DuPont™ Principal® Plus Gold gyomirtó szer
kereskedelmi csomag
Komplett kukorica gyomirtó szer csomag, öt hatóanyaggal
a kukorica tökéletes posztemergens gyommentesítésére,
az összes fontos évelő és magról kelő, egy- és kétszikű
gyomnövény irtására áru- és silókukoricában.

92 g/kg nikoszulfuron + 23 g/kg rimszulfuron+550 g/kg dikamba
és 300 g/l petoxamid + 187,5 g/l terbutilazin

Hatóanyag
Hatóanyag mozgása a kezelt
növényben

10 hektáros kereskedelmi csomag: 10x440 g Principal® Plus
+ 10l Successor* T + 5x0,5l Trend®
0 nap

Munka eü. várakozási idő
É.V.I.

nk

Forgalmi kategória

I.

Formuláció

vízoldható granulátum (WG) és vizes szuszpenzió-emulzió (SE)

Eltarthatóság

3 év

Engedélyezett kultúrák

kukorica (takarmány)
magról kelő és évelő egyszikű gyomfajok,
valamint magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények
440 g/ha + 1 l/ha + 0,1%

Károsítók ellen
Dózis
Javasolt permetlé mennyisége

250–300 liter

Kezelések maximális száma

1 alkalom/év (2 alkalom: osztott kezelés esetén)
posztemergensen a kukorica 3–7 leveles fenológiai állapotában,
a magról kelő egyszikű gyomnövények 1–3 leveles állapotában,
az évelő egyszikűek átlagos magassága 15–25 cm,
a kétszikű gyomnövények 2–4 leveles állapotában,
mezei acat: tőlevélrózsás állapotban

Kijuttatás időzítése
Az utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)

7 leveles állapot

Légi kijuttatás

nem engedélyezett

Kombinációs partner

nem szükséges
Trend® 0,1% a permetlé százalékában

Nedvesítőszer adagolása
Esőállóság

a kezelés után 4 órán belül lehulló csapadék csökkentheti a készítmény hatását

Vetésváltás

a kezelés után 90 nappal a legtöbb szántóföldi növény vethető

Kezelt terület újravetése

Figyelmeztetés

Rezisztencia menedzsment

A kukorica gyomirtó szer csomagban a Principal® Plus
maximális dózisa hektáronként 1 liter Successor T*-vel
került kiegészítésre. Ez a teljes hatásspektrumú
technológia lehetővé teszi a nehezen irtható (pl.
csattanó maszlag), vagy a már túlfejlett gyomok
elleni védekezést is. Az egyszikű gyomok 1–3 leveles, kétszikű gyomok 2–6 leveles állapotában javasolt a felhasználása.

felszívódó

Kiszerelés

Korlátozások

10 hektár kezelésére összeállított komplett kukorica gyomirtó szer kereskedelmi csomag, olyan hatóanyagokból összeállítva, melyek biztosítják a kukorica tökéletes posztemergens gyommentesítését
az összes fontos évelő és magról kelő, egy- és kétszikű gyomnövény ellen áru- és silókukoricában.

kukoricával
Ne hasznája szerves foszforsavészter típusú rovarölő szerrel tankkeverékben.
A gyomirtás és a szerves foszforsavészter típusú rovarölő szerrel történő állománypermetezés között minimum 7 napnak kell eltelnie.
A klórpirifosszal illetve szerves foszforsavészter típusú rovarölő szerrel
a vetéskor, vagy előtte kezelt kukorica súlyosan károsodhat, ha kelés után
45 napon belül a készítménnyel gyomirtjuk. Ennek következtében bekövetkező
kár vagy termésveszteség a termelő felelőssége.
ALS-rezisztens fenyércirok jelenléte esetén a készítmény felhasználása
önmagában nem javasolt. Ilyen területeken alkalmazzon vetésváltást és más
hatásmechanizmusú készítménnyel védekezzen.

*a Successor T a Cheminova A/S márkaneve

Jánoshalma, 2014. június 4.

Az erôs egyszikû gyomnyomás ellenére a Principal® Plus Gold
gyommentesen tartja a kukorica területet
Miért érdemes a Principal® Plus Gold
gyomirtó szer csomagot választani?
• mert a kukorica 7 leveles koráig kijuttatható,
• mert kedvező ár-érték arányú,
• mert a megkésett vagy rosszul sikerült alapgyomirtás kijavítására is alkalmas,
• mert teljes hatásspektrumú a kukoricában
előforduló valamennyi gyomnövény ellen,
• mert gyors perzselő hatása látványos,
• mert egy permetezéssel a csapadékviszonyoktól függetlenül elvégezhető a kukorica sikeres
gyomirtása, így csapadékos és száraz évben is
megbízható eredményt ad,
• mert kiemelkedő hatékonyságú az egyszikűek ellen; úgymint fenyércirok, köles,
muhar fajok és kakaslábfű.

Érzékeny gyomnövények:
Principal® Plus Gold
Évelő egyszikűek
fenyércirok
tarackbúza
Egyéves egyszikűek
fakó muhar
hélazab
kakaslábfű
köles fajok
nagy széltippan
olasz perje
parlagi ecsetpázsit
pirók ujjasmuhar
ragadós muhar
zöld muhar
Kétszikűek
apró szulák
árvakelésű napraforgó
boglárka félék
csattanó maszlag
csorbóka fajok
disznóparéj fajok
egyéves szélfű
fekete ebszőlő
gyakori gombvirág
kányazsázsa fajok
keserűfű fajok*
közönséges aggófű
laboda fajok
libatop félék
lórom fajok
mezei acat
mezei menta
mezei tarsóka
orvosi füstike
parlagfű
pásztortáska
pipacs
ragadós galaj
repcsényretek
selyemmályva
sövényszulák
szerbtövis fajok
szikfű fajok
tarka kenderkefű
tarló tisztesfű
tyúkhúr
vadrepce
varjúmák
*csak a magról kelő fajok

Érzékeny (95–100%)
Közepesen érzékeny (85–95%)

