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Általános adatok

Stomp Super

Hatóanyag 330 g/l pendimetalin

Hatóanyagcsoport Anilidek

Forgalmazási kategória III.

Engedély száma 02.5/1120/1/2009

Formuláció Emulzióképző koncentrátum (EC)

Kiszerelés 250 ml, 1 l, 10 l

Eltarthatóság 3 év

Munka-egészségügyi várakozási idő 0 nap

Egyéb információ —

Engedélyezett kultúrák

Kultúra
Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási idő szak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz 
szükséges mennyiség

szerből vízből

Búza (őszi), 
árpa (őszi 
és tavaszi), 
rozs, 
tritikálé

Magról kelő 
egyszikű és 
néhány magról 
kelő kétszikű 
gyomnövény

Preemergensen

4,0–5,0 l/ha 200-300 l/ha
Posztemergensen 
a kultúrnövény 
bokrosodásának 
kezdetéig (BBCH 21)

 Muharfélék
 Kakaslábfű

 Vadköles
 Libatopfélék

Legfontosabb irtható gyomnövények:
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Stomp Super

Engedélyezett kultúrák (folyt.)

Kultúra
Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási idő szak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz 
szükséges mennyiség

szerből vízből

Rizs

Magról kelő 
egyszikű és 
néhány magról 
kelő kétszikű 
gyomnövény

Preemergensen a vetést 
követő 3 napon belül

4,0–5,0 l/ha 200-300 l/ha
Posztemergensen a rizs 
1-2 leveles állapotában

Kukorica 
(takarmány-,
vetőmag- 
és csemege-
kukorica)

Preemergensen 4,0–6,0 l/ha

200-300 l/ha

Korai poszte mer gen-
sen a kukorica szögcsíra 
állapotától 4 leveles 
fejlett ségéig (BBCH 14), 
a gyomnövények szik-
leveles állapotában

5,0 l/ha

Tankkombinációban korai 
posztemergensen, 
a kukorica 2-7 leveles 
állapotában bármikor 
(BBCH 12–17), a magról 
kelő egyszikűek 1-3 leve - 
les, a magról kelő két-
szikűek 2-4 valódi leveles 
állapotában

3,3 l/ha
Stomp
Super +
0,15 l/ha
Clio +
1,0 l/ha 
Dash HC

250-300 l/ha

Napraforgó

Vetés előtt 1-2 cm mélyen 
a talajba dolgozva

4,0–6,0 l/ha 200-300 l/ha
Preemergensen a vetést 
követő 3 napon belül

Szója

Vetés előtt 1-2 cm mélyen 
a talajba dolgozva

4,0–6,0 l/ha 200-300 l/ha
Preemergensen a vetést 
követő 2-3 napon belül

Borsó, 
lóbab

Preemergensen a vetést 
követő 4-5 napon belül

4,0–6,0 l/ha 200-300 l/ha

Lucerna
Aranka ellen 
foltkezelésre

Kora tavasszal, az egy-
évesnél idősebb lucerna 
nyugalmi állapotában

8,0–10,0 l/ha 500-600 l/ha

Burgonya

Magról kelő 
egyszikű és 
néhány magról 
kelő kétszikű 
gyomnövény

Preemergensen, a vég- 
leges bakhátak kialakítása 
után, amíg a burgonya 
csírái 3-4 centi méterrel 
a talaj felszín alatt vannak

4,0–6,0 l/ha 200-300 l/ha

Folytatás a következő oldalon 



Szerkatalógus 2015 | Gyomirtó szerek
54

Szerkatalógus 2015 | Gyomirtó szerek
54

Stomp Super

Engedélyezett kultúrák (folyt.)

Kultúra
Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási idő - 
szak / fejlettség

A kijuttatáshoz 
szükséges mennyiség

szerből vízből

Paradicsom, 
paprika

Magról kelő 
egyszikű 
és néhány 
magról kelő 
kétszikű 
gyomnövény

A palánták kiülteté-
se előtt 8-10 nappal

4,0–5,0 l/ha 200-300 l/ha

Vöröshagyma, 
fokhagyma, 
póréhagyma

Preemergensen, a 
dug- és magtermő 
anyahagyma kiülte-
tése után azonnal; 
magvetés esetén 
a vetést követő 
3 napon belül

3,0–4,0 l/ha 200-300 l/ha

Sárgarépa, 
petrezselyem

Preemergensen 
a vetést követő 
4-5 napon belül

4,0–5,0 l/ha 200-300 l/ha

Zeller
A palántázás előtt 
8-10 nappal

4,0–5,0 l/ha 200-300 l/ha

Káposzta, kel ká
poszta, bimbóskel, 
karfiol, karalábé

A palántázás előtt 
8-10 nappal

4,0–5,0 l/ha 200-300 l/ha

Szőlő 
(bor- és 
csemege szőlő)

Kora tavasszal 
a szőlő nyugalmi 
időszakában, 
fakadása előtt

4,0–5,0 l/ha 300-400 l/ha

Almatermésűek 
(alma, körte, 
birs, naspolya)

Kora tavasszal, 
az almatermésűek 
nyugalmi 
időszakában

4,0–5,0 l/ha 300-400 l/ha

Csonthéjasok 
(kajszi, őszibarack, 
cseresznye, meggy, 
szilva, ringló)

Kora tavasszal, 
a csont héjasok 
nyugalmi 
időszakában

4,0–5,0 l/ha 300-400 l/ha

Étkezésre termesztett zöldhagyma gyomirtására nem használható!

Magról vetett paprikában, paradicsomban, zellerben és káposztafélékben
nem használható!
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Stomp Super

Engedélyezett kultúrák (folyt.)

Kultúra
Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási idő szak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz 
szükséges mennyiség

szerből vízből

Bogyós 
gyümölcsűek 
(ribiszke, köszmé-
te, josta, málna, 
áfonya, szeder, 
szamóca)

Magról kelő 
egyszikű 
és néhány 
magról kelő 
kétszikű 
gyomnövény

Kora tavasszal, 
a bogyósgyümöl-
csűek nyugalmi 
időszakában

4,0–5,0 l/ha 300-400 l/ha

Dohány

Magról kelő 
egyszikű 
és néhány 
magról kelő 
kétszikű 
gyomnövény

A palántázás előtt 
a talajra permetezve 
vagy 2-3 cm mélyen 
a talajba dolgozva

4,0–6,0 l/ha 200-300 l/ha

Kacsgátlás

A tengelyvirág megje-
lenésekor, legkésőbb 
a virágzás kezdetén; 
tetejezést követően, 
a kacsok 1-3 centi-
mé teres fejlettsége 
mellett

1,5% 400-500 l/ha

Fűszer és 
gyógynövények
(kömény, édes-
kömény, kapor, 
ánizs, angelika, 
lestyán, koriander, 
ligetszépe, sáfrá-
nyos szeklice)

Magról kelő 
egyszikű 
és néhány 
magról kelő 
kétszikű 
gyomnövény

Preemergensen 4,0–5,0 l/ha 200-300 l/ha

Dísznövények
(tulipán, nárcisz)

A hagymák nyugalmi 
időszakában

4,0–5,0 l/ha 200-300 l/ha

Erdészet
(faiskola, kosárfűz, 
fagyalfélék, dísz - 
cserjék, fenyő-
félék, juniperus)

Nyugalmi időszak - 
ban fakadás előtt; 
a gyom növények 
megjelenése előtt

4,0–5,0 l/ha 200-300 l/ha

Vörös csenkesz
A gyomnövények 
megjelenése előtt

4,0–5,0 l/ha 200-300 l/ha

Folytatás a következő oldalon 
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Kezelési előírások

Kultúra
Keze lések 
maxi mális 
száma

Két keze lés 
közötti mini   má-
lis idő tartam

Az utolsó kezelés 
idő pontja (fenoló-
giához viszonyítva)

É. v. i.

Búza (őszi),
árpa (őszi és tavaszi),
rozs, tritikálé

1 —
A kultúrnövény bok-
rosodásának kezdete 
(BBCH 21)

90 nap

Rizs 1 —
A kultúrnövény 
1-2 leveles állapota

90 nap

Kukorica
(takarmány-,
vető mag- és 
csemege kukorica)

1 —
A kultúrnövény 
4 leveles állapota 
(BBCH 14)

90 nap

Napraforgó 1 —
A kultúrnövény 
kelése előtt

90 nap

Szója 1 —
A kultúrnövény 
kelése előtt

90 nap

Borsó 1 —
A kultúrnövény 
kelése előtt

42 nap

Lóbab 1 —
A kultúrnövény 
kelése előtt

90 nap

Lucerna 1 —
Tavasszal a kultúr-
növény nyugalmi 
állapota

—

Burgonya 1 —
A kultúrnövény 
kelése előtt

90 nap

Paradicsom,
paprika

1 — Palántázás előtt 60 nap

Vöröshagyma
fok hagyma,
póréhagyma

1 —
A kultúrnövény 
kelése előtt

75 nap

Sárgarépa,
petrezselyem

1 —
A kultúrnövény 
kelése előtt

60 nap

Zeller 1 — Palántázás előtt 60 nap

Káposzta,
kelkáposzta, 
bimbóskel,
karfiol,
karalábé

1 — Palántázás előtt 60 nap

Stomp Super
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Kezelési előírások (folyt.)

Stomp Super

Kultúra
Keze lések 
maxi mális 
száma

Két keze lés 
közötti mini   má-
lis idő tartam

Az utolsó kezelés 
idő pontja (fenoló-
giához viszonyítva)

É. v. i.

Szőlő 
(bor- és 
csemege szőlő)

1 —
A gyomnövények 
kelése előtt

N. k.

Almatermésűek
(alma, körte, 
birs, naspolya)

1 —
A gyomnövények 
kelése előtt

N. k.

Csonthéjasok 
(kajszi, őszibarack, 
cseresznye, meggy, 
szilva, ringló)

1 —
A gyomnövények 
kelése előtt

N. k.

Bogyós  gyümölcsűek 
(ribiszke, köszméte, 
josta, málna, áfonya, 
szeder, szamóca)

1 —
A gyomnövények 
kelése előtt

N. k.

Dohány – gyomirtás 1 — Palántázás előtt

—
Dohány – kacsgátlás 1 —

A kultúrnövény 
virág zásának 
kezdete

Fűszer és 
gyógynövények
(kömény, édeskömény, 
kapor, ánizs, angelika, 
lestyán, koriander, 
ligetszépe, sáfrányos 
szeklice)

1 —
A kultúrnövény 
kelése előtt

N. k.

Dísznövények 
(tulipán, nárcisz)

1 —
A kultúrnövény 
kelése előtt

—

Erdészet
(faiskola, kosárfűz, 
fagyal félék, dísz-
cserjék, fenyőfélék, 
juniperus)

1 —
A gyomnövények 
kelése előtt

—

Vörös csenkesz 1 —
A gyomnövények 
kelése előtt

—

Folytatás a következő oldalon 
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Stomp Super

Felhasználási előírások

Hatás / hatásspektrum

Elsősorban a magról kelő egyszikű gyomnövények 
és néhány magról kelő kétszikű gyomfaj ellen hatékony. 
Az évelőket, valamint a fészkes virágzatúak, keresztesek, 
burgonyafélék, mályvafélék családjába tartozó gyomnö-
vényeket nem irtja.

Hatáskifejtés
A tenyészőcsúcsban képződő fiatal sejtek megnyú lását 
és ezzel a növekedést gátolja. A talaj felső 3-5 centi-
méteres rétegében marad.

Gyomnövények ideális 
fejlettsége

A magról kelő egy- és kétszikűek szikleveles korukban 
legér zékenyebbek a készítményre.

Kukoricában a Clio 0,15 l/ha dózisával tank kombi náci ó-
ban alkalmazva a magról kelő egyszikű gyomnövények 
1-3 leveles, a magról kelő kétszikű gyomfajok 
2-4 valódi leveles állapotában kell kijuttatni.

Szőlőben, almatermésűekben, csonthéjasokban a gyom-
növények csírázása előtt kell a kezelést elvégezni.

Permetléporlasztás Finomporlasztásos cseppméret.

Ideális hőmérséklet Nem befolyásoló tényező.

Ideális időszak Kelés előtt nincs jelentősége.

Hatásnövelő körülmények A kezelés utáni csapadék.

Kombinálhatóság
Az adott kultúrában engedélyezett kombinációs 
partnerrel.

Utóvetemény-korlátozás Normális vetésváltásnál nincs.
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Felhasználási előírások (folyt.)

Megjegyzések

10%-nál magasabb szervesanyag-tartalmú talajon 
ne használjuk.

Üvegházban, fólia alatti területen nem alkalmazható.

Laza talajokon az alacsonyabb, szerves anyagban 
gazdagabb, kötöttebb talajokon az engedélyezett 
magasabb dózisokban kell alkalmazni.

Rizsben preemergens alkalmazás esetén fontos, hogy 
a rizs vetése egyenletesen 2-3 cm mélységre történjen. 
A kezelést vízmentes területen kell elvégezni, pangó 
vízfoltok sem lehetnek a táblán, mert a levegő hiánya 
és a herbicid együttesen gátolhatja a rizs csírázását.

A kukoricát preemergens alkalmazás esetén legalább 
3-4 cm mélyre kell vetni. A készítmény csemegeku-
koricában, vetőmag-előállításban történő alkalmazása 
a fajtatulajdonos előzetes hozzájárulásával történhet.

Magról vetett hagyma esetén fontos az egyenletes, 
3 centiméteres vetés mélység.

Káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, karalábé 
kultúrákban a palántázás során ügyelni kell arra, hogy 
a készítménnyel kezelt legfelső talajréteget ne sodorjuk 
a palánta gyökeréhez. Száraz időjárás esetén a sekély, 
1-2 cm mély talajba dolgozás növeli a hatékonyságot.

Szőlőben jól elmunkált, aprómorzsás talajfelszínre kell 
a készítményt kijuttatni.

Almatermésűekben, csonthéjasokban, jól elmunkált, 
gyommentes, aprómorzsás talajfelszínre kell a készít-
ményt kipermetezni. Száraz időjárás esetén a sekély, 
1-2 cm mély talajba dolgozás növeli a hatékonyságot.

Bogyósgyümölcsű kultúrákban, gyom- és növényi 
maradványoktól mentes, jól elmunkált talajfelszínre 
kell a készítményt kijuttatni.

Dohánytövenként 10-20 ml szermennyiség szükséges 
1,5%-os permetlé-koncentrációval. Fontos a dohányszár 
egyenletes fedése a permetlével, a tövétől a tetejéig.

Dísznövények esetében fontos, hogy a hagymákat 
3-4 cm aprómorzsás földréteg takarja.

Stomp Super


