
VYSTŘELTE PLEVELE Z KUKUŘICE

    Nejlepší poměr cena výkon na trhu

    Antirezistentní strategie 

    Rychlý účinek (7-10 dní)

    Selektivita ke kukuřici

    Flexibilní termín aplikace

    Booster efekt

Onyx Extra obsahuje dvě účinné látky s 

různým mechanismem účinku. Pyridát je 

přijímán listy a působí kontaktně a velmi 

rychle, mesotrion pak je přijímán hlavně 

hypokotylem a kořeny, zajišťuje reziduální 

působení. Navíc kombinace těchto látek 

vyvolává tzv. „Booster efekt“ kdy látky se 

vzájemně podporují a zvyšují svojí účinnost. 

Tento efekt můžeme vyjádřit i matematicky, 

kdy 1+1 se nerovná 2, ale 3. Z důvodu, že 

neobsahuje ALS inhibitory (sulfonylmočiviny) 

ani terbuthylazin jsou vhodným 

antirezistentním řešením proti plevelům v 

kukuřici. Onyx Extra navazuje na oblíbený 

balíček Onyx + Temsa, oproti tomu to balíčku 

je o 20% navýšen obsahu mesotrionu při 

zachování stejné dávky pyridátu.

Detaily produktu 
Účinná látka
pyridát 300 g/l; mesotrion 90 g/l

Formulace
olejová disperze (OD)

Novinka
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Doporučení pro aplikaci :

  optimální termín aplikace 3-4 listy kukuřice v 
době kdy jsou plevele nepřerostlé

  při výskytu ježatky větší jak 3.listy nebo pýru 
přidávejte uč. látku nicosulfuron (Samson 
Extra, Fornet Extra
∞ Onyx Extra  0,8 l /ha + Fornet Extra 

(Samson Extra) 0,4-0,5 l/ha
  flexibilní termín aplikace umožňuje použít 

Onyx Extra i na C-post ošetření (2-3 list), 
zde doporučujeme zesílit reziduální 
působení přidáním přípravků s úč. látkou 
s-metolachlor (Dual Gold, Efica), pethoxamid 
či Dimethenamid-P
∞ Onyx Extra 0,8 l/ha + Dual Gold (Efica) 0,8-1 l/ha

  Onyx Extra je vysoce selektivní je možné ho 
použít na kukuřici na siláž, na zrno, na osivo
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Název plevele Onyx Extra 1 l/ha

mračňák Theophrastův

laskavec žmindovitý

laskavec srstnatý

ambrozie peřenolistá

drchnička rolní

lebeda

řepka výdrol

kokoška pastuší tobolka

chrpa modrá

merlík bílý

pcháč oset

durman obecný

zemědým lékařský

svízel přítula

pěťour malokvětý

pěťour srstnatý

kakosty

kakost maličký

ibišek trojdílný

heřmánek pravý

heřmánkovec nevonný

bažanka roční

pomněnka rolní

mák vlčí

rdesno ptačí

opletka obecná

Název plevele Onyx Extra 1 l/ha

rdesno blešník

rdesno červivec

šrucha zelná

lilek černý

mléč zelinný

čistec rolní

ptačinec

penízek rolní

rozrazil břečťanolistý

rozrazil perský

violka rolní

řepeňdurkoman

oves hluchý

psárka polní

pýr plazivý

rosička krvavá

ježatka kuří noha

proso seté

lipnice roční

bér sivý

bér zelený

šáchor jedlý

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

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka

kukuřice
plevelejednoděložnéjednoleté, 
pleveledvouděložnéjednoleté

1 l /ha

AT
Kukuřice od: 12 BBCH, do: 18 BBCH 
Plevele od 09 BBCH, do: 14 BBCH 

0, 5 l/ha
(aplikace

opakovaná do
celkové dávky 1 l/ha)

5 L
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