PYRAMIN® TURBO

Postrekový prípravok vo forme dispergovateľného koncentrátu na ničenie jednoročných
dvojklíčnolistových burín v cukrovej a kŕmnej repe.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
PYRAMIN® TURBO vniká do rastliny koreňmi a listami. Pri ošetrení pred vzídením je príjmaný
koreňmi klíčiacich burín, ktoré ešte pred vzídením alebo krátko po ňom zahynú. Postrek po vzídení
má nádej na úspech len vtedy, ak sú buriny v štádiu klíčnych , nanajvýš však dvoch pravých listov.
Pri aplikácii na suchý povrch pôdy sa hlavný účinok dostaví až po dažďových zrážkach. Včasná
sejba, jemne a rovnomerne pripravená pôda s dobre uzatvoreným povrchom sú predpokladom pre
uspokojivý účinok.
Repa cukrová a kŕmna znáša PYRAMIN® TURBO veľmi dobre. Ak sa vytvorí pôdny prísušok, je ho
nutné rozrušiť do 3-4 dní pred vzídením, aby sa nepoškodili klíčiace rastliny.
SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU
Citlivé buriny: horčica roľná, reďkev ohnicová, kolenec roľný, žltnica maloúborová, veroniky,
horčiak obyčajný, rumančeky, lobody, maky, ľuľok čierny, hluchavka, hviezdica prostredná, mrlík
biely, pohánkovec ovíjavý, peniažtek roľný, kapsička pastierska, konopnica.
Stredne citlivé: fialka roľná, drchnička roľná, bažanka ročná, zemedym lekársky, lipkavec, starček
obyčajný, nevädza poľná, stavikrv vtáčí, vika, mliečnik.
Odolné buriny: viacročné a trváce buriny, ktoré už vyrástli zo štádia citlivosti, t.j. majú vyvinutých
viac pravých listov (pichliač, pýr, pupenec).
NÁVOD NA POUŽITIE
PLODINA
repa cukrová,
repa kŕmna,
repa - semenné
porasty
repa cukrová
repa kŕmna

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ

DÁVKA
l.ha-1

OCHR.
DOBA

POZNÁMKA

dvojklíčnolistové
buriny

4,1-5,0 l

AT

max. 2,6 kg úč.l./ha
1x za 3 roky na tom
istom pozemku

dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy

T1 : 1 l
T2 : 2 l + (1,25 l)
T3 : 2 l + (1,5 l)
4,1-4,9 l +
(0,8-1,4 l)

AT

(TM) Betanal® Expert,
DA

AT

(TM) Dual Gold® 960
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HERBICÍDY

Účinná látka: chloridazon 520 g.l-1

HERBICÍDY

PYRAMIN® TURBO

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Pred sejbou
V oblastiach s pravidelným suchom alebo pri neskoršej sejbe repy sa osvedčila aplikácia pred
sejbou s následným zapracovaním (do hĺbky 2-3 cm) a to 4,1-5 l.ha-1 PYRAMINU® TURBO.
V oblastiach s každoročne sa meniacou vlhkosťou pôdy a s nepravidelnými zrážkami:
a.) pred sebou aplikujte plošne 2,2 l PYRAMINU® TURBO a poslednou predsejbovou operáciou
zapracujte do hĺbky 3 cm.
b.) pri sejbe aplikujte plošne 3 l.ha-1 alebo pásovo PYRAMIN® TURBO, s uvážením podľa
miestnych skúseností.
Maximálne množstvo účinnej látky chloridazon nesmie prekročiť 2,6 kg.ha-1 a možno ho
aplikovať 1x za 3 roky.
Po výseve pred vzídením
Pri dostatočnej vlhkosti a pravidelných jarných zrážkach je aplikácia PYRAMINU® TURBO
bezprostredne po sejbe dávkou 4,1-5 l.ha-1 na ešte vlhkú pôdu najistejším spôsobom použitia.
Neskoršie ošetrenie asi až do doby 3 dní pred vzídením repy je možné, jeho výsledok je však
vzhľadom na nepredvídateľné počasie neistý. V dobe vzchádzania repy neošetrujte.
Po vzídení
Proti dvojklíčnolistovým burinám v zmesi so zmáčadlom ošetrujte vo fáze klíčnych alebo
maximálne dvoch pravých listov burín. Pretože každý mechanický zásah do porastu môže znížiť
herbicídnu účinnosť, neošetrujte bezprostredne pred a pri jednotení a s ohľadom na to zvoľte aj
optimálny termín aplikácie. Proti neskorému výskytu burín aplikujte až po vyjednotení, prípadne
po poslednom plečkovaní.
Dĺžka účinnosti
Účinnosť PYRAMINU® TURBO trvá niekoľko týždňov (podľa počasia a pôdy až niekoľko
mesiacov). Pri eventuálnom zaoraní je možné ako náhradnú plodinu pestovať: repu cukrovú,
kŕmnu a červenú, zemiaky a kukuricu. Reziduálneho pôsobenia pri plodinách v osevnom
postupe sa netreba obávať, ak bol PYRAMIN® TURBO použitý podľa týchto pokynov.
PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY
Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo vlejte do nádrže postrekovača
naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na stanovený
objem. Pri príprave zmesí nemiešajte koncentráty, prípravky dávajte do nádrže oddelene.
Kvapalinu neustále udržujte v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie
a činnosť trysiek.
Potrebné množstvo vody je 200-600 l.ha-1, pri pásovom postreku 100-200 l.ha-1.
Upozornenie
1. PYRAMINOM® TURBO ošetrujte len repu cukrovú a kŕmnu
2. Kvaku a okrúhlicu neošetrujte PYRAMINOM® TURBO
3. Použité postrekovače nesmú obsahovať zvyšky iných postrekových kvapalín, zvlášť
rastových herbicídov
4. Nesmie dôjsť k úniku postrekovej látky na susediace plodiny
5. Vysoké dávky hnojív pred sejbou, hlavne na ľahkých pôdach vylúčte
Balenie: 10 l HDPE kanister
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