
ÚČINNÁ LÁTKA: triflusulfuron-methyl 500 g/kg



 herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým                          
účinkom určený na postemergentnú aplikáciu

 prijímaný je predovšetkým  listami rastlín, príjem koreňmi 
je obmedzený na niekoľko dní po aplikácii

 príznaky poškodenia burín (chloróza, nekróza) sú viditeľné až po niekoľkých 
dňoch po aplikácii

 teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporujú účinok prípravku, chladné 
a suché počasie účinok oneskoruje 



láskavec ohnutý podslnečník Theofrastov
horčiak obyčajný lipkavec obyčajný
bažanka ročná ľuľok čierny
pichliač obyčajný (len zo
semena!)

konopnica napuchnutá

výmrv repky výmrv slnečnice

tetucha kozia rumančekovité buriny
rumany žltnica maloúborová
mlieč roľný horčica roľná
reďkev ohnicová peniažtek roľný
veroniky kapsička pastierska
nevädza poľná hluchavky
starček obyčajný mak vlčí



repa cukrová 
repa kŕmna

jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny 

30 g/ha

Maximálny počet ošetrení: 4x30 g/ha za rok = 120 g/ha

V prepočte na účinnú látku max 60 g/ha za rok
GRANDO aplikujte VŽDY s použitím vhodného zmáčadla!

MOŽNOSTI POUŽITIA ADJUVANTOV

GRANDO 30 g/ha + TREND 90  0,25 l/ha                                                 
GRANDO 30 g/ha + SILWET STAR 0,1 - 0,2 l/ha                                       

GRANDO 30 g/ha + TEGOPLANT SPU 0,1 - 0,2 l/ha                                      



1.  GRANDO 30 g/ha + BETASANA 3,0 l/ha                                                                                    
Bezpečná eliminácia na všetky bežne sa vyskytujúce buriny v cukrovej repe (mrlíky, lobody).

2.  GRANDO 30 g/ha + BETTIX 700 SC 1,0 - 1,5 l/ha                                                                      
Kombinácia okrem rozšírenia účinku o mrlíky a lobody výrazne predlžuje reziduálne pôsobenie 
aplikácie. MTM je účinná látka s kontaktným (30%), ale hlavne s pôdnym (70%) účinkom.

3.  GRANDO 30 g/ha + OBLIX 0,3 - 0,4 l/ha                                                                      
Špeciálna kombinácia na porasty s vysokým obsahom horčiakov. ETF pôsobí
v kombinácii synergicky, ovlyvňuje voskovú vrstvu – a to aj u repy cukrovej. 

4.  GRANDO 30 g/ha + LENA 500 SC 0,3 - 0,4 l/ha   
LENA 500 SC, ako koreňový herbicíd je ideálnym partnerom k prípravku
GRANDO (kombinovaný mechanizmus účinku).Kombinácia okrem rozšírenia
účinku o mrlíky a lobody výrazne predlžuje reziduálne pôsobenie aplikácie.



Produkt: T 1         
l, g/ha

T 2              
l, g/ha

T 3                
l, g/ha

T 4              
l, g/ha

BETASANA SC 3,0 3,0

BETTIX 700 SC    1,0 1,5

BETTIX COMBI    1,5

LENA 500 SC 0,2 0,4

OBLIX 0,25 0,4

GRANDO + TEGOPLANT SPU 30 g + 0,2 30 g + 0,2 30 g + 0,2



• správnym použitím TSM môžeme zvýšiť rýchlosť asimilácie

• menšie listy – zlepšujeme pomer buľva/list, listy sa tvoria rýchlejšie

• kratšia stopka – listy sú vzpriamené, lepšie osvetlený porast

• vyššia hustota chlorofylu – zvyšuje asimiláciu (dostatočné 
zásobenie Mg a Fe)

• pomalšie starnutie listov – TSM je antagonista auxínov = inhybuje
etylén. Vysoká hladina etylénu zvyšuje respiráciu a degeneráciu 
chlorofylu.

• vyšší obsah cukru – repa tvorí o 1 - 2 kambiálne kruhynavyše
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