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Opis
Tento vynález je z oblasti techniky prostriedkov na ochranu rastlín, ktoré sa môžu používať proti
škodlivým rastlinám, napríklad v rastlinných kultúrach, a ktoré ako účinné látky v herbicídnych
prostriedkoch obsahujú kombináciu aklonifenu a ďalšieho herbicídu.
Herbicídna účinná látka aklonifen (výrobca: Bayer CropScience) patrí do skupiny difenyléterov
a zmesi tejto skupiny s inými herbicídmi sú známe z literatúry: napríklad US 4394159 A, EP
0007482 A. V US 5858920 B sa okrem iného opisujú heteroaryloxyacetamidy v zmesi s
jednotlivými účinnými látkami, ako napríklad s herbicídom aklonifen, ale bez experimentálnych
údajov pre synergický účinok.
Herbicídna účinná látka aklonifen sa vyznačuje širokou účinnosťou proti jednoklíčnolistovým a
dvojklíčnolistovým škodlivým rastlinám a používa sa prevážne pred vzídením na vysiatych
a/alebo vysadených poľnohospodárskych alebo záhradníckych kultúrnych rastlinách, ako aj na
nekultivovaných plochách (napríklad pri obilí, ako je pšenica, jačmeň, raž, ovos, tritikale, ryži,
kukurici, prose, cukrovej repe, cukrovej trstine, repke, bavlne, slnečnici, sóje, zemiakoch,
paradajkach, fazuli, ľane, pastvinách, ovocných sadoch, plantážových kultúrach, zelených
plochách a trávnikoch, ako aj na miestach obytných a priemyselných objektov, koľajísk).
Ako jednotlivá účinná látka je aklonifen komerčne dostupný napríklad pod obchodnými názvami
Challenge®, Bandur®, Fenix® a Prodigio®. Okrem používania jednotlivej účinnej látky sú z
literatúry (napríklad AU 635599 B, AU 642986 B, AU 641500 B, AU 659028 B, AU 663028 B,
AU 712501 B, US 6046133 B, EP 0958742 A) známe a komerčne dostupné aj zmesi aklonifenu
s inými herbicídmi: zmes s amitrolom (napríklad Derby®, lllico TL Express®, Muleta®), s
izoxaflutolom (napríklad Acajou®, Lagon®, Merlin Combi®), s alachlórom (napríklad
Manager®), s flurtamonom (napríklad Nikeyl®), s oxadiargylom (napríklad Opalo®, Carioca®) a s
oxadiazónom (napríklad Phare®, Cline®).
Napriek dobrému účinku aklonifenu ako jednotlivej účinnej látky a v známych zmesiach stále
existuje potreba zlepšiť aplikačný profil tejto účinnej látky pri špeciálnych aplikáciách. Dôvody
sú rôznorodé, ako napríklad ďalšie zvýšenie účinnosti pri špeciálnych aplikáciách a pri rôznych
vlastnostiach pôdy, ako aj podmienkach zavlažovania, náraste kompatibility kultúrnych rastlín,
reakcii na nové výrobné techniky v jednotlivých kultúrach a/alebo rastúcom výskyte škodlivých
rastlín rezistentných voči herbicídom (napríklad obilia, ryže a kukurice, ale aj zemiakov,
slnečnice, hrachu, mrkvy a feniklu), napríklad s lokálnou rezistenciou („Target Site Resistance“,
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skratka: TSR), pričom populácie burín obsahujú biotypy so špecifickou lokálnou rezistenciou,
t. j. prirodzenými mutáciami v génovej sekvencii sa mení väzbové miesto na mieste účinku,
takže účinné látky sa už neviažu alebo sa viažu nedostatočne a nemôžu zodpovedajúcim
spôsobom reagovať), a zvýšenou metabolickou rezistenciou (skratka: EMR), pričom populácie
burín obsahujú biotypy s metabolickou rezistenciou, t. j. rastliny majú schopnosť rýchlejšie
metabolizovať účinné látky enzýmovými komplexmi, čo znamená, že účinné látky sú v rastline
rýchlejšie degradované). Podľa Akčného výboru pre herbicídnu rezistenciu (skratka HRAC),
pracovnej skupiny výskumného odvetvia, sa rezistencia voči schváleným účinným látkam
rozdeľuje podľa ich mechanizmu účinku (skratka MoA): napríklad skupina A podľa HRAC =
inhibítory acetylkoenzým-A-karboxylázy (MoA: ACCase) alebo skupina B podľa HRAC =
inhibítory acetolaktátsyntázy (MoA: ALS). Tieto zlepšenia aplikačného profilu môžu byť
významné tak jednotlivo, ako aj v kombinácii.
Jednou možnosťou na zlepšenie aplikačného profilu herbicídu môže byť kombinácia účinnej
látky s jednou alebo s niekoľkými inými vhodnými účinnými látkami. EP0257771 a
CN102599162 opisujú synergické herbicídne kompozície obsahujúce pendimethalín a
diflufenican. Ďalej FR2656984 a EP2611437 opisujú obzvlášť dobrú účinnosť kombinácií
obsahujúcich aklonifen. Pri kombinovanom používaní niekoľkých účinných látok sa však
objavujú pomerne časté javy chemickej, fyzikálnej a biologickej inkompatibility, napríklad
nedostatočná stabilita v spoločnej formulácii, rozklad účinnej látky, prípadne antagonizmus
účinných látok. Naproti tomu sú žiaduce kombinácie účinných látok s priaznivým profilom
účinku, vysokou stabilitou a pokiaľ možno synergicky zosilneným účinkom, ktorý umožňuje
zníženie aplikovaného množstva v porovnaní s jednotlivou aplikáciou účinných látok, ktoré sa
majú kombinovať. Rovnako sú žiaduce kombinácie účinných látok, ktoré všeobecne zvyšujú
toleranciu kultúrnych rastlín a/alebo ktoré sa môžu používať v špeciálnych výrobných
technikách. Zahŕňa to napríklad zníženie hĺbky výsevu, ktoré sa často nedá použiť kvôli
kompatibilite kultúry. Tým sa všeobecne dosahuje rýchlejšie vzídenie kultúry, znižuje sa riziko
choroby pri vzídení (ako napríklad Pythium a Rhizoctonia), zlepšuje sa schopnosť prezimovania
a stupeň odnožovania. Platí to aj pre neskorý výsev, ktorý by inak nebol možný kvôli riziku
kompatibility kultúry.
Úloha predkladaného vynálezu spočívala vo zlepšení aplikačného profilu herbicídnej účinnej
látky aklonifenu s ohľadom na:
-

zjednodušený spôsob aplikácie, ktorý by znížil náklady užívateľa a bol by šetrnejší k
životnému prostrediu;
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-

zlepšenie a aplikačnú flexibilitu bezpečnosti na pôdach s rôznymi vlastnosťami
(napríklad typ pôdy, vlhkosť);

-

zlepšenie a aplikačnú flexibilitu bezpečnosti pri rôznych podmienkach zavlažovania;

-

zlepšenie aplikačnej flexibility účinných látok od vzídenia až po vzídenie kultúrnych
rastlín a burín, najmä jednoklíčnolistových burín;

-

zlepšenie bezpečnosti účinku na rezistentných odrodách burín, čo by umožnilo novú
možnosť efektívneho riadenia rezistencie;

pričom v popredí sú najmä dve naposledy uvedené úlohy.
Úloha sa riešila poskytnutím herbicídnych prostriedkov obsahujúcich aklonifen a ďalšie
herbicídy pendimethalin a diflufenican.
Predmetom tohto vynálezu sú teda herbicídne prostriedky, ktoré obsahujú ako herbicídne účinné
zložky:
A) aklonifen (zložka A),
B)

pendimethalín (zložka B), a

C)

diflufenican (zložka C).

Účinné látky uvedené v tomto opise pod ich „bežným názvom“ (herbicídne účinné zložky) sú
známe napríklad z „The Pesticide Manual“, 15. vydanie 2009, alebo zo zodpovedajúcej verzie
„The e-Pesticide Manual“, verzia 5.2 (2008-2011), ktorú zverejnila Britská rada na ochranu
rastlín („British Crop Protection Council“, skratka: BCPC), a z „The Compendium of Pesticide
Common Names“ na internete (webová stránka: http://www.alanwood.net/pesticides/).
Herbicídne účinné zložky A, B a C sa ďalej uvádzajú spoločne ako „(jednotlivé) účinné látky“,
„(jednotlivé) herbicídy“ alebo ako „herbicídne zložky“ a sú známe ako jednotlivé látky alebo ako
zmes napríklad z „The Pesticide Manuál“, 15. vydanie (pozri vyššie) a majú tam nasledujúce
registračné čísla (skratka: „PM # ..“ s príslušným poradovým číslom zápisu („sequentiell entry
number“)):
-

zložka A: aklonifen (PM # 10), napríklad 2-chlór-6-nitro-3-fenoxybenzénamín;
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-

zložka B: pendimethalín (PM #660), napríklad N-(1-etylpropyl)-3,4-dimetyl-2,6dinitrobenzenamín;

-

zložka

C:

Diflufenican

(PM

#271),

napríklad

N-(2,4-difluórfenyl)-2-[3-

(trifluórmetyl)fenoxy]-3-pyridínkarboxamid.
Keď sa v rámci tohto opisu používa skrátená forma „bežného názvu“ účinnej látky, potom sú v
ňom - podľa použiteľnosti - zahrnuté vždy všetky bežné deriváty, ako sú estery a soli, a izoméry,
najmä optické izoméry, obzvlášť komerčná forma prípadne komerčné formy. Keď sa „bežným
názvom“ označuje ester alebo soľ, potom sú v ňom zahrnuté vždy aj všetky ostatné bežné
deriváty, ako sú iné estery a soli, voľné kyseliny a neutrálne zlúčeniny, a izoméry, najmä optické
izoméry, obzvlášť komerčná forma prípadne komerčné formy. Uvedené chemické názvy
zlúčenín označujú aspoň jednu zo zlúčenín zahrnutých v „bežnom názve“, často výhodnú
zlúčeninu.
Pokiaľ sa v tomto opise používa skratka „AS/ha“, znamená to „účinná látka na hektár“,
vzťahovaná na 100 % účinnú látku. Všetky percentá v tomto opise sú hmotnostné percentá
(skratka: „hmotn. %“) a pokiaľ nie je definované inak, vzťahujú sa na relatívnu hmotnosť
príslušnej zložky vzťahovanú na celkovú hmotnosť herbicídneho prostriedku (napríklad ako
formulácie).
Herbicídne prostriedky podľa tohto vynálezu majú herbicídne účinný obsah zložiek A, B a C a
môžu obsahovať ďalšie zložky, napríklad agrochemicky účinné látky zo skupiny insekticídov,
fungicídov a safenerov a/alebo prísad obvyklých pri ochrane rastlín a/alebo formulačných
pomocných látok, alebo sa môžu používať spolu s týmito látkami.
Vo výhodnom uskutočnení majú herbicídne prostriedky podľa tohto vynálezu ako zlepšenie
aplikačného profilu synergické účinky. Tieto synergické účinky sa môžu pozorovať napríklad v
prípade spoločnej aplikácie herbicídnych zložiek, môžu sa však často zistiť aj v prípade časovo
posunutej aplikácie („splitting“). Je možné aj používanie jednotlivých herbicídov alebo
kombinácií herbicídov v niekoľkých dávkach (postupná aplikácia), napríklad aplikácie pred
vzídením, po ktorých nasledujú aplikácie po vzídení, alebo včasnými aplikáciami po vzídení, po
ktorých nasledujú aplikácie pri strednom alebo neskorom vzídení. Výhodná je pritom spoločná
alebo včasná aplikácia účinných látok herbicídnych prostriedkov podľa tohto vynálezu.
Synergické účinky umožňujú zníženie aplikačných množstiev jednotlivých účinných látok,
vyššiu účinnosť pri rovnakom aplikovanom množstve, kontrolu doteraz nezaznamenaných
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druhov (medzier), predĺženie aplikačného časopriestoru a/alebo zníženie počtu potrebných
jednotlivých aplikácií a - ako výsledok pre užívateľa - ekonomicky a ekologicky výhodnejšie
systémy na kontrolu burín.
Aplikačné množstvá herbicídnych zložiek a ich derivátov v herbicídnom prostriedku sa môžu
pohybovať v širokom rozsahu. Pri aplikácií s aplikačnými množstvami 511 až 8500 g AS/ha
herbicídnych zložiek sa spôsobom pred vzídením a spôsobom po vzídení kontroluje pomerne
široké spektrum jednoročných a trvalých burín, burinových tráv a šachorovitých (Cyperaceae).
Aplikačné množstvá herbicídnych zložiek v herbicídnom prostriedku sú v hmotnostnom pomere
uvedenom nižšie:
(rozsah zložky A) : (rozsah zložky B) : (rozsah zložky C)
vo všeobecnosti (1 až 100) : (1 až 100) : (0,1 až 100),
výhodne (1 až 25) : (1 až 25) : (0,5 až 50),
obzvlášť výhodne (1 až 10) : (1 až 10) : (1 až 10).
Aplikačné množstvá príslušných herbicídnych zložiek v herbicídnom prostriedku sú:
-

zložka A: vo všeobecnosti 10 až 5000 g AS/ha, výhodne 80 až 3000 g AS/ha,
výhodnejšie 80 až 1000 g AS/ha aklonifenu;

-

zložka B: vo všeobecnosti 500 až 3000 g AS/ha, výhodne 500 až 2500 g AS/ha,
výhodnejšie 500 až 1200 g AS/ha pendimethalínu;

-

zložka C: vo všeobecnosti 1 až 500 g AS/ha, výhodne 10 až 300 g AS/ha, výhodnejšie
30 až 200 g AS/ha diflufenicanu.

Zodpovedajúcim spôsobom sa z vyššie uvedených aplikačných množstiev môžu vypočítať
hmotnostné percentá (hmotn. %) herbicídnych zložiek, vzťahované na celkovú hmotnosť
herbicídnych prostriedkov, ktoré môžu navyše obsahovať ďalšie zložky.
Herbicídne prostriedky podľa tohto vynálezu majú vynikajúcu herbicídnu účinnosť proti
širokému

spektru

hospodársky

významných

jednoklíčnolistových

a dvojklíčnolistových

škodlivých rastlín, ako sú buriny, burinové trávy alebo šachorovité, vrátane druhov, ktoré sú
rezistentné voči herbicídnym účinným látkam, ako napríklad glyfozátu, glufozinátu, atrazínu,
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inhibítorom

fotosyntézy,

imidazolinónovým

herbicídom,

sulfonylmočovinám,

(hetero-)aryloxy-aryloxyalkylkarboxylovým kyselinám prípadne -fenoxyalkylkarboxylovým
kyselinám (tzv. „Fops“), cyklohexándionoxímom (tzv. „Dims“) alebo inhibítorom auxínu.
Dokonca aj ťažko kontrolovateľné trvalé buriny, ktoré klíčia z pakoreňov („rhizomes“) alebo z
iných stálych orgánov, sú účinnými látkami dobre podchytené. Látky sa pritom môžu aplikovať
spôsobom pred zasiatím, spôsobom pred vzídením alebo spôsobom po vzídení, napríklad
spoločne alebo oddelene.
Konkrétnejšie sa uvádzajú niektorí zástupcovia jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových
burín, ktoré sa môžu kontrolovať herbicídnymi prostriedkami podľa tohto vynálezu bez toho,
aby týmto uvedením malo dochádzať k obmedzeniu na určité druhy.
Na strane jednoklíčnolistových druhov burín sú dobre podchytené napríklad Avena spp.,
Alopecurus spp., Apera spp., Brachiaria spp., Bromus spp., Digitaria spp., Lolium spp.,
Echinochloa spp., Leptochloa spp., Fimbristylis spp., Panicum spp., Phalaris spp., Poa spp.,
Setaria spp., ako aj šachorovité druhy zo skupiny jednoročných, a na strane trvalých druhov
Agropyron, Cynodon, Imperata ako aj Sorghum, rovnako ako trvalé šachorovité druhy.
Pri dvojklíčnolistových druhoch burín sa spektrum účinnosti rozširuje na druhy, ako napríklad
Abutilon spp., Amaranthus spp., Chenopodium spp., Chrysanthemum spp., Galium spp.,
Ipomoea spp., Kochia spp., Lamium spp., Matricaria spp., Pharbitis spp., Polygonum spp., Sida
spp., Sinapis spp., Solanum spp., Stellaria spp., Veronica spp. Eclipta spp., Sesbania spp.,
Aeschynomene spp. a Viola spp., Xanthium spp. zo strany jednoročných, ako aj Convolvulus,
Cirsium, Rumex a Artemisia pri trvalých burinách.
Keď sa zlúčeniny podľa tohto vynálezu aplikujú na povrch pôdy pred klíčením, potom sa buď
úplne zabráni vzídeniu sadeníc burín alebo buriny rastú, až kým nedosiahnu štádium
maternicových lístkov, potom sa však ich rast zastaví a nakoniec po uplynutí troch až štyroch
týždňov úplne odumierajú.
Pri aplikácii herbicídnych prostriedkov podľa tohto vynálezu na zelené časti rastlín spôsobom po
vzídení dochádza veľmi rýchlo po aplikácii k drastickému zastaveniu rastu a škodlivé rastliny
zostávajú v štádiu rastu v čase aplikácie alebo po určitom čase úplne odumierajú, takže týmto
spôsobom sa veľmi skoro a trvale odstraňuje konkurencia burín škodlivá pre kultúrne rastliny.
Herbicídne prostriedky podľa tohto vynálezu sa môžu aplikovať aj na ryžu vo vode a potom sa
absorbujú cez pôdu, výhonok a koreň.
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Herbicídne prostriedky podľa tohto vynálezu sa vyznačujú rýchlym nástupom a dlhotrvajúcim
herbicídnym účinkom. Odolnosť účinných látok v prostriedkoch podľa tohto vynálezu voči
dažďu je spravidla priaznivá. Obzvlášť výhodné je, že dávky zložiek A, B a C použité a účinné v
prostriedkoch podľa tohto vynálezu môžu byť nastavené tak nízko, že ich účinok na pôdu je
optimálne nízky. Preto je nie len možné ich používane v citlivých kultúrach, ale aj kontaminácia
podzemných vôd je prakticky vylúčená. Kombinácia účinných látok podľa tohto vynálezu
umožňuje podstatné zníženie požadovaného aplikačného množstva účinných látok.
Pri spoločnej aplikácii zložiek A, B a C v prostriedkoch podľa tohto vynálezu sa vo výhodnom
uskutočnení ako zlepšenie aplikačného profilu vyskytujú superaditívne (= synergické) účinky.
Účinok v kombináciách je pritom silnejší než očakávaný súčet účinkov použitých jednotlivých
herbicídov. Synergické účinky umožňujú vyššiu a/alebo dlhšiu účinnosť (trvalý účinok);
kontrolu širšieho spektra burín, burinových tráv a šachorovitých, niekedy len s jednou alebo s
niekoľkými

aplikáciami;

rýchlejší

nástup

herbicídneho

účinku;

kontrolu

doteraz

nezaznamenaných druhov (medzier); kontrolu napríklad druhov, ktoré majú toleranciu alebo
rezistenciu voči jednému alebo niekoľkým herbicídom; predĺženie času použiteľnosti a/alebo
zníženie počtu potrebných jednotlivých aplikácií prípadne zníženie aplikačného množstva a - ako
výsledok pre užívateľa - ekonomicky a ekologicky výhodnejšie systémy na kontrolu burín.
Vyššie uvedené vlastnosti a výhody sú potrebné pri praktickej kontrole burín, na udržiavanie
poľnohospodárskych/lesných/záhradníckych kultúr, lúk/pastvín alebo kultúr na získavanie
energie (bioplyn, bioetanol) bez nežiaducich konkurenčných rastlín a tým kvalitatívne a
kvantitatívne zaistiť a/alebo zvýšiť výnosy. Technický štandard je týmito novými kombináciami
v herbicídnych prostriedkoch podľa tohto vynálezu s ohľadom na opísané vlastnosti výrazne
prekonaný.
Napriek tomu, že herbicídne prostriedky podľa tohto vynálezu majú vynikajúcu herbicídnu
účinnosť proti jednoklíčnolistovým a dvojklíčnolistových škodlivým rastlinám, kultúrne rastliny
poškodzujú len nevýznamne alebo ich vôbec nepoškodzujú.
Okrem toho majú prostriedky podľa tohto vynálezu čiastočne vlastnosti regulácie rastu pri
kultúrnych rastlinách. Zasahujú regulačným účinkom do vlastného metabolizmu rastliny a preto
sa môžu používať na cielenú kontrolu rastlinných zložiek a na uľahčenie zberu, napríklad
vyvolaním vysušovania a potlačením rastu. Ďalej sú vhodné aj na všeobecnú reguláciu a
inhibíciu nežiaduceho vegetatívneho rastu bez toho, aby pritom usmrcovali rastliny. Inhibícia
vegetatívneho

rastu

zohráva

významnú

úlohu

pri

mnohých

jednoklíčnolistových

a
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dvojklíčnolistových kultúrach, pretože sa tým môžu znížiť zberové straty pri skladovaní alebo sa
im môže úplne zabrániť.
Na základe svojho zlepšeného aplikačného profilu sa prostriedky podľa tohto vynálezu môžu
používať aj na kontrolu škodlivých rastlín v kultúrach známych rastlín alebo v tolerantných
alebo geneticky modifikovaných kultúrnych a energetických rastlinách, ktoré sa majú vyvinúť.
Transgénne rastliny (GMO) sa spravidla vyznačujú zvláštnymi výhodnými vlastnosťami,
napríklad rezistenciou voči určitým pesticídom, najmä určitým herbicídom (ako napríklad
rezistenciou voči zložkám A, B a C v prostriedkoch podľa tohto vynálezu), napríklad
rezistenciou voči chorobám rastlín alebo pôvodcom chorôb rastlín, ako sú určité
mikroorganizmy, ako sú plesne, baktérie alebo vírusy. Ďalšie zvláštne vlastnosti sa týkajú
napríklad pozberaného materiálu, pokiaľ ide o množstvo, kvalitu, skladovateľnosť, zloženie a
obsah špeciálnych látok. Napríklad sú známe transgénne rastliny so zvýšeným obsahom škrobu
alebo so zmenenou kvalitou škrobu, alebo také, ktoré majú iné zloženie mastných kyselín
pozberaného materiálu. Ďalšie zvláštne vlastnosti môžu spočívať v tolerancii alebo rezistencii
voči abiotickým stresovým faktorom, napríklad teplu, chladu, suchu, soliam a ultrafialovému
žiareniu. Prostriedky podľa tohto vynálezu sa vzhľadom na svoje herbicídne a iné vlastnosti
môžu používať aj na kontrolu škodlivých rastlín v kultúrach známych rastlín alebo rastlín
získaných výberom ešte sa vyvíjajúcich mutantov, ako aj krížením mutagénnych a transgénnych
rastlín.
Konvenčné spôsoby výroby nových rastlín, ktoré majú v porovnaní s doteraz existujúcimi
rastlinami modifikované vlastnosti, spočívajú napríklad v tradičných šľachtiteľských spôsoboch
a v generovaní mutantov. Alternatívne sa nové rastliny s modifikovanými vlastnosťami môžu
získavať pomocou spôsobov génového inžinierstva (pozri napríklad EP 0221044 A, EP 0131624
A). V niekoľkých prípadoch sa napríklad opísali:
-

genetické zmeny kultúrnych rastlín s cieľom modifikovať škrob syntetizovaný v
rastlinách (napr. WO 92/11376, WO 92/14827, WO 91/19806);

-

transgénne kultúrne rastliny, ktoré sú rezistentné voči určitým herbicídom, najmä
glufozinátového typu (pozri napríklad EP 0242236 A, EP 242246 A) alebo
glyfozátového typu (WO 92/00377) alebo sulfonylmočovinového typu (EP 0257993 A,
US 5013659 A), alebo voči kombináciám alebo zmesiam týchto herbicídov
prostredníctvom génového stohovania („gene stacking“), ako sú transgénne kultúrne
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rastliny, napríklad kukurica alebo sója s obchodným názvom alebo označením
OptimumTM GATTM (ALS tolerantná voči glyfozátu);
-

transgénne kultúrne rastliny, napríklad bavlna, so schopnosťou produkovať toxíny
Bacillus thuringiensis (Bt-toxíny), ktoré spôsobujú, že rastliny sú rezistentné voči
určitým škodcom (EP 0142924 A, EP 0193259 A);

-

transgénne kultúrne rastliny s modifikovaným zložením mastných kyselín (WO
91/13972);

-

geneticky modifikované kultúrne rastliny s novými účinnými látkami alebo so
sekundárnymi látkami, napríklad s novými fytoalexínmi, ktoré spôsobujú zvýšenú
rezistenciu voči chorobám (EP 309862 A, EP 0464461 A);

-

geneticky modifikované rastliny so zníženou fotorespiráciou, ktoré majú vyššie výnosy
a vyššiu toleranciu voči stresu (EP 0305398 A);

-

transgénne kultúrne rastliny, ktoré produkujú farmaceuticky alebo diagnosticky dôležité
proteíny („molecular pharming“);

-

transgénne kultúrne rastliny, ktoré sa vyznačujú vyššími výnosmi alebo lepšou kvalitou;

-

transgénne kultúrne rastliny, ktoré sa vyznačujú kombináciami vyššie uvedených
nových vlastností (napríklad génového stohovania).

Početné techniky molekulárnej biológie, ktorými sa môžu pripravovať nové transgénne rastliny s
modifikovanými vlastnosťami, sú v podstate známe; pozri napríklad I. Potrykus & G.
Spangenberg (eds.), Gene Transfer to Plants, Springer Lab Manual (1995), Springer Verlag
Berlín, Heidelberg, alebo Christou, Trends in Plant Science 1 (1996) 423-431). Na takéto
rekombinantné manipulácie sa molekuly nukleových kyselín môžu zavádzať do plazmidov, ktoré
umožňujú mutagenézu alebo zmenu sekvencie rekombináciou sekvencií DNA. Pomocou
štandardných spôsobov sa napríklad môžu uskutočňovať výmeny báz, odstraňovania častí
sekvencií alebo pridávania prirodzených alebo syntetických sekvencií. Na vzájomné spojenie
fragmentov DNA sa na fragmenty môžu pripojiť adaptéry alebo spojky; pozri napríklad
Sambrook et al., 1989, Molecular Cloning, A Laboratory Manual, 2. vydanie, Cold Spring
Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY, alebo Winnacker „Gene und Klone“, 2.
vydanie, VCH Weinheim 1996.
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Príprava rastlinných buniek so zníženou aktivitou génového produktu sa môže dosiahnuť
napríklad expresiou aspoň jednej zodpovedajúcej antisense RNA, jednej sense RNA na
dosiahnutie spoločného potláčajúceho účinku alebo expresiou aspoň jedného vhodne
skonštruovaného ribozýmu, ktorý špecificky štiepi transkripty vyššie uvedeného génového
produktu.
Na tento účel sa na jednej strane môžu používať molekuly DNA, ktoré obsahujú celú kódujúcu
sekvenciu génového produktu, vrátane akýchkoľvek prítomných sprievodných sekvencií, ako aj
molekuly DNA, ktoré obsahujú len časti kódujúcej sekvencie, pričom tieto časti musia byť
dostatočne dlhé, aby spôsobili antisense účinok v bunkách. Je možné používať aj sekvencie
DNA, ktoré majú vysoký stupeň homológie s kódujúcimi sekvenciami génového produktu, ale
nie sú úplne identické.
Pri expresii molekúl nukleovej kyseliny v rastlinách môže byť syntetizovaný proteín
lokalizovaný v každom ľubovoľnom priestore rastlinnej bunky. Na dosiahnutie lokalizácie v
určitom priestore sa však kódujúca oblasť môže spojiť napríklad so sekvenciami DNA, ktoré
zaisťujú lokalizáciu v určitom priestore. Takéto sekvencie sú odborníkovi kvalifikovanému v
tejto oblasti známe (pozri napríklad Braun et al., EMBO J. 11 (1992), 3219-3227, Wolter et al.,
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85 (1988), 846-850, Sonnewald et al., Plant J. 1 (1991), 95-106).
Expresia molekúl nukleovej kyseliny môže prebiehať aj v organelách týchto rastlinných buniek.
Transgénne rastlinné bunky sa môžu regenerovať známymi technikami na celé rastliny. Pri
transgénnych rastlinách môže v podstate ísť o rastliny akéhokoľvek rastlinného druhu, t. j. tak
o jednoklíčnolistové, ako aj o dvojklíčnolistové rastliny. Tak sa môžu získavať transgénne
rastliny, ktoré majú vlastnosti modifikované nadmernou expresiou, potláčaním alebo inhibíciou
homológnych (= prirodzených) génov alebo génových sekvencií, alebo expresiou heterológnych
(= cudzích) génov alebo génových sekvencií.
Predmetom predkladaného vynálezu je ďalej spôsob kontroly nežiaduceho rastu rastlín
(napríklad škodlivých rastlín), výhodne v kultúrach rastlín, ako sú obilie (napríklad tvrdá a
mäkká pšenica, jačmeň, raž, ovos, ich kríženci, ako je tritikale, zasadená alebo vysiata ryža za
podmienok „upland“ alebo „paddy“, kukurica, proso, ako napríklad cirok), cukrová repa,
cukrová trstina, repka, bavlna, slnečnica, sója, zemiaky, paradajky, fazuľa, ako napríklad kerová
fazuľa a bôb, ľan, pastviny, ovocné sady, plantážové kultúry, zelené plochy a trávniky, ako aj
miesta obytných a priemyselných objektov, koľajísk, obzvlášť výhodne v jednoklíčnolistových
kultúrach, ako sú obilie, napríklad pšenica, jačmeň, raž, ovos, ich kríženci, ako je tritikale, ryža,
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kukurica a proso, ako aj v dvojklíčnolistových kultúrach, ako sú slnečnica, sója, zemiaky,
paradajky, hrach, mrkva a fenikel, pričom zložky A, B a C herbicídnych prostriedkov podľa
tohto vynálezu sa aplikujú spoločne alebo oddelene, napríklad pred vzídením (veľmi skorým až
neskorým), po vzídení alebo pred vzídením a po vzídení, na rastliny, napríklad na škodlivé
rastliny, na časti rastlín, na semená rastlín alebo na oblasť, na ktorej rastliny rastú, napríklad na
osevnú plochu.
Predmetom tohto vynálezu je aj používanie herbicídnych prostriedkov podľa tohto vynálezu
obsahujúcich zložky A, B a C na kontrolu škodlivých rastlín, výhodne v rastlinných kultúrach,
výhodne vo vyššie uvedených rastlinných kultúrach. Predmetom tohto vynálezu je aj používanie
herbicídnych prostriedkov podľa tohto vynálezu obsahujúcich zložky A, B a C na kontrolu
škodlivých rastlín rezistentných voči herbicídom (napríklad rezistencie TSR a EMR pri ALS a
ACCase), výhodne v rastlinných kultúrach, výhodnejšie vo vyššie uvedených rastlinných
kultúrach.
Predmetom tohto vynálezu je aj spôsob selektívnej kontroly škodlivých rastlín v rastlinných
kultúrach, výhodne vo vyššie uvedených rastlinných kultúrach, herbicídnymi prostriedkami
podľa tohto vynálezu obsahujúcich zložky A, B a C, ako aj ich používania.
Predmetom tohto vynálezu je aj spôsob kontroly nežiaduceho rastu rastlín herbicídnymi
prostriedkami podľa tohto vynálezu obsahujúcimi zložky A, B a C, ako aj ich používania, v
rastlinných kultúrach, ktoré sa získali genetickou modifikáciou (transgénnou) alebo výberom
mutantov, a ktoré sú rezistentní voči rastovým látkam, ako sú napríklad 2,4-D, dikamba, alebo
voči herbicídom, ktoré inhibujú esenciálne rastlinné enzýmy, napríklad acetolaktátsyntázu
(ALS), EPSP syntázu, glutamínsyntázu (GS) alebo hydroxyfenylpyruvátdioxygenázu (HPPD),
prípadne voči herbicídom zo skupiny sulfonylmočovín, glyfozátov, glufozinátov alebo
benzoylizoxazolov a analogických účinných látok, alebo voči ľubovoľným kombináciám týchto
účinných látok. Obzvlášť výhodne sa herbicídne prostriedky podľa tohto vynálezu môžu
používať v transgénnych kultúrnych rastlinách, ktoré sú rezistentné voči kombinácii glyfozátov a
glufozinátov, glyfozátov a sulfonylmočovín alebo imidazolinónov. Úplne obzvlášť výhodne sa
herbicídne prostriedky podľa tohto vynálezu môžu používať v transgénnych kultúrnych
rastlinách, ako sú napríklad kukurica alebo sója s obchodným názvom alebo označením
OptimumTM GATTM (ALS tolerantná voči glyfozátu).
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Predmetom tohto vynálezu je aj používanie herbicídnych prostriedkov podľa tohto vynálezu
obsahujúcich zložky A, B a C na kontrolu škodlivých rastlín, výhodne v rastlinných kultúrach,
výhodne vo vyššie uvedených rastlinných kultúrach.
Herbicídne prostriedky podľa tohto vynálezu a môžu používať aj neselektívne na kontrolu
nežiaduceho rastu rastlín, napr. v plantážnych kultúrach, na cestách, na námestiach, v
priemyselných alebo železničných objektoch; alebo selektívne na kontrolu nežiaduceho rastu
rastlín v kultúrach na výrobu energie (bioplyn, bioetanol).
Herbicídne prostriedky podľa tohto vynálezu môžu byť prítomné nie len v zmiešaných
formuláciách zložiek A, B a C a prípadne s ďalšími agrochemicky účinnými látkami, prísadami
a/alebo obvyklými formulačnými pomocnými látkami, ktoré sa potom na aplikáciu riedia
obvyklým spôsobom vodou, ale pripravujú sa aj ako takzvané nádržové zmesi spoločným
riedením oddelene formulovaných alebo čiastočne oddelene formulovaných zložiek vodou. Za
určitých okolností sa zmiešané formulácie môžu riediť inými kvapalinami alebo tuhými látkami
alebo sa môžu používať bez riedenia.
Zložky A, B a C alebo ich kombinácie sa môžu formulovať rôznymi spôsobmi v závislosti od
požadovaných biologických a/alebo fyzikálno-chemických parametrov. Ako všeobecné možnosti
formulácie prichádzajú do úvahy napríklad: poprašky (WP), koncentráty rozpustné vo vode,
emulgovateľné koncentráty (EC), vodné roztoky (SL), emulzie (EW), ako sú emulzie typu olej
vo vode a voda v oleji, postrekové roztoky alebo emulzie, suspenzné koncentráty (SC), disperzie,
olejové disperzie (OD), suspoemulzie (SE), práškové prostriedky (DP), moridlá, granuly na
posýpanie (GR) a pôdnu aplikáciu alebo granuly dispergovateľné vo vode (WG), formulácie s
extrémne nízkym objemom („Ultra-Low-Volume“), disperzie mikrokapsúl a voskov.
Tieto jednotlivé typy formulácií sú v podstate známe a opisujú sa napríklad v: „Manual on
Development and Use of FAO and WHO Specifications for Pesticides“, FAO and WHO, Rím,
Taliansko, 2002; Winnacker-Küchler, „Chemische Technologie“, zväzok 7, 4. vydanie, C.
Hanser Verlag Mníchov, 1986; van Valkenburg, „Pesticide Formulations“, Marcel Dekker N.Y.
1973; K. Martens, „Spray Drying Handbook“, 3. vydanie, G. Goodwin Ltd., Londýn, 1979.
Potrebné formulačné pomocné látky, ako sú inertné materiály, povrchovo aktívne činidlá,
rozpúšťadlá a ďalšie prísady, sú rovnako známe a opisujú sa napríklad v: Watkins, „Handbook of
Insecticide Dust Diluents and Carriers“, 2. vydanie, Darland Books, Caldwell N. J.; H. v.
Olphen, „Introduction to Clay Colloid Chemistry“, 2. vydanie, J. Wiley & Sons, N.Y.; Marsden,
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„Solvents Guide“, 2, vydanie, Interscience, N.Y. 1950; McCutcheon’s „Detergents and
Emulsifiers Annual“, MC Publ. Corp., Ridgewood N.J., Sisley & Wood, „Encyclopedia of
Surface Active Agents“, Chem. Publ. Co. Inc., N.Y. 1964; Schönfeldt, „Grenzflächenaktive
Äthylenoxidaddukte“, Wiss. Verlagsgesell., Stuttgart 1976; Winnacker-Küchler, „Chemische
Technologie“, zväzok 7, 4. vydanie, C. Hanser Verlag Mníchov, 1986.
Na základe týchto formulácií sa môžu pripraviť aj kombinácie s inými agrochemicky účinnými
látkami, ako sú fungicídy, insekticídy, ako aj safenery, hnojivá a/alebo regulátory rastu,
napríklad vo forme hotových formulácií alebo ako nádržové zmesi.
Popraškami (zmáčateľnými práškami) sú prípravky rovnomerne dispergovateľné vo vode, ktoré
okrem účinných látok, s výnimkou jedného alebo niekoľkých riedidiel alebo inertných
materiálov, obsahujú aj povrchovo aktívne činidlá iónového a/alebo neiónového typu (zmáčajúce
činidlá, dispergujúce činidlá), napríklad polyoxyetylované alkylfenoly, polyoxyetylované mastné
alkoholy alebo mastné amíny, kopolyméry propylénoxidu a etylénoxidu, alkánsulfonáty alebo
alkylbenzénsulfonáty alebo alkylnaftalénsulfonáty, lignínsulfonát sodný, 2,2’-dinaftylmetán-6,6’-disulfonát sodný, dibutylnaftalénsulfonát sodný alebo aj oleoylmetyltaurát sodný.
Emulgovateľné koncentráty sa pripravujú rozpustením účinných látok v organickom rozpúšťadle
alebo v zmesi rozpúšťadiel, napríklad v butanole, cyklohexanóne, dimetylformamide, acetofenóne, xyléne alebo aj v aromatických alebo alifatických uhľovodíkoch s vysokou teplotou varu
za pridania jedného alebo niekoľkých povrchovo aktívnych činidiel iónového a/alebo
neiónového typu (emulgujúcich činidiel). Ako emulgujúce činidlá sa napríklad môžu používať:
vápenaté soli alkylarylsulfónových kyselín, ako je dodecylbenzénsulfonát vápenatý, alebo
neiónové emulgujúce činidlá, ako sú polyglykolestery mastných kyselín, alkylarylpolyglykolétery, polyglykolétery mastných alkoholov, kopolyméry propylénoxidu a etylénoxidu, alkylpolyétery, sorbitanestery mastných kyselín, polyoxyetylénsorbitanestery mastných kyselín alebo
polyoxyetylénsorbitester.
Práškové prostriedky sa získavajú rozomletím účinnej látky s jemne distribuovanými tuhými
látkami, napríklad s mastencom, prírodnými ílmi, ako je kaolín, bentonit alebo pyrofyllit, alebo
kremelinou.
Suspenzné koncentráty sú suspenzie účinných látok na báze vody. Môžu sa napríklad pripraviť
mokrým mletím prostredníctvom komerčných perlových mlynov s prípadným pridaním
povrchovo aktívnych činidiel, ako sa už uviedli vyššie, napríklad pri iných typoch formulácií.
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Okrem suspendovanej účinnej látky prípadne suspendovaných účinných látok môžu byť vo
formulácii rozpustené aj ďalšie účinné látky.
Olejové disperzie sú suspenzie účinných látok na báze oleja, pričom olejom sa rozumie
akákoľvek organická kvapalina, napríklad rastlinné oleje, aromatické alebo alifatické
rozpúšťadlá alebo alkylestery mastných kyselín. Môžu sa pripraviť napríklad mletím za mokra
prostredníctvom komerčne dostupných guľových mlynov a prípadne pridaním ďalších
povrchovo aktívnych činidiel (zmáčajúcich činidiel, dispergujúcich činidiel), ako sa už uviedli
vyššie, napríklad pri iných typoch formulácií. Okrem suspendovanej účinnej látky prípadne
suspendovaných účinných látok môžu byť vo formulácii rozpustené aj ďalšie účinné látky.
Emulzie, napríklad emulzie typu olej vo vode (EW), sa môžu pripraviť napríklad pomocou
miešačiek, koloidných mlynov a/alebo statických miesičov zo zmesí vody a organických
rozpúšťadiel nemiešateľných s vodou a prípadne povrchovo aktívnych činidiel, ako sa už uviedli
vyššie, napríklad pri iných typoch formulácií. Účinné látky sú prítomné v rozpustenej forme.
Granuly sa môžu pripravovať buď rozstrekovaním účinnej látky na granulovaný inertný materiál
schopný adsorbovať, alebo nanesením koncentrátov účinnej látky pomocou lepidiel, napríklad
polyvinylalkoholu, sodnej soli polyakrylátu alebo aj minerálnych olejov, na povrch nosných
látok, ako je piesok, kaolinit, krieda, alebo granulovaného inertného materiálu. Vhodné účinné
látky sa môžu granulovať aj spôsobom obvyklým na výrobu granulovaných hnojív - keď je to
žiaduce v zmesi s hnojivami. Granuly dispergovateľné vo vode sa spravidla pripravujú
obvyklými spôsobmi, ako je sušenie rozprašovaním, granulovanie na fluidnom lôžku, tanierové
granulovanie, miešanie vysoko rýchlostnými miešačkami a vytlačovanie bez tuhého inertného
materiálu. Pokiaľ ide o prípravu tanierovo granulovaných, na fluidnom lôžku granulovaných,
vytlačovaných a rozprašovaných granúl, pozri napríklad postupy v „Spray-Drying Handbook“ 3.
vydanie, G. Goodwin Ltd., Londýn 1979; J. E. Browning, „Agglomeration“, Chemical and
Engineering 1967, strany 147 a ďalšie; „Perry’s Chemical Engineer’s Handbook“, 5. vydanie,
McGraw-Hill, New York 1973, strany 8-57.
Pokiaľ ide o ďalšie podrobnosti o formuláciách prostriedkov na ochranu rastlín, pozri napríklad
G. C. Klingman, „Weed Control as a Science“, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1961,
strany 81-96 a J. D. Freyer & S. A. Evans, „Weed Control Handbook“, 5. vydanie, Blackwell
Scientific Publications, Oxford, 1968, strany 101-103.
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Agrochemické formulácie obsahujú spravidla 0,1 až 99 hmotn. %, obzvlášť 2 až 95 hmotn. %,
účinných látok herbicídnych zložiek, pričom v závislosti od typu formulácie sú obvyklé
nasledujúce koncentrácie: V popraškoch je koncentrácia účinnej látky napríklad asi 10 až 95
hmotn. %, zvyšok do 100 hmotn. % pozostáva z obvyklých formulačných zložiek. Pri
emulgovateľných koncentrátoch môže byť koncentrácia účinnej látky napríklad 5 až 80 hmotn.
% Práškové formulácie obsahujú väčšinou 5 až 20 hmotn. % účinnej látky; postrekové roztoky
obsahujú asi 0,2 až 25 hmotn. % účinnej látky. Pri granulách dispergovateľných vo vode závisí
obsah účinnej látky sčasti od toho, či je účinná zlúčenina prítomná v kvapalnej alebo v tuhej
forme, a aké granulačné pomocné látky a plnivá sa používajú. Pri granulách dispergovateľných
vo vode leží obsah spravidla medzi 10 a 90 hmotn. % Okrem toho uvedené formulácie účinnej
látky prípadne obsahujú príslušné obvyklé adhézne činidlá, zmáčajúce činidlá, dispergujúce
činidlá, emulgujúce činidlá, konzervačné činidlá, činidlá proti mrazu a rozpúšťadlá, plnivá,
farbivá a nosiče, činidlá proti peneniu, činidlá potláčajúce odparovanie a činidlá, ktoré
ovplyvňujú hodnotu pH a viskozitu.
Herbicídna účinnosť herbicídnych kombinácií podľa tohto vynálezu sa môže zlepšiť napríklad
povrchovo aktívnymi činidlami, napríklad zmáčajúcimi činidlami z radu polyglykoléterov
mastných alkoholov. Polyglykolétery mastných alkoholov výhodne obsahujú 10 až 18 atómov
uhlíka v zvyšku mastných alkoholov a 2 až 20 etylénoxidových jednotiek v polyglykoléterovej
časti. Polyglykolétery mastných alkoholov môžu byť neiónové alebo iónové, napríklad vo forme
polyglykolétersulfátov alebo -fosfátov mastných alkoholov, ktoré sa používajú napríklad ako soli
alkalických kovov (napríklad sodné a draselné soli) alebo amónne soli, alebo aj ako soli kovov
alkalických zemín, ako sú horečnaté soli, ako sodná soľ diglykolétersulfátu C12/C14-mastného
alkoholu (Genapol® LRO, Clariant GmbH); pozri napríklad EP 0476555 A, EP 0048436 A, EP
0336151 A alebo US 4,400,196 A, ako aj Proc. EWRS Symp. „Factors Affecting Herbicidal
Activity and Selectivity“, 227-232 (1988). Neiónovými polyglykolétermi mastných alkoholov sú
napríklad polyglykolétery (C10-C18)-, výhodne (C10-C14)-mastných alkoholov obsahujúce 2 až
20, výhodne 3 až 15 etylénoxidových jednotiek (napríklad izotridecylalkohol-polyglykoléter),
napríklad z radu Genapol® X, ako je Genapol® X-030, Genapol® X-060, Genapol®X-080 alebo
Genapol® X-150 (všetky od Clariant GmbH).
Predkladaný vynález ďalej zahŕňa kombináciu zložiek A, B a C s vyššie uvedenými zmáčajúcimi
činidlami z radu polyéterglykolov mastných alkoholov, ktoré výhodne obsahujú 10 až 18 atómov
uhlíka v zvyšku mastného alkoholu a 2 až 20 etylénoxidových jednotiek v polyglykoléterovej
časti a môžu byť neiónové alebo iónové (napríklad ako polyglykolétersulfát mastného alkoholu).
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Výhodné sú sodná soľ diglykolétersulfátu C12/C14-mastného alkoholu (Genapol® LRO, Clariant
GmbH) a polyglykoléter izotridecylalkoholu, s 3 až 15 etylénoxidovými jednotkami, napríklad z
radu Genapol® X, ako je Genapol® X-030, Genapol® X-060, Genapol®X-080 alebo Genapol®
X-150 (všetky od Clariant GmbH). Ďalej je známe, že polyglykolétery mastných alkoholov, ako
sú polyglykolétery s neiónovým alebo s iónovým mastným alkoholom (napríklad
polyglykolétersulfáty mastných alkoholov), sú vhodné aj ako penetračné pomocné činidlá a ako
činidlá zvyšujúce účinok pre rad ďalších herbicídov, okrem iných aj pre herbicídy z radu
imidazolinónov (pozri napríklad EP 0502014 A).
Herbicídny účinok herbicídnych kombinácií podľa tohto vynálezu sa môže zvýšiť aj používaním
rastlinných olejov. Pod výrazom „rastlinné oleje“ sa rozumejú oleje z olejnatých rastlinných
druhov, ako je sójový olej, repkový olej, kukuričný olej, slnečnicový olej, bavlníkový olej,
ľanový olej, kokosový olej, palmový olej, olej z bodliakov alebo ricínový olej, najmä repkový
olej, ako aj ich transesterifikačné produkty, napríklad alkylestery, ako je metylester repkového
oleja alebo etylester repkového oleja.
Rastlinnými olejmi sú výhodne estery C10-C22-, výhodne C12-C20-mastných kyselín. Estermi
C10-C22-mastných kyselín sú napríklad estery nenasýtených alebo nasýtených C10-C22-mastných
kyselín, najmä s párnym počtom atómov uhlíka, napríklad kyseliny erukovej, kyseliny laurovej,
kyseliny palmitovej, a najmä C18-mastných kyselín, ako je kyselina stearová, kyselina olejová,
kyselina linolová alebo kyselina linolénová.
Príkladmi esterov C10-C22-mastných kyselín sú estery, ktoré sa získavajú reakciou glycerolu
alebo glykolu s C10-C22-mastnými kyselinami, aké sú obsiahnuté napríklad v olejoch z olejnatých
rastlín, alebo C1-C20-alkylestry C10-C22-mastných kyselín, aké sa môžu získavať napríklad
transesterifikáciou uvedených glycerolových alebo glykolových esterov C10-C22-mastných
kyselín s C1-C20-alkoholmi (napríklad s metanolom, etanolom, propanolom alebo butanolom).
Transesterifikácia sa môže uskutočňovať známymi spôsobmi, aké sa napríklad opisujú v Römpp
Chemie Lexikon, 9. vydanie, zväzok 2, strana 1343, Thieme Verlag Stuttgart.
Ako C1-C20-alkylestry C10-C22-mastných kyselín sú výhodné metylester, etylester, propylester,
butylester, 2-etylhexylester a dodecylester. Ako glykolové a glycerolové estery C10-C22-mastných kyselín sú výhodné jednotné alebo zmiešané glykolové estery a glycerolové estery
C10-C22-mastných kyselín, najmä mastných kyselín s párnym počtom atómov uhlíka, napríklad
kyseliny erukovej, kyseliny laurovej, kyseliny palmitovej, a najmä C18-mastných kyselín, ako je
kyselina stearová, kyselina olejová, kyselina linolová alebo kyselina linolénová.
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Rastlinné oleje môžu byť v herbicídnych prostriedkoch podľa tohto vynálezu obsiahnuté
napríklad vo forme komerčne dostupných formulačných prísad obsahujúcich olej, najmä na báze
repkového oleja, ako je Hasten® (Victorian Chemical Company, Austrália, ďalej len Hasten,
hlavná zložka: etylester repkového oleja), Actirob® B (Novance, Francúzsko, ďalej len Actirob
B, hlavná zložka: metylester repkového oleja), Rako-Binol® (Bayer AG, Nemecko, ďalej len
Rako-Binol, hlavná zložka: repkový olej), Renol® (Stefes, Nemecko, ďalej len Renol, hlavná
zložka: metylester repkového oleja) alebo Stefes Mero® (Stefes, Nemecko, ďalej len Mero,
hlavná zložka: metylester repkového oleje).
V ďalšom uskutočnení predkladaný vynález zahŕňa kombinácie zložiek A, B a C s vyššie
uvedenými rastlinnými olejmi, ako je repkový olej, výhodne vo forme komerčne dostupných
formulačných prísad obsahujúcich olej, najmä na báze repkového oleja, ako je Hasten®, Actirob®
B, Rako-Binol®, Renol® alebo Stefes Mero®.
Na používanie sa formulácie prítomné v komerčnej forme prípadne riedia obvyklým spôsobom,
napríklad pri zmáčateľných práškoch, emulgovateľných koncentrátoch, disperziách a granulách
dispergovateľných vo vode pomocou vody. Prípravky vo forme prachu, pôdne granuly alebo
granuly na posýpanie, ako aj rozprašovateľné formulácie sa obvykle pred použitím neriedia
ďalšími inertnými materiálmi.
Účinné látky sa môžu aplikovať na rastliny, na časti rastlín, na semená rastlín alebo na
kultivačnú plochu (na ornú pôdu), výhodne na zelené rastliny a na časti rastlín a prípadne navyše
na ornú pôdu. Jednou možnosťou aplikácie je spoločné aplikovanie účinných látok vo forme
nádržových zmesí, pričom optimálne formulované koncentrované formulácie jednotlivých
účinných látok sa v nádrži zmiešajú s vodou a výsledná postreková zmes sa aplikuje.
Spoločná herbicídna formulácia herbicídnych prostriedkov podľa tohto vynálezu so zložkami A,
B a C má výhodu ľahšej použiteľnosti, pretože množstvo zložiek je už nastavené v správnom
vzájomnom pomere. Okrem toho môžu byť pomocné látky vo formulácii optimálne navzájom
zladené.
A.

Príklady formulácií všeobecného typu

a)

Poprašok sa získa tým, že sa zmieša 10 hmotn. dielov účinnej látky/zmesi účinných
látok a 90 hmotn. dielov mastenca ako inertného materiálu a táto zmes sa rozomelie v
kladivovom mlyne.
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b)

Zmáčateľný prášok ľahko dispergovateľný vo vode sa získa tým, že sa zmieša 25
hmotn. dielov účinnej látky/zmesi účinných látok, 64 hmotn. dielov ílu obsahujúceho
kaolín ako inertného materiálu, 10 hmotn. dielov lignínsulfonátu draselného a 1 hmotn.
diel oleylmetyltaurátu sodného ako zmáčajúceho a dispergujúceho činidla a táto zmes sa
rozomelie v kolíkovom mlyne.

c)

Suspenzný koncentrát ľahko dispergovateľný vo vode sa získa tým, že sa zmieša 20
hmotn.

dielov

účinnej

látky/zmesi

účinných

látok

s

5

hmotn.

dielmi

tristyrylfenolpolyglykoléteru (Soprophor BSU), s 1 hmotn. dielom lignínsulfonátu
sodného (Vanisperse CB) a so 74 hmotn. dielmi vody a táto zmes sa rozomelie v
guľovom mlyne na jemnosť menšiu než 5 mikrónov.
d)

Olejová disperzia ľahko dispergovateľná vo vode sa získa tým, že sa zmieša 20 hmotn.
dielov účinnej látky/zmesi účinných látok so 6 hmotn. dielmi alkylfenolpolyglykoléteru
(Triton® X 207), s 3 hmotn. dielmi izotridekanolpolyglykoléteru (8 EO) a so 71 hmotn.
dielmi parafínového minerálneho oleja (rozsah teploty varu napríklad asi 255 až 277 °C)
a táto zmes sa rozomelie v guľovom mlyne na jemnosť menšiu než 5 mikrónov.

e)

Emulgovateľný koncentrát sa získa z 15 hmotn. dielov účinnej látky/zmesi účinných
látok, 75 hmotn. dielov cyklohexanónu ako rozpúšťadla a 10 hmotn. dielov
oxetylovaného nonylfenolu ako emulgujúceho činidla.

f)

Granuly dispergovateľné vo vode sa získajú tým, že sa zmieša
75 hmotn. dielov účinnej látky/zmesi účinných látok,
10 hmotn. dielov lignínsulfonátu vápenatého,
5 hmotn. dielov laurylsulfátu sodného,
3 hmotn. diely polyvinylalkoholu, a
7 hmotn. dielov kaolínu,
táto zmes sa rozomelie v kolíkovom mlyne a získaný prášok sa granuluje na fluidnom
lôžku za postrekovania vodou ako granulačnou kvapalinou.

g)

Granuly dispergovateľné vo vode sa získajú aj tým, že v koloidnom mlyne sa
homogenizuje a predbežne drví
25 hmotn. dielov účinné látky/zmesi účinných látok,
5 hmotn. dielov 2,2’-dinaftylmetán-6,6’-disulfonátu sodného,
2 hmotn. diely oleylmetyltaurátu sodného,
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1 hmotn. diel polyvinylalkoholu,
17 hmotn. dielov uhličitanu vápenatého, a
50 hmotn. dielov vody,
a potom sa táto zmes rozomelie v perlovom mlyne a takto získaná suspenzia sa
pomocou jednozložkovej trysky rozprašuje a suší v rozprašovacej veži.
B.

Biologické príklady

a)

Opisy spôsobov

Skleníkové experimenty
V štandardnom experimente sa semená rôznych burín a biotypov (pôvodov) burinových tráv
zasadili do nádoby s priemerom 8 až 13 cm naplnenej prirodzenou zeminou štandardnej poľnej
pôdy (hlinitý kal, nesterilný) a pokryli sa asi 1 cm krycou vrstvou pôdy. Nádoby sa potom
kultivovali v skleníku (12 až 16 h svetla, teplota cez deň 20 až 22 °C, teplota v noci 15 až 18 °C)
až do času aplikácie. Nádoby sa ošetrili na laboratórnom postrekovom páse postrekovými
zmesami s prostriedkami podľa tohto vynálezu, zmesami doterajšieho stavu techniky prípadne
jednotlivo aplikovanými zložkami. Aplikácia účinných látok alebo kombinácií účinných látok
formulovaných ako WG, WP, EC alebo inak prebiehala v zodpovedajúcich štádiách rastu rastlín.
Množstvo vody na aplikáciu postrekom bolo 100 až 600 l/ha. Po ošetrení sa rastliny umiestnili
späť do skleníkov.
Asi 3 týždne po aplikácii sa účinok na pôdu alebo/a na listy vyhodnotil vizuálne podľa stupnice 0
až 100 % v porovnaní s neošetrenou kontrolnou skupinou: 0 % = žiadny viditeľný účinok v
porovnaní s neošetrenou kontrolnou skupinou; 100 % = úplný účinok v porovnaní s neošetrenou
kontrolnou skupinou.
(Poznámky: Výraz „semená“ zahŕňa aj vegetatívne formy rozmnožovania, ako napríklad časti
pakoreňov, používané skratky: h svetla = čas osvetlenia v hodinách, g AS/ha = gramy účinnej
látky na hektár, l/ha = litre na hektár, S = citlivý, R = rezistentný)
1.

Účinok na buriny pred vzídením: Semená rôznych burín a biotypov (pôvodov)
burinových tráv sa zasadili do nádoby s priemerom 8 až 13 cm naplnenej prirodzenou
zeminou štandardnej poľnej pôdy (hlinitý kal, nesterilný) a pokryli sa asi 1 cm krycou
vrstvou pôdy. Nádoby sa potom kultivovali v skleníku (12 až 16 h svetla, teplota cez
deň 20 až 22 °C, teplota v noci 15 až 18 °C) až do času aplikácie. Nádoby sa v štádiu
semien/rastlín BBCH 00-10 ošetrili na laboratórnom postrekovom páse postrekovými
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zmesami s prostriedkami podľa tohto vynálezu, zmesami prípadne jednotlivo
aplikovanými zložkami ako WG, WP, EC alebo inými formuláciami. Množstvo vody na
aplikáciu postrekom bolo 100 až 600 l/ha. Po ošetrení sa rastliny umiestnili späť do
skleníkov a podľa potreby sa pohnojili a zavlažili.
2.

Účinok na buriny po vzídení: Semená rôznych burín a biotypov (pôvodov) burinových
tráv sa zasadili do nádoby s priemerom 8 až 13 cm naplnenej prirodzenou zeminou
štandardnej poľnej pôdy (hlinitý kal, nesterilný) a pokryli sa asi 1 cm krycou vrstvou
pôdy. Nádoby sa potom kultivovali v skleníku (12 až 16 h svetla, teplota cez deň 20 až
22 °C, teplota v noci 15 až 18 °C) až do času aplikácie. Nádoby sa v rôznych štádiách
semien/rastlín BBCH medzi 11-25, t. j. spravidla medzi dvoma až tromi týždňami po
začiatku ich pestovania, ošetrili na laboratórnom postrekovom páse postrekovými
zmesami s prostriedkami podľa tohto vynálezu, zmesami prípadne jednotlivo
aplikovanými zložkami ako WG, WP, EC alebo inými formuláciami. Množstvo vody na
aplikáciu postrekom bolo 100 až 600 l/ha. Po ošetrení sa rastliny umiestnili späť do
skleníkov a podľa potreby sa pohnojili a zavlažili.

3.

Selektívny účinok na buriny pred vzídením: Semená rôznych druhov (pôvodov) kultúr
sa zasadili do nádoby s priemerom 8 až 13 cm naplnenej prirodzenou zeminou
štandardnej poľnej pôdy (hlinitý kal, nesterilný) a pokryli sa asi 1 cm krycou vrstvou
pôdy. Nádoby sa potom kultivovali v skleníku (12 až 16 h svetla, teplota cez deň 20 až
22 °C, teplota v noci 15 až 18 °C) až do času aplikácie. Nádoby sa v štádiu
semien/rastlín BBCH 00-10 ošetrili na laboratórnom postrekovom páse postrekovými
zmesami s prostriedkami podľa tohto vynálezu, zmesami prípadne jednotlivo
aplikovanými zložkami ako WG, WP, EC alebo inými formuláciami. Množstvo vody na
aplikáciu postrekom bolo 100 až 600 l/ha. Po ošetrení sa rastliny umiestnili späť do
skleníkov a podľa potreby sa pohnojili a zavlažili.

4.

Selektívny účinok na buriny po vzídení: Semená rôznych druhov (pôvodov) kultúr sa
zasadili do nádoby s priemerom 8 až 13 cm naplnenej prirodzenou zeminou štandardnej
poľnej pôdy (hlinitý kal, nesterilný) a pokryli sa asi 1 cm krycou vrstvou pôdy. Nádoby
sa potom kultivovali v skleníku (12 až 16 h svetla, teplota cez deň 20 až 22 °C, teplota v
noci 15 až 18 °C) až do času aplikácie. Nádoby sa v rôznych štádiách semien/rastlín
BBCH medzi 11-32, t. j. spravidla medzi dvoma až štyrmi týždňami po začiatku ich
pestovania, ošetrili na laboratórnom postrekovom páse postrekovými zmesami s
prostriedkami podľa tohto vynálezu, zmesami prípadne jednotlivo aplikovanými
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zložkami ako WG, WP, EC alebo inými formuláciami. Množstvo vody na aplikáciu
postrekom bolo 100 až 600 l/ha. Po ošetrení sa rastliny umiestnili späť do skleníkov a
podľa potreby sa pohnojili a zavlažili. Nádoby sa kultivovali v skleníku (12 až 16 h
svetla, teplota cez deň 20 až 22 °C, teplota v noci 15 až 18 °C).
5.

Účinok na buriny pred vzídením a po vzídení pri rôznych kultivačných podmienkach:
Semená rôznych burín a biotypov (pôvodov) burinových tráv sa zasadili do nádoby s
priemerom 8 až 13 cm naplnenej prirodzenou zeminou štandardnej poľnej pôdy (hlinitý
kal, nesterilný) a pokryli sa asi 1 cm krycou vrstvou pôdy. Nádoby sa potom kultivovali
v skleníku (12 až 16 h svetla, teplota cez deň 20 až 22 °C, teplota v noci 15 až 18 °C) až
do času aplikácie. Nádoby sa v rôznych štádiách semien/rastlín BBCH medzi 00-25
ošetrili na laboratórnom postrekovom páse postrekovými zmesami s prostriedkami
podľa tohto vynálezu, zmesami prípadne jednotlivo aplikovanými zložkami ako WG,
WP, EC alebo inými formuláciami. Množstvo vody na aplikáciu postrekom bolo 100 až
600 l/ha. Po ošetrení sa rastliny umiestnili späť do skleníkov a podľa potreby sa
pohnojili a zavlažili. Nádoby sa kultivovali v skleníku (12 až 16 h svetla, teplota cez deň
20 až 22 °C, teplota v noci 15 až 18 °C). Zavlažovanie sa líšilo podľa požiadaviek.
Jednotlivé porovnávacie skupiny sa zásobovali vodou v odstupňovaniach v rozsahu od
viac než PWP (permanentný bod vädnutia) až do úrovne maximálnej kapacity poľa.

6.

Účinok na buriny pred vzídením a po vzídení pri rôznych podmienkach zavlažovania:
Semená rôznych burín a biotypov (pôvodov) burinových tráv sa zasadili do nádoby s
priemerom 8 až 13 cm naplnenej prirodzenou zeminou štandardnej poľnej pôdy (hlinitý
kal, nesterilný) a pokryli sa asi 1 cm krycou vrstvou pôdy. Nádoby sa potom kultivovali
v skleníku (12 až 16 h svetla, teplota cez deň 20 až 22 °C, teplota v noci 15 až 18 °C) až
do času aplikácie. Nádoby sa v rôznych štádiách semien/rastlín BBCH medzi 00-25
ošetrili na laboratórnom postrekovom páse postrekovými zmesami s prostriedkami
podľa tohto vynálezu, zmesami prípadne jednotlivo aplikovanými zložkami ako WG,
WP, EC alebo inými formuláciami. Množstvo vody na aplikáciu postrekom bolo 100 až
600 l/ha. Po ošetrení sa rastliny umiestnili späť do skleníkov a podľa potreby sa
pohnojili a zavlažili. Nádoby sa kultivovali v skleníku (12 až 16 h svetla, teplota cez deň
20 až 22 °C, teplota v noci 15 až 18 °C). Jednotlivé porovnávacie skupiny sa vystavili
rôznym technikám zavlažovania. Zavlažovanie sa uskutočňovalo buď zospodu alebo v
odstupňovaniach zhora (simulované zavlažovanie).
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7.

Účinok na buriny pred vzídením a po vzídení pri rôznych pôdnych podmienkach:
Semená rôznych burín a biotypov (pôvodov) burinových tráv sa zasadili do nádoby s
priemerom 8 až 13 cm naplnenej prirodzenou zeminou a pokryli sa asi 1 cm krycou
vrstvou pôdy. Na porovnanie herbicídneho účinku sa rastliny kultivovali v rôznych
pestovateľských zeminách, od piesčitej pôdy až po ťažkú ílovitú pôdu a s rôznymi
obsahmi organických látok. Nádoby sa potom kultivovali v skleníku (12 až 16 h svetla,
teplota cez deň 20 až 22 °C, teplota v noci 15 až 18 °C) až do času aplikácie. Nádoby sa
v rôznych štádiách semien/rastlín BBCH medzi 00-25 ošetrili na laboratórnom
postrekovom páse postrekovými zmesami s prostriedkami podľa tohto vynálezu,
zmesami prípadne jednotlivo aplikovanými zložkami ako WG, WP, EC alebo inými
formuláciami. Množstvo vody na aplikáciu postrekom bolo 100 až 600 l/ha. Po ošetrení
sa rastliny umiestnili späť do skleníkov a podľa potreby sa pohnojili a zavlažili. Nádoby
sa kultivovali v skleníku (12 až 16 h svetla, teplota cez deň 20 až 22 °C, teplota v noci
15 až 18 °C).

8.

Účinok na buriny pred vzídením a po vzídení na kontrolu rezistentných druhov
burín/burinových tráv: Semená rôznych burín a biotypov (pôvodov) burinových tráv s
rôznymi mechanizmami rezistencie voči rôznym mechanizmom účinku sa zasadili do
nádoby s priemerom 8 až 13 cm naplnenej prirodzenou zeminou štandardnej poľnej
pôdy (hlinitý kal, nesterilný) a pokryli sa asi 1 cm krycou vrstvou pôdy. Nádoby sa
potom kultivovali v skleníku (12 až 16 h svetla, teplota cez deň 20 až 22 °C, teplota v
noci 15 až 18 °C) až do času aplikácie. Nádoby sa v rôznych štádiách semien/rastlín
BBCH medzi 00-25 ošetrili na laboratórnom postrekovom páse postrekovými zmesami
s prostriedkami podľa tohto vynálezu, zmesami prípadne jednotlivo aplikovanými
zložkami ako WG, WP, EC alebo inými formuláciami. Množstvo vody na aplikáciu
postrekom bolo 100 až 600 l/ha. Po ošetrení sa rastliny umiestnili späť do skleníkov a
podľa potreby sa pohnojili a zavlažili. Nádoby sa kultivovali v skleníku (12 až 16 h
svetla, teplota cez deň 20 až 22 °C, teplota v noci 15 až 18 °C).

9.

Účinok na buriny a selektívnosť kultúr pred vzídením a po vzídení pri rôznych
podmienkach výsevu: Semená rôznych burín, biotypov (pôvodov) burinových tráv a
druhov kultúr sa zasadili do nádoby s priemerom 8 až 13 cm naplnenej prirodzenou
zeminou a pokryli sa asi 1 cm krycou vrstvou pôdy. Nádoby sa potom kultivovali v
skleníku (12 až 16 h svetla, teplota cez deň 20 až 22 °C, teplota v noci 15 až 18 °C) až
do času aplikácie. Nádoby sa v rôznych štádiách semien/rastlín BBCH medzi 00-25
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ošetrili na laboratórnom postrekovom páse postrekovými zmesami s prostriedkami
podľa tohto vynálezu, zmesami prípadne jednotlivo aplikovanými zložkami ako WG,
WP, EC alebo inými formuláciami. Množstvo vody na aplikáciu postrekom bolo 100 až
600 l/ha. Po ošetrení sa rastliny umiestnili späť do skleníkov a podľa potreby sa
pohnojili a zavlažili. Nádoby sa kultivovali v skleníku (12 až 16 h svetla, teplota cez deň
20 až 22 °C, teplota v noci 15 až 18 °C).
Poľné experimenty
V poľných experimentoch sa prostriedky podľa tohto vynálezu, zmesi doterajšieho stavu
techniky prípadne jednotlivé zložky aplikovali za prirodzených podmienok pri obvyklej príprave
poľa a pri prirodzenom alebo umelom zamorení škodlivými rastlinami pred výsevom alebo po
výseve kultúrnych rastlín prípadne pred vzídením alebo po vzídení škodlivých rastlín a po
období 4 týždňov až 8 mesiacov po ošetrení sa vizuálne vyhodnotili v porovnaní s neošetrenými
parcelami. Škody na kultúrnych rastlinách a účinok proti škodlivým rastlinám sa zaznamenali v
percentách, rovnako ako ďalšie účinky každého experimentálneho problému.
b)

Výsledky

Používali sa nasledujúce skratky:
BBCH = kód BBCH poskytuje informácie o morfologickom vývojovom štádiu rastliny. Táto
skratka je oficiálna pre Federálne biologické výskumné centrum, Federálny úrad pre odrody
rastlín a chemický priemysel. Rozsah BBCH 00-10 predstavuje štádiá klíčenia semien až do
preniknutia povrchom. Rozsah BBCH 11-25 predstavuje štádiá rozvoje listov až po odnožovanie
(podľa počtu odnoží prípadne bočných výhonkov).
PE = aplikácia na pôdu pred vzídením; BBCH semien/rastlín 00-10.
PO = aplikácia na zelené časti rastliny po vzídení; BBCH rastlín 11-25.
HRAC = „Herbicide Resistance Action Commitee“ (Akčný výbor pre rezistenciu herbicídov),
ktorý klasifikuje schválené účinné látky podľa ich mechanizmu účinku („Mode of Action“,
skratka MoA).
Skupina A podľa HRAC = inhibítory acetylkoenzým-A-karboxylázy (MoA: ACCase).
Skupina B podľa HRAC = inhibítory acetolaktátsyntázy (MoA: ALS).
AS = účinná látka (vzťahované na 100 % účinnú látku („active ingredient“, skratka a. i.).
Dávka g AS/ha = aplikačné množstvo v gramoch účinnej látky na hektár.
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Na označenie príslušných biotypov mätonohu sa vo výsledkoch použili botanické názvy, okrem
iných Lolium spp. (LOLSS, mätonoh), Lolium multiflorum (LOLMU, mätonoh mnohokvetý),
Lolium perenne (LOLPE; mätonoh trváci) (v zátvorkách: kód EPPO prípadne bývalý kód
Bayer).
Účinky herbicídnych prostriedkov podľa tohto vynálezu zodpovedajú kladeným požiadavkám a
riešia tým úlohu zlepšiť aplikačný profil herbicídnej účinnej látky aklonifenu (okrem iného
poskytujú flexibilnejšie riešenie vo vzťahu k potrebným aplikačným množstvám pri zachovaní
alebo zvýšení účinnosti).
Pokiaľ ide o herbicídne účinky prostriedkov podľa tohto vynálezu v porovnaní so zmesami
doterajšieho stavu techniky alebo s jednotlivo aplikovanými zložkami proti hospodársky
významným jednomaternicovým a dvojmaternicovým škodlivým rastlinám, synergické
herbicídne účinky sa vypočítali použitím „Colbyho vzorca“ (pozri S. R. Colby, Weeds 15
(1967), 20 - 22):

v ktorom znamená:
A, B, C = vždy účinok zložiek A, respektíve B, respektíve C v percentách pri dávke a, respektíve
b, respektíve c gramov AS/ha;
Ec = očakávaná hodnota podľa Colbyho v % pri dávke a + b + c gramov AS/ha.
Δ = rozdiel (%) nameranej hodnoty (%) a očakávanej hodnoty (%) (nameraná hodnota mínus
očakávaná hodnota).
Vyhodnotenie:

- namerané hodnoty: vždy pre (A), (B) a (C) a (A) + (B) + (C) v %.

Hodnotenie:

- nameraná hodnota (%) väčšia > než EC : Δ synergizmus (+Δ).
- nameraná hodnota (%) rovná = EC : Δ aditívny účinok (± 0Δ).
- nameraná hodnota (%) menšia < než EC : Δ antagonizmus (-Δ).

Tabuľka 1: Porovnanie účinku zmesi na rôzne biotypy mätonohu - skleníkový experiment;
ošetrenie po vzídení (PO, BBCH 11)

Dávka g AS/ha

Lolium spp.

Lolium spp.

Rezistentný voči
skupine A podľa
HRAC

Rezistentní voči
skupine B podľa
HRAC
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Lolium spp.

Lolium spp.

Dávka g AS/ha

Rezistentný voči
skupine A podľa
HRAC

Rezistentní voči
skupine B podľa
HRAC

(A) Aklonifen

225

25

50

(B) Pendimethalín

300

5

0

(C) Diflufenican

30

10

5

(A) + (B) + (C)

225 + 300 + 30

53
c

Výpočet podľa Colbyho
(1)

Pinoxaden + klochintocet-mexyl ;
skupina A podľa HRAC (ACCase)
Mezosulfurón + jódsulfurón +
mefenpyr (1); skupina B podľa HRAC
(ALS)

68
c

E = 36; Δ +17

E = 53; Δ +15

60+15

40

-

15 + 3 + 45

-

0

Poznámka: Používanie produktov BANDUR pre aklonifen, STOMP SC pre pendimethalín a
BRODAL pre diflufenican; (1) Porovnávací produkt reprezentujúci existujúcu rezistenciu v
rôznych biotypoch.
Pri testovaných druhoch rastlín sa prostredníctvom zmesi mohol preukázať jednoznačný
synergický účinok proti rezistentným biotypom skupín A a B podľa HRAC (Δ +17 %, respektíve
Δ +15 %).
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Patentové nároky
1.

Herbicídny prostriedok obsahujúci ako herbicídne účinné zložky,
A)

aklonifen (zložka A),

B)

pendimethalín (zložka B), a

C)

diflufenican (zložka C).

obsahujúci príslušné herbicídne zložky v aplikačných množstvách uvedených nižšie:
zložka A: 80 až 3000 g AS/ha, obzvlášť výhodne 80 až 1000 g AS/ha aklonifenu;
zložka B: 500 až 2500 g AS/ha, obzvlášť výhodne 500 až 1200 g AS/ha
pendimethalínu;
zložka C: 10 až 300 g AS/ha, obzvlášť výhodne 30 až 200 g AS/ha diflufenicanu.
2.

Herbicídny prostriedok podľa nároku 1 navyše obsahujúci prísady a/alebo formulačné
pomocné látky obvyklé pri ochrane rastlín.

3.

Herbicídny prostriedok podľa niektorého z patentových nárokov 1 alebo 2 navyše
obsahujúci jednu alebo niekoľko ďalších zložiek zo skupiny agrochemicky účinných
látok zahŕňajúcich insekticídy, fungicídy a safenery.

4.

Použitie herbicídnych prostriedkov definovaných v niektorom z patentových nárokov 1
až 3 na kontrolu škodlivých rastlín.

5.

Používanie herbicídnych prostriedkov definovaných v niektorom z patentových nárokov
1 až 3 na kontrolu škodlivých rastlín rezistentných voči herbicídom.

6.

Spôsob kontroly nežiaducej vegetácie, pričom sa na rastliny, na časti rastlín, na semená
rastlín alebo na plochu, na ktorej rastliny rastú, spoločne alebo oddelene aplikujú zložky
A, B a C herbicídnych prostriedkov definovaných v niektorom z patentových nárokov 1
až 3.

7.

Spôsob podľa patentového nároku 6 na selektívnu kontrolu škodlivých rastlín v
rastlinných kultúrach.
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8.

Spôsob podľa patentového nároku 7, pričom sa rastlinné kultúry získali genetickou
modifikáciou alebo výberom mutácií.

