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Porosty bez plevelů - snadněji to již nejde…

Výhody použití:
 Snadná aplikace rozhozem

 Použití ve velkém počtu druhů a kultivarů okrasných rostlin, keřů a jehličnanů

 Dobrá účinnost a dlouhá doba působení proti plevelům

RElVA GRANulE

Při nákupu 40 kg 
Relva Granule získáte 
rozmetadlo Solo 421 
ZDARMA



Vladimír Čech 606 044 482
Jan Hrbáček 606 075 979
Zdeněk Krejcar 606 075 980
Pavel Bureš 606 044 483
Tomáš Roubal 777 749 724
lenka Svobodová 606 102 121
Jiří Tihelka 606 102 141
Jiří Andr 601 222 021

Doporučení pro aplikaci
Relva Granule se aplikuje 
rovnoměrným rozhozem 
po ošetřované ploše 1× za sezónu 
v období od 1. 10. do 31. 1. 

Lesní dřeviny, lesní školky - 
ošetřované kultury musejí být 
min. 4 týdny zakořeněné.

Okrasné dřeviny - školky: 
na konečném stanovišti min. 1 rok, 
v případě sázení na jaře mohou být 
ošetřeny na podzim v roce výsadby.

Přípravek je vhodné aplikovat 
před zavlažováním nebo v době, 
kdy je očekáván déšť, protože 
herbicid je srážkami aktivován. 

Neaplikujte na zasněženou 
nebo umrzlou půdu 
- možnost fytotoxicity.

Nabídka okrasných rostlin je 
velká a jejich citlivost může být 
variabilní i v rámci jednoho druhu. 
Pokud u daného kultivaru nebyla 
získána žádná zkušenost s účinnou 
látkou propyzamide, měla by být 
provedena zkušební aplikace pro 
testování tolerance.

Nedoporučujeme použití herbicidu 
Relva Granule v následujících 
druzích okrasných rostlin: Coluta, 
Cornus alba, Cotoneaster, Escallonia, 
Kerria, Spirea spp.

Citlivost druhů a odrůd 
ošetřovaných dřevin konzultujte 
s držitelem registrace.

Relva Granule je reziduální herbicid ve formě 
granulí  k přímému použití rozhozem 
pro preemergentní hubení jednoletých 
dvouděložných a jednoděložných plevelů 
v lesnictví (lesní dřeviny, lesní školky), v městské 
vegetaci a v produkci okrasných dřevin

Působení
Relva Granule je systémový herbicid. Jednoděložné a dvou-
děložné plevele účinnou látku propyzamide absorbují přes 
kořenovou soustavu a ta je následně rozvedena v rostlině.

Spektrum účinnosti
Plevele citlivé: lipnice roční, pýr plazivý, medyněk vlnatý, 
medyněk měkký, poháňka hřebenitá, ovsík vyvýšený, psárka 
luční, lipnice obecná, tomka vonná, metlice trsnatá, třtina 
křovištní, opletka obecná, šťovík tupolistý, ptačinec prostřední, 
šťovík kadeřavý, přeslička rolní, rdesno červivec, kopřiva 
žahavka, psineček obecný, trojštět žlutavý, srha laločnatá, 
kostřavy, smilka, bezkolenec modrý, jílky sveřep měkký, bojínek 
luční, metlička křivolaká, lilek potměchuť, lilek černý, svízel 
přítula, pryskyřník plazivý, merlík bílý, rozrazily, šťovík menší

Plevele méně citlivé: zemědým lékařský, kokoška pastuší 
tobolka, šáchorovité

Použití a dávkování
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mísitelnost

Ol
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO

lesní dřeviny,
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