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Výhody použití

 vyřeší všechny důležité plevele 
(heřmánkovité, rozrazily, svízel, 
brukvovité plevele)
 obsahuje účinnou látku petho-
xamid s minimem omezení 
 vhodný do antirezistentních 
programů
 bez omezení v OP II. st. (PHO)

 pěstování následných a náhrad-
ních plodin bez omezení
 bez omezení na svazích 
 bez omezení použitelnosti 
v následujících letech na témže 
pozemku

Působení přípravků

Successor 600 obsahuje účin-
nou látku pethoxamid, která patří 
do  skupiny chloracetamidů a  me-
chanizmus účinnosti je založen 
na  inhibici syntézy lipidů u  citli-
vých plevelů. Přípravek je přijímán 
především přes kořeny, ale i  hy-
pokotylem a  listy plevelných trav 
a  dvouděložných plevelů. Při post-
emergetním ošetření řepky z  hle-
diska růstové fáze plevelů může 
být přípravek aplikován v  širokém 
aplikačním oknu. Již vzešlé plevele 
jsou citlivé max. do  stádia dělož-
ních listů (první pár pravých listů), 
přípravek má reziduální účinnost 
i proti později vzcházejícím travám 
a  dvouděložným plevelům i  něko-
lik týdnům po  aplikaci. Při aplikaci 
na  vysušený půdní povrch nastu-
puje účinek po  následných sráž-
kách, které aktivují účinnou látku 
v  půdě. Přípravek Successor 600 

s  účinnou látkou pethoxamid je 

vhodný používat i  jako přerušo-

vač v  antirezistentních postřiko-

vých sledech. 

Herbicidní přípravek Successor 600 
se vyznačuje širokospektrální účin-
ností a zajišťuje dlouhodobou účin-
nost proti heřmánkům, heřmán-
kovcům, rmenům, hluchavkám, 
rozrazilům, pomněnce rolní, kokoš-
ce pastuší tobolce, lilku, laskavcům, 
pěťouru, ptačinci žabinci, chundel-
ce metlici, lipnici roční, úhorníku, 
chrpě a dalším plevelům.
Balíček Successor s  Comman-

dem obsahuje přípravek Com-
mand  36  CS, který je dostatečně 
znám v  dobré účinnosti proti sví-
zeli. Herbicidní balíček předsta-
vuje velice inovovanou formulaci 
osvědčené účinné látky clomazone, 
díky které je rozšířeno spektrum 
účinnosti na další plevele jako jsou 
merlíky, ptačinec žabinec, hluchav-
ky, kokoška, penízek, rdesna, star-
ček. Preemergentní aplikace těchto 
přípravků řeší kompletní spektrum 
plevelů. Successor 600 s Comman-
dem obsahuje 20 l Successor  600 

+ 2 l Command 36 CS na preemer-
gentní ošetření 10–13,33 ha řepky.

Balíček na 10–13 ha.

Osvědčená herbicidní kombinace pro 

základní preemergentní ošetření řepky.

Účinné látky

pethoxamid 600 g/l
clomazone 360 g/l
Balení

4 × 5 l COEX kanystr Successor 600
1 × 2 l COEX kanystr Command 36 CS

s Commandem
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Následné a náhradní plodiny

Z  hlediska pěstování následných / 
náhradních / plodin na  pozemcích 
ošetřených kombinací herbicidů 
Successor 600 + Command 36 CS 
lze pěstovat obilniny, kukuřici, jarní 
řepku, luskoviny, brambory, mák 
a cukrovku.

Návod k použití, dávkování Dávka vody 300–400 l/ha

Plodina Plevele Dávka přípravků/ha

Řepka olejka
Heřmánky, svízel přítula, hluchavky, 
brukvovité plevele a dvouděložné plevele

1,5–2,0 l Successor 600 

+ 0,15–0,2 l Command 36 CS

Balíček na 10–13 ha

Úhorník v řepce začíná být problém, 
řešení přináší Successor 600 v dávce 2 l/ha

Successor zajistí čistý porost řepky


