PARDNER® 22,5 EC
Postrekový herbicídy prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu určený proti
dvojklíčnolistovým burinám v obilninách a kukurici.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
PARDNER® 22,5 EC pôsobí prevažne ako dotykový herbicíd na vzídené dvojklíčnolistové
buriny, ktoré sú v rastovej fáze 2-4 pravých listov. Bromoxynil je príjímaný listami a blokuje
fotosyntézu burín. Zpôsobuje zasychanie burín a ich následné odumieranie. Účinok na buriny
sa prejavuje do 24 hodín po ošetrení drobnými nekrotickými škvrnami. Citlivé druhy burín ničí
za 2-3 dni po ošetrení, k úplnému zničeniu burín dochádza zvyčajne za 4-5 dní po postreku.
Účinok prípravku priaznivo ovplyvňuje vyššia teplota a slnečný svit pri aplikácii a po nej.
Neodporúčame ošetrovať pri teplotách vyšších ako +25°C.
SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU
Citlivé buriny: reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík obyčajný, horčiaky
(obyčajný, štiavolistý), rumančeky, parumanček nevoňavý, láskavce, ľuľok čierny, lipkavec
obyčajný, mak vlčí, veroniky, durman, zemedym lekársky, peniažtek roľný.
Stredne citlivé buriny: konopnica napuchnutá, hviezdica prostredná, hluchavky, fialka roľná.
Dočasne poškodzuje viacročné hlboko koreniace buriny ako sú pichliač roľný, mlieč roľný,
praslička roľná.
NÁVOD NA POUŽITIE
PLODINA
jačmeň jarný,
jačmeň oz.,
ovos, raž,
pšenica
jarná,
pšenica oz.,
tritikale
obilniny
s podsevom
lucerny

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ

DÁVKA
l.ha-1

OCHR.
DOBA

dvojklíčnolistové buriny

1-1,5 l

AT

odolné dvojklíčnolistové
buriny

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

AT

dvojklíčnolistové buriny

1-1,5 l

AT

POZNÁMKA

(TM) Lontrel® 300
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HERBICÍDY

Účinná látka: bromoxynil 225 g.l-1

HERBICÍDY

PARDNER® 22,5 EC

PLODINA

kukurica

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ

DÁVKA
l.ha-1

OCHR.
DOBA

dvojklíčnolistové buriny,
láskavce, lipkavec

1,25-1,5 l

AT

0,7 l + (1,6 l)

AT

1,0 l + (2,0 l)

AT

dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy

POZNÁMKA

(TM) Laudis® OD
(TM) Monsoon®,
Equip® Ultra,
Musketeer® Plus

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Dávka vody na 400–600 l.ha-1.
Počet ošetrení: max 1x za sezónu.
Obilniny s podsevom lucerny ošetrujte v dobe, keď má lucerna vyvinutý aspoň jeden trojlístok
a buriny majú 2-4 pravé listy (BBCH 12-14). Na prerastené buriny sa herbicídny účinok znižuje.
Obilniny možno ošetrovať od 2 listov do začiatku predlžovania stebla (BBCH 12-30).
Kukuricu ošetrujte v dobe, keď majú buriny 2-4 pravé listy (max. 6 listov, t.j. BBCH 12-14, max.
16) a výška kukurice nepresiahne 20 cm. Neošetrujte pri teplotách nad +20°C! Vyššiu dávku
použite na pokročilejšie rastové fázy burín, prípadne buriny v listovej ružici. Nepoužívajte na malé
rastliny kukurice, zoslabnuté porasty, ošetrujte najmenej 6 hodín pred predpokladaným dažďom.
PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY
Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej
do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesi je zakázané miešať
koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu
tankmix kombinácií v menšej nádobe pri správnom nariedení. Kontrolujte možnosť vzniku
zrazenín v tejto vzorke po 10 min. státia! Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte
tekuté.
MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE
PLODINA

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ

DÁVKA
l.ha-1

OCHR.
DOBA

cibuľa siata,
cibuľa zo
sadzačky

dvojklíčnolistové buriny

0,5-1 l

28 dní

POZNÁMKA

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť
pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného
použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť,
rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!
POKYNY PRE APLIKÁCIU
Dávka vody 200–400 l.ha-1.
Počet ošetrení: max. 1 x za sezónu.
Cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky: prípravok aplikujte v rastovej fáze 1. listu až jasne viditeľného
3. listu cibule (BBCH 11-13), max. do 4 listov buriny (BBCH 14).
Balenie: 5 l coex kanister
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