
HERBICIDNÍ KLASIKA DO ŘEPKY A BRAMBOR

    Preemergentní herbicid do řepky a brambor

    Výborný kombinační partner

    Široké spektrum účinku včetně svízele přítuly

    Moderní formulace – výborný příjem plevely

Přípravek Evea obsahuje osvědčenou 

účinnou látku klomazon na preemergentní 

použití proti dvouděložným plevelům 

v řepce a bramborách. Klomazon, jako 

jediná používaná účinná látka, patří do 

skupiny Inhibitorů syntézy diterpenů.  Je 

přijímána hlavně kořeny vzcházejících 

plevelů. Zasažené plevele zakrňují a dochází 

k jejich vybělení, což je typický příznak 

použití účinné látky klomazon, až postupně 

uhynou. Účinná látka je v půdě velmi dobře 

pohyblivá a v důsledku malé selektivity 

kulturních rostlin je používána výhradně 

preemergentně. Pro příjem rostlinami je 

velmi důležitá formulace přípravku, proto 

je EVEA vyrobena v moderní formulaci 

suspenze kapsulí (CS) s vhodnými smáčedly, 

což zaručuje výborný příjem rostlinami.

Detaily produktu 
Účinná látka
klomazon 360 g/l

Formulace
suspenze kapsulí (CS)

Novinka
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Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. V rámci normálního 
osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných plodin. Před 
setím je třeba zpracovat půdu do hloubky nejméně 15 cm.

Doporučení pro aplikaci :

brambory :
  Evea 0,15 - 0,25 l/ha + Proman 2,5 l /ha 
  ve stejné dávce lze kombinovat i s přípravky s účinnými látkami metribuzin, 

prosulfokarb

řepka :
  Evea 0,15 – 0,25 l/ha + Rapsan 400 SC  1,5 l/ha 
  ve stejné dávce lze kombinovat i s přípravky s účinnými látkami pethoxamid, 

dimetachlor, metazachlor
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Název plevele Evea

Heřmánkovec

Hluchavka

Hulevník

Chrpa modrá

Kakost

Kokoška

Konopice polní

Laskavec

Locika kompasová

Mák vlčí

Merlíky

Ohnice polní

Opletka obecná

Penízek rolní

Prlina

Ptačinec

Rdesna

Rozrazil

Svízel

Violka

Zemědým

Pcháč

Svlačec

Chundelka

Ježatka

Pýr plazivý

> 95 % > 85-95 % > 65-75 % < 65 %> 75-85 %

1 L

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka

řepka olejka plevele dvouděložné jednoleté 0,33 l /ha AT
preemergentně, od 00 
BBCH do 05 BBCH 

brambory plevele dvouděložné jednoleté 0,25 l/ha AT
preemergentně, od 00 
BBCH do 07 BBCH 
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