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Jumbo Extra

 Mezei acat
 Muharfélék
 Kakaslábfű
 Disznóparéjfélék
 Libatopfélék
 Fenyércirok
 Vadköles

 Folyondárszulák
 Sövényszulák
 Szerbtövis
 Parlagfű
 Csattanó

 maszlag
 Ebszőlő

Legfontosabb irtható gyomnövények:

Általános adatok

Hatóanyag
40 g/l nikoszulfuron,
125 g/kg tritoszulfuron, 600 g/kg dikamba,
37% metiloleát és metilpalmitát 1:1 arányú keveréke

Hatóanyagcsoport
Szulfonil-urea,
benzotiadiazinonok, benzoesav-származék, 
olajszármazékok

Forgalmazási kategória I.

Engedély száma Az egyes összetevők szerint

Formuláció Az egyes összetevők szerint

Kiszerelés
1 x 5 l Kelvin 40 SC + 1 x 2 l Callam + 1 x 5 l Dash HC
(5 hektár egyszeri kezelésére elegendő csomag)

Eltarthatóság 3 év

Munka-egészségügyi 
várakozási idő

0 nap

Egyéb információ —

Engedélyezett kultúrák

Kultúra
Károsító / 
felhasz-
nálás

Kijuttatási 
idő szak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz 
szükséges mennyiség

szerből vízből

Kukorica 
(takarmány) 
– egyszeri kezelés

Magról 
kelő és 
évelő egy- 
és kétszikű 
gyom-
növények

Poszt emer-
gensen, 
legfeljebb 
a kukorica 
6 leveles 
állapotáig 
(BBCH 16)

1,0 l/ha Kelvin 40 SC +
0,4 kg/ha Callam +
1,0 l/ha Dash HC

250-300 l/ha
Kukorica 
(takarmány) 
– osztott kezelés

0,75 l/ha Kelvin 40 SC +
0,4 kg/ha Callam +
1,0 l/ha Dash HC, majd
0,75 l/ha Kelvin 40 SC +
1,0 l/ha Dash HC

Jumbo® Extra
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Felhasználási előírások

Jumbo Extra

Kezelési előírások

Kultúra
Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés 
közötti mini -
mális időtartam

Az utolsó kezelés 
idő pontja (feno ló-
giához viszonyítva)

É. v. i.

Kukorica (takarmány) 
– egyszeri kezelés

1 — A kultúrnövény 
6 leveles állapota 
(BBCH 16)

N. k.
(BBCH 
12–18)Kukorica (takarmány)

– osztott kezelés
2 8-10 nap

Hatás / 
hatásspektrum

A kukoricában előforduló egy- és kétszikű gyom  növények ellen hatékony. 
Rövid hatástartamú.

Hatáskifejtés Levélen keresztül kontakt- és szisztemikus hatású.

Gyomnövények 
ideális 
fejlettsége

A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles, a magról kelő egyszikű 
gyom növények 1-3 leveles, az évelő egyszikűek 15-25 centiméteres, a fe- 
nyércirok 20-30 centiméteres korában legérzékenyebb a készítményre.

Permetlé-
porlasztás Finomporlasztásos cseppméret.

Ideális 
hőmérséklet 15–25 °C között.

Ideális időszak Nem befolyásoló tényező.

Hatásnövelő 
körülmények

Párás, meleg idő eső után.
A Dash HC adalékanyag növeli a gyomirtó szerek felszívódását.

Kombinál-
hatóság

További kombinációs partner nem szükséges.
Foszforsav-észter típusú rovarölő szerrel nem kombinálható a fito toxici-
tás veszélye miatt.

Utóvetemény-
korlátozás Normális vetésváltásnál nincs.

Megjegyzés

Egyszeri kezelés javasolható, ha a kukorica és a gyomok egyenletes 
kelésűek.
Osztott kezelés javasolható, ha a gyomösszetétel és a fej lettség hetero-
gén, továbbá fenyércirok és vadköles ellen.
Nem használható olyan területeken, ahol a kukorica vetése előtt szerves 
foszforsav-észter típusú talajfertőtlenítést végeztek. Szerves foszfor-
sav-észter hatóanyag-tartalmú rovarölő szerrel lepermetezett állomány-
ban 
a kezelést követően csak 7 nap elteltével végezhető szulfonil-urea típusú 
gyomirtó szeres kezelés.
A permetlé készítésekor a habzás elkerülésére először a permetlétartályt 
2/3-áig fel kell tölteni vízzel. A keverés megindítását követően a Kelvin 40 SC 
és a Cambio elkeverése után 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 per-
metezőgép belső falán olajos lerakódás keletkezhet, amit mosó- vagy 
mosogatószerekkel feloldva lehet eltávolítani.


