
HeNiK eXTrA 040 Od

Herbicídny prípravok na ochranu rastlín vo 
forme suspenzného koncentrátu na báze 
oleja (Od) na ničenie dvojklíčnolistových 
burín a ježatky kurej v kukurici.

PÔSObeNie PríPrAVKU:  

Prípravok je neselektívny herbicíd so systémovým účinkom, 
prijímaný hlavne listmi, rýchle sa v rastline premiestňuje 
a brzdí ich rast a vývoj. Rast burín je zbrzdený krátko 
po aplikácií prípravku, kedy dochádza k postupnému 
odfarbovaniu rastlín. Buriny odumierajú po 20 - 25 dňoch 

od ošetrenia. Prípravok účinkuje najefektívnejšie na mladé, 
intenzívne rastúce buriny vo fáze 2-4 listov (dvojklíčnolistové 
buriny) alebo od fáze 3 listov do konca fázy odnožovania 
(jednoklíčnolistové buriny). Teplé a vlhké počasie urýchľuje 
účinkovanie prípravku, suché počasie môže spomaliť účinok.

SPeKTrUm HerbicídNej účiNNOSTi:  

citlivé buriny: hviezdica prostredná, kapsička pastierska
Stredne citlivé buriny: ježatka kuria, parumanček 
nevoňavý, lipkavec obyčajný

Odolné buriny: fialka poľná, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý

POKyNy Pre APLiKÁciU:  

dávka vody: 200 - 300 l/ha.
Počet ošetrení: max. 1x za vegetačné obdobie.

Prípravok aplikujte po vyklíčení kukurice od fázy 2. do 
konca fázy 7. pravého listu (BBCH 12- 17). Aplikute 
na mladé, intenzívne rastúce buriny vo fáze 2 - 4 listov 
(dvojklíčnolistové buriny) alebo od fáze 3 listov do konca 
fázy odnožovania (jednoklíčnolistové buriny).
Prípravok je určený k aplikácii pomocou samohybných 
alebo traktorových poľných postrekovačov.
Odporúčaný spôsob postreku: stredne veľké kvapky.

účiNNÁ LÁTKA: 
nicosulfuron 40 g/l

bALeNie: 
5 l HDPE kanister  

Ošetrenie porastov kukurice prípravkami 
HENIK EXTRA OD ,  

BARRACUDA a OCEAL
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Prípravok neaplikujte:

 y do kukurice cukrovej, kukurice pukancovej a pri 
produkcii pestovateľských materiálov,

 y bezprostredne po období dlhodobého chladu v 
plodinách, ktorých rast bol zabrzdený následkom 
nízkych teplôt; ošetrenie môžete vykonať po tom, čo sa 
rast obnoví

 y v intenzívnom raste kukurice,
 y pri teplote vzduchu pod 10 ° C a nad 25 ° C,
 y na rastliny oslabené a poškodené mrazom, suchom, 
škodcami alebo chorobami,

 y na mokré rastliny (rosa, dážď).

VPLyV NA NÁSLedNÉ, NÁHrAdNÉ A SUSediAce PLOdiNy:  

V prípade, že je potrebné predčasne zlikvidovať pole 
ošetrené prípravkom (následkom poškodenia rastlín 
mrazom, chorobami alebo škodcami), je možné 30 dní po 
vykonaní predsejbovej úpravy opäť pestovať kukuricu alebo:  

 y obilniny – po 3 mesiacoch – na kyslých pôdach; po 9 

mesiacoch – na neutrálnych a zásaditých pôdach,
 y strukoviny – po 9 mesiacoch,
 y lucernu – po 12 mesiacoch.

Na jar nasledujúceho roku je možné pestovať všetky plodiny.

NAŠe OdPOrúčANie:  

Účinnú látku nicosulfuron je špecialistom na trávovité 
buriny. Tvorí základ herbicídnej ochrany kukurice pri 
ePOST a POST emergentných ošetreniach. Základným 
ošetrením pre oba termíny je spojenie prípravku STARSHIP 
(mesotrione) a HENIK EXTRA 040 OD (nicosulfuron). 
Kombinácia pokrýva široké spektrum dvojklíčnolistových 
burín a jednoročných tráv ako napr. ježatka kuria noha. Pri 
výskyte ťažko ničiteľných burín odporúčame pridať prípravok 
OCEAL (dicamba).
V prípade aplikácie PRE emergentných herbicídov a výskytu 

druhej vlny zaburinenia trávovitými burinami je prípravok 
HENIK EXTRA 040 OD vynikajúcim hasičom.
OD formulácia prípravku zvyšuje penetráciu účinných látok 
do burín takže nie je potrebné pridávať doplňujúce zmáčadlá.

NÁVOd NA POUŽiTie :  

Plodina účel použitia dávka/ha Od Poznámka 

kukurica dvojklíčnolistové 
buriny, ježatka kuria 1 l AT PRE

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

Ošetrenie porastov kukurice prípravkami HENIK EXTRA OD ,  
BARRACUDA a OCEAL
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