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•		UNIVERZÁLNY,	OSVEDČENÝ	A	SPOĽAHLIVÝ	
HERBICÍD	DO	OBILNÍN	A	KUKURICE

•		OBSAHUJE	DVE	ÚČINNÉ	LÁTKY	
S	ROZDIELNYM	MECHANIZMOM	PÔSOBENIA

•		OKAMŽITÝ	ÚČINOK	PROTI	
DVOJKLÍČNOLISTOVÝM	BURINÁM

HRAVO	
SI	PORADÍ	
S	BURINAMI	
V	OBILNINÁCH	
AJ	KUKURICI

www.sumiagro.sk

CERTO®



Herbicíd	určený	na	likvidáciu	odolných	
dvojklíčnolistových	burín	v	ozimných	
a	jarných	obilninách	a	kukurici.

Účinná látka:  250 g/kg tritosulfuron, 500 g/kg dicamba  

Prípravok CERTO je kombinovaný systémový herbicíd prijímaný predovšetkým listami, čiastočne aj cez korene burín.
V pôde sa účinné látky prípravku CERTO odbúravajú veľmi rýchle. Po jeho použití sa nemení pôdna mikroflóra, ani jej 
biologická aktivita.
Účinok sa prejaví po 3-5 dňoch zastavením rastu a buriny už v tomto štádiu prestávajú konkurovať plodine. Buriny 
postupne žltnú, v priebehu 2-3 týždňov úplne hynú. Účinok urýchľuje teplé a vlhké počasie.

Citlivé buriny: rumančeky, rumany, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, mak vlčí, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlíky, 
hluchavky, veroniky.

Odolné buriny: stavikrv vtáčí, fialka roľná a všetky trávovité buriny.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha
Ochranná

doba
Poznámka

pšenica ozimná, 
tritikale 

dvojklíčnolistové 
buriny, lipkavec

0,2 kg AT

0,2 kg + (0,1 l) AT (TM) Spartan

jačmeň jarný
dvojklíčnolistové 
buriny, lipkavec

0,15 kg AT

0,15 kg + (0,1l) AT (TM) Spartan

jačmeň ozimný, 
ovos siaty, raž 
ozimná

dvojklíčnolistové 
buriny, lipkavec

0,2 kg AT

0,2 kg + (0,1 l) AT (TM) Spartan

kukurica

dvojklíčnolistové 
buriny

0,2 kg AT

0,2 kg + (0,1 l) AT (TM) Spartan

dvojklíčnolistové 
buriny, jednoročné 
trávy, ježatka, pýr

0,2 kg  
+ (1,0 – 1,5 l)

(TM) Nisshin 4 SC

Odporúčania pre aplikáciu

Obilniny
Postrekuje sa v štádiu 2-6 listov burín (BBCH 12-16). Pri aplikácii na jar je najvýhodnejšie, keď sú ozimné obilniny v čase 
aplikácie v rastovej fáze od troch listov až do konca odnožovania (BBCH 13-29) jarné obilniny v rastovej fáze od 3 listov 
až do plného odnožovania (BBCH 13-25). 

Kukurica
Optimálny aplikačný termín je v rastovej fáze 3 až 8 listov (BBCH 13-18). Pri súčasnom výskyte trávovitých burín sa 
odporúča tank-mix kombinácia s prípravkom Nisshin 4 SC.

Ing. Adrián Janík
obchodný zástupca - západ
+421 917 495 638
adrian.janik@sumiagro.sk

Ing. Andrej Abrahám
obchodný a marketingový riaditeľ
+421 917 238 517
andrej.abraham@sumiagro.sk

Ing. Ján Cvopa
obchodný zástupca - stred, sever
+421 903 278 160
jan.cvopa@sumiagro.sk

Ing. Ján Murín
obchodný zástupca - juh
+421 905 411 561
jan.murin@sumiagro.sk

Ing. Dušan Konček
obchodný zástupca - východ
+421 907 941 378
dusan.koncek@sumiagro.sk

VYUŽITE NÁKUP CERTO® 
PROSTREDNÍCTVOM 
CENOVO ZVÝHODNENÝCH 
BALÍČKOV, PRI KTORÝCH 
UŠETRÍTE

Ďalšie výhody použitia

•  Komplexné riešenie dôležitých 
dvojklíčnolistových burín 
v obilninách aj kukurici

•  Bezproblémová miešateľnosť 
s inými účinnými látkami

•  Možný tank-mix aj s tekutým 
dusíkatým hnojivom typu 
DAM 390

•  Bez negatívneho vplyvu 
na následné plodiny

•  Výhodný pomer ceny a účinku

Certo	5 kg
Impulse	Gold	15 l

BALÍČEK
NA 25 ha

Nisshin	4	SC	30 l, Certo	4 kg
Spartan	2 l

BALÍČEK
NA 20 ha

zľava
5 %

zľava
21 %

CERTO®


