
Nebo aplikujte nový 
preemergentní herbicid

Nimbus® Gold
A žábu líbat nemusíte.

 Moderní herbicidní formulace šetrná k řepce

  Účinkuje na široké spektrum plevelů díky třem 
vzájemně se doplňujícím účinným látkám

  Výborný i v suchých podmínkách 
a na rozdílných druzích půd

Polibte tuto žábu a plevel se promění 
v krásnou a silnou řepku.



Profi l produktu
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Unikátní formulace ZC

Jedinečnost této ready-mix formulace spočívá 
ve stabilizování účinných látek clomazone 
a dimethenamid-P ve formě kapsulí a smíchání 
těchto kapsulí se suspenzním koncentrátem 
účinné látky metazachlor. Díky stabilizaci je docí-
leno vynikající účinnosti a zároveň významného 
snížení rizika poškození porostu řepky a soused-
ních necílových rostlin.

Společnost BASF vám tak může nabídnout 
na trhu zcela jedinečný trojsložkový herbicid 
určený k preemergentní ochraně řepky.

Přípravek Nimbus® Gold představuje jedinečný herbicid 
určený pro preemergentní ošetření řepky. 

Kombinuje 3 účinné látky - metazachlor, dimethenamid-P 
a clomazone v moderní ZC formulaci 
(kombinace suspenze a kapsulí účinných látek).

Účinná látka g/l g/ha (2 l) Chemická skupina

Metazachlor 200 400 Chloracetamid

Dimethenamid-P 200 400 Chloracetamid

Clomazone 40 80 Oxazolidinon

Clomazone 
v kapslích

DMTA-P 
v kapslích

MTZ 
bez kapslí
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Nimbus® Gold vykazuje sníženou volatilitu
- menší pohyb clomazonu, nižší fytotoxicita
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Nimbus Gold 2,5 l/ha Butisan Max 2,5 l/ha

105
103

Přínos kapsulované formulace pro selektivitu
Nimbus® Gold ve srovnání s Butisan® Max

Moderní formulace minimalizuje fytotoxicitu
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Nízká fytotoxicita

Účinná látka clomazone bývá často zmiňována 
v souvislosti s vybělením vzcházejících 
rostlinek řepky a tím snížením potenciálního 
výnosu ošetřených porostů. V pokusech BASF 
byl porovnáván vliv přípravků Nimbus® Gold 
a Butisan® Max (který neobsahuje účinnou látku 
clomazone) na výnos řepky ozimé. Získané 
výsledky prokázaly, že clomazone stabilizovaný 
v ZC formulaci vykazuje nízkou úroveň 
fytotoxicity a Nimbus® Gold neovlivňuje negativně 

výnos pěstované řepky. Podobně byla sledována 
vzdálenost transportu těkajícího clomazonu 
od ošetřovaného porostu ze standardních 
kapsulovaných formulací a ZC formulace 
v přípravku Nimbus® Gold. Těkavost clomazonu 
ve formulaci ZC byla o 50 % nižší než je tomu 
ve standardních formulacích. Přestože tedy 
přípravek obsahuje účinnou látku clomazone, 
pro pěstovanou řepku a okolní porosty 
je bezpečný a riziko vybělení se minimalizuje.

Menší riziko pro řepku Menší riziko poškození necílových plodin
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Účinnost a doporučení k aplikaci

Neošetřená kontrola

Neošetřená kontrola

Neošetřená kontrola

Ošetřeno Nimbus® Gold 2,0 l/ha

Účinnost a doporučení k aplikaci

Registrovaná dávka přípravku Nimbus® Gold 
je 2,5 l/ha. Díky ideálně zvolenému poměru 
tří účinných látek v moderní formulaci je proti 
širokému spektru plevelů plně postačující aplikace 
2,0 l/ha (graf porovnání účinnosti 2,5 vs 2,0 l/ha 
Nimbus® Gold). Herbicid účinkuje jak proti klasic-
kému spektru plevelů jako jsou heřmánky, svízel, 
rozrazily, hluchavky, ptačince nebo chundelka, 
tak ale díky obsaženému dimethenamidu-P 
a clomazonu navíc také na kokošku, penízek, 
úhorník, hulevník, vlčí mák, svízel a kakosty.

Nimbus Gold  2,0–2,25 l/ha 

Vzcházení Časně post Post

Nimbus Gold 2,5 l/ha

Nimbus Gold 2,0 l/ha

Violka rolní

Chrpa modrák

Merlík bílý

Kakosty

Mák
vlčí

Svízel
přítula

Rozrazily

Chundelka metlice

Penízek rolníHeřmánek nevonný

Heřmánek pravý

Kokoška pastuší
tobolka

Hulevník
lékařský

Ptačinec
prostřední

Hluchavky

Úhorník lékařský
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Kombi efekt

Herbicidy nabízené společností BASF jsou uni-
kátní díky kombinaci účinných látek metazachlor 
a dimethenamid-P a v závislosti na zvolené 
technologii je doplňuje další partner (v případě 
přípravku Nimbus® Gold je to účinnná látka 
clomazone). Výhodou doplnění metazachloru 
(účinkuje na heřmánky, ptačinec, rozrazily, 

hluchavky, chundelku a další) o účinnou látku 
dimethenamid-P je rozšíření účinnosti na obtížně 
hubitelné plevele (kakosty, brukvovité plevele, 
mák) a též za nepříznivých podmínek. Cloma-
zone obsažený navíc v přípravku Nimbus® Gold 
zvyšuje účinnost na svízel, brukvovité a ptačinec.

Díky rozdílnému způsobu příjmu účinných látek 
vzcházejícími plevely působí metazachlor (příjem 
hlavně kořeny a klíčícími rostlinkami) a dimethe-
namid-P (příjem hlavně hypokotylem a děložními 
listy) společně a přinášejí vyšší spolehlivost kontroly 
plevelného spektra. To znamená, že účinek je zajiš-
těn i u plevelů, které klíčí z hlubších vrstev - plevely, 
které uniknou jedné účinné látce jsou zastaveny 
látkou druhou. Dochází ke kompletnímu zastavení 
růstu plevelů vzcházejících z různé hloubky půd-
ního profi lu. Toto je Kombi efekt - spolehlivá kon-
trola plevele nezávislá na rozdílných podmínkách.

Účinné látky dimethenamid-P a metazachlor 
mají rozdílnou pohyblivost v půdě. Metazachlor 
zůstává ve svrchní části ornice, dimethenamid-P 
je pohyblivější a dostane se hlouběji do půdního 
profi lu. I za podmínek nedostatku srážek 
po aplikaci je díky Kombi efektu zajištěna účin-
nost na plevele vzcházející z hloubky 4–8 cm, 
v případě dostatečných srážek a tím zvýšené 
mobility dimethenamidu-P jsou zasaženy plevely 
v hloubce až 12 cm!

Všechny v přípravku obsažené účinné látky se pak vzájemně doplňují 
v účinnosti na široké spektrum plevelů:

Metazachlor: DMTA-P: Clomazone:

Heřmánky
Ptačinec prostřední

Rozrazily
Hluchavky

Psárka polní
Chundelka metlice

Kakosty
Kokoška pastuší tobolka 

Mák vlčí 
Hluchavky

Úhorník mnohodílný
Penízek rolní

Hulevník lékařský

Penízek rolní
Kokoška pastuší tobolka

Svízel přítula
Ptačinec prostřední

Kombi efekt



6

Rozdíly v šíření a příjmu účinných látek zlepšují účinnost za sucha.
Kombi efekt zaručuje účinnost herbicidu Nimbus® Gold 

i v podmínkách suchého období po setí řepky ozimé

Pro předvedení 
mobility účinné 
složky byl použit 
půdní válec

 metazachlor (MTZ)

 dimethenamid-P (DMPA-P)

MTZ MTZ/Dmta-PMTZ MTZ/Dmta-P

Různá mobilita obou účinných látek umožňuje rozdílné rozmístění 
v půdním profi lu a tím kontrolu plevelů klíčících v různých hloubkách

Přínos dimethenamidu-P k účinnosti herbicidu za sucha
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Sumář účinnosti na široké spektrum plevelů, pokusy BASF

Suma srážek (mm) týden po aplikaci herbicidu

5–10 mm 10–15 mm 15–20 mm 20–25 mm

 Účinnost MTZ + CLOM    Účinnost MTZ + CLOM + DMTA-P

Kombi efekt -  Vysoká účinnost 
nezávislá na srážkách
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Kombinace metazachloru a DMTA-P si zachovává účinnost 
i při vyšším obsahu slámy v půdním profi lu

Spolehlivější kontrola plevelů v různě zpracovaných půdách 
a v různých půdních druzích

Bezorebné technologie zanechávají více poskliz-
ňových zbytků na povrchu po přípravě seťového 
lůžka, což je nepříznivé pro herbicidy s reziduální 
půdní účinností. Kombinace DMTA-P a MTZ 
přináší výhodu oproti samotné aplikaci MTZ 
z důvodu lepší mobility DMTA-P v půdě.

Podobné zkušenosti z mnoha pokusů poukazují na to, že Nimbus® Gold 
vykazuje vysokou účinnost nezávisle na půdním druhu.

Stabilita účinku v různých půdních podmínkách
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MATIN (11)

 Metazachlor plná dávka (1000 g úč. l./ha)
 MTZ (500 g úč. l.) + DMTA-P (500 g úč. l.)

půda písčitá půda písčitápůda hlinitá půda hlinitá

PAPRH (11)

 Nimbus Gold 2,5 l/ha
 metazachlor + clomazone 2,5 l/ha

 Nimbus Gold 2,5 l/ha
 metazachlor + clomazone 2,5 l/ha

MATIN (5)

0 t/ha slámy 2 t/ha slámy 4 t/ha slámy 8 t/ha slámy

PAPRH (5)

0 t/ha 2 t/ha 4 t/ha 8 t/ha

0 t/ha 2 t/ha 4 t/ha 8 t/ha

Kombi efekt -  Vysoká účinnost 
nezávislá na půdním druhu



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.

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

Typ formulace ZC (směs kapsulí a suspenzního koncentrátu)

Obsah účinné látky
Metazachlor (200 g/l) Dimethenamid-P (200 g/l)
Clomazone (40 g/l)

Dávkování 2,0–2,25 l/ha

Dávkování vody 100–400 l/ha

Plodina řepka ozimá

Termín aplikace Preemergentní ošetření do 3 dnů po zasetí

Účinnost
Široké spektrum plevelů včetně brukvovitých, 
kakostů a svízele přítuly

Typ

Obs

DDDáDáv

Dáv

Plod

Term

Účin

Profi l přípravku Nimbus® Gold


