
Box-R Pack

Box-R Pack
új őszi gyomirtó szer csomag technikai összefoglaló

ÖSSZETÉTEL:
• Boxer (proszulfokarb) 3,0 l/ha + Alliance 

(difl ufenikán+metszulfuron-metil) 50 g/ha

KIJUTTATÁSI IDŐPONT:
• Boxer: pre vagy korai posztemergens
• Box-R: őszi korai posztemergens, 

a kalászos 3 leveles állapotában 
(a gyomok minél fejlettlenebb 
állapotában)

KULTÚRA:
• őszi búza és őszi árpa

SPEKTRUM:
• kifejezetten széles spektrum, magról kelő 

egy- és kétszikűek, hosszú tartamhatás

TERMÉKELŐNYÖK:
• Nagy széltippan, parlagi 

ecsetpázsit, egynyári 
perje – felszaporodó 
egyszikűek ellen kitűnő 
megoldás

• Talajon és levélen keresz-
tüli hatással is bír

• Véd a télen átcsírázó, 
tavasszal már nehezen 
kontrollálható gyomok 
ellen (mezei árvácska, 
árvacsalán, tyúkhúr, 
veronika félék)

• Rezisztenciatörés 
• Kitűnő szelektivitás

A KOMBINÁCIÓ HATÓANYAGAINAK TULAJDONSÁGAI

Proszulfokarb: tiokarbamát típusú vegyület, elsősorban egyszikűek ellen hatékony, 
de magról kelő kétszikűek nagy része is érzékeny. Elsődlegesen a csírázásra hat – 
fontos az időzítés, a magról kelő egyszikűek max 3 leveles koráig javasolt kijuttatni.

Difl ufenikan: Karotinoid bioszintézis gátló, kontakt és szisztemikus hatással is ren-
delkezik. Feladata a magról kelő kétszikű növények kontrollálása, a csíranövények 
pusztulását okozza. 

Metszulfuron-metil: ALS gátló vegyület, szisztémikus posztemergens hatással 
(gyökéren és levélen keresztül is). A kalászos 3 leveles korától bokrosodás végéig 
használható. Spektrumába egy- és kétszikű gyomok is vannak, a magról kelő egy-
szikűek 1-3 leveles (gyökérváltás előtti) állapotban, a magról kelő kétszikűek 
2-4 leveles állapotban a legérzékenyebbek.

Kezeletlen
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• Az őszi gyomirtás jelentősége évről-évre nő. Az egyszikű gyomnövények elleni 
védekezés, illetve a rezisztenciatörés kerül a fókuszba a kalászosok gyomirtásá-
ban a következő években.

• Szükség van olyan egyszikűek ellen hatékony, illetve kétszikű hatással is ren-
delkező hatóanyagra, amely megoldást nyújt az ősszel, télen át, kora tavasszal 
károsító gyomok ellen, és kellő tartamhatással rendelkezik 
a később csírázók ellen.

• A Box-R Pack 5 ha-os csomag (15 l Boxer + 250 g Alliance 660 WG) kitűnő 
kombináció a kalászosok őszi gyomirtására, széles spektrumának köszönhetően 
megoldást nyújt a legfontosabb gyomnövények ellen, szelektív, korai gyomkikap-
csolás, kitűnő tartamhatás, kezelhető vetésváltás.

ALKALMAZÁS

MIÉRT FONTOS AZ ŐSZI GYOMIRTÁS:

• Az egyszikűek fertőzése robbanásszerűen nő
• Új területek fertőződnek, új fajok szaporodnak fel
• A szokatlan időjárási viszonyok, enyhe telek, száraz és csapadékosabb időszakok 

hektikus változása miatt megváltozott csírázásdinamika
• Hibridizáció terjedése, egyre korábbi vetési időpont, csökkentett tőszám, forgatás nél-

küli technológia terjedése, a megszokottól eltérő gyomosodási viszonyok kialakulása


