AGRITOX® 50 SL
Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie
vodou určený proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách, na lúkach a pasienkoch,
v semenných porastoch tráv.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Účinná látka prípravku preniká listovým pletivom do rastlín a nepriaznivo ovplyvňuje delenie
buniek. Spôsobuje deformácie listov, stoniek a následné hynutie rastlín. Účinkuje na
dvojklíčnolistové jednoročné a trváce buriny.
SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU
Citlivé buriny: reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík biely, pichliač roľný,
štiavce, iskerníky, peniažtek roľný.
Stredne citlivé buriny: konopica napuchnutá, láskavec ohnutý, mak vlčí, veroniky, nezábudka
roľná, chryzantémovka siatinová.
Odolné buriny: rumančeky, fialka roľná, hluchavky, lipkavec obyčajný, horčiaky, pakosty,
zemedym lekársky.
NÁVOD NA POUŽITIE
PLODINA
jačmeň ozimný,
pšenica ozimná,
raž
jačmeň jarný,
jačmeň ozimný,
ovos, pšenica
jarná, pšenica
ozimná, raž
jačmeň jarný,
jačmeň ozimný,
ovos, pšenica
jarná, pšenica
ozimná, raž,
tritikale

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ

DÁVKA
l.ha-1

OCHR.
DOBA

odolné dvojklíčnolistové
1,4 l + (20-30 g)
buriny, lipkavec

AT

citlivé dvojklíčnolistové
buriny

1,5 l

AT

odolné dvojklíčnolistové
buriny, pichliač

1l + (0,3 l)

AT

POZNÁMKA
(TM) Grodyl® 75 WG

(TM) Lontrel® 300,
Cliophar® 300 SL
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HERBICÍDY

Účinná látka: MCPA 500 g.l-1

HERBICÍDY

AGRITOX® 50 SL

PLODINA
jačmeň jarný,
jačmeň ozimný,
ovos, pšenica
ozimná, raž,
tritikale
jačmeň jarný
tritikale

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ

DÁVKA
l.ha-1

OCHR.
DOBA

dvojklíčnolistové buriny

1,25-1,5 l +
(5-7 g)

AT

(TM) Glean® 75 WG

AT

(TM) Grodyl® 75 WG

odolné dvojklíčnolistové
1,4 l + (15-20g)
buriny, lipkavec
citlivé dvojklíčnolistové
1,25-1,5 l
buriny

obilniny s podsevom
dvojklíčnolistové buriny
ďateliny
lúky a pasienky
dvojklíčnolistové buriny
trávy
dvojklíčnolistové buriny

1l
2,5-3,0 l
1,25-1,5 l

POZNÁMKA

AT
AT
28 dní
60 dní semenné porasty

AT – ochranná doba je stanovená odstupom medzi termínom aplikácie (posledná aplikácia
pred zberom).
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Dávka vody: 300-400 l.ha-1.
Obilniny bez podsevu: prípravok aplikujte od 4.listu do konca odnožovania obilniny (BBCH
14-29) 1x za sezónu.
Obilniny s podsevom: aplikujte 1x za sezónu a to v dobe, keď má ďatelina vyvinuté 2 trojlístky.
Semenné porasty tráv: ošetrujte 1x za sezónu pri výške tráv 25-30 cm.
Lúky a pasienky: prípravok používajte 1x na jar pri výške iskerníku prudkého 15 cm až do
fázy pukov.
Upozornenie
Nepostrekujte pri silnom slnečnom svite a teplotách nad +23°C! Ošetrujte len zdravé,
mechanicky nepoškodené porasty pri teplote nad +10°C pri miernej vzdušnej vlhkosti
najlepšie za bezvetria v dobe, keď nehrozia mrazy a v nasledujúcich 4 hodinách neočakávate
dážď. Prípravok možno kombinovať s odporúčanými dávkami regulátorov rastu, DAM-390,
močovinou a stopovými prvkami. Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia.
Balenie: 10 l HDPE kanister
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