ETHREL®
Účinná látka: ethephon 480 g.l-1
Postrekový prípravok vo forme tekutého koncentrátu miešateľného s vodou určený na
urýchlenie dozrievania, zlepšenie kvality, redukciu nadmernej násady plodov, zvýšenie
odolnosti proti poliehaniu a na uľahčenie mechanizovaného zberu v poľnohospodárstve.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
ETHREL® je regulátor rastu, ktorý ľahko preniká do pletív, kde sa jeho účinná látka ethephon
rozkladá a uvoľňuje sa etylén. Etylén, v závislosti od dávky a termínu aplikácie prípravku,
vyvoláva v rastline rôzne fyziologické účinky: brzdí rast, urýchľuje proces dozrievania, urýchľuje
opad plodov, atď.

PLODINA
rajčiak
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OCHRANNÁ
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urýchlenie dozrievania
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urýchlenie dozrievania
uľahčenie
mechanizovaného zberu
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AT

0,05-0,07 %

7-14

na konzervovanie

0,05-0,07 %
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0,05-0,3 %
(0,2-0,3 l.m-2)

AT

zálievka

zlepšenie akosti

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Tabak - postrekujte koncom augusta, resp. začiatkom septembra na odkvitnuté tabakové
kultúry. Dávka prípravku sa volí podľa vzrastu kultúry. Zelené typy tabaku 4-6 l.ha-1, žltozelené
typy 3-4 l.ha-1. Dávka vody 400-600 litrov na hektár.Postrekujte tak, aby boli zasiahnuté horné
dve tretiny rastliny.
Rajčiak - urýchlenie dozrievania. Prípravok napomáha k skoršiemu a rovnomernejšiemu
dozrievaniu rajčín. Postrekujte v dobe, keď 10 až 15 % plodov je v štádiu plnej zrelosti,
prípadne po prvom zbere. Je možné vykonať tiež delenú aplikáciu, kedy prvý postrek dávkou
1,5 l.ha-1 prípravku sa vykoná v dobe zrelosti 5 až 10 % plodov, druhý postrek dávkou 1 l.ha-1
po týždni, touto dvojitou aplikáciou sa predĺži doba pôsobenia ethephonu a zníži sa spotreba
prípravku. Podľa vzrastu porastu volíme dávku vody 600 až 800 litrov na hektár. Aplikácia pri
teplote nižšej než 16 °C môže spôsobiť odfarbenie listov, ktoré nemá vplyv na výšku úrody.
Plody z ošetrených porastov môžu byť použité len na konzervárenské spracovanie!
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Čerešňa, višňa - uľahčenie mechanizovaného zberu. Čerešne na konzervovanie: aplikujte 7
až 14 dní pred predpokladaným zberom.
Višne na konzervovanie - aplikujte 7 až 14 dní pred predpokladaným zberom.
Postrekujte za bezvetria alebo mierneho vánku tak, aby jemnou hmlou postreku boli dokonale
(do odkvapkávania) a rovnomerne ovlhčené plody i listy. Množstvo postrekovej kvapaliny
1000 l na ha.
Okrasné rastliny - zlepšenie akosti. Prípravok možno použiť na reguláciu rastu črepníkových
rastlín, letničiek pestovaných na výsadbu do záhonov alebo na rýchlenie v kvetináčoch
a okrasných drevín určených na rýchlenie a pestovanie v nádobách. Aplikujte pomocou
zálievky 0,05–0,3 % roztok v množstve 0,2–0,3 l roztoku na 1 m2.
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ETHREL®

Upozornenie
ETHREL® aplikujte len na suché rastliny, nepoškodené škodcami, chorobami a nedostatkom
živín. Dážď v dobe do 4-5 hodín po postreku znižuje účinnosť prípravku. Denná teplota v dobe
aplikácie i po nej by mala byť vyššia než 16 °C. Neaplikujte v období dlhotrvajúceho sucha.
Plody ošetrené prípravkom ETHREL® môžu byť použité len na konzervárenské spracovanie,
nesmú byť použité na priamy konzum. Ošetrujte za bezvetria alebo mierneho vánku, zabráňte
zasiahnutiu susedných kultúr.
MIEŠATEĽNOSŤ
ETHREL® nemiešajte s prípravkami obsahujúcimi dithiokarbamáty, maneb, zineb, síru a meď.
Nemiešajte s herbicídmi a tekutými hnojivami. Prípravok môžete kombinovať s niektorými
fungicídmi, ale pred použitím urobte skúšku na kompatibilitu.
Balenie: 1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister
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