
SOLIDER®

Selektívny herbicíd so systémov!m ú"inkom 
vo forme suspenzného koncentrátu 
na báze oleja (OD) ur"en! na ni"enie 
dvojklí"nolistov!ch burín v repe cukrovej.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:  

Prípravok patrí do skupiny inhibítorov ú!inku enz"mu 
acetolaktát syntázy (ALS), ktoré spôsobujú blokovanie 
biosyntézy aminokyselín nevyhnutn"ch pre správne 
fungovanie rastlín. Prv"m príznakom jeho pôsobenia je 
brzdenie delenia buniek meristémov stonky a kore#a, 
ktoré spôsobujú zastavenie rastu a v"voja burín. Príznaky 
pôsobenia, ako sú blednutie, $ltnutie, nekrózy a hnednutie 
listov citliv"ch rastlín, sa objavujú do nieko%k"ch dní od 
aplikácie prípravku. Teplo a dostato!ná vlhkos& pôdy má 

priazniv" vplyv na pôsobenie prípravku. V období sucha

alebo chladu pôsobí prípravok pomal'ie. Prípravok vykazuje 
ú!innú selektivitu, to znamená, $e : pestovaná plodina (repa) 
má schopnos& rozklada& prípravok na neaktívne zlú!eniny.

Najú!innej'ie pôsobí na intenzívne rastúce buriny od 
vzídenia do za!iatku fázy dvoch prav"ch listov (BBCH 10-
12).

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú#INNOSTI:  

Citlivé buriny: fialka ro%ná, lipkavec oby!ajn", láskavec 
ohnut".
Stredne citlivé buriny: mrlík biely, paruman!ek nevo#av", 
hviezdica prostredná, v"mrv repky, kapsi!ka pastierska.

Odolné buriny: je$atka kuria, pohánkovec ovíjav", stavikrv 
vtá!í

POKYNY PRE APLIKÁCIU:  

Dávka vody: 200 - 300 l/ha
Po"et o$etrení: max. 3x za vegeta!né obdobie.
Interval medzi aplikáciami: 5-10 dní
Odporú!ané postrekovanie: kvapky strednej ve%kosti
Prípravok SOLIDER, ako aj iné prípravky na ochranu rastlín, 
ktoré obsahujú ú!innú látku triflusulfuronmethyl, je mo$né 
aplikova& na rovnakej ploche maximálne v dávke 60 g 
ú!innej látky na hektár a to 1 ( za tri roky.

Prípravok aplikujte od rastovej fázy vodorovne rozprestret"ch 
klí!nych listov, 1. list vidite%n"

(ve%kos& 'pendlíkovej hlavi!ky) a$ do fázy , kedy sú riadky 
celkom zapojené: okolo 90% rastlín v riadku zapojen"ch 
(BBCH 10 - 39).

Ú#INNÁ LÁTKA: 
Triflusulfuron 146 g/l 
Quartz sand 0,63-2,5 g/l  

BALENIE:
300 g HDPE f%a'a 
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NÁVOD NA POU%ITIE :  

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

repa cukrová dvojklí!nolistové
buriny 0,13 l AT -

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

Upozornenie

1. Po!as sucha alebo chladného po!asia je ú!innos& prípravku 
pomal'ia a mô$e vykazova& zní$enú kontrolu burín

2. Zrá$ky skôr ako 6 hodín po aplikácii mô$u zní$i& ú!innos& 
prípravku

3. Prípravok nepôsobí na v"mrv repky z odrôd tolerantn"ch 
vo!i herbicídom zo skupiny inhibítorov ALS (a ich prípadn"ch 
krí$encov s burinami).

4. Nepou$ívajte v zmesiach s in"mi zlo$kami okys%ujúcimi 
aplika!nú kvapalinu

5. Prípravok nepou$ívajte

 y na hrudkovit"ch alebo such"ch pôdach,
 y pri teplote (meranej pri zemi) vy''ej ako +20 ° C,
 y pri vysokej intenzite slne!ného $iarenia,
 y ak sú rastliny choré alebo oslabené 'kodcami, mrazom, 
suchom

 y pred o!akávan"m mrazom,
 y s dávkou vody vy''ou ako 300 l/ha.

6. Pri pou$ívaní prípravku zamedzte

 y uná'aniu aplika!nej kvapaliny na susedné plodiny,
 y hromadeniu aplika!nej kvapaliny na kontaktn"ch 

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY  
Prípravok nepredstavuje hrozbu pre následné rastliny 
pestované za normálnych agrotechnick"ch podmienok. Po 
zbere cukrovej repy je mo$né v tom istom kalendárnom roku 
pestova& len obilniny. Nasledujúcu sezónu je mo$né na danom 
pozemku pestova& následné plodiny bez obmedzení. V 

prípade, $e príde k pred!asnému zaoraniu plodiny, napríklad z 
dôvodu po'kodenia mrazom, chorobami, 'kodcami, je mo$né 
na rovnakom pozemku do 4 mesiacov od aplikácie prípravku  
pestova& iba cukrovú repu. Postrek nesmie zasiahnu& susedné 
kultúry

NA'E ODPORÚ#ANIE  

Pre konven!n" systém pestovania cukrovej repy s v"skytom 
Podslne!níka Theofrastovho je aplikácia prípravku SOLIDER 
(triflusurfuron) jednou a v mnoh"ch prípadoch jedinou vo%bou. 
Aplkáciu odporú!ame vykona& v !ase kedy sú buriny v 
po!iato!n"ch v"vojov"ch fázach. Prípravok obsahuje Quartz 
sand, ktor" spolo!ne s olejovou formuláciou napomáha k 
lep'ej penetrácií ú!innej látky do burín s oh%adom na cukrovú 
repu. miestach o'etrovan"ch pásov a úvratiach.!
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