
A kukorica gyomirtás specialistája

• Kiemelkedô hatékonyság szinte minden egyszikû ellen
kakaslábfû, vadköles, perjefélék, muharfélék
tarackbúza, fenyércirok

• Hatásos sok kétszikû ellen
parlagfû, disznóparéjfélék, stb.

• Rendkívüli esôállóság
• Biztonságos alkalmazhatóság - antidótum

Bayer CropScience
1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Telefon: (1) 487 41 00 
Fax: (1) 487 41 17 
www.bayercropscience.hu
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Nyugat-Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén:
Borbély Béla, 20/519-2741
Kelet-Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg:
Pocsai Béla, 20/956-0385
Dél-Békés, Csongrád megye:
Égetô István, 20/519-2745
Észak-Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Hárnási András, 20/519-2750
Bács-Kiskun megye:
Kiss András, 20/947-6141
Pest megye:
Dúcz Ferenc, 20/519-2744
Észak-Tolna, Fejér megye:
Fekete Zoltán, 20/519-2748

Baranya, Tolna megye:
Csernus Péter, 20/961-3955
Nyugat-Tolna, Somogy megye:
Horváth Tibor, 20/519-2751
Vas, Zala megye:
Virág István, 20/519-2761
Észak-Veszprém, Gyôr-Moson-Sopron megye:
Pusztai Gábor, 20/956-0386
Komárom-Esztergom, Veszprém megye:
Majsa Dezsô, 20/9731623
Heves, Nógrád megye:
Huszár Elek, 20/519-2752

Részletes információval szívesen állnak rendelkezésére területi munkatársaink:

BAYinfo 80-620-111



Átlagos gyomosodás

Monsoon  dózis diagram
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A Monsoon® posztemergens kukorica gyomirtó szer. Haté-
kony a kukoricában gondot okozó szinte összes egyszikû
gyomnövény ellen. Eredményesen alkalmazható a kakas-
lábfû, a perjefélék, a vadköles, a muharfélék, de az évelô
tarackbúza és a fenyércirok ellen is. Hatásos ezen kívül több
széles levelû gyom ellen is, mint a parlagfû, a disznóparéj
félék, a libatopfélék, stb.
Biztonságos alkalmazását a speciálisan kukoricára kifejlesz-
tett antidótuma az izoxadifen-etil garantálja, amely a legma-
gasabb szintû szelektivitást biztosítja hatékonysági kompro-
misszumok nélkül.

Ajánlat fenyércirokkal fertôzött területekre
Az évelô fenyércirok 20-30 cm növénymagasságnál kezelhetô a leg-
eredményesebben. Ha a fenyércirok fejlettsége egyöntetû, egyszeri
kezelés elegendô 2,5 l/ha adagban. Ha elhúzódóan, folyamatosan
kelnek a gyomok, osztott kezelésre lehet szükség. Elsô permetezés a
fenyércirok 15-20 cm-es magasságánál: 1,8-2,0 l/ha, második perme-
tezés az új kelésû fenyércirok 10-15 cm-es magasságánál, 10 napon
belül: 1,2-1,5 l/ha, 10 napon túl: 1,5-1,8 l/ha.

Javaslat vadkölessel fertôzött területekre
A vadköles gyökérváltása elôtt a legérzékenyebb. Elhúzódó, több hul-
lámban újra induló kelése miatt azonban legtöbbször szükséges a
kezelés megismétlése. Elsô permetezés a vadköles gyökérváltása
elôtt 2- 3 leveles korában 1,8-2.0 l/ha, második permetezés az új
kelésû vadköles 2-3 leveles korában 1,2-1,5 l/ha. Fejlett gyomok,
illetve megkésett kezelés esetén 2,25-2,5 l/ha dózis javasolt.

Ajánlat általános gyomviszonyok esetén
A kukoricában legelterjedtebb kakaslábfû és magról kelô kétszikûek
ellen a Mester® alkalmazását javasoljuk.

Tankkombináció 
Erôs kétszikû fertôzés, fejlettebb gyomnövények, illetve nem érzékeny
kétszikû gyomfajok ellen (pl. keserûfû félék vagy négy levelesnél fej-
lettebb fehér libatop, száraz körülmények között) tankkombináció aján-
lott. (A felhasználhatóság idejét a kombinációs partner módosíthatja.)
A Monsoon® ideális partnere lehet a Callisto® 4 EC, illetve a
Dezormon®, de keverhetô a következô hatóanyagokat tartalmazó ter-
mékekkel is: floraszulam, 2,4-D, atrazin, dikamba. 

Hatásmechanizmus:
A Monsoon® a gyomok valamennyi növekedési pontján (gyö-
kércsúcs, nóduszok) gátolja a sejtosztódást és a növeke-
dést. A kezelés után a gyomnövények növekedése szinte
azonnal leáll, majd 2-4 hét alatt teljesen elhalnak. A
Monsoon® akkor a leghatásosabb, ha fiatal, intenzív növe-
kedésben lévô gyomnövények ellen alkalmazzuk.

Felhasználási javaslatok:
A kukorica fejlettsége: A Monsoon® a kukorica 3-7 leveles
fejlettségénél alkalmazható.
A gyomok fejlettsége: Egyszikû gyomok ellen az optimális
kijuttatási idôpont a gyökérváltás végéig - bokrosodás kez-
detéig tart. A kétszikûek a szikleveles, vagy a 2-4 leveles
fenológiai stádiumban a legérzékenyebbek.

FVM engedély száma: 11001/2002, 16365/2003

Adagolás:
A Monsoon® javasolt adagja 1,8-2,5
l/ha. Ha a gyomok kicsik, a fertô-
zöttség alacsony és a körülmények
kedvezôek a növekedéshez, akkor
a legkisebb engedélyezett dózis is
hatékony. Ha azonban a cél az
évelô fenyércirok irtása és az idô-
járás sem kedvezô, a legnagyobb
dózisra van szükség. Esôállóság: 2 óra

A kijuttatást követôen a hatóa-
nyag rendkívül gyorsan felszí-
vódik a gyomnövények leve-
leibe, ezért a kezelés után két
órával késôbb lehulló csapadék
a Monsoon® hatékonyságát
már nem befolyásolja.

10 perc 2 óra

® = A Callisto a Syngenta Ag Svájc bejegyzett márkaneve.


