RANGO® SUPER
Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na
postemergentnú aplikáciu proti jednoročným a trvácim trávam v repe cukrovej, repke
ozimnej, hrachu, slnečnici a v iných plodinách.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Prípravok RANGO® SUPER je selektívny postemergentný herbicíd so systémovým účinkom.
Účinná látka quizalofop-P-tefuryl náleží do skupiny aryloxyfenoxypropionátov (FOPs) a pôsobí
ako inhibítor syntézy lipidov. Je absorbovaná povrchom listov a translokovaná po celej rastline
aj xylémom aj floémom, a hromadí sa v meristematickom tkanive. Účinok sa prejavuje sa
farebnými zmenami citlivých rastlín – žltnutie alebo fialovenie. K uhynutí zasiahnutých citlivých
tráv dochádza závislosti na teplote počas 2-3 týždňov.
Citlivé buriny: cirok alepský, ježatka kuria, ovos hluchý, proso siate, prstovka, výmrv obilnín,
pýr plazivý.
NÁVOD NA POUŽITIE
PLODINA
repa cukrová, repa
kŕmna, sója, šošovica, hrach, fazuľa,
bôb, cibuľa siata,
cibuľa zo sadzačky,
cesnak, rasca,
mrkva, mrkva kŕmna,
petržlen, tabak, ľan
pažítka, petržlen,
cibuľa
repka ozimná

zemiaky, slnečnica

jednoročné trávy

DÁVKA
l.ha-1
1-1,5 l

OCHR.
DOBA
AT

pýr

2,5 l

AT

jednoročné trávy
pýr
jednoročné trávy,
výdrv obilnín
výdrv obilnín
pýr
jednoročné trávy
pýr

1-1,5 l
2,5 l

AT
AT

1-1,5 l

AT

0,8 l
2-2,5 l
1-1,5 l
2,25-2,5 l

AT
AT
AT
AT

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ

POZNÁMKA

semenné porasty
semenné porasty

skorá jeseň
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HERBICÍDY

Účinná látka: quizalofop-p-tefuryl 40 g.l-1

HERBICÍDY

RANGO® SUPER

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Odporúčaná dávka vody: 200-400 l.ha-1, počet aplikácií max 1x.
Aplikujte ho v období, keď sú trávy v plnom raste. Pre jednoročné trávy je vhodný termín
aplikácie od vývojového štádia 2 listov, pre trváce trávy od vývojového štádia 4-6 listov. V repke
na jeseň proti skorým rastovým štádiám výmrvu obilnín do 3 listov postačí dávka 0,8 l.ha-1.
RANGO® SUPER sa nesmie používať vo zmesi s akýmkoľvek ďalším prípravkom obsahujúcim
„fop“ (aryloxyfenoxypropionát) skupinu herbicídov alebo následne s akýmkoľvek herbicídom
ACC-áza inhibítorom behom jednej vegetačnej periódy a nemala by byť použitá v spojení
s ďalšími herbicídmi využívajúcimi viacnásobný spôsob účinku s prekrývajúcim sa spektrom
burín v osevnom postupe, následne alebo vo zmesi. Ak je to možné, používajte neselektívne
herbicídy k ničeniu včasne vzídených burín (pred vzídením plodiny). Vyhnite sa ďalšiemu
použitiu rovnakého herbicídu alebo herbicídov, ktoré majú rovnaký spôsob účinku na rovnakom
poli, pokiaľ to nie je integrované s ďalšími postupmi hubenia burín.
Pri použití prípravku v súlade s návodom k použitiu nemá nepriaznivý vplyv na následné,
náhradné a susediace plodiny.
Balenie: 1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister, 10 l HDPE kanister
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