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TOLIAN® TOP

Účinná látka: 500 g/l isoproturon 

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti chundelce 
metlici, psárce polní a jednoletým dvouděložným plevelům v pšenici a ječmeni
 
Balení:   4 x 5 l 
Registrační číslo:  přípravek je v registračním řízení 
Doba použitelnosti:  2 roky od data výroby 
Formulace:   suspenzní koncentrát pro ředění vodou

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Isoproturon ovlivňuje fotosyntézu, je absorbován listovou plochou i kořenovým systémem. 
Proto působí na vzešlé plevele i na teprve vzcházející. Prvními symptomy je žloutnutí okrajů  
a stáčení listů, k odumření rostlin dochází do 2–3 týdnů. Reziduální účinnost přípravku  
2–3 měsíce.

Volba následných plodin není omezena. 

SPEKTRUM ÚČINNOSTI 

Citlivé plevele 
Jednoděložné: chundelka metlice, psárka rolní, psineček výběžkatý, oves hluchý, lipnice  
roční, lipnice obecná, jílek mnohokvětý, sveřep střešní, bér zelený, lesknice

Dvouděložné: kokoška pastuší tobolka, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, merlíky, vlčí 
mák, výdrol řepky olejky, zemědým lékařský, hořčice rolní, kopretina osenní, pryskyřník rolní, 
kolenec rolní, kokrhel rolní

Odolné plevele 
hluchavky, rozrazily, svízel přítula. 

APLIKAČNÍ TERMÍN

Herbicid je možno aplikovat pouze na jaře.
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TOLIAN® TOP

 ÚČINNÁ LÁTKA:  500 g/l isoproturon
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DOPORUČENÍ K APLIKACI

Plodina  Škodlivý  Dávka l/ha  Poznámka  
 organizmus

Pšenice ozimá,  chundelka metlice, 1,5–2 od BBCH 21 do BBCH 29,  
ječmen ozimý,  plevele dvouděložné  max. 1x 
 jednoleté

V případě potřeby rozšíření herbicidní účinnosti proti dalším dvouděložným plevelům  
a svízeli přítule je možno aplikovat v kombinaci s dalšími přípravky:

Tolian Top 1,5–2 l/ha + Agritox 50 SL  1–1,5 l/ha 
   + Sekator  0,2–0,3 l/ha 
   + Grodyl 75 WG  20–30 g/ha 
    + Logran 20 WG  30,0–37,5 g/ha  
   + Kantor   0,1 l/ha 
   + Starane 250 EC  0,4–0,6 l/ha 
   + Granstar 75 WG  20–25 g/ha 
   + Stomp 330 E  3,0 l/ha

V ječmeni a pšenici se přípravek aplikuje maximálně 1x, a to od počátku odnožování až 
do konce odnožování. Vzhledem k tomu, že isoproturon je výrazněji přijímán listy plevelů a je 
rychleji odbouráván v půdě než chlortoluron, je ideálním herbicidem pro jarní hubení trávovi-
tých plevelů. Pro podzimní aplikaci je naopak vhodnější přípravek Toluron s účinnou látkou 
chlortoluron.

Jednoděložné plevele jsou nejcitlivější do stádia 4–5 listů. Neaplikovat v době, kdy se očeká-
vají silnější noční mrazy. 

Ošetření lze rovněž kombinovat s fungicidy proti chorobám pat stébel (Sportak HF), hnojivy 
(Thiomax, DAM 390 či Wuxal) a CCC.
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