Gyomirtó permetező szer csomag kukoricában
A Botiga Extra + Kamba technológiai gyomirtószer csomag a Botiga (300 g/l piridát +
90 g/l mezotrion), Samson Extra 6 OD (60 g/l nikoszulfuron) és Kamba 480 SL (480
g/l dikamba) termékeket tartalmazza.
Botiga Extra felhasználása
Kijuttatáshoz szükséges
Kultúra

Károsító

szer (l/ha)

víz (l/ha)

Utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)

mennyisége

Kukorica

magról kelő és
évelő egy és
kétszikű
gyomnövények

Botiga
1,0 /ha

250-300

Samson Extra
6 OD
0,7 l/ha

250-300

Kamba 480
SL
0,5 l/ha

250-300

Botiga Extra javasolt felhasználása kukoricában

2 leveles állapottól 6 leveles
állapotig
(BBCH 12-16)
3 leveles állapottól 6 leveles
állapotig
(BBCH 13-16)
2 leveles állapottól 7 leveles
állapotig
(BBCH 12-17)

A Botiga Extra + Kamba kijuttatását a kukorica 3-6 leveles állapota közötti időszakához
igazítsuk, amikor a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles, a magról kelő
kétszikű gyomnövények szik-4 leveles állapotban vannak.
Ha egyszerre több terméket is ki szeretne juttatni, akkor egy keverési próba elvégzése
javasolt a kezelések előtt!
Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően ősszel őszi kalászosok és őszi
káposztarepce vethetők.
Normál vetésváltás esetén a betakarítást követő tavasszal, amennyiben a talaj pH
értéke 6-nál alacsonyabb, cukorrépa, pillangós növények, burgonya valamint
levélzöldségek nem vethetők.
Száraz időjárási viszonyok fokozzák az utóhatás kockázatát. Ha a készítménnyel kezelt
kultúrnövény kipusztul, akkor a kezelt területre azonnal kukorica vethető, vagy 20 cm
mély szántás után tavaszi árpa.

Kerüljük a 25 °C feletti hőmérsékleten történő permetezést a fokozott fitotoxicitási
veszély miatt.
A kombináció egy tenyészidőszakban csak egyszer használható!
Botiga Extra + Kamba gyomspektruma

Növény neve

Botiga Extra +
Kamba
hatékonysága

Növény neve

Posztemergens

Botiga Extra +
Kamba
hatékonysága
Posztemergens

Selyemmályva

Fekete csucsor

Henye disznóparéj

Mezei tisztesfű

Szőrös disznóparéj

Egynyári szélfű

Parlagfű

Parlagi nefelejcs

Mezei tikszem

Vadkender

Laboda-félék

Madárkeserűfű

Pokolvar libatop

Szulákkeserűfű

Napraforgó árvakelés

Lapulevelű keserűfű

Fehér libatop

Baracklevelű keserűfű

Mezei acat

Kövér porcsin

Csattanó maszlag

Szelíd csorbóka

Gyakori gombvirág

Fenyércirok

Gólyaorr-félék

Tarackbúza

Varjúmák

Pirók ujjasmuhar

Mezei tarsóka
Borostyánlevelű
veronika
Bojtorján szerbtövis

Kakaslábfű
Köles
Egynyári perje
Fakó muhar
Zöld muhar
Parlagi ecsetpázsit

A Botiga Extra + Kamba csomag 5 és 10 hektáros kereskedelmi kiszerelésben is
megvásárolható.
5 hektáros csomag tartalma

10 hektáros csomag tartalma

Termék neve

Kiszerel
és

Mennyisége a
csomagban

Termék neve

Kiszerelés

Mennyisége
a csomagban

Botiga

5 literes

5 liter

Botiga

5 literes

10 liter

Samson Extra 6 OD

1 literes

4 liter

Samson Extra 6 OD

5 literes

5 liter

Kamba 480 SL

1 literes

2 liter

Samson Extra 6 OD

1 literes

2 liter

Kamba 480 SL

1 literes

5 liter

Munkaegészségügyi várakozási ideje:
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:
Forgalmazási kategória:
Légi kijuttatás:

60 nap
Az előírás szerinti felhasználás
esetén előírása nem szükséges
I. forgalmi kategória
Nem engedélyezett

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termékek
címkéjén található használati utasítást!

