!nolistové buriny v 
rastovom #tádiu 2-6 listov (BBCH 12- 16).

Selektívny herbicíd so systémov$m 
ú#inkom vo forme kvapalného suspenzného 
koncentrátu pre riedenie vodou (SC) ur#en$ 
na o"etrenie p"enice ozimnej a tritikale 
ozimného proti dvojklí#nolistov$m burinám.

Ú!INNÁ LÁTKA:
Florasulam 100 g/l 

BALENIE:
1 lHDPE f'a#a
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Herbicídy

NÁVOD NA POU%ITIE :  

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

p"enica ozimná,
tritikale ozimné

dvojklí!nolistové
buriny 0,05 l AT -

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

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:  

 Prípravok sa v priebehu vegeta!ného obdobia v pôde rozlo&í 
bez rizika pre následné plodiny. V prípade, &e sa prípravkom 
o#etrená pôda pred!asne zaorie (v dôsledku po#kodenia 
rastlín mrazom, chorobami alebo #kodcami), po 30 d%och od 

postreku a po uskuto!není predsejbovej prípravy pôdy mo&no 
na ur!enom pozemku pestova$ v#etky druhy jarn"ch obilnín a 
kukuricu. 
Zabrá%te úletu postrekovej kvapaliny na susediace porasty

NA'E ODPORÚ!ANIE  

Vzh'adom ku skuto!nosti, &e ú!inná látka florasulam v prípravku 
RASSEL 100 SC pracuje i za ni&#ích teplôt je ideálnou vo'bou 
pre jarné herbicídne o#etrenie ozimn"ch obilnín. Spolo!ne s 
prípravkom SUPERHERB 20 SG (metsulfuron) poskytuje 
komplexnú ochranu proti dvojklí!nolistov"m burinám vrátane 

lipkavca oby!ajného a spodného poschodia burín. Navy#e 
ú!inná látka metsulfuron sa vyzna!uje reziduálnym efektom s 
kontrolou prípadn"ch klí!iacich burín. Pre r"chlej#iu penetráciu 
ú!inn"ch látok odporú!ame prida$ zmá!adlo ADJUVINN.
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