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Renesancia v ochrane obilnín pred trávovitými burinami FOXTROT

Technológia safeneru
Citlivosť obilnín na účinnú látkuk fenoxaprop-P-ethyl
je spojená so schopnosťou rastliny inaktivovať a degradovať 
herbicíd na menej aktívne zlúčeniny. V pšenici a najmä 
v jačmeni je miera inaktivácie nízka, čo znamená, že sa môže 
prejaviť poškodenie pestovanej plodiny. Za účelom zlepšenia 
selektivity účinnej látky fenoxaprop-P-ethyl v obilninách, je 
potrebný safener. 

Doteraz používané typy safenerov fenchlorazole a mefenpyr 
nahradila technológia v príravku FOXTROT safenerom 
Cloquintocet-mexyl.

Testovanie tohto safeneru rýchlo ukázalo účinok ochranného 
pôsobenia pri kombinácii s účinnou látkou Fenoxaprop-P-
ethyl. Tento účinok bol lepší v provnaní s látkou fenchlorazole 
a mefenpyr. 

Safener obsiahnutý v prípravku FOXTROT je optimalizovaný 
pre zabezpečenie vysokej selektivity za rôznych pestovateľs-
kých podmienok. FOXTROT obsahuje 69 g/L účinnej látky 
Fenoxaprop-P-ethyl a 34,5 g/L safeneru CLoquintocet-mexyl. 
Pomer 2:1 (účinná látka: safener) bol stanovený na základe 
rozsiahlych testov na jačmeni v rámci celej Európy.

Účinnosť rôznych safenerov je možné vidieť v grafe nižšie.

FOXTROT je post-emergentný herbicíd do obilnín proti trávovitým 
burinám. Obsahuje účinnú látku Fenoxaprop-P-ethyl.

Spôsob účinku
Fenoxaprop-P-ethyl patrí do skupiny tzv. „fops“ a „dims“ 
(aryloxyphenoxy) herbicídov inhibujúcich biosyntézu 
mastných kyselín nevyhnutných pre rast rastlín. FOXTROT je 
absorbovaný listami a rýchlo translokovaný v rámci rastliny.
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Obrázok 1. Fenoxaprop-P-ethyl

Obrázok 2. inhibícia syntézy mastných kyselín

Graf 4: Testovanie rôznych pomerov účinnej látky Fenoxaprop-
P-ethyl k safeneru Cloquintocet-mexyl v jačmeni pri bežnej 
dávke (1 l/ha) a 3 krát vyššej dávke  (3 l/ha). 

Obrázok 3. Cloquintocet-mexyl
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Účinnosť, bezpečnosť plodiny, multiodrodové testy a testy 
kompatibility boli preukázané na viac  ako 200 pokusoch 
v obilninách.  

Vyváženosť pomeru 2:1 v prípravku FOXTROT 
bola potvrdená na viac ako 200 rôznych 
odrodách.

Účinnosť prípravku FOXTRTOT proti psiarke bola preukázaná 
v 32 pokusoch v rámcu EU. 18 pokusov bolo vykonaných 
v jačmeni. Na neošetrenej kontrole presiahla výška psiarky 
výšku pestovanej obilniny a výmrv osiva buriny bol po zbere 

viditeľný na povrchu 
pôdy. Ovos hluchý ako 
hlavná trávovitá burina je 
prípravkom FOXTROT  
kontrolovaný od vyklíčenia 
do uzatvorenia porastu.

Potvrdený účinok
FOXTROT je účinný proti širokému spektru hlavných 
trávovitých burín s overenou účinnsťou.
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Ovos hluchý
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Najlepší účinok prípravku FOXTROT sa dosiane, keď buriny aktívne 
rastú a majú dodtatok biomasy, aby absorbovali fenoxaprop-P-
ethyl v čase aplikácie. V prípade zložitých rastových podmienok 
v pšenici je možné zlepšiť účinnosť pridaním adjuvantu.

Návod na použitie

Pri aplikácii prípravkov na báze účinnej látky fenoxaprop 
a diclofop na jačmeň je možné často vidieť žltnutie listov. 
V porovnaní so štandardom je u prípravku FOXTROT 
zaznamenaná vyššia selektivita.

Testovanie selektivity - v normálnych a dvojitých 
dávkach na jačmeň
31 pokusov v európe - 2005 a 2006

Graf 5. Pozorovaná fytotoxicita prejavujúca sa ako zažltnutie 
listov vymizla do  troch týždňov po  aplikácii a  nemala žiadny 
negatívny účinok na úrodu.

Graf 6. Kontrola psiarky obyčajnej

Graf 7. Kontrola ovsa hluchého v jarnom jačmeni v porovnaní 
so štandardami pri normálnej dávke - 7 pokusov v  Nemecku, 
UK a  Dánsku počas rokov 2005-2006. Spoľahlivo kontroluje 
v skorých ako aj neskorých fázach rastu.
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