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Engedélyezett kultúrák

Általános adatok

Callam

Hatóanyag 125 g/kg tritoszulfuron, 600 g/kg dikamba

Hatóanyagcsoport Szulfonil-ureák, benzoesav-származékok

Forgalmazási kategória I.

Engedély száma 04.2/4829-1/2014

Formuláció Vízben diszpergálható granulátum (WG)

Kiszerelés 2 l

Eltarthatóság 3 év

Munka-egészségügyi várakozási idő 0 nap

Egyéb információ —

Kultúra
Károsító / 
felhasz nálás

Kijuttatási időszak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz 
szükséges mennyiség

szerből vízből

Kukorica 
(takarmány)

Magról kelő és 
évelő kétszikű
gyomnövények 

A kultúrnövény kelése 
után, 3-6 leveles fej lett-
ségénél (BBCH 13–16)

0,3–0,4 kg/ha 
Callam + 
0,8–1,0 l/ha 
Dash HC

250–300 l/ha

 Parlagfű
 Selyemmályva
 Szerbtövis
 Csattanó maszlag
 Disznóparéjfélék

 Keserűfűfélék
 Libatopfélék
 Mezei acat
 Folyondárszulák
 Sövényszulák

Legfontosabb irtható gyomnövények:
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Felhasználási előírások

Callam

Hatás / hatásspektrum
Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen 
hatékony, irtja a már triazinrezisztenciát mutató 
gyomfajokat is.

Hatáskifejtés
Szisztemikus hatású. A kétszikű gyomok előbb klorózis- 
és hormontüneteket mutatnak, később elhalnak. 

Gyomnövények ideális 
fejlettsége

A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles, 
a mezei acat tőlevélrózsás, az apró szulák, folyondár-
szulák 15-20 centiméteres korában legérzékenyebb 
a készítményre.

Permetléporlasztás Finomporlasztásos cseppméret.

Ideális hőmérséklet 20–25 °C között.

Ideális időszak Délutáni, esti permetezés.

Hatásnövelő körülmények

Az optimális hatáskifejtéshez 0,8–1,0 l/ha Dash HC 
hozzáadására van szükség.

Száraz időben adalékanyag és műtrágya (ammónium-
nitrát 4,0 kg/ha) javítja a hatást.

Kombinálhatóság
Egyszikűek elleni hatás kiegészítésére Duo System 
kukoricában Focus Ultrával, hagyományos kuko ri cá ban 
Kelvin 40 SC-vel kombinálható.

Utóvetemény-korlátozás Normális vetésváltásnál nincs.

Megjegyzés

A permetlé készítésekor a habzás elkerülésére először 
a permetlétartályt 2/3-áig fel kell tölteni vízzel. A keverés 
megindítását követően először a Callamot, majd 
a Dash HC-t kell belekeverni a permetlébe. Ezután lehet 
a permetlé tartályt teljesen feltölteni vízzel. A permete-
zésig és annak teljes időtartama alatt intenzív keverésre 
van szükség. Hideg vízben könnyen kicsapódhat az 
adalékanyag. Használat közben a permetezőgép belső 
falán olajos lerakódás keletkezhet, amit mosó- vagy 
mosogatószerekkel feloldva lehet eltávolítani.

Kezelési előírások

Kultúra
Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés 
közötti mini mális 
időtartam

Az utolsó kezelés idő-
pontja (fenológiához 
viszonyítva)

É. v. i.

Kukorica 
(takarmány)

1 —
A kultúrnövény 6 leveles 
állapota (BBCH 16)

N. k.


