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Engedélyezett kultúrák

Általános adatok

Basagran 480 SL

Hatóanyag 480 g/l bentazon

Hatóanyagcsoport Benzotiadiazinon-származék

Forgalmazási kategória II.

Engedély száma 04.2/5549-1/2011

Formuláció Vízoldható koncentrátum (SL)

Kiszerelés 10 l

Eltarthatóság 3 év

Munka-egészségügyi várakozási idő 0 nap

Egyéb információ —

Kultúra
Károsító / 
felhasz nálás

Kijuttatási időszak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz 
szük séges mennyiség

szerből vízből

Borsó 
(zöld, száraz) Magról 

kelő kétszikű 
gyom - 
nö vények

A borsó 8–12 centiméteres 
fejlettségénél

2,0 l/ha 200-400 l/ha
Bab 
(zöld, száraz)

A bab két valódi leveles korától 
10 centiméteres magasságáig

Szója
A szója 8–12 centiméteres 
fejlettségénél

 Disznóparéjfélék
 Kamillafélék
 Csattanó

 maszlag

 Pipitérfélék
 Galajfélék
 Keresztes-

 virágúak

Legfontosabb irtható gyomnövények:



Szerkatalógus 2015 | Gyomirtó szerek
13

Felhasználási előírások

Basagran 480 SL

Hatás / hatásspektrum Szelektív, hatása a széles levelű gyom növényekre terjed ki.

Hatáskifejtés
Kontakt hatású, talajon keresztüli hatása nincs. A kezelés 
utáni 3-4. napon erőteljes pusztulás.

Gyomnövények ideális 
fejlettsége

A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 leveles korukban 
legérzékenyebbek a készítményre.

Permetléporlasztás Alacsony nyomáson, közepes cseppmérettel.

Ideális hőmérséklet
22 °C alatt.

25 °C felett a fokozott fitotoxicitási (perzselési) veszély 
miatt tilos a készítménnyel permetezni!

Ideális időszak Eső után 2-3 nappal, az esti órákban.

Hatásnövelő körülmények
Magasabb hőmérséklet és páratartalom, napsütés.

Tapadást fokozó anyagokkal hatásnövekedés érhető el.

Kombinálhatóság

Nem kombinálható szelektív egyszikűirtó szerrel 
(Basagran 480 SL után azokat csak 4-6 nap elteltével 
lehet kijuttatni), illetve nedvesítőszerrel.

Borsóban és szójában kétszikű gyomnövények ellen 
engedélyezett készítmények engedélyokiratban szereplő 
dózisával kombinálható. A kombinációs partner kijuttatási 
paramétereit mindig figyelembe kell venni!

Utóvetemény-korlátozás Normális vetésváltásnál nincs.

Megjegyzés

Az évelő kétszikű gyomok leveleit csak leperzseli.

Babban a kezelést követően levélfoltosság, depresszió 
léphet fel, de ezt a növények rövid időn belül kiheverik. 
Fajtaérzékenység előfordulhat.

Kezelési előírások

Kultúra
Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés 
közötti mini -
mális időtartam

Az utolsó kezelés idő-
pontja (fenológiához 
viszonyítva)

É. v. i.

Borsó (zöld

1 —

A kultúrnövény 12 centi-
méteres állapota

40 nap

Borsó (száraz) N. k.

Bab (zöld) A kultúrnövény 10 centi-
méteres állapota

28 nap

Bab (száraz) N. k.

Szója
A kultúrnövény 12 centi-
méteres állapota

N. k.


