


Translokacijski herbicid za zatiranje plevelov v koruzi

Sestava: nikosulfuron 60 g/L
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)



Osnovne informacije

• MOTIVELL EXTRA 6 OD je translokacijski foliarni herbicid iz skupine sulfonil sečnin.

• Uporablja se za zatiranje ozkolistnih in nekaterih širokolistnih plevelov v koruzi 

(razen v sladki koruzi),  po vzniku koruze in plevelov. 

• Odmerek: do 0,75 L/ha.

• Sestava: nikosulfuron 60 g/L.

• Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC).



rimsulfuron

Agrostis repens

Apera spica ventis

Digitaria sanguinalis

Echinochloa crus gali

Lolium

Panicum miliaceum

Poa annua

Setaria sp

Sorghum halepense

Nikosulfuron je najbolj
učinkovita sulfonil
sečnina za zatiranje
travnega plevela v 
koruzi.

Podatki francoskega tehničnega inštituta Arvalis

Spekter delovanja -
specialist za travni plevel

95-100%

85-95%

65-85%

<65%



Motivell Extra ima dobro ali koristno
delovanje na številne širokolistne plevele
(odličen partner v kombinaciji s Kambo –
Motivel Corn Pack)

rimsulfuron

Abutilon
Amaranthus

Atriplex
Capsella

Chenopodium
Datura

Fumaria officinalis
Lamium purpureum
Mercurialis annua

Polygonum aviculare
Polygonom convolvulus
Polygonum persicaria

Senecio vulgaris
Solanum nigrum
Stellaria media
Sinapis arvensis

Veronica

Ni podatka

Ni podatka

Podatki francoskega tehničnega inštituta Arvalis

Spekter delovanja -
koristno delovanje na širokolistni plevel

95-100%

85-95%

65-85%

<65%



• Edinstvena tehnologija formuliranja.

• Optimalna učinkovitost pri vseh vremenskih pogojih.

• Povečana učinkovitost.

• Optimalna ekonomičnost.

Nikosulfuron, ki se razlikuje 
od vseh drugih nikosulfuronov



Edinstvena tehnologija 
formuliranja

Patentirana OD formulacija

NikosulfuronNovi surfaktanti in stabilizatorji
omogočajo več aktivne snovi po L. 

Koformulanti
Novi koformulanti z novimi bolj aktivnimi stabilizatorji (izjemno

pomembno za stabiliziranje sulfonil sečnin!)

Adjuvanti
Optimizirani surfaktanti: hitrejši vnos a.s. v rastlino in

povečana učinkovitost (‘Oil technology’)

60 g/L



Vsebuje povsem specifične koformulante ter
kompleksni omočevalni sistem v visoko 
kakovostnem olju.

Edinstvena tehnologija 
formuliranja

Patentirana OD formulacija

Kompleksna formulacija 
celovito optimizira delovanje
pripravka zato:

✓ Lahko se uporabi:

100 mL/ha

x



Motivell 4 SC

Razlika se vidi že v 
skladišču!

Generični 4 SC

Stabilnost po 120 dneh skladiščenja

Edinstvena tehnologija 
formuliranja



Povprečna učinkovitost 6 OD formulacije v primerjavi s 4 SC formulacijami po posameznih letih v Franciji

Optimalna učinkovitost pri vseh
vremenskih pogojih
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učinkovitost na 
trave v %

EXTRA 6 OD 0,4 / EXTRA 6 OD 0,35 Generic Nicosulfuron

Velike razlike v letih z veliko 
osončenja in visokimi
temperaturami

→ izrazito boljši vnos
Motivella Extra 6 OD pri
različnih vremenskih
pogojih

generični nikosulfuroni



• Motivell Extra 6 OD ima pri 
različnih vremenskih pogojih
zanesljivo in robustno
delovanje!

• V primerjavi z vsemi drugimi 
nikosulfuroni se velike razlike 
pokažejo predvsem ob visokih 
temperaturah in nizki zračni 
vlagi. 

20%

6%

30%

7%

Rezultati poskusov iz Francije

Ugodni vremenski pogoji:
Visoka zračna vlaga (>70%)
Povprečna temperatura 21°C

Neugodni vremenski pogoji:
Nizka zračna vlaga (<50%)
Visoka temperatura >=28°C

Generični
4SC

Motivell
Extra 6OD

Generični
4SC

Motivell
Extra 6OD

Optimalna učinkovitost pri vseh
vremenskih pogojih



3 lonci z divjim sirkom(Sorghum halepense )

• 0 – netretirano

• 1 – nikosulfuron 4 SC (52 g a.s./ha)

• 2 –Motivell Extra 6 OD (39 g a.s./ha) 
(25% manj od 4 SC)

→ Optimalni pogoji glede temperature, vlage in zračne vlage)

Cilj preizkušanja:

• Primerjava hitrosti in učinkovitosti delovanja na divji sirek
(Sorghum halepense) med Motivell-om Extra 6 OD in generično
4 SC formulacijo

Varijante:
1 - generični 4 SC (1,3L/ha)
2 - Motivell Extra 6 OD (0,65L/ha)

Povečana učinkovitost
Agronomska fakulteta Beograd, Srbija, 2013



2 dni po škropljenju

• Pojav prvih znakov točkastih nekroz
pri Motivellu Extra 6 OD (varianta 2)

• Rastline škropljene z generičnim
nikosulfuronom 4 SC (varianta 1) še
ne kažejo simptomov

Motivell
Extra 6 OD

generični
4 SC

neškropljeno

Povečana učinkovitost
Agronomska fakulteta Beograd, Srbija, 2013



6 dni po škropljenju

• Simptomi variante 2 (Motivell
Extra 6 OD) so bistveno bolj
izraziti kot pri varianti 1 (generični
nikosulfuron 4 SC) 

→ 6 OD formulacija deluje hitreje
kot 4 SC formulacija!

Motivell
Extra 6 OD

generični
4 SC

neškropljeno

Povečana učinkovitost
Agronomska fakulteta Beograd, Srbija, 2013



12 dni po škropljenju

• Motivell Extra 6 OD ne samo, da 
deluje hitreje, kaže tudi boljšo
učinkovitost kot generični 4 SC
nikosulfuron

Končna ocena

Motivell Extra 6 OD nikosulfuron 4 SC neškropljeno

Povečana učinkovitost
Agronomska fakulteta Beograd, Srbija, 2013



Generični nikosulfuron z močilom

Povečana učinkovitost
Na polju



Nikosulfuron 4 SC

40 g/l 60 g/l

1,5 l/ha 0,65 l/ha

1,35 l/ha 0,6 l/ha

1,2 l/ha 0,55 l/ha

1 l/ha 0,5 l/ha

0,75 l/ha 0,4 l/ha

0,6 l/ha 0,35 l/ha

0,5 l/ha 0,3 l/ha

0,4 l/ha 0,25 l/ha
Matematika 
odmerjanja!

• Najmanj enaka učinkovitost Motivella Extra 6 OD v primerjavi z 
drugimi formulacijami se zagotovi s 25% manjšim odmerkom
nikosulfurona na hektar.

• Enostavno priporočilo: 
0,5 L Motivella Extra odgovarja učinkovitosti 1 L 4 SC formulacije! 
(to razmerje je pri višjih odmerkih celo večje zaradi  vzporedno
povečanega odmerka uporabljene količine močila in adjuvantov v 
Motivellu Extri, medtem ko je pri nižjih odmerkih to razmerje
nekoliko ožje – manjša količina močila in adjuvanatov)  

Povečana učinkovitost



• Sestavni del programa osnovnega škropljenja na osnovi herbicida BOTIGA

• Sestavni del paketa za osnovno škropljenje:

• Odlično orodje za korekcijska škropljenja:
• MOTIVELL EXTRA 6 OD je najboljši herbicid za kontrolo divjeg sirka, pirnice in enoletnega travnega plevala

kot so npr. kostreba in muhviči.

• UPORABA, ODMERKI
• 0,35-0,5 l/ha za enoletne trave (kostreba, muhviči)
• divji sirek, pirnica: 0,6-0,65 l/ha (enkratno škropljenje ali dvakratna split aplikacija)
• večji odmerek se uporablja kadar je ciljani plevel v kasnejših razvojnih fazah. 

maksimalni odmerek je 0,75 l/ha.

Priporočila za uporabo

✓ Lahko se uporabi:

100 ml/ha
Motivell Extra vsebuje optimiziran sistem za omočevanje
→ ne dodajati standardnih penetracijskih močil!



Motivell EXTRA 6 OD se povsem razlikuje od drugih pripravkov, ki vsebujejo nikosulfuron. 
Njegova uporaba nudi naslednje prednosti v profesionalni pridelavi koruze:

• polna učinkovitost pri vseh vremenskih pogojih,

• prilagodljivo odmerjanje vezano na prisotne plevele,

• optimiziran sistem omočevanja,

• najekonomičnejši nikosulfuron.

Prednosti



Obiščite spletno stran www.CertisBelchim.si


