
PÔSObeNie PríPrAVKU :  

Účinná látka ethephon preniká do rastlinných pletív kde 
dochádza k uvoľňovaniu etylénu, ktorý spoločne s inými 
hormónmi spôsobuje skracovanie stoniek a stimuluje 
syntézu spevňujúcich látok ako lignín a celulóza, čím zvyšuje 
odolnosť obilnín voči poliehaniu.
Použitie prípravku uľahčuje mechanický zber. Zabraňuje 
vzniku strát súvisiacich so slabým vývinom a rastom zŕn. 

Intenzita pôsobenia prípravku závisí od termínu aplikácie 
postreku, rastovej fázy pestovanej rastliny, kompaktnosti 
lánov, stanovišťa a od poveternostných podmienok.
Prípravok je určený na aplikáciu plošnými samohybnými 
alebo ťahanými postrekovačmi.

POKyNy Pre APLiKÁciU :  

Pšenica ozimná

Prípravok Korekt 510 SL je možné aplikovať v pšenici 
ozimnej od rastovej fázy 1. kolienka (BBCH 31) až do 
fázy, kedy je pošva zástavnicového listu otvorená (BBCH 
31-47). Na termín aplikácie a dávku vplývajú najmä 
rastová fáza, priebeh počasia, aktuálna teplota, prípadný 
tmix partner a pod. Pre skoršie rastové fázy odporúčame 
aplikáciu prípravku Korekt 510 SL s partnerom, ktorý 
predlžuje účinnosť morforegulácie. Vhodnou kombináciou 
je Korekt 510 SL 0,3-0,4 l/ha + Florone 0,4 l/ha, poprípade 
kombinácia s prípravkami s obsahom účinnej látky CCC 
- Retabella 750 SL v dávke 0,3-0,5 l/ha. V neskorších 
rastových fázach s ohľadom na stav porastu, intenzitu 
hnojenia aplikujte prípravok Korekt 510 SL samostatne v 
dávkach 0,75-1,0 l/ha.
jačmeň jarný

Prípravok Korekt 510 SL sa aplikuje od rastovej fázy 
1. kolienka až do fázy, kedy je pošva zástavnicového 
listu otvorená (BBCH 31-47). Z nášho pohľadu pre 
porasty jarného jačmeňa je vhodná delená aplikácia 

morforegulátorov, kde do prvej fázy (BBCH 31 - 32) 
odporúčame aplikáciu prípravkov Korekt 510 SL 0,3 - 0,5 
l/ha a  Florone 0,3 l/ha  (poprípade v tmixe s trinexapack 
0,2 l) s následnou sólo aplikáciou prípravku Korekt 510 SL 
v dávke 0,3 - 0,7 l/ha vo fáze BBCH 45-47.
Silný dážď do 4-5 hodín po ošetrení môže znížiť účinok 
prípravku.
Herbicídy zo skupiny fenoxykyselín určené na likvidáciu 
dvojklíčnolistových burín aplikujte pred prípravkom 
KOREKT 510 SL, a to v dávkach a termínoch uvedených 
na ich na etiketách.
Prípravok  KOREKT 510 SL neaplikujte na mokré rastliny, 
na oslabené rastliny a rastliny poškodené mrazom, suchom, 
zamokrením, škodcami, chorobami a na rastliny s prejavmi 
nedostatku výživných látok. Prípravok taktiež neaplikujte 
pri teplotách nižších ako 10 °C a na výrazne zaburinených 
plochách, ak neboli použité prostriedky proti burinám, 
pretože skrátenie stebiel môže vytvoriť dobré podmienky pre 
rozvoj burín. Pri aplikácii zabráňte prekrývaniu postrekových 
pásov (vrátane úvratí).

KOreKT 510 SL

regulátor rastu vo forme kvapalného 
koncentrátu pre riedenie vodou, určený 
proti poliehaniu pšenice ozimnej, tritikale a 
jačmeňa jarného.

účiNNÁ LÁTKA:
ethephon 510 g/l

bALeNie: 
5 l HDPE kanister 

korekt 510 sl® je ochranná známka firmy innvigo sp. z o.o.
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NÁVOd NA POUŽiTie:  

Plodina účel použitia dávka/ha Od Poznámka

pšenica ozimná proti poliehaniu 0,7-0,9 l AT -

tritikale proti poliehaniu 0,75-0,95 l AT -

jačmeň jarný proti poliehaniu 0,7 l AT -

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

VPLyV NA NÁSLedNÉ, NÁHrAdNÉ A SUSediAce PLOdiNy:  

Prípravok nie je nebezpečný pre následné plodiny pri 
štandardnom striedaní plodín. Aplikáciou prípravku nesmú 

byť zasiahnuté susediace porasty. 

NAŠe OdPOrúčANie:  

Prípravok KOREKT 510 SL (etephon) je jediný regulátor 
rastu, ktorým dokážeme modelovať porast. Etephon 
spomaľuje produkciu a transport auxínov čím spomaľuje 
vývoj hlavného stebla a urýchľuje vývoj bočných odnoží. 
Viditeľným efektom účinku etephonu je miena lignifikácia 
pletív čo má za následok vystuženie a mechanické spevnenie 
stebla. Rastliny zväčšujú hrúbku stien buniek a zastavujú 
predlžovanie internódií. Etephon pôsobí silne a presne 
na tie miesta kde sa aplikoval bez zaťaženia metabolizmu 
rastlín. Výhodou je rýchly , silný ale hlavne účinné zastavenie 

rastu stebiel v čase najintenzívnejšieho rastu. Etephon 
spoľahlivo funguje i za zamračeného počasia čo dáva istotu 
účinku. Aplikácia sa vykonáva od BBCH 31. z pokusov i z 
polí sa javí ideálne aplikácia spoločne s trinexapack ethylom 
TREGUS 500 EC v zníženej dávke.

Posledný možný termín aplikácie 
Korekt 510 SL v jačmeni jarnom

Poliehanie jačmeňa
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