
NAČIN DELOVANJA

Sredstvo RINIDI WG je selektivni herbicid iz skupine sulfonil sečninskih herbicidov in benzojske kisline. 
Sredstvo blokira biosintezo rastlinskega encima acetolaktat sintaze (ALS). Vsebuje tri aktivne snovi 
(nikosulfuron, rimsulfuron in dikamba), ki so skupaj bolj učinkovite kot bi bila vsaka posebej, uporabljena 
v polnem odmerku. Absorbira se skozi listje in se hitro porazdeli po celotni rastlini. Rast plevela preneha že 
nekaj ur po tretiranju, medtem ko se vidni znaki pojavijo v roku enega do dveh tednov (odvisno od pogojev 
za rast in občutljivosti plevela).

AKTIVNA SNOV: dikamba 55%, rimsulfuron 2,3%, nikosulfuron 9,2% 
FORMULACIJA: močljiva zrnca (WG) 
UPORABA NA: koruzi
UPORABA PROTI: enoletni širokolistni in ozkolistni plevel
ODMEREK: 440 g/ha
KARENCA: je zagotovljena s časom uporabe
PAKIRANJE: 440 g

NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo RINIDI WG se uporablja v koruzi za zatiranje enoletnega širokolistnega 
plevela ter nekaterih vrst ozkolistnega plevela v odmerku 440 g/ha ob porabi 200-400 L vode na ha. 

ČAS UPORABE: Tretira se po vzniku, ko ima koruza od 4 do 8 razvitih listov (BBCH 14-18). Plevel naj bo v fazi 
aktivne rasti, enoletni ozkolistni plevel naj bo v fazi 3-5 listov, enoletni širokolistni plevel pa v fazi 2-4 pravih 
listov.
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FITOTOKSIČNOST: Sredstvo lahko povzroča prehodno fitotoksičnost na koruzi v primeru prekrivanja 
škropilnih poti, neugodnih rastnih razmer ter v primeru prepozne uporabe. Znaki fitotoksičnosti (kloroze, 
zastoj rasti) nekaj tednov po tretiranju izginejo. O občutljivosti posameznih hibridov koruze na sredstvo 
RINIDI WG, možnem pojavu fitotoksičnost oz. vplivih na količino ter kakovost pridelka se je pred uporabo 
sredstva treba posvetovati z imetnikom registracije oz. zastopnikom za sredstvo.
 
MEŠANJE: Sredstvo se ne sme mešati z organofosfornimi insekticidi ter s sredstvi, ki vsebujejo aktivno snov 
bentazon. Sredstvo se lahko meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. V primeru mešanja z drugimi 
sredstvi ali pri uporabi na novih hibridih se je pred uporabo sredstva treba posvetovati z imetnikom registracije 
oz. zastopnikom za sredstvo. 

PICOUNT d.o.o.
Mošnje 2c | 4240 Radovljica
Tel.: 08 205 32 00 | Fax: 08 205 32 03
info@picount.si | www.picount.si


