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chundelky metlice 
díky 3 přínosům

tři BeneFity nejen 
proti chundelce 
a jejím rezistentním 
kmenům vám přinášejí:
•  Ještě lepší účinnost flufenacetu na trávovité 

plevele díky synergickému efektu s picolinafenem

• Flexibilitu použití bez rizika reziduí v půdě

•  Okamžitý kontaktní účinek i při nižších teplotách 
a v suchých podmínkách
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spektrum 

účinku 

výjimečnost 
picolinaFenu
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FlexiBilita

2

profil přípravku

druh přípravku kompletní herbicid 
pro podzimní ochranu obilnin

účinné látky flufenacet 240 g/l, picolinafen 100 g/l

Formulace SC suspenzní koncentrát

způsob účinku kontaktní a systémový

spektrum účinku chundelka metlice, psárka polní, 
lipnice roční, jílek mnohokvětý 
a dvouděložné plevele

registrace pšenice ozimá, žito ozimé 
a tritikale ozimé, ječmen ozimý

termín aplikace na podzim preemergentně nebo 
až do konce odnožování (BBCH 29)

srážky půdní vlhkost a srážky 
po aplikaci zvyšují účinnost

dávka přípravku 0,5 l/ha časně post, 1 l/ha PRE 
(proti psárce polní)

dávka vody 200–400 l/ha

neošetřeno
Foceno: 10.4. 2018 ZS Kujavy

pontos® nové řešení rezistentní chundelky metlice a dvouděložných plevelů

ošetřeno časně postemergentně přípravkem pontos® 0,5 l/ha 
Foceno: 10. 4. 2018 ZS Kujavy

2 způsoby příjmu 
účinné látky

picolinafen Flufenacet

-20 %

-20 %

-80 %

-80 %

BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace 
o přípravku. Tento materiál má pouze informativní 
charakter. Respektujte varovné věty a symboly uvedené 
v označení. Informace k přípravkům na ochranu rostlin 
a jejich používání jsou aktuální k datu vydání tohoto 
materiálu (říjen 2018) a mohou podléhat dalším změnám.

pontos®

nejen jeden přínos, ale tři

nová úroveň kontroly chundelky metlice v ozimých obilninách



Odlišný spůsob účinku 
než u sulfonylmočovin: 
vyšší účinnost na violku 

rolní, rozrazily a další

Krátká perzistence v půdě 
a bez reziduí pro následně 

pěstované plodiny

široké spektrum 
ochrany před trávovitými
a dvouděložnými plevely

FlexiBilita nová účinná 
látka picolinaFen

Pontos® poprvé kombinuje v jednom produktu 
flufenacet, což je jednička mezi účinnými 
látkami pro regulaci trávovitých plevelů, 
a pikolinafen, proti dvoděložným plevelům. 
Společně tyto dvě účinné látky zajišťují ochranu 
proti nejvýznamnějším plevelům ozimých 
obilnin. Pontos® je snadno aplikovatelný 
suspenzní koncentrát. Pontos® se aplikuje 
na podzim v preemergentní fázi plodiny 
až do fáze růstu 29 (konec odnožování).

Pontos® je herbicid, který se Vám přizpůsobí 
z hlediska časování aplikace, je méně závislý 
na počasí a nezanechává v půdě rezidua.

Nová učinná látka picolinafen zaskočí 
svou účinností i problematické plevele.

1.
přínos

 2.

 3.

• účinnost i při nižších teplotách a v suchých podmínkách

• okamžitě viditelná účinnost díky picolinafenu

• bez omezení pro rotaci plodin

• dobrá mísitelnost s tank-mix partnery

• registrace do všech ozimých obilnin (pšenice, ječmen, žito, tritikale)

pontos® 1,0 l/ha 

řešení proti psárce polní
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2.
přínos
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3.
přínos
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 2.

jednoděložné

Psárka polní

Chundelka metlice

Lipnice roční

Jílek mnohokvětý

dvouděložné

Svlačec rolní

Kamejka rolní

Violka rolní

Pomněnka rolní

Rozrazil rolní

Zemědým lékařský

Konopice polní

Heřmánky

Mák vlčí

Svízel přítula

Rdesno

Chrpa modrá

Lebeda

Výdrol řepky, i Clearfield®

Úhorník mnohodílný

Hluchavky

Ptačinec prostřední

doporučení k aplikaci na podzim

slabá dobrá

střední vynikající
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nové řešení proti rezistentní chundelce 
metlici a dvouděložným plevelům

aplikace postemerGentnĚ 
evropské pokusy 2011–2014
pontos® 0,5 l/ha

účinnost přípravku pontos® 
proti nejvýznamnějším plevelům

S přípravkem Pontos® neexistují žádná omezení pro rotaci plodin, které mají být zasety příští sezónu, 
a to díky pikolinafenu, který v půdě rychle degraduje a nezpůsobuje problémy s následným pěstováním 
nebo s tvorbou humusových látek v půdě. Přínosy jsou následující:

• Flexibilita, pokud jde o plánování střídání plodin

• Snížení rizik souvisejících s extrémním počasím

• Lepší organizace následující sezóny řepky olejky

• Výhoda oproti přípravkům obsahujícím diflufenican

Fáze růstu BBch

Řešení na šířící se rezistenci 
dvouděložných plevelůpicolinafen

Synergické působení 
flufenacetu a picolinafenu 
proti trávovitým plevelům

Flexibilita použití:
• účinnost i pri nízkých

teplotách
• okamžitá účinnost

Alternativa k diflufenicanu:
• jiný způsob účinku

pontos®

0,5 l/ha
pontos®

1,0 l/ha

spolehlivé řešení na chundelku metlici 

(i rezistentní), lipnici roční, nejčastější dvouděložné 

plevele, výdrol řepky, výdrol Clearfield® řepky, 

rozrazily, violku a zemědým lékařský* s kontaktním 

a reziduálním účinkem

pontos® 0,5 l/ha

*v případě některých dvouděložných plevelů (heřmánkovité plevele, svízel) doporučujeme tank-mix s přípravky na bázi chlorsulfuronu, iodosulfuronu, florasolamu a pod.


