Aktivni učinkovini
• jodosulfuron-metil-natrij
• mezosulfuron-metil

Z eno potezo
do zmage!

Jodosulfuron-metil-natrij je najbolj učinkovit pri zgodnji
uporabi, ko imajo pleveli razvite 2–3 prave liste in vse do
začetka razraščanja plevelov (BBCH 13–25).
Mezosulfuron-metil deluje preko tal na nekatere
pomembne ozkolistne plevele, kot sta navadni
srakoperec in njivski lisičji rep.
Kombinacija obeh aktivnih učinkovin omogoča uporabo
pripravka že pri nizkih temperaturah (nad 5 °C). Za boljšo
absorbcijo aktivnih učinkovin v rastlino priporočamo
dodajanje močila.
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Prednosti
• One Pass – z enim prehodom boste zatrli vse
gospodarsko pomembne plevele!
• Nepremagljiva moč delovanja proti navadnemu
srakopercu (Apera spica-venti).
• Varovalo – močnejše delovanje na plevele, rastlina
ostane zaščitena in se nemoteno razvija naprej.
• Hitro delovanje – v rastlino se vpije že v 2 urah in ga dež
ne more več izprati.
• Neodvisno od vremenskih razmer deluje tudi pri nizkih
temperaturah in v sušnih razmerah.
• Fleksibilen – lahko ga mešate s fungicidi in z enim
tretiranjem zagotovite kvalitetno varstvo pred pleveli
in boleznimi.
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Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Naša
priporočila temeljijo na obsežnih in številnih poskusih. Svetujemo na osnovi najnovejših dognanj, vendar brez odgovornosti, ker sta uporaba in skladiščenje izven našega vpliva. Za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, ne jamčimo.
Brošura izraža stanje na dan 1. januar 2016. Morebitne napake, ki so nastale med tiskom brošure, niso izključene.

Hussar® Plus je NOV selektivni
herbicid, ki pripada skupini sulfonil
sečnin in ima med vsemi herbicidi
na trgu najširši spekter delovanja.
Pleveli v žitih vsako leto predstavljajo preglavice pridelovalcem žit, saj
posevkom odvzemajo hranilne snovi, vodo, prostor, svetlobo in posledično
zmanjšujejo količino in kakovost pridelka. V zadnjih letih največjo težavo v
ozimnih žitih povzroča navadni srakoperec (Apera spica-venti).
Odlični rezultati pri delovanju
na gospodarsko najpomembnejše plevele kot so:

ljuljka
(Lolium spp.)

enoletna latovka
(Poa annua)

navadni plešec
(Capsella bursa-pastoris)

plezajoča lakota
(Gallium aparine)

ogrščica
(Brassica napus)

nacepljenolistna krvomočnica
(Geranium dissectum)

Uporaba
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do zmage!
•
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Najnovejši član družine Hussar z izboljšanim delovanjem na plevele.
Nova aktivna učinkovina – mezosulfron.
Zanesljiv in enostaven za uporabo.
Varovalo – močnejše delovanje na plevele, rastlina pa ostane zaščitena in se nemoteno
razvija naprej.
• Fleksibilen – lahko ga mešate s fungicidi in z enim tretiranjem zagotovite kvalitetno varstvo
pred pleveli in boleznimi.
• Nepremagljiva moč delovanja proti navadnemu srakopercu (Apera spica-venti).
• Močilo – gratis!

Hussar® Plus uporabljamo za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela v ozimni
pšenici, rži in tritikali.
Optimalen čas uporabe pripravka Hussar® Plus je v obdobju, ko so širokolistni pleveli v
razvojni fazi od 2–4 listov, ozkolistni pleveli (npr. navadni srakoperec) pa od začetka do
sredine razraščanja. Navadni srakoperec kali že jeseni in v milih zimah se lahko razvije do faze
razraščanja in celo kolenčenja že zelo zgodaj spomladi (konec februarja / začetek marca).
Opazujte razvojno fazo plevelov in pri močni zapleveljenosti s travnimi pleveli škropite do
razvojne faze plevela prikazanega na sliki (foliji) levo.

• Za zatiranje navadnega srakoperca (Apera spici-venti) je izredno pomembna
pravočasna uporaba. Najboljše rezultate boste dosegli zgodaj spomladi
(ko je plevel v fazi od 2–3 razvite liste do faze razraščanja).
• Za boljše delovanje dodajte močilo Mero®, ki je že dodano gratis v pakiranju
in sicer 1 L/ha. Z dodajanjem močila Mero® najbolje prekrijemo rastline in
omogočimo hiter in nemoten vnos učinkovin.

1L

+

5 L = 5 ha

GRATIS!
prava kamilica
(Matricaria chamomilla)

nedišeča trirobka
(Matricaria inodora)

njivska spominčica
(Myosotis arvensis)

poljski mak
(Papaver rhoeas)

navadna zvezdica
(Stellaria media)

navadni srakoperec
(Apera spica-venti)

