BARCA 334 SL
Účinné látky: 267 g/l klopyralid, 67 g/l pikloram

Balení:
Registrační číslo:
Doba použitelnosti:
Formulace:

5 l kanystr HDPE
5602-0
při správném způsobu skladování v neporušených originálních
obalech 2 roky od data výroby.
rozpustný koncentrát

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Přípravek Barca 334 SL působí jako systémový růstový herbicid, proniká do rostlin přes listy
a stonky. Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, postupně ztrácí přirozenou barvu,
následně se objevuje kroucení listů a stonků (deformace) a v průběhu 3–4 týdnů dochází
postupně k likvidaci citlivých plevelů. Prvé symptomy poškození jsou viditelné za optimálních
podmínek cca za 3–6 dní po aplikaci.
Obě účinné látky mají podobný způsob pohybu v rostlině a účinku – jsou absorbovány listy
a stonky. Následně jsou translokovány akropetálně i bazipetálně.
SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Jarní aplikace
– dávka 0,25 l/ha
Citlivé plevele: merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa
polní, rmen rolní.
Méně citlivé plevele: pumpava obecná, hluchavka nachová, ptačinec prostřední, mléč rolní,
svízel přítula, opletka obecná.
– dávka 0,35 l/ha
Citlivé plevele: merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa
polní, rmen rolní, mléč rolní, svízel přítula, opletka obecná, ptačinec prostřední.
Méně citlivé plevele: pumpava obecná, hluchavka nachová, violka rolní.
Podzimní aplikace – dávka 0,2 l/ha
Citlivé plevele: merlík bílý, rmen rolní listů, pcháč oset – přízemní růžice až 10 cm výšky.
REGISTROVANÁ APLIKACE
Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka l/ha

Poznámka

řepka olejka ozimá,
řepka olejka jarní

plevele dvouděložné

0,25–0,35

od 19 BBCH do 31 BBCH, na jaře

řepka olejka ozimá

plevele dvouděložné

0,2

od 13 BBCH do 15 BBCH, na podzim

APLIKAČNÍ POZNÁMKY
Plodina

Dávka vody l/ha

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka ozimá

200–300

postřik

1x

řepka olejka jarní

200–300

postřik

1x
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Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k ošetření řepky olejky proti
dvouděložným plevelům.

Aplikujte v rozmezí teplot 8 °C až +25 °C.
Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setím.
Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen
za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty) Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny
poškozeny.
MÍSITELNOST
Herbicid Barca 334 SL je mísitelný s registrovanými fungicidy, insekticidy, herbicidy
a listovými hnojivy.

B ARC A 334 SL
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OMEZUJÍCÍ ÚDAJE
Riziko pro vodní
organismy

Ochranná
pásma vod

SP1

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační
zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody
splachem z farem a cest.)

SPe3

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem
na ochranu necílových rostlin [m] - Strukturovaná data v tabulce č. 2

OP
II. st.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových
rostlin (m)
Plodiny
řepka olejka

Bez redukce
5

Tryska
50 %
5

Tryska
75 %
5

Tryska
90 %
0
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