
AdiUNKT 500 Sc

PÔSObeNie PríPrAVKU:  

ADIUNKT 500 SC je suspenzný koncentrát pre riedenie 
vodou, ktorý sa používa ako selektívny kontaktný herbicíd 
s reziduálnym účinkom v porastoch obilnín na ochranu 
proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Účinná látka 
diflufenican blokuje biosyntézu karotenoidov. Reziduálny 
účinok v podmienkach priaznivých pre rast môže trvať až 
8 týždňov po aplikácii. Jeho úroveň môže byť znížená na 

suchých pôdach, v prípade nedostatočného pokrytia 
povrchu pôdy pri aplikácii, na pôdach s vysokým obsahom 
ílu alebo organickej hmoty. Prípravok je prijímaný hlavne 
listami a čiastočne koreňmi burín. Citlivé buriny vyklíčia, ale 
rýchlo zožltnú a sfarbia sa do svetlo ružova. Pokračujúcim 
rastom nadzemných častí sa bledé sfarbenie rozširuje, 
rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú.

SPeKTrUm HerbicídNej účiNNOSTi:  

dávka 0,24 l/ha.

citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavka 
objímavá, nezábudka roľná, veronika brečtanolistá, veronika 
perzská, vika vtáčia.
Stredne citlivé buriny: parumanček nevoňavý, lipkavec 
obyčajný.

dávka 0,30 l/ha:

citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavka 
objímavá, nezábudka roľná, veronika brečtanolistá, veronika 
perzská, vika vtáčia.
Stredne citlivé buriny: parumanček nevoňavý, metlička 
obyčajná, lipkavec obyčajný.

POKyNy Pre APLiKÁciU:  

dávka vody: 200-300 l/ha.
Počet ošetrení: max. 1x za vegetačné obdobie
Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti.
Prípravok aplikujte na jeseň od rastovej fázy 4 listov do 
konca do rastovej fázy 3. odnože (BBCH 14-23), podľa 
rastovej fázy burín. Ošetrujte v skorých rastových štádiách 

buriny (BBCH 10 – 14). Účinok prípravku podporuje 
optimálna vlhkosť pôdy.
Prípravok neaplikujte v obilninách s podsevom bôbovitých 
rastlín ani na rastliny oslabené alebo poškodené chorobami, 
škodcami alebo suchom. Pri aplikácii prípravku zabráňte 
prekrývaniu postrekových pásov.

účiNNÁ LÁTKA:
diflufenican 500 g/l

bALeNie: 
1 l HDPE fľaša
5 l HDPE fľaša

Prípravok na ochranu rastlín AdiUNKT 
500 Sc je postrekový herbicíd vo forme 
kvapalného suspenzného koncentrátu pre 
riedenie vodou (Sc),  určený na ničenie 
metličky a dvojklíčnolistových burín v pšenici 
ozimnej a tritikale.

adiunkt 500 sc ® je ochranná známka firmy innvigo sp. zo.o.

12Herbicídy



Herbicídy

VPLyV NA NÁSLedNÉ, NÁHrAdNÉ A SUSediAce PLOdiNy:  

Výsev/výsadba následných plodín je bez obmedzenia. V 
prípade predčasného zaorania plodiny ošetrenej prípravkom 
ADIUNKT 500 SC v dôsledku poškodenia rastlín mrazom, 
škodcami alebo chorobami, po vykonaní jarnej orby 
nepestujte cviklu, hrach (na ľahkých pôdach), repku, ovos 

ani ostatné kapustovité plodiny. Ostatné plodiny možno 
pestovať po vykonaní orby do hĺbky 20 cm.
Zabráňte unášaniu postrekovej kvapaliny na susediace 

porasty a prekryvu ošetrených pásov!

NAŠe OdPOrúčANie:  

Našim hlavným odporúčaním pre prípravok ADIUNKT 
500 SC je jeho spoločná aplikácia s prípravokm CEVINO 
500 SC (flufenacet). Spoločný tmix vykazuje široké 
spektrum účinnosti na trávovité a dvojklíčnolistové buriny 
s dlhodobou reziduálnou účinnosťou. V mnohých prípadoch 
po aplikácií uvedeného TMixu nie je potrebné následné 

herbicídne ošetrenie v jarnom období. Pre pozemky bez 
výskytu trávovitých burín je z hľadiska doplnenia účinnosti 
(výdrv repky) a ekonomiky ošetrenia vhodným partnerom 
RASSEL 100 SC (florasulam). Aplikáciu volíme v období 
od 3. listu obilniny.

NÁVOd NA POUŽiTie :  

Plodina účel použitia dávka/ha Od Poznámka 

pšenica ozimná dvojklíčnolistové 
buriny 0,24 – 0,3 l AT

pšenica ozimná dvojklíčnolistové 
buriny, metlička 0,3 l AT

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

Lipkavec obyčajný Fialka roľná
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