
JEDINEČNÝ JAPONSKÝ HERBICID DO VINIC   
A SADŮ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM 

    Originální přípravek z japonských vývojových laboratoří

    Dlouhodobý účinek – za standardních podmínek se proti plevelům ve vegetačním roce již neošetřuje

    Velmi široké spektrum účinnosti proti plevelům

    Účinek zajištěn přes
 • kořeny
 • listy
 • reziduální efekt – působí i na plevele vzcházející po aplikaci

    Ošetření nezávislé na stadiu vývoje révy a sadů

    Vhodný i pro IPM (integrovaná ochrana rostlin)

Přípravek se aplikuje časně postemergentně 

na mladé aktivně rostoucí plevele do výšky 

maximálně 10 cm. Aplikace se provádí cíleně 

v pásech pod keři révy nebo korunami 

stromů maximálně na 30 % plochy pozemku. 

Vyšší dávku vody použijte v případě 

intenzivního zaplevelení.

Přípravek nemusí dostatečně účinkovat na 

některé vytrvalé plevele, zejména hluboce 

kořenící a silně vyvinuté plevele (pcháč 

rolní, pampeliška lékařská, svlačec rolní…). 

Přípravek nedostatečně účinkuje na rákos 

a přesličku rolní. Aplikační pás nesmí být 

překrytý spadanými listy.

Detaily produktu 
Účinná látka
flazasulfuron 6,7 g/kg + glyfosát 288 g/kg

Formulace
ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Přípravek je povolený k použití pouze profesionálními uživateli.
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3 kg

Přípravkem nesmí být zasaženy listy nebo zelené části plodiny ani řezné rány nebo 
poranění. Neaplikujte na kmínky mladší než 4 roky. 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! 
Maximální počet ošetření  : 1 x za vegetační rok.

Doporučení pro aplikaci :

	doporučená dávka vody – 200-400 l/ha

 chraňte zelené části révy nebo ovocných dřevin před postřikem  
nebo úletem

 růstová fáze plevelů v době aplikace – ideálně do 10 cm výšky

 v případě bujné vegetace zvyšte podíl vody a tlak postřikovače tak,  
aby se postřiková jícha dostala až na povrch ošetřované půdy

 pro vysoký účinek je nutné zabezpečit dokonalé pokrytí zelených částí 
plevelů a půdy

 při míchání je nutné přípravek vysypat až do nádrže naplněné na 75% svého 
objemu vodou, v opačném případě vzniká nasycený roztok a může dojít 
k vysrážení přípravku

 doporučená dávka je 1 kg/ha pásově ošetřeného vinohradu

*  zastavení růstu je podmíněno velikostí plevele a podminkami vhodnými pro další růst

velmi citlivé  > 95 %

citlivé > 85-95 %

středně citlivé > 65-85 %

málo nebo vůbec citlivé < 65 %

Název plevele
Chikara Duo® 

3 kg/ha

Laskavec ohnutý  (Amaranthus retroflexus)

Sveřep jalový (Bromus sterilis)

Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris)

Merlík bílý (Chenopodium album)

Turanka kanadská (Conyza canadensis)

Škarda (Crepis sancta)

Mrkev obecná (Daucus carota)

Rosička krvavá (Digitaria sanguinalis)

Vrbovka čtyřhranná (Epilobium tetragonum)

Pumpava obecná (Erodium cicutarium)

Kakosty (G.molle, G.dissectum, G.rotondifolium)

Locika kompasová (Lactuca serriola)

Jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum)

Slézy (Malva sp.)

Svlačec rolní (Convolvulus arvensis)

Bažanka roční (Mercurialis annua)

Draslavec hadincový (Picris echioïdes)

Lipnice roční (Poa annua)

Starček obecný (Senecio vulgaris)

Bér přeslenitý (Setaria verticillata)

Bér zelený (Setaria viridis)

Lilek černý (Solanum nigrum)

Mléče  (Sonchus sp - S. asper, S. oleraceus)

Pcháč oset (Circium arvense)

Ptačinec prostřední (Stellaria media)

Pampeliška lékařská (Taraxacum officinalis)

Rozrazily (Veronica sp.)

Plodina Škodlivý organismus Dávkování Dávka vody OL Poznámka

réva plevele 3 kg/ha 200-400 l/ha 75
pásová aplikace pod keři révy 
(max.30 % plochy pozemku)

jabloň, hrušeň plevele 3 kg/ha 200-400 l/ha 60
pásová aplikace pod pod korunami 
stromů (max.30 % plochy pozemku)


