
DUKE®

Ježatka kuria

Citlivé buriny

Metlička obyčajná

Ovos hluchý

Psiarka roľná

Prstovka krvavá

Mohár zelený

Účinná látka 

69 g.l-1 fenoxaprop-P-ethyl

Obsahuje safener

mefenpyr-diethyl, ktorý 

chráni porasty obilnín pred 

negatívnymi účinkami.

Plodina Účel 
použitia

Dávka 
l.ha-1

Ochr.
doba

Poznámka

jačmeň jarný
pšenica jarná
pšenica ozimná

ovos hluchý 0,8-1,0 AT

jačmeň jarný
pšenica jarná

ovos hluchý
odolné 2kl. 
buriny, lipkavec

0,8-1,0
+ (15-20 g)

AT (TM) Grodyl 75 WG

pšenica ozimná ovos hluchý
odolné 2kl. 
buriny, lipkavec

0,8-1,0
+ (15-20 g)

AT (TM) Grodyl 75 WG

pšenica ozimná metlička,
psiarka

1,0 AT

pšenica ozimná
raž siata

metlička, 
psiarka, odolné 
2kl. buriny, 
lipkavec

1,0 
+ (20-30 g)

AT (TM) Grodyl 75 WG

Príjem herbicídu: výhradne prostredníctvom zelených častí 

rastlín a je transportovaný aj do koreňov a rhizómov, kde pôsobí 

na rastové pletivá. Zasiahnuté trávy počas 2-3 dní prestávajú 

rásť a nevytvárajú nové listy.

Spôsob účinku: kontaktný a systémový účinok

Dávka vody:200-300 l.ha-1

DUKE nepôsobí na pýr plazivý, mätonohy, stoklasy, lipnice a 

dvojklíčnolistové buriny.

S Vami, pre Vás...



DUKE®

Odporúčania pre aplikáciu

 Prípravok je možné aplikovať od 3 listov:

- v pšenici ozimnej/jarnej až do objavenia druhého kolienka,

- v raži siatej ošetrujte do objavenia 1. kolienka,

- v jarnom jačmeni najneskôr do konca odnožovania.

 Najlepší účinok dosiahnete skorou aplikáciou, keď sú trávovité buriny v

aktívnom raste od 3 listov až do konca odnožovania (max. do fázy 1. kolienka).

 Ošetrujte v čase, keď sú všetky trávovité buriny vzídené a majú vyvinutú

dostatočnú listovú plochu.

 Na odnožené trávovité buriny je nutné použiť plnú dávku 1,0 l.ha-1, najlepšie v

kombinácií so zmáčadlom Gondor v dávke 0,25 l.ha-1.

Ovos hluchý vo fáze odnožovania ošetrujeme dávkou 0,8 l.ha-1, úplne odnožený

ovos regulujeme vyššou dávkou 1,0 l.ha-1. Ovos je citlivý až do štádia 1-2 kolienok,

v tomto štádiu odporúčame použitie zmáčadla Gondor.

Neodporúčame použitie DUKE s hnojivom DAM 390!!!

Neaplikujte za intenzívneho slnečného svitu ani v dobe keď hrozia nočné mrazy!

Aplikácia po daždi by mala nasledovať za 2-3 dni až sa na listoch obnoví vosková

vrstvička!

DUKE sa neodporúča aplikovať v ozimnom jačmeni a ovse siatom!

Miešateľnosť:

 Grodyl 75 WG (15-30 g.ha-1) alebo Starane Forte - rozšírenie spektra účinku

na dvojklíčnolistové buriny (lipkavec obyčajný).

 Rastové regulátory na báze CCC - Celstar 750 SL a trinexapak-etylu - Proteg.

 Na podporu regenerácie porastov obilnín je vhodné miešať s hnojivom

Wuxal SUS Kombi Mg v dávke 3-5 l.ha-1.
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