MIX DOUBLE® EC
Postrekový herbicídny prípravok vo forme tekutého emulgovateľného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
MIX DOUBLE® EC je postemergentný kontaktný herbicíd so širokým spektrom účinnosti proti
jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Pôsobí výlučne cez listy vzídených burín a preto
jeho účinnosť nie je závislá na type pôdy a pôdnej vlhkosti. Vyššie teploty a intenzita svetla
po aplikácii jeho účinok urýchľujú a zosilňujú. Účinnosť na buriny sa prejavuje za 4-8 dní po
aplikácii.
SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU
Dvojklíčnolistové buriny sú na prípravok v závislosti na dávke citlivé od štádia klíčnych listov až do
4 pravých listov (BBCH 10-14).
Citlivé buriny (klíčne listy až základ 1. páru pravých listov) pri dávke 1,25 l.ha-1:
láskavce (ohnutý, zelenoklasý), mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), lobody (konáristá, lesklá),
reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, pohánkovec ovíjavý,
veronika perzská, konopnica napuchnutá, žltnica mnohoúborová, mak vlčí, zemedym lekársky.
NÁVOD NA POUŽITIE
PLODINA

repa cukrová,
repa kŕmna

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ
dvojklíčnolistové buriny,
láskavce
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy, láskavce

DÁVKA
l.ha-1

OCHR.
DOBA

POZNÁMKA

2,5-3 l

AT

max. 1x

1,25-3 l + (0,2-0,5 l)

AT

(DA) Stemat® Super

DÁVKOVANIE PODĽA RASTOVÉHO ŠTÁDIA REPY
DÁVKA v l.ha-1
0,5-0,6 l
0,8-1,0 l
1,0-1,5 l
1,5-3,0 l

RASTOVÁ FÁZA REPY
klíčne listy, základ pravých listov
prvý pár pravých lístkov
4 pravé listy
6 pravých listov

DÁVKA VODY v l.ha-1
150-200
150-200
150-200
150-200

Pre zvýšenie herbicídnej účinnosti a rozšírenie spektra ničených burín je vhodné kombinovať
MIX DOUBLE® EC s prípravkami na báze ethofumesatu (STEMAT® SUPER).
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HERBICÍDY

Účinná látka: phenmedipham 160 g.l-1
desmedipham 160 g.l-1

MIX DOUBLE® EC
HERBICÍDY

Základná dávka herbicídu je 1,25 l.ha-1. Pri súčasnom ničení lipkavca obyčajného
a horčiakov je potrebné použiť kombináciu s prípravkami na báze ethofumesatu (STEMAT®
SUPER). Je však nutné prihliadať na to, aby najmenšie repy v poraste mali vyvinutý aspoň prvý
pár pravých listov.
V prípade, že buriny prerástli fázu klíčnych až základ pravých listov je potrebné uvedené
dávkovanie úmerne zvýšiť. Pri ničení prerastených burín je možné použiť dávku až 2,5 l MIX
DOUBLE® EC na ha v samostatnej aplikácii alebo v TM kombinácii s prípravkom STEMAT®
SUPER, najmenšie rastliny repy v poraste však musia mať plne vyvinuté aspoň 2 páry pravých
listov.
ZMESI A POSTREKOVÉ PROGRAMY NA NIČENIE BURÍN
Vo fáze klíčnych listov repy aplikujte prípravok MIX DOUBLE® EC v dávke 1,25-1,5 l.ha-1 +
0,2-0,4 l.ha-1 STEMAT® SUPER.
Od fázy 2 pravých listov repy možno použiť zmes 1,5-2 l.ha-1 MIX DOUBLE® EC + 0,4-0,5 l
STEMAT SUPER.
Vo fáze 4 pravých listov repy aplikujte 3 l.ha-1 MIX DOUBLE® EC + 0,5 l.ha-1 STEMAT®
SUPER.
Dávka 3 l.ha-1 však nesmie byť aplikovaná skôr ako repa dosiahne fázu 4 pravých listov.
Upozornenie
Po aplikácii môže prísť k prechodnému poškodeniu repy, ak sa rýchle strieda chladné a teplé
počasie a s tým tiež nízka a vysoká svetelná intenzita, ďalej pri vysokých teplotách nad +23°C
s intenzívnym slnečným svitom, ďalej pri poškodení a oslabení porastu repy chorobami
a škodcami. Nepostrekujte pri nebezpečí nočných mrazíkov.
Zmes herbicídov nesmie byť pri postreku unášaná na susediace plodiny. Postrekovač musí
byť pred použitím vyčistený a zbavený zvyškov iných prípravkov. I malé stopy, predovšetkým
rastových herbicídov, v postrekovači môžu poškodiť porast repy cukrovej.
NÁSLEDNÉ PLODINY
MIX DOUBLE® EC je kontaktný herbicíd, v pôde sa rýchlo rozkladá a nemá žiadny reziduálny
účinok. Ak bol však použitý v zmesi s akýmkoľvek iným prípravkom, tak potom je potrebné
dodržať príslušné opatrenia uvedené na etikete druhého prípravku. Ak je nutné z akýchkoľvek
dôvodov ošetrený porast repy predčasne zaorať, je možné ako následné plodiny vysiať repu
cukrovú, repu kŕmnu, hrach, bôb, ľan, kukuricu, špenát, lucernu a trávne zmesi. Pred výsevom
uvedených plodín (s výnimkou repy) je potrebné pozemok zorať do hĺbky 15-20 cm
PRÍPRAVA TANK-MIXU A ZMESÍ
MIX DOUBLE® EC nalejte do nádrže s dávkou 50-100 l vody, pri spustenom miešadle doplňte
vodou a za stáleho miešania pridajte koreňový herbicíd. V prípade, že používate GONDOR®,
ten dajte do nádrže ako prvý.
Na prípravu postrekovej kvapaliny nepoužívajte príliš tvrdú alebo znečistenú vodu, ani vodu
s vysokým obsahom železa. Pripravenú postrekovú kvapalinu je potrebné ihneď spotrebovať.
Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty! Prípravky vlievajte do nádrže oddelene,
postrekovú kvapalinu nepripravujte do zásoby! Doba od prípravy po jej aplikáciu by nemala byť
dlhšia ako 2 hodiny.
Balenie: 5 l HDPE kanister
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