NOVINKA V NAŠOM SORTIMENTE!

METOLAFLEX®
Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ničenie prosovitých tráv v strukovinách, olejninách, kukurici a okopaninách.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
METOLAFLEX® brzdí klíčenie. Účinná látka S-metolachlor je prijímaná prostredníctvom
koleoptylu (trávy), klíčkov a koreňov (dvojklíčnolistové buriny). METOLAFLEX® je špeciﬁcky
pôsobiaci herbicíd proti prosovitým trávam a niektorým dvojklíčnolistovým burinám. Potrebná je
dostatočná vlhkosť pôdy na dosiahnutie zodpovedajúceho herbicídneho účinku; za sucha sa
účinnosť prípravku znižuje.
SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU
Citlivé buriny: ježatka kuria, metlička obyčajná, milota, moháre, portulaka zeleninová, psiarka
roľná, rumančeky, stoklasy, proso, prstovka krvavá, žltnica maloúborová.
Stredne citlivé buriny: cirok alepský zo semena, hviezdica prostredná, lesknice, hluchavka purpurová,
kapsička pastierska, láskavce, lipnice, mätonohy, ovos hluchý, veroniky, zemedym lekársky.
Odolné buriny: ﬁalka roľná, horčiaky, ľuľok čierny, mrlík biely, podslnenčík Teofrastov,
pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí a trváce buriny.
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HERBICÍDY

Účinná látka: S-metolachlor 960 g.l-1, (86,5 % hm)

HERBICÍDY

METOLAFLEX®

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Množstvo vody: 400-500 l.ha-1
Počet aplikácií: 1× za vegetačnú sezónu
Termíny použitia:
1. Povrchová predsejbová aplikácia - iba pre minimálne spracovanie pôdy, alebo pre bezorbový
systém. METOLAFLEX® možno aplikovať už 30 dní pred sejbou plodín.
2. Predsejbové spracovanie (PPI-systém) - METOLAFLEX® aplikujte a následne zapracujte
plytko do pôdy, max. 5 cm a to pred sejbou za použitia brán, diskov, rotavátora prípadne
iného vhodného zariadenia.
3. Preemergentne - METOLAFLEX® aplikujte zároveň so sejbou alebo do 3 dní po sejbe,
najneskôr však pred vzídením plodiny a burín. Dbajte pri ošetrení na rovnomerné rozdelenie
postrekovej kvapaliny. Povrch pôdy musí byť dobre pripravený, bez hrúd a pozberových
zvyškov.
4. Skorá postemergentná aplikácia - prípravok aplikujte do rastovej fázy max. 1-2 listov
trávovitých burín.
Upozornenie
METOLAFLEX® použitý v súlade s návodom nemá nežiaduce ani vedľajšie účinky na následné
plodiny, susediace plodiny a rastliny/produkty na množenie.
Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!
Balenie: 1 l HDPE fľaša; 5 l HDPE kanister
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