
Určite nechcete,
aby váš porast 
kukurice vyzeral takto!
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Hlavné výhody
• Širokospektrálny účinok proti jedno i dvojklíčnolistovým 

burinám.
• Kombinácia troch účinných látok a zmá čadla – excelentný listový a pôdny účinok.
• Kontaktný aj reziduálny účinok proti burinám.
• Nová účinná látka – zníženie rizika vzniku rezistencie.
• Flexibilita aplikovania – možnosť delenej i spoločnej aplikáce v rôznych rastových fázach 

kukurice.

Technický profil
balíka

Stellar Spectrum Dash

herbicíd herbicíd zmáčadlo

Účinná látka dicamba 160 g/l
topramezone 50 g/l

dimethenamid-P 720 g/l metyl oleát, metyl palmitát

Spôsob účinku systémový systémový

Formulácia kvapalný koncentrát emulgovateľný koncentrát kvapalný koncentrát

Účinnosť proti burinám trávovité a dvojklíčn. buriny trávovité a dvojklíčn. buriny zvýšenie penetrácie UL

Registrácia kukurica kukurica všetky plodiny bez obmedzenia

Termín aplikácie od vzídenia do 6 listu kukurice preemergentne

Odporúčaná dávka 1,0 l/ha 1,2 l/ha 1,0 l/ha

Dávka vody 200 - 400 l/ha 200 - 400 l/ha 100-200 l/ha
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Stellar®

Po aplikácii prípravku Stellar®

bude pole také čisté, že v ňom 
zbadáte aj diviaka!
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          Prípravok Stellar obsahuje kombináciu dvoch účinných látok:

Láskavec ohnutý

neošetrené ošetrené

Podslnečník theofrastov

neošetrené ošetrené

Pichliač roľný

neošetrené ošetrené

Aplikácia - Stellar + Dash
26. jún 2013, Piešťany  6 týždňov po aplikáciii

Spôsob účinku a popis prípravku Stellar

Ježatka kuria

neošetrené ošetrené

Durman obyčajný

neošetrené ošetrené

Aplikácia
Prípravok je možné aplikovať do 6-tich 
listov kukurice pričom je dôležité aby boli 
buriny vzídené. Optimálna veľkosť trávo-
vitých burín je 3-5 a širokolistých burín 
2-6 listov. Zmáčadlo Dash zabezpečuje 
zvýšenie rýchlosti príjmu herbicídne-
ho prípravku zelenými časťami burín a 
zvyšuje priľnavosť účinnej látky na ras-
tlinách. Dash zvyšuje odolnosť prípravku 
voči zmytiu dažďom a výrazne znižuje 
vyparovanie účinnej látky z postrekovej 
tekutiny. Prvé príznaky na burinách sa 
prejavia už 1-2 dni po postreku, vývoj 
burín sa zastavuje, charakteristiské je 
blednutie listov trávovitých burín a  de-

formácie širokolistových burín.

Dicamba:  patrí do skupiny aminobenzoových 
kyselín tzv. rastové herbicídy a je špecialistom na 
dvojklíčnolistové buriny. Pôsobí najmä cez listovú 

plochu burín a má len veľmi slabý pôdny účinok.  Po 
postreku účinná látka dicamba narušuje biochemické 

procesy auxínu a tým delenie buniek, 
nastáva deformácia dvojklíčnolistových 

jednoročných a trvácich druhov burín 
a ich hynutie.

Topramezone: patrí do skupiny inhibítorov 4-HPPD, 
je prijímaný listami a koreňmi, je to systémová účinná 
látka, ktorá je rozvádzaná meristémom. Enzým 4-HPPD 
sa podieľa na biosyntéze karotenoidov. Na burinách 
môžeme pozorovať prvé príznaky prítomnosti účinnej 
látky vybielením listov, hnednutie a nakoniec 
vyschýnanie. Buriny ďalej vstrebávajú 
účinnú látku koreňmi, v závislosti od 
intenzity zrážok je dĺžka účinku 
proti jednoročným trávovitým 
burinám 7 – 10 dní a  
dvojklíčnolistovým 
burinám 20 – 30 
dní.

Čistá kukurica bez burín

kontrola ošetrené
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Stellar®

          Prípravok Stellar obsahuje kombináciu dvoch účinných látok:

Láskavec ohnutý

neošetrené ošetrené

Ambrózia palinolistá

neošetrené ošetrené

Podslnečník theofrastov

neošetrené ošetrené

Mrlík biely

neošetrené ošetrené

Pichliač roľný

neošetrené ošetrené

Aplikácia - Stellar + Dash 1+1
15. júl 2013, Szeged 7 týždňov po aplikáciii

Miešateľnosť a pestovanie následných 
plodín
Prípravok Stellar sa neodporúča miešať 
s prípravkami sulfonyl-karbamidového 
typu. Dochádza k znižovaniu účinku 
oboch prípravkov. Pokiaľ je potreb-
né na pozemku urobiť následne zásah 
s prípravkom s účinnou látkou nicosulfu-
ron, odporúčame urobiť aplikáciu 5-7 dní 
po aplikácii prípravku Stellar.
 V záujme bezpečného osevného postu-
pu počas jedného vegetačného obdobia, 
aplikujte iba raz ošetrenie herbicídnym 
prípravkom obsahujúcim účinnú látku 
zamedzujúcu biosyntéze karotenoidov.
Po aplikácii prípravku Stellar je možné 
vysievať ako následné plodiny na jeseň 
ozimné obilniny a na jar jarné obilniny, 
kukuricu, repku jarnú, zemiaky, repu cuk-
rovú, hrach, sóju, rajčiaky a slnečnicu. Pri 
predčasnom zaoraní možno kedykoľvek 
vysiať nový porast kukurice; po dobu 2 me-
siacov od aplikácie však neodporúčame 
pestovať obilniny, repu, hrach, 
sóju a repku.

Dicamba:  patrí do skupiny aminobenzoových 
kyselín tzv. rastové herbicídy a je špecialistom na 
dvojklíčnolistové buriny. Pôsobí najmä cez listovú 

plochu burín a má len veľmi slabý pôdny účinok.  Po 
postreku účinná látka dicamba narušuje biochemické 

procesy auxínu a tým delenie buniek, 
nastáva deformácia dvojklíčnolistových 

jednoročných a trvácich druhov burín 
a ich hynutie.

Topramezone: patrí do skupiny inhibítorov 4-HPPD, 
je prijímaný listami a koreňmi, je to systémová účinná 
látka, ktorá je rozvádzaná meristémom. Enzým 4-HPPD 
sa podieľa na biosyntéze karotenoidov. Na burinách 
môžeme pozorovať prvé príznaky prítomnosti účinnej 
látky vybielením listov, hnednutie a nakoniec 
vyschýnanie. Buriny ďalej vstrebávajú 
účinnú látku koreňmi, v závislosti od 
intenzity zrážok je dĺžka účinku 
proti jednoročným trávovitým 
burinám 7 – 10 dní a  
dvojklíčnolistovým 
burinám 20 – 30 
dní.

kontrola ošetrené
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1 Preemergenté ošetrenie

• Zabránenie konkurencie burín   
od začiatku vegetácie.

• Účinnosť závislá na pôdnej vlahe.

• Nerieši trváce buriny.

Aplikácia prípravkov:

Pri priaznivých vlhkostných podmienkach 
v období po sejbe je vhodné urobiť delenú 
aplikáciu. Ako prvý aplikovať preemer gent-
ne prípravok Spectrum v dávke 1,2 l/ha  
a ná  sledne na vzídené problémové buriny 
ap l ikovať Stel lar  1,0 + Dash 1,0 l /ha. 
Využijeme výhodu preemergentného zá-
sa   hu a to, že porastu kukurice od zasiatia 
ne konkurujú buriny. Následná aplikácia 
prí pravku Stellar sa môže urobiť až podľa 
potreby, keď budú buriny vzchádzať do 
6-tich listov kukurice.

Technologické doporučenie balíka
Stellar + Spectrum + Dash

Výhody a nevýhody aplikačných
termínov ošetrení v kukurici

Preemergentná aplikácia Spectrum 1,2 + skorá post aplikácia Stellar + Dash

Stellar + Dash
1,0 l/ha + 1,0 l/ha

Spectrum
1,2 l/ha

Fáza BBCH 00 05 10 13 14 16  17–32

Dvory nad Žitavou 2013
4 týždne po aplikácii

Dvory nad Žitavou 2013
10 týždňov po aplikácii

Čistá kukurica bez burín
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Stellar®

Stellar + Dash
1,0 l/ha + 1,0 l/ha

00 05 10 13 14 16  17–32

Aplikácia prípravkov:

Postemergentná aplikácia prí prav-
ku Stellar + Dash 1,0 + 1,0 l/ha 
spoľahlivo likviduje vzídené jedno 
i dvojklíčnolistové buriny a je možné 
ju robiť do 6-tich listov kukurice. 
Samotná postemergentná aplikácia 
Stellaru pravdaže nerieši zaburine-
nie od začiatku vegetácie. 

3 Postemergentné ošetrenie

• Nerieši konkurenciu burín od začiatku 
vegetácie.

• Nemá reziduálny účinok.

• Dobrá účinnosť na jednoročné i trváce buriny.

• Nezávislé na vlahe.

Aplikácia prípravkov:

Herbicídny balík Stellar + 
Spectrum + Dash sa bežne v 
zahraničí aplikuje v tankmixe 
v dávkach 1,0 l Stellar + 1,2 l 
Spectrum + 1,0 l Dash ako 
skorá post aplikácia vo fáze  
1 – 4 listov kukurice. Prípravky 
sa vynikajúco do pĺňajú. Stellar 
zlikviduje vzídené bu ri ny a spolu 
s prípravkom Spectrum vytvorí 
na pôde herbicídny film, ktorý 
zabezpečí reziduálne pôsobenie 
a za bráni tak vzchádzaniu ďal-
šej vlny burín. Prípravky sú bez 
problémov miešateľné a ich 
kombinácia zabez pečí kom-
plex nú účinnosť na široké 
spekt rum burín v kukurici. Táto 
kom binácia umožní všetky vý-
ho dy skorého post ošetrenia. 
V dobe aplikácie nie je závislá 
na vlhkosti, má široké spektrum 
účinku. Spoľahlivo účinkuje aj na 
odolné buriny ako sú pichliač, 
durman, ježatka a má tiež dlho-
dobé reziduálne pôsobenie, čím 
zabraňuje vzchádzaniu ďalšej 
vlny burín.

2 Skoré post ošetrenie
• Zabránenie konkurencie burín od 

začiatku vegetácie.
• Likvidácia vzídených burín a zabránenie 

vzchádzania novej vlny burín.
• Účinnosť aj pri suchých podmienkach.
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Účinok:         95 -100 % – výborný,         85 - 94 % – dobrý,         75 - 84 % – stredný,         menej ako 74 % – slabý

Stellar + Dash Spectrum Stellar + Spectrum + Dash

Dvojklíčnolistové 1,0 + 1,0 1,2 1,0 + 1,2 + 1,0 
ambrózia palinolistá
čistec ročný
durman obyčajný
fialka roľná
hluchavka purpurová
horčiaky
horčica roľná
hviezdica prostredná
kapsička pastierska
láskavec ohnutý
lipkavec obyčajný
loboda konáristá
mrlíky
parumanček nevoňavý
peniažtek roľný
pichliač roľný
podslnečník Theofrastov
pohánkovec ovíjavý
repka - výmrv
slnečnica roľná - výmrv
stavikrv vtáči
veroniky
voškovník obyčajný
žltnica maloúborová

Jednoklíčnolistové 1,0 + 1,0 1,2 1,0 + 1,2 + 1,0
bažanka ročná
cirok alepský (zo semena)
ježatka kuria
lipnica ročná
ľuľok čierny
moháre
proso siate

Štefan Šimonka +421 917 719 239
Robert Jurových +421 907 701 865
Peter Otáhal +421 905 295 008
Ľubomír Eged +421 907 702 514
Anton Onufer +421 905 295 007

Štefan Šimonka +421 917 719 239
špecialista na vinič a ovocie

Účinnosť na buriny

Pri použití prípravku je potrebné riadiť sa platnou etiketou a Zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín. Tento prospekt má len informatívny charakter.

www.agro.basf.sk
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