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aLiberon®

Účinná látka: tribenuron 723 g .kg-1 (72,3 hm) vo forme tribenuron-methyl 
v obsahu 750 g .kg-1 (75 % hm)

selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (Wg) určený 
na postemergentnú aplikáciu v obilninách proti jednoročným dvojklíčnolistovým 
burinám a pichliaču .

PÔsobenie PríPravku

ALIBERoN® je postrekový herbicíd určený na ničenie širokého spektra jednoročných 
dvojklíčnolistových burín a pichliača roľného. Je prijímaný listami a transportovaný do rastových 
vrcholov, kde brzdí delenie buniek a zabraňuje rastu a vývoju burín. Rýchlo sa rozkladá v pôde, 
čo obmedzuje jeho prijímanie cez korene. Prvé známky herbicídneho účinku sú viditeľné už 
po niekoľkých dňoch a buriny odumierajú po 2 až 4 týždňoch od aplikácie.
Najvyššiu účinnosť pôsobenia zaručuje aplikácia prípravku na mladých burinách vo fáze 
intenzívneho rastu.

PLodina ŠkodLivý ČiniteĽ
dávka
l .ha-1

ochr .
doba

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

jednoročné
dvojklíčnolistové buriny, 

pichliač
20 g

AT
AT
AT

návod na Použitie

novinka v naŠom sortimente!

sPektrum herbicídneho ÚČinku

citlivé buriny: rumančekovité buriny, ruman roľný, hviezdica prostredná, konopnica, reďkev 
ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, kapsička pastierska, mak vlčí.
stredne citlivé buriny: zemedym lekársky, hluchavky, mrlíky, mlieč roľný, pichliač roľný.
odolné buriny: lipkavec obyčajný.

Pokyny Pre aPLikáciu

Dávka vody: 200-400 l vody/ha
Max. počet aplikácií v plodine: 1x za vegetáciu

ALIBERoN® aplikujte v obilninách postemergentne od 2. listu (BBCH 12) do fázy 3. kolienka 
(BBCH 33) v dávke 20 g / ha, optimálne vo fáze 2 - 4 pravých listov dvojklíčnolistových burín 
(BBCH 12-14). Aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny.
Prípravok nepoužívajte v poškodených či oslabených porastoch ani na pôdach s obsahom 
organickej hmoty < 0,5% a > 10%.
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  upozornenie

V rovnakom kalendárnom roku po zbere plodiny ošetrenej prípravkom ALIBERoN® možno 
pestovať iba obilniny, bôb alebo repku. V nasledujúcom roku je pestovanie následných plodín 
bez obmedzenia.
Po zaoraní obilniny ošetrenej prípravkom ALIBERoN® možno vysievať iba obilniny.
Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty ani osiate pozemky alebo pozemky určené 
na siatie.

Použitie v množiteľských porastoch konzultujte s držiteľom autorizácie.

balenie: 0,1 l, 0,25 l, 0,5 l a 1 l HDPE fľaša




