4. táblázat:

cikloxidim

Focus Ultra

3‐4 l/ha

poszt

imazamox

propaquizafop

quizalofop‐P

Pulsar 40 SL,
Listego, Press,
Puls, Pulsar 40
Agil 100 EC,
Aladin
Pantera 40 EC,
Rango, Gramin,
Targa Super,
Leopard, Leopard
5 EC, Attrade
Quiazoflop Super
EC

1 l/ha

25 C feletti kezelésnél
perzselést okozhat.
poszt (2 ‐ 8 leveles
Kezelés után bekövetkező
állapotban)
lehűlésnél a tenyészőcsúcs
kisárgulása.

A kezelt terület kiszántása
esetén csak pillangós
kultúra vethető. A kezelt
területre 12 hónapig repce
és cukorrépa nem vethető.

A kezelt terület kiszántása
esetén csak pillangós
kultúra vethető. A kezelt
területre 12 hónapig repce
és cukorrépa nem vethető.

< 25

2‐3

< 25

Adatközlő (vastagon szedett készítményre
vonatkozóan)

25 C feletti kezelésnél
perzselést okozhat.
poszt (2 ‐ 8 leveles
Kezelés után bekövetkező
állapotban)
lehűlésnél a tenyészőcsúcs
kisárgulása.

2‐3

Egyéb megjegyzés

1,9 l/ha

< 25

Ajánlott adjuváns

Corum

Eső után hány nappal használható (nap)

bentazon +
imazamox

poszt (a szója 12 cm‐ 25 C feletti kezelésnél
es állapotáig)
perzselést okozhat

Ajánlott léghőmérséklet kezeléskor
(Celsius fok)

2 l/ha

Korlátozás a szóját követő kultúra esetén

Esetleges fitotoxicitási tünet szójánál (pl.
helytelen használat esetén)

Engedélyezett dózis (a vastagon szedett
készítményre vonatkozóan)

bentazon

Basagran 480 SL
Basagran, Paine,
Agrichem
Bentazon, Troy
480, Benta 480 SL,
Bentaki

Hatóanyag

Készítmény

A szója mely fejlettségi állapotától, mely
fejlettségi állapotáig használható?

A szója gyomirtására posztemergensen (állományban) alkalmazható gyomirtó szerek felhasználásával
kapcsolatos tudnivalók

BASF Hungary Kft.

Dash HC

BASF Hungary Kft.

1‐2

BASF Hungary Kft.

2‐3

BASF Hungary Kft.

0,6‐1,5 l/ha

nem érkezett adat

0,8‐3,5 l/ha

poszt (2 leveles
állapottól ‐
sorzáródásig)

nincs

nincs

< 23

1

nincs
korlátozás

kletodim

Select Super,
Select 240 EC*,
Centurion 240 EC*

0,6‐2,4 l/ha

poszt (2 valódi
leveles kortól
sorzáródásig)

nincs

< 23

tifenszulfuron‐
metil

Refine 50 SX

10‐15 g/ha

poszt (valódi
összetett levél
megjelenésétől a
gyomok 2‐4 leveles
korában)

nincs

>5

Arysta Magyarország Kft.

nem
szükséges

Trend 90

Arysta Magyarország Kft.

N műtrágya adagolás, egyszikű
parnerrel keverhető.

DuPont Magyarország Kft.

(A * csillaggal jelölt és aláhúzott készítmények hatóanyag koncentrációjában a nem jelölt készítményekhez képest eltérés van!)

