
MesotriGUARD je systémový herbicid určený pro postemergentní ošetření dvouděložných plevelů, včetně vedlejšího účinku na ježatku  
v porostech kukuřice. Je formulován jako kvalitní suspenzní koncetrát, který je obohacen i o adjuvant zaručující vysokou efektivitu aplikace.

ZÁKLAD PRO CPOST HERBICIDNÍ 
OŠETŘENÍ KUKUŘICEMesotriGUARD
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PŘEDNOSTI

  Trojitý účinek působení - kromě příjmu přes list a kořen  
 účinkuje proti klíčení semen plevelů.
  Flexibilita zvoleného termínu aplikace (ihned po vzejití plevelů  

 až do fáze 8. listu kukuřice).
  Výborná účinnost na řadu hlavních plevelů (merlíky, laskavce).
  Vhodný do TM kombinace s NicodiGUARD 

 (nicosulfuron + dicamba).

APLIKACE

  Mesotrione je dobře využitelný při včasné post aplikaci, po vzejití  
 plevelů i do fáze 8. listu kukuřice.
  Optimální účinnosti aplikace je dosaženo mezi 2.-6. listem  

 kukuřice.
  Spolehlivě účinkuje na vzešlá stádia plevelů.
  Aplikace za sucha však může opozdit účinnost působení.

www.soufflet-agro.cz

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, 
jiný účel užití

Registrované 
dávkování Doporučované dávkování

Kukuřice 
plevele dvouděložné jednoleté, 

plevele lipnicovité jednoleté

1,5 l/ha, 
BBCH 12-18

MesotriGUARD 0,75 l/ha + NicodiGUARD 0,25 kg/ha 
Kukuřice 

aplikace dělená 
2 x 0,75 l/ha, 
BBCH 12-18

OMEZENÍ

  Kategorie uživatelů:    PU 
  Maximální počet aplikací za vegetaci:  2x do celkové 

      dávky 1,5 l/ha
  Aplikace v OP II. st. pozemní vody:   ANO 
  Aplikace v OP II. st. povrchové vody:  ANO
  Ochranná vzdálenost od povrchové vody 

 s ohledem na ochranu vodních organismů:  4-4-4-4 m 
  Ochranná vzdálenost od okraje pozemku 

 - necílové rostliny:    30-15-10-5 m

Účinná látka: Mesotrione 100 g
Formulace: EC (emulgovatelný koncentrát)
Balení: 5 l

Účinnost herbicidu MesotriGUARD na ježatku je výborná zejména při časnějším  
termínu aplikace.
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SPEKTRUM PLEVELŮ

 Plevele MesotriGUARD

Ježatka do 2. listu

Oves hluchý

Proso seté

Pýr plazivý

Bažanka roční

Durman obecný

Heřmánek druh

Hluchavka druh

Kakosty

Konopice polní

Laskavec druh

Merlík druh

Opletka obecná

Penízek rolní

Pouva řepnolistá

Ptačinec prostřední

Rdesno druh

Rozrazil druh

Řepka

Slunečnice ročni

Svízel přítula

Violka rolní

Zemědým lékařský

Pcháč oset

Svlačec rolní

Šťovík druh

velmi citlivý 95 % + středně citlvivý 80-94 %

mírně citlivý 65-79 % odolný < 65 %

Používejte POR bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Informace uveřejněné v tomto dokumentu mají pouze informativní 
charakter. Při každém použití přípravku na ochranu rostlin se řiďte platnou etiketou přípravku a platným Seznamem registrovaných přípravku a dalších prostředků 
na ochranu rostlin.

KUKUŘICE

BBCH 00 05 11 12 14 16 18 19

Ptačinec prostřední Konopice polní

Heřmánek Durman

Merlík Laskavec

MesotriGUARD 0,75-1 l

MesotriGUARD 0,75 l + NicodiGUARD 0,25 kg


