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Általános adatok

Hatóanyag 80% kén

Hatóanyagcsoport Elemi kén

Forgalmazási kategória III.

Engedély száma 02.5/767/1/2007

Formuláció Vízben diszpergálható granulátum (WG)

Kiszerelés 1 kg, 25 kg

Eltarthatóság 2 év

Munka-egészségügyi várakozási idő 0 nap

Egyéb információ —

Kumulus S

 Lisztharmat
 Levéllikasztó betegség

Irtható kórokozók:
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Kumulus S

Engedélyezett kultúrák

Kultúra
Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási 
időszak / fejlettség

A kijuttatáshoz 
szükséges mennyiség

szerből vízből

Búza
(őszi),
árpa
(őszi és tavaszi)

Lisztharmat

Az első tünetek megje
lené sekor, majd a kalász
hányás végén, virágzás 
kezdetén (BBCH 56–61)

4,0 kg/ha 300350 l/ha

Szőlő Lisztharmat
Megelőző jelleggel, rügy  
fakadástól zsendülésig 
(BBCH 07–81)

0,2–0,4% —

Gyümölcsös 
(virágzás előtt)

Lisztharmat

Megelőző jelleggel rügy 
fakadástól virágzásig 
(BBCH 07–65)

0,7% —

Gyümölcsös 
(virágzás után)

Megelőző jelleggel 
a gyümölcs növeke
désétől színeződéséig 
(BBCH 71–85)

0,3–0,4% —

Cseresznye, 
szilva

Levéllyuka
csosodás

Rügyfakadástól szirom
hullásig (BBCH 03–69)

0,5–0,7% —

Paradicsom
(hajtatott)

Lisztharmat
Előrejelzésre alapozva, 
megelőző jelleggel

4,0 kg/ha 200300 l/ha

Folytatás a következő oldalon 
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Kumulus S

Kezelési előírások

Kultúra
Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés 
közötti mini -
mális időtartam

Az utolsó kezelés idő-
pontja (fenológiához 
viszonyítva)

É. v. i.

Búza
(őszi), 
árpa
(őszi és tavaszi)

2 —
Virágzás kezdete 
(BBCH 61)

N. k.

Szőlő — 7 nap
Zsendülés 
(BBCH 81)

N. k.

Gyümölcsös 
(virágzás előtt)

— 7 nap

Virágzás 
(BBCH 65)

N. k.
Gyümölcsös 
(virágzás után)

Gyümölcsszíneződés 
(BBCH 85)

Cseresznye, 
szilva

— —
Sziromhullás 
(BBCH 69)

N. k.

Paradicsom
(hajtatott)

— — — N. k.
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Kumulus S

Felhasználási előírások

Hatás / hatásspektrum
A külső élősködő gombák (lisztharmatfélék) ellen 
hatékony.

Hatáskifejtés
Kontakt hatású, a külső élősködő gombák fejlődési 
folyamatait több ponton gátolja.

Permetléporlasztás Finomcseppes kijuttatás.

Ideális hőmérséklet
15–20 °C között.

Az esetleges perzselések elkerülése érdekében 25 °C 
fölötti hőmérsékleten alkalmazása nem javasolt.

Ideális időszak Délutáni, esti permetezés.

Hatásnövelő körülmények
Lisztharmat elleni hatékonysága nedvesítőszer hozzá
adásával fokozható. 

Kombinálhatóság

A gombaölő szerek közül Cabrio Toppal, Polyram DFfel, 
Delan 700 WGvel, Acrobat MZ WGvel, Forum Rrel, 
Scalával és Copac Flowval, a rovarölő szerek közül Fen
dona 10 ECvel kombinálható.

Szőlőben 25 °Cnál magasabb nappali hőmérsékletű 
időszakban bordói lével nem keverhető, önmagában való 
alkalmazás esetén is a nedvesítőszer koncentrációját 
ilyen hőfoknál csökkenteni kell 0,150,1%ra a perzselési 
veszély elkerülése végett.

Megjegyzés

Atkagyérítő mellékhatása révén gátolja a takácsatkák és 
a levélatkák nyár végi felszaporodását.

Könnyen mérhető, nem porol, gyorsan és egyenletesen 
oldódik, jól permetezhető.

A permetlé elkészítése céljából a kívánt mennyiségű szert 
kb. azonos mennyiségű, vízzel gondosan sima péppé kell 
keverni, ezután kb. 30 percig állni hagyjuk, s csak az után 
szabad az előírt térfogatra felhígítani.

A szer gyors gázosodását speciális védőkolloidok 
gátolják, így a perzselődés elkerülhető.

Felhasználásánál figyelmemmel kell lenni egyes fajták, 
pl. almások Jonatán, csonthéjasok, egyes köszméte
fajták kénérzékenységére.


