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Registrační číslo: 4191-1C
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Charakteristika
Pomocný prostředek na zlepšení přilnavosti a smáčivosti přípravků proti pleve-
lům ve formě emulzního koncentrátu mísitelného s vodou

Složení 
směs metylesterů mastných kyselin a alkylesteru kyseliny fosforečné

Použití v plodinách 
Dash® HC je určen k aplikaci v tank-mixu s herbicidními přípravky povolenými 
v ČR

Doporučené množství vody 
300 l/ha

Ochranná lhůta 
AT

Mísitelnost 

Dash® HC je kompatibilní s běžně používanými herbicidy. 

Balení:
k dostání pouze ve společném balení s přípravky:

Biathlon® 4D
0,5 kg HDPE nebo f-HDPE lahev 1 l (Biathlon 4D)
+ 5 l COEX kanystr (Dash® HC)

Cleravis®

2 x 5 l HDPE nebo f-HDPE kanystr (Cleravis)
+1 x 5 l COEX kanystr (Dash® HC)

Corum®

2 x 5 l HDPE nebo f-HDPE kanystr (Cleravis)
+2 x 5 l COEX kanystr (Dash® HC)

Stratos® Ultra
2 x 5l, PE/PA nebo f-HDPE kanystr (Stratos Ultra)
+2 x 5 l, COEX /HDPE kanystr (Dash® HC)
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Dash® HC S
1. ZPŮSOB ÚčINKU

Dash® HC přidaný do aplikační kapaliny zvyšuje smáčivost a přilnavost příprav-
ků na ochranu rostlin i odolnost proti smytí deštěm a zpomaluje odpařování apli-
kační kapaliny. Tím prodlužuje a zvyšuje účinnost herbicidů povolených v ČR.

2. REGISTROVANÁ APLIKACE

škodlivý organismus Dávka  
Dash® HC 
na ha

Ochranná 
lhůta

Při aplikaci s herbicidem na dvouděložné plevele 0,5–1 l AT
Při aplikaci s herbicidem na jednoleté jednodělož-
né plevele

1 l AT

Při aplikaci s herbicidem na vytrvalé jednoděložné 
plevele

1–2 l AT

3. DOPORUčENÍ K APLIKACI
Aplikační dávka herbicidního přípravku, který je aplikován se smáčedlem Dash® 
HC, musí být v souladu s etiketou.

Dash® HC nejdříve zřeďte asi desetinásobným množstvím vody a po důkladném 
promíchání nalijte do nádrže postřikovače, naplněné z části vodou. Připravenou 
aplikační kapalinu promíchejte a nádrž doplňte vodu na stanovený objem. 

4. OMEZENÍ
Nejsou známa žádná omezení. 

5. UPOZORNĚNÍ
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtě-
te označení a informace o přípravku.


