
Defi nitivní zásah 
proti plevelům

•  Ověřený herbicid pro podzimní ošetření všech obilnin.
•  Specialista na trávy včetně rezistentních populací chundelky metlice.
•  Spolehlivá účinnost na dvouděložné plevele.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. www.syngenta.cz
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Více informací najdete na:

www.syngenta.cz

Defi® Evo 3,0 l/ha post (BBCH 13)

Neošetřená kontrola - ječmen ozimý

Defi® Evo 3,0 l/ha post (BBCH 11)

Neošetřená kontrola - pšenice ozimá

Definitivní zásah proti plevelům

•  Dvě herbicidní látky z různých chemických skupin
- prosulfokarb 667 g/l, diflufenikan 14 g/l

•  Účinnost na jednoděložné i dvouděložné plevele

•  Specialista na trávy včetně lipnice roční, jílku 
a chundelky metlice

•  Ideální přípravek do antirezistentních strategií

•  Možnost preemergentní i postemergentní aplikace

•  Doporučená dávka 3,0 l/ha

Účinnost na plevele (%)

Porovnání účinnosti 
Pšenice ozimá Pšenice ozimá (Trutnov)(Trutnov)

Ječmen ozimý (Trutnov)
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Výsledky pokusů z let 2017–2019 provedených v pšenici ozimé a ječmenu ozimém 
na GEP stanicích v České republice (10 pokusů zaměřeno na chundelku metlici 
a 7 na dvouděložné plevele s jarním hodnocením).

Aplikace byla provedena ve vývojové fázi  BBCH 10 (vzcházení)

Aplikace byla provedena ve vývojové fázi BBCH 12–13 (druhý–třetí list)


