
Z PLEVELŮ ZBYDE JEN TORZO

 Obsahuje 3 účinné látky vzájemně se doplňující

 Účinek i na jedno i dvouděložné plevele

 Flexibilní dávkování

 Dlouhodobé působení

 Vedlejší účinek na výdrol obilovin

TORSO je herbicid určený k hubení 

jednoletých jedno i dvouděložných 

plevelů v porostech řepky olejky ozimé. Je 

přijímán především prostřednictvím kořenů 

při vzcházení. Po aplikaci na půdu před 

vzejitím plevelů je přijímán klíčícími plevely 

a působí jejich odumření před nebo krátce 

po vyklíčení. Přípravek nejlépe účinkuje 

při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci 

za sucha se herbicidní účinek dostaví při 

pozdějších srážkách. Podle současných 

poznatků je TORSO dobře snášen všemi 

odrůdami řepky včetně tzv. dvounulových. 

Torso obsahuje tři účinné látky, které se svým 

působením vzájemně doplňují.

TORSO

Detaily produktu 
Účinná látka
metazachlor 214 g/l + chinmerak 71 g/l  
+ napropamid 206 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Novinka
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Pro dobrý herbicidní účinek je nezbytně nutná kvalitně připravená půda bez hrud s drobtovitou 

strukturou. Příliš kypré či hrudovité půdy je třeba uválet. Ošetření na kamenitých nebo 

hrudovitých půdách může být úspěšné pouze částečně, neboť semena plevelů klíčí zpod hrud 

nebo kamenů, aniž by se dostala do styku s herbicidem. Pro zajištění dobré snášenlivosti řepkou 

je třeba dodržet hloubku setí 1.5-2 cm a semena řepky musí být zakryta dostatečnou vrstvou 

drobtovité zeminy. Účinnost může být poněkud zbrzděna při přesušení povrchové vrstvy půdy.

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka

řepka olejka ozimé
plevele dvouděložné, 

plevele lipnicovité jednoleté
3,5 AT

Preemergentně,

max. 1x

Rozsah povoleného použití

TORSO

Pryšce  

Psárka rolní  

Ptačinec žabinec  

Rdesna  

Rosička krvavá  

Rozrazily  

Ředkev ohnice  

Starček obecný  

Svízel přítula  

Úhorník  

Violka rolní  

Zemědým lékařský  

TORSO

Béry  

Bažanka roční  

Heřmánkovec  

Heřmánky  

Hluchavka nachová  

Hulevník lékařský  

Chundelka metlice  

Ježatka kuří noha  

Kakost  

Kokoška pastuší tobolka  

Konopice rolní  

Laskavec ohnutý  

Lilek černý  

Lipnice roční  

Mák vlčí  

Merlík bílý  

Mléč zelinný  

Obiloviny - výdrol  

Opletka obecná  

Penízek rolní  

Peťoury  

Pcháč oset  

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

Doporučení pro aplikaci :

  dostatek srážek po aplikaci zvyšuje účinnost

  aplikujte na pozemek bez větších hrud a kamenů

  doporučená dávka 3 l/ha

  při dostatku srážek lze dávku snížit na 2,5 l/ha, vyšší dávku 3,5 l/ha
 aplikujte při horší vláhových podmínkách a při potřebě zvýšení 

účinnosti na zemědým lékařský.

  nevykazuje fytotoxicitu na řepku ani při pozdějších aplikacích


