
BASF NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK SZÓJÁBAN 
 
Preemergens gyomirtás 
 
Spectrum 720 EC 

• Hatóanyag:   dimetenamid-P 

• Dózis:    1,0 - 1,4 l/ha 

• Forgalmazási kategória: II. 

• AKG-ben használható: igen 

• Károsító:   magról kelő egyszikű gyomnövények és szőrös disznóparéj 

• É.v.i.:    nincs korlátozva 

A készítmény hatóanyaga jól oldódik vízben, ezért már kis mennyiségű (10 mm) eső hatására kifejti 
talajonkeresztüli gyomirtó hatását. Kiváló kombinációs partnere a preemergensen kijuttatandó magról kelő 
kétszikű gyomnövények elleni készítményeknek. 
 
Wing-P 

• Hatóanyag:   dimetenamid-P + pendimetalin 

• Dózis:    3,5 – 4,0 l/ha 

• Forgalmazási kategória: II. 

• AKG-ben használható: igen 

• Károsító:   magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 

• É.v.i.:    nincs korlátozva 

A megfelelő gyomirtó hatás eléréséhez 2 héten belül szükség van bemosó csapadékra. Selyemmályva ellen 
kiváló hatékonyságú. 
 
Posztemergens gyomirtás 
 
Basagran 480 SL 

• Hatóanyag:   bentazon 

• Dózis:    2,0 l/ha 

• Forgalmazási kategória: II. 

• AKG-ben használható: igen 

• Károsító:   magról kelő kétszikű gyomnövények 

• É.v.i.:    nincs korlátozva 

A gyomok ne legyenek 2-4 levelesnél fejlettebbek. Perzselő hatású készítmény, kijuttatáskor a meleg, napos 
idő erősíti a hatását. Meleg időben a délutáni permetezés kedvezőbb, mivel a szója éjszaka lebontja a 
bentazont, így csökken a fitotoxicitás veszélye. 
 
Pulsar 40 SL 

• Hatóanyag:   imazamox 

• Dózis:    1,0 l/ha 

• Forgalmazási kategória: I. 

• AKG-ben használható: igen 

• Károsító:   magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 

• É.v.i.:    nincs korlátozva 

Korai posztemergensen, a gyomnövények kelésekor, a magról kelő egyszikű gyomok 1-3, a magról kelő 
kétszikű gyomok 2-4 leveles állapotában kijuttatva. 
 
Corum 

• Hatóanyag:   bentazon + imazamox 

• Dózis:    1,9 l/ha 

• Forgalmazási kategória: I. 

• AKG-ben használható: igen 

• Károsító:   magról kelő kétszikű gyomnövények 



• É.v.i.:    nincs korlátozva 

Széles hatásspektrumú posztemergens gyomirtó szer. A két jól ismert hatóanyag gyári kombinációja, ennek 
köszönhetően biztosabb megoldást nyújt a legfontosabb gyomok ellen is (parlagfű, fehér libatop) a 
kultúrnövény 2-8 leveles állapotában, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségénél 
kijuttatva. A készítményt minden esetben ki kell egészíteni 1,0 l/ha Dash HC adjuvánssal! 
 
Focus Ultra 

• Hatóanyag:   cikloxidim 

• Dózis:    1,0 – 4,0 l/ha 

• Forgalmazási kategória: II. 

• AKG-ben használható: igen 

• Károsító:   magról kelő egyszikű gyomnövények 

• É.v.i.:    90 nap 

Speciális egyszikűirtó készítmény. A magról kelő egyszikű gyomok 2-3 leveles állapotától bokrosodásukig 
(1,0-1,5 l/ha), fenyércirok ellen 10-30 cm-es (3,0 l/ha), tarackbúza és csillagpázsit irtására 10-15 cm-es 
hajtásnagyságnál (4,0 l/ha) kijuttatva. 
 
További információ a www.agro.basf.hu weboldalon vagy a területi BASF szaktanácsadókon keresztül érhető 
el. 
 
Forrás: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás 2016; BASF technológiai útmutató 2017. 

http://www.agro.basf.hu/

