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Výhodné produktoVé bAlíčky

SARACEN® MAX
0,5 kg

SARACEN® DELTA
2 l

FENOVA® SUPER
20 l

FURY® 10 EW
2 l

RUBRIC®
20 l

JArnÁ hErbICídnA oChrAnA obIlnín

battle® delta (jeseň)

Aurora® 40 Wg

Saracen® delta (jariny)

Saracen® delta (oziminy - jar)

Saracen® Max (jariny)

Fenova® Super

Saracen® Max (oziminy - jar)
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SARACEN® DELTA
Účinná látka: florasulam 50 g/l, diflufenican 500 g/l

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného 
suspenzného koncentrátu určený na postemergentné ničenie 
lipkavca, rumančekov a iných jednoročných dvojklíčnolistových 
burín v obilninách. Účinná látka florasulam pôsobí ako systémový 
rastový herbicíd. Inhibuje rastlinný enzým acetolaktát syntázu (ALS) 
a do rastliny vstupuje cez listy a stonky - ničí len vzídené buriny; pri 
citlivých druhoch burín spôsobuje retardáciu rastu po niekoľkých 
hodinách po aplikácii. Diflufenican má kontaktnú a reziduálnu 
účinnosť trvajúcu až 8 týždňov. Prijímaný je listami vzídených burín 
a klíčnymi listami vzchádzajúcich burín. Najlepšie je aplikovať 
diflufenican na mladé, aktívne rastúce buriny.

plodina Škodlivý činiteľ dávka / ha

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

lipkavec, rumančeky, 
jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny

0,1 l

Aplikácia: oziminy BBCH 21-32; jariny BBCH 12-32

prednosti prípravku SArACEn® dEltA
✓ Dve účinné látky s rôznym mechanizmom účinku
✓ Kontakt - razantný účinok 7-10 dní po aplikácii
✓ Dlhodobá kontrola burín – reziduálny účinok 8 týždňov
✓ Spoľahlivý účinok na lipkavec a rumany

FENOVA® SUPER
Účinná látka:  fenoxaprop-p-ethyl 69 g/l,  

safener klochintocet-mexyl 34,5 g/l

Prípravok FENOVA® SUPER je postemergentný selektívny 
graminicíd na ničenie ovsa hluchého, metličky, psiarky a iných 
jednoročných tráv v obilninách. Pôsobí kontaktne aj systémovo, 
je prijímaný výhradne zelenými časťami rastlín a je transportovaný 
do koreňov a rizómov. Zasiahnuté buriny prestávajú počas 2-3 dní 
rásť a netvoria nové listy. Na starších listoch sa objavujú chlorózy, 
ktoré prechádzajú do nekróz a celá rastlina odumiera v priebehu 
2-3 týždňov.

plodina Škodlivý činiteľ dávka / ha

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

ovos hluchý, metlička, 
psiarka, iné jednoročné 
trávy

0,8 - 1 l

Aplikácia: pšenica ozimná a pšenica jarná BBCH 13-32; jačmeň 
ozimný, tritikale, raž BBCH 13-31; jačmeň jarný BBCH 13-29;

prednosti prípravku FEnoVA®SupEr
✓ Výborná selektivita vďaka safeneru
✓ Neoceniteľný hlavne pre osivárske porasty obilnín

SARACEN® MAX
Účinná látka:  
tribenuron-methyl 600 g/kg, 
florasulam 200 g/kg

Postemergentný herbicíd vo forme 
vodou dispergovateľných granúl (WG), 
určený na ničenie lipkavca obyčajného 
a ďalších jednoročných dvojklíčnolistových 
burín v obilninách. Tribenuron-methyl 
a florasulam sú selektívne, systémovo pôsobiace 
účinné látky prijímané koreňmi a listami a prenášané do 
rastového vrcholu rastliny. Ich herbicídna účinnosť je spôsobená 
inhibíciou kľúčového enzýmu - acetolaktát syntázy (ALS).

plodina Škodlivý činiteľ dávka / ha

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

lipkavec, jednoročné
dvojklíčnolistové buriny

25 g

Aplikácia: oziminy BBCH 13-39; jariny BBCH 13-32

prednosti prípravku SArACEn® MAX
✓ Dve selektívne, systémovo pôsobiace účinné látky
✓ Príjem účinných látok listami aj koreňnmi
✓ Výborné riešenie dvojklíčnolistových burín v obilninách
✓ Široké aplikačné okno v ozimných obilninách

noVInky 2017

Škodlivý činiteľ SArACEn® dEltA
0,1 l/ha

SArACEn® MAX
25 g/ha

metlička obyčajná +
drchnička roľná ++ +++
fialka roľná +++ ++
hluchavky ++ +++
horčiak  ++ ++
hviezdica prostredná +++ +++
kapsička pastierska +++ +++
konopnica napuchnutá ++ +++
lipkavec obyčajný +++ +++
mak vlčí +++ +++
mrlík + ++
nevädza poľná  ++ ++
nezábudka roľná  ++ ++

Škodlivý činiteľ SArACEn® dEltA
0,1 l/ha

SArACEn® MAX
25 g/ha

pakosty  ++ ++
peniažtek roľný +++ +++
pohánkovec ovíjavý +++ +++
repka výmrv +++ +++
rumančeky +++ +++
slnečnica výmrv +++ +++
úhorník +++ +++
veroniky +++ ++
viky ++ +++
zemedym lekársky ++
pichliač roľný  ++ ++
pupenec roľný ++ +
štiavec  + ++

kontakty:

Obchod a marketing: Ing. ladislav hubenák, 0948 089 691, hubenak@fnagro.sk, ladislav.hubenak@fmc.com
FMC Agro Slovensko, spol. s r. o., Jašíkova 2, 821 03 bratislava, tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29

Ing. Barbora Kocsis Kyzeková
0903 265 501
kyzekova@fnagro.sk
barbora.kyzekova@fmc.com

Ing. Ladislav Závodský
0903 730 489
zavodsky@fnagro.sk
ladislav.zavodsky@fmc.com

Ing. Marián Macko
0948 979 399
macko@fnagro.sk
marian.macko@fmc.com

Ing. Mária Lichvárová
0903 265 509
lichvarova@fnagro.sk
maria.lichvarova@fmc.com
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