DESTOR®
DESTOR je herbicíd vo forme suspenznej emulzie určený na ochranu proti jednoročným
dvojklíčnolistovým burinám vrátane láskavca ohnutého v repe cukrovej, repe kŕmnej
a v cvikle.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Prípravok obsahuje účinnú látku desmedipham. Desmedipham patrí do chemickej skupiny
fenylkarbamátov. Táto látka brzdí prenos elektrónov pri fotosyntéze a ich prichytenie na
receptoroch fotosystému II. Desmedipham sa používa pri postemergentnej aplikácii proti
dvojklíčnolistovým burinám v porastoch repy po ich vzídení. Desmedipham účinkuje výlučne
cez listy a nie je závislý, za normálnych okolností rastu, od druhu pôdy a jej vlhkosti. Pri aplikácii
sa zvažuje iba stupeň vývoja burín, pričom optimálne účinky dosiahnete keď sú buriny vo fáze
tvorby prvého klíčneho listu.
SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU
Citlivé buriny: láskavec ohnutý, kapsička pastierska, mrlík figolistý.
Stredne citlivé buriny: mrlík biely, hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, fialka roľná.
NÁVOD NA POUŽITIE
PLODINA
repa cukrová, repa
kŕmna, cvikla

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ
dvojklíčnolistové buriny

DÁVKA
l.ha-1
3l
1,5 l x 2

OCHR.
DOBA
AT
AT

POZNÁMKA

DA

AT – ochranná doba je stanovená odstupom medzi termínom aplikácie (posl. aplik.) a zberom.
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Dávka vody: 200-400 l.ha-1.
Maximálny počet aplikácií: 2x v plodine (max. 3 l prípravku).
Aplikujte najneskôr v BBCH 14 (cvikla) a v BBCH 31 (repa kŕmna a cukrová repa).
Rastová fáza plodiny v čase prvého ošetrenia: BBCH 10-11.
Rastová fáza buriny: BBCH 10 optimálne vo fáze prvých klíčnych listov buriny.
Interval medzi aplikáciami: 5-14 dní, po vzídení novej vlny burín.
DESTOR je herbicíd, ktorý sa používa na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám
vrátane láskavca ohnutého a po ich vyklíčení v porastoch repy cukrovej, repy kŕmnej a cvikly.
Je to kontaktný herbicíd, ktorý je absorbovaný listami burín a prenáša sa najmä do apoplastu
rastliny. Lepšie výsledky dosiahnete rovnomerným pokrytím celého povrchu buriny postrekom,

17

HERBICÍDY

Účinná látka: desmedipham 160 g.l-1

DESTOR®
HERBICÍDY

keď buriny aktívne rastú a sú v skorom rastovom štádiu t.j. vo fáze klíčnych listov. V prípade
potreby ak sa objavia nové buriny, je možné aplikáciu zopakovať.
DESTOR® nie je vhodné používať v porastoch, ktoré sú v nepriaznivých, stresových
podmienkach napr. po použití iných pesticídov, poškodené vetrom, trpia nedostatkom vápnika
či iných živín, sú napadnuté živočíšnymi škodcami alebo hubovými chorobami a podobne,
nakoľko takto by mohli vzniknúť nenapraviteľné škody na úrode.
Prípravok odporúčame aplikovať pri vonkajších teplotách nad +21 °C až vo večerných hodinách.
Nepostrekujte pri mrazoch alebo keď sa mrazy očakávajú. Mimoriadnu pozornosť je potrebné
venovať intervalom aplikácie, následným agrotechnickým operáciám na ľahkých pôdach a pri
vlhkom počasí.
Porast nevalcujte a neošetrujte bránami 7 dní pred a po aplikácii prípravku.
Nepostrekujte keď sa očakáva dážď, keď sú listy mokré, prší alebo mrholí.
Prípravok sa aplikuje pozemne postrekom schváleným postrekovačom. Postrekujte iba za
bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere po vetre od ďalších osôb.
Prípravok DESTOR® nie je povolený pre leteckú aplikáciu.
Nie je možné vylúčiť prechodné príznaky fytotoxicity na ošetrovanej plodine. Citlivosť odrody
ošetrovanej plodiny konzultujte s držiteľom registrácie. Prípravok nie je určený na použitie
v množiteľských porastoch.
Pestovanie následných plodín bez obmedzenia. Prípravok nesmie zasiahnuť susedné porasty.
Postrekovač naplňte čistou vodou do polovice jeho objemu a zapnite miešacie zariadenie.
Pridajte potrebné množstvo prípravku s ktorým chcete DESTOR® kombinovať a nakoniec
pridajte potrebné množstvo DESTOR®-u. Postrekovač doplňte potrebným množstvom vody
a zmes miešajte. Miešacie zariadenie nechajte počas aplikácie zapnuté. Nepoužívajte vodu
s vyšším obsahom vápnika alebo železa. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny,
ktoré spotrebujete.
Balenie: 5 l HDPE/PA kanister
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