
Szójában használható: 

Arysta készítmények



VETŐMAG CSÁVÁZÁS

VITAVAX 2000
Növekedést serkentő hatású,
széles spektrumú csávázószer



Vitavax alkalmazása szójában:

Répceszentgyörgy 2016.04.19..

Dózisa:         2,5 liter vetőmagtonnánként

Csávázólé:    3-5 liter

Először a csávázószer, utána az oltóanyag!

Tiszta és csak ép magokra juttassuk fel

Megfelelő berendezéssel

Mindig tartsuk be az engedélyokiratban és a 

címkén olvaható előírásokat!



Gyomírtó szerek

Szójában
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Troy 480
Gyomirtó permetezőszer

Felhasználható:   Borsó (zöld,száraz), Bab (zöld,száraz), Szója 

- magról kelő kétszikű gyomnövények ellen

Kijuttatás időzítése:

gyomnövények:

2 – 4 valódi leveles állapotában kell kijuttatni

kultúrnövény:    

borsó(zöld,száraz) 8-12 cm fejlettségénél 1-2 lomblevél ( BBCH 10-12)

bab(zöld,száraz) 8 -12 cm fejlettségnél  1-3 lomblevél( BBCH 11-13 )

szója  8-12 cm fejlettségnél 1-3 lomblevél (BBCH 11-13 )

Dózis:  2 l/ha



Felhasználási javaslat:

- 10 C fok felett - 25 C fok alatt
- A szója  valódi lombleveles állapotától
- Magról kelő egyszikűek ellen 0,7-1,0 l/ha
- Évelők ellen  1- 3,5 l/ha (javasolt az osztott kezelés)

TARGA  SUPER
5 % qizalofop-P-etil



Biostimulátorok
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- Stresszoldás

- Kötődés javítás

Atonik alkalmazása Szójában

Engedély 2015 Június - tól Szójában !!!!

(O-nitrofenol, p-nitrofenol, 5-nitroguajakol – Na –sók)

Dózisa: 0,5-1 l/ha virágzás kezdetekor egy alkalommal



MULTOLEO funkciója : virág emeletenkénti hüvelyek 
számának növelése

➢ - Összetétel : GA 142 filtrate + Amino Boron 130 g/L

➢ - Dózis : 2 L/ha

➢ Időzítés : virág emeletek megjelenésekor (virág-kezdemény 

megjelenik). Keverhető inszekticidekkel és fungicidekkelk (Multoleo-t

utoljára keverjük a mix-be)

MULTOLEO

Termékleírás és javaslat

Szójában:



Atonik 0,6l-
1l/ha+ 

herbicides 
kezelések

1-2X Atonik
0,6l/ha

Arysta- biostimulátor felhasználási ajánlás szójában

Multoleo
2l/ha



Állományszárítás 



A Solaris gyomírtó és deszikkáló szer 
eredményesen alkalmazható 
állományszárításra 

(Hatóanyag-tartalom: 374 g/l diquat-dibromid)

Dózisa: 2,5 l/ha

Szójában:



KAPAZIN
360 g/l glifozát = 480 g/l izopropilamin sóban kifejezve

Állomány szárításra:

Kukorica(takarmány):  2-5 l/ha  légi engedélye van

Napraforgó : 2-5 l/ha    légi engedély van

Szója : 3-5 l/ha  csak földi gép, 

Repce : 3-4 l/ha     csak földi gép 



Szójában: ( kipergés gátlásra )
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Elastiq Ultra

Nem csak önmagában...

1,0 l/ha
+

Kapazin- 3-5 l/ha
Solaris- 2,5 l/ha



Bővebb felvilágosítás 

Web: www.arysta.hu
Email: info-hu@arysta.com

Tel: 06 – 1 -335 – 2100

Az alábbi elérhetőségeken .

http://www.arysta.hu/

