Gyomirtó
PENDIFIN 400 SC
GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER

Általános információk
Hatóanyag

400 g/l pendimetalin

Hatóanyag csoport

dinitroanilin (HRAC „K” herbicidcsoport)

Forgalmazási kategória:

III. kategória

Engedély száma:

04.2/2507-1/2017. NÉBIH

Formuláció:

SC szuszpenzió koncentrátum

Kiszerelés:

1 liter, 5 liter

Eltarthatóság:

2 év

Munkaegészségügyi várakozási idő

0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

Méhveszélyesség:

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

Előírt növényvédelmi technológia
A készítmény egy vegetációs időszakban
csak egy alkalommal használható!
Kukoricában (takarmány, vetőmag, csemege) a kultúrnövény vetése után,
kelése előtt preemergensen, vagy korai
posztemergensen lehet a készítményt felhasználni. Preemergens kijuttatás esetén
a kukorica legalább 3-4 cm mélyre történő vetése után, 3,5-4,0 l/ha dózisban kell
alkalmazni. A kukorica kelése után annak
szögcsíra állapotától 4 leveles fejlettségéig, a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények szikleveles állapotában önmagában 3,5-4,0 l/ha dózisban kell felhasználni.

Amennyiben állománykezelő szerekkel tankkombinációban alkalmazzuk, azok talajon keresztüli hatásának kiegészítésére, a
Pendifin 400 SC készítményt 2,5 l/ha dózisban, a kultúrnövény 1 leveles fenológiai állapotától 6 leveles fejlettségéig, a magról kelő
egyszikű gyomnövények 1-3 leveles, a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles
állapotában kell kijuttatni. Hatásfokozás céljából a tankkombinációhoz minden esetben
metiloleát + metilpalmitát hatóanyagú adalékanyag hozzáadása szükséges.
A készítmény csemegekukoricában, vetőmag
előállításban történő alkalmazása a fajtatulaj-

donos előzetes hozzájárulásával történhet.
A készítmény elsősorban a magról kelő egyszikű gyomnövények és néhány magról kelő
kétszikű gyomfaj ellen hatékony. Az évelőket,
valamint a fészkesvirágzatúak, keresztesek,
burgonyafélék, mályvafélék családjába tartozó gyomnövényeket nem irtja.
Laza talajokon az alacsonyabb, szerves
anyagban gazdagabb, kötöttebb talajokon
az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisokban kell alkalmazni.

Felhasználás
Kultúra

kukorica
(takarmány,
vetőmag,
csemege)
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Technológi A kijuttatáshoz szükséges
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége

Károsító

magról kelő egyszikű
és néhány magról
kelő kétszikű
gyomnövény

Kezelés ideje
(fenológiai állapot
szerint)

3,5-4,0

200-300

preemergensen, vagy
korai posztemergensen
4 leveles fejlettségig
(BBCH 00-14

2,5 (csak kombinációban

200-300

1 leveles állapottól
6 leveles állapotig
(BBCH 11-16)

