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KISZERELÉS

GYOMIRTÓ KÉSZÍTMÉNY BURGONYÁBAN
A Proman-ban található metobromuron is régi – új hatóanyag. Régi, mert ezelőtt tíz-tizenöt éve még használtuk, és új,
mert újra elérhetővé vált a Belchim Crop Protection Kft. forgalmazásában.
A gyomnövények a készítményt főleg gyökéren keresztül veszik fel és xilémben transzlokálódik a levelek felé, ahol
gátolja a fotoszintézist. Klorózis és a levél szöveteinek a nekrózisa figyelhető meg a fotoszintézis beindulása után. A
készítmény preemergensen alkalmazható számos kétszikű és néhány egyszikű gyomnövény ellen. Korszerű folyékony
formulációjának köszönhetően könnyen keverhető más növényvédő készítményekkel.

Hatóanyag

HRAC „C2” ureák hatóanyagcsoport
Formuláció
szuszpenzió koncentrátum (SC)
Engedélyszám
04.2/1903-1/2015. NÉBIH
Eltarthatóság
2 év eredeti csomagolásban

Károsító

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

A kezelés időpontja (fenológiához
viszonyítva)

Burgonya

magról kelő kétszikű
gyomnövények

3,0-4,0

200 - 300

ültetés után, kelés előtt
(BBCH 00-08)

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Burgonyában magról kelő kétszikű gyomnövények ellen, a talajtípustól függően 3,0-4,0 l/ha dózisban a végleges bakhátak kialakítását követően,
preemergensen kell kijuttatni a készítményt. A kezelést követően talajművelést már nem szabad végezni.
A magról kelő egyszikű gyomnövények ellen az adott kultúrában engedélyezett egyszikűirtó készítmény engedélyezett dózisával kombinációban
kell kijuttatni.
A jó gyomirtó hatáshoz a kezelést követő két héten belül legalább 15-20 mm bemosó csapadék szükséges.
A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására.
A permetezést kizárólag kis nyomáson, nagy cseppmérettel, szélcsendes időben szabad végrehajtani.
Az 1 % alatti szerves anyag tartalmú talajokon nem szabad alkalmazni.

MULTI

Milyen előnyökkel számolhatunk a Proman használatakor?
 Magról kelő kétszikűek széles köre ellen hatékony.
 Hosszú tartamhatás érhető el a használatával, megfelelő csapadék hatására.

herbicide

 A jó keverhetőségen kívül elmondható róla, hogy egyike a legszelektívebb készítménynek, melyet a
burgonyában használhatunk.
 Rugalmasan kijuttatható, ami azt jelenti, hogy önmagában a burgonya kibújásának pillanatáig is
várhatunk a permetezéssel.

Gyomirtó szerek

Hatóanyag csoport

Kultúra

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:
az előírt növényvédelmi technológia betartás esetén
							előírása nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje:		
0 nap
Forgalmazási kategória:				
I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:					nem engedélyezett

TERMÉK INFORMÁCIÓ
500 g/l metobromuron

5L
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