
SUMIMAX® 

Up!esn"ní pou#ití
Termín aplikace: 
SUMIMAX se pou!ívá preemergentn" nebo 
postemergentn" od# stadia, kdy první list prorá!í 
koleoptile (BBCH 10) do# stádia $ty% list& p'enice 
(BBCH 14). Nejlep'ího ú$inku se dosáhne p%i 
aplikaci krátce po#vzejití (BBCH p'enice 10–12), kdy 
plevele nep%ekro$í fázi d"lo!ních list&.

P!ípravek na$ochranu rostlin SUMIMAX je herbicid ve$form" ve$vod" 
smá%itelného prá&ku (WP) pro podzimní aplikaci v$ozimé p&enici proti 
jednod"lo#n'm a$dvoud"lo#n'm plevel(m a$pro aplikaci v$sóji.
Ú%inná látka:  flumioxazin 500 g/kg 
Balení:  PVAL sá$ek s#p%ípravkem v#mno!ství 60#g  

vlo!en( v#Al/PE sá$ku 

Zp(sob p(sobení
SUMIMAX p&sobí p%es p&du i# p%es listy. Ú$inek 
p%es p&du spo$ívá v#kontaktu vzcházejících plevel& 
s# vrchní vrstvou p&dy obsahující ú$innou látku. 
K# herbicidnímu ú$inku dochází ji! po# 1–3 dnech. 
Ú$inek urychluje slune$ní zá%ení a# dostate$ná 
p&dní vlhkost.

Rozsah povoleného pou#ití

Plodina Plevele Dávkování OL 
(dny)

Poznámka 
1) k$plodin" 
2) k$)O  
3) k$OL 

p'enice ozimá
plevele jednod"lo!né 
jednoleté, plevele 
dvoud"lo!né jednoleté

60 g/ha AT 1) od: 00 BBCH, do: 14 BBCH

OL - ochranná lh&ta
AT - ochranná lh&ta je dána odstupem mezi termínem aplikace a#sklizní.

Plodina Dávka vody Zp(sob aplikace Max. po%et aplikací 
v$plodin"

p'enice ozimá 200–600 l/ha post%ik 1)
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Spektrum ú%innosti 
Citlivé plevele: lipnice ro$ní, chundelka metlice, jílek 
mnohokv"t(, ho%$ice rolní, %edkev ohnice, lebedy, 
rdesna, kapustka obecná, hluchavky, he%mánkovité 
plevele, pta$inec !abinec, chrpa modrák, mák vl$í, 
violka rolní, rozrazily, pomn"nka rolní, koko'ka 
pastu'í tobolka, kakost m"kk(, v(drol %epky, 
kontryhel obecn(, konopice polní, star$ek obecn(, 
penízek rolní, vikev hu*atá, hulevník léka%sk(. 

Mén" citlivé plevele: svízel p%ítula, violka trojbarevná. 
Odolné plevele: p(r plaziv(, pchá$ rolní, lilek $ern(, 
laskavec ohnut(, trávy od#fáze BBCH 25 a#více. 

Aplikujte na# such( porost. Aplikace je mo!ná 
i# za#ni!'ích teplot, neaplikujte v'ak za#mrazu. P%i 

pou!ití p%ípravku nelze vylou$it po'kození plodiny.
Po# aplikaci se mohou vyskytnout lehké nekrózy 
na#'pi$kách list&, které nemají vliv na#v(nos. 
P"stování následn(ch plodin v# rámci b"!ného 
osevního postupu je mo!né bez omezení. 
V# p%ípad" p%ed$asné likvidace porostu lze jako 
náhradní plodinu pou!ít jarní obilniny, jarní %epku, 
%epu, kuku%ici a#brambory. 
P"stování meziplodin je mo!né. 

P%ípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté 
pozemky nebo pozemky ur$ené k#setí. 
Pou!ití v# mno!itelsk(ch porostech konzultujte 
s#dr!itelem povolení p%ípravku. 

Up!esn"ní roz&í!eného pou#ití p!ípravku 
povoleného dle §37 zákona %. 326/2004 Sb.:
Zp&sob pou!ití: pozemní post%ik 
Dávka vody: 200–600 l/ha 
Maximální po$et o'et%ení na# plodinu celkem: 1) 
za#vegetaci 

Doporu$en( $asn" postemergentní TM pro posílení 
ú$innosti na# vze'lé brukvovité plevele, zejména 
v(drol %epky:
60 g/ha SUMIMAX + 7,5 g/ha GROPPER

SUMIMAX® 

Roz&í!ené pou#ití p!ípravku povolené dle § 37 zákona %. 326/2004 Sb., v$plném zn"ní

Plodina Plevele Dávkování OL Poznámka 

sója lu'tinatá plevele jednod"lo!né, 
plevele dvoud"lo!né 0,08–0,1 kg/ha AT preemergentn"

max. 1)

AT - ochranná lh&ta (OL) je dána odstupem mezi termínem aplikace a#sklizní.
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