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Megnevezés Hatóanyag Kultúra Felhasználás Dózis Megjegyzés

Break-Thru 25 % poliéter + 75 % trisziloxán a felhasznált növényvédő  
szer engedélyokirata szerint

BASF szulfonilkarbamid és triketon típusú gyomirtó szereinek 
hatásfokozására 0,2 l/ha

Fix-Pro 80 % módosított trisziloxán  
+ 20 % poliéter kalászosok, kukorica hatásfokozó segédanyag Syngenta által forgalmazott gyomirtó 

szerekhez 0,1-0,2 l/ha

Hyspray 800 g/l etoxilált zsíramin a felhasznált növényvédő  
szer engedélyokirata szerint

Hatásfokozó adalékanyagként deszikkáló szerekhez, gyomirtó 
szerekhez gabonafélékben, napraforgóban, szőlőben gomba  
és rovarölő szerekhez.

szántóföld 0,5 l/ha,                 
szólőben 1 l/ha

Az előírt dózisok  
20-30 %-os csökkentése.

Silwet Star
"80,0 % polialkilénoxiddal módo-
sított heptametil-trisziloxán 
20,0 % alliloxipolietilénglikol"

szántóföldi és kertészeti kul-
túrák

gyomirtó szerek 0,025-0,05 %

A légcsere nyílásokon  
át jutattja be a  
hatóanyagot!!!

gombaölő szerek 0,025-0,1%

rovarölő szerek 0,05-0,1 %

regulátorok, lombtrágyák, növény kondícionáló szerek 0,10%

Trend 90 etoxilált izodecil alkohol a felhasznált növényvédő  
szer engedélyokirata szerint szulfonil-karbamid típusú gyomirtó szerek hatásfokozására 0,10%

Megnevezés Hatóanyag Kultúra Felhasználás Dózis Megjegyzés

Actirob B 100 % repceolaj mezőgazdasági kultúrák szulfonil-karbamid típusú gyomirtó szerek hatásfokozására 1-2 l/ha

Agrol Plusz 90 % paraffin (vazelin) olaj

bogyósok (kivéve szamóca) hatásfokozásra gomba- és rovarölő szerekhez 3-4 l/ha

cukorrépa hatásfokozásra gomba- és rovarölő szerekhez 5 l/ha

Agropon 95 % fehérolaj cukorrépa Betasana SC, Beetup Trio, Viking 700 SC gyomirtó szerek  
hatásfokozására 0,5-0 l/ha

Bio-Film 74,5 % etoxi-etanol, zsírsavak szántóföldi kultúrák, gyümölcs, 
szőlő, zöldség

gomba-, rovar- és atkaolő szerek adalékanyagként  
tapadásfokozására 0,3-0,5 l/ha Nem keverhető lúgos 

kémhatású szerekkel!

Dash HC 18,5 % metiloleát + 18,5 % 
metilpalmitat szántóföldi kultúrák szulfonil-karbamid, triketon, imidazolinon gyomirtó szerek és 

kombinációik, valamint Focus Ultra és Regalis WG hatásfokozására
0,2-0,4 %                                                                            
0,5 l/ha

Melius 95 % repceolaj a felhasznált növényvédő szer 
engedélyokirata szerint

Hatásfokozó adalékanyagként gomba-, rovarolő, kalászos  
gyomirtó, deszikkáló szerekhez, ill. vasúti pályatestek gyomirtó 
szereihez.

2,5 l/ha
Az előírt dózisok 20 %-os 
csökkentésével, előzetes 
keverési próba után!

Mero 81 % demetilált repceolaj a felhasznált növényvédő szer 
engedélyokirata szerint Bayer gyomirtó szerek hatásfokozására kukorica 2 l/ha, kalászo-

sok 1 l/ha

Nonit 60 % dioktil-szulfo- 
szukcinát-nátrium

a felhasznált növényvédő szer 
engedélyokirata szerint

Gomba-, rovarölő, valamint posztemergens gyomirtó szerek  
nedvesítőképességének fokozására. 0,025%

Nem keverhető lúgos 
kémhatású szerekkel, ill. 
ha a hatóanyag  
N-bázisú és kation  
képzésre hajlamos 
(diquat, dodin, aminot-
riazin, ill. egyes kontakt 
gyomirtó szerekkel.

Vektafid A 83 % paraffinolaj cukorrépa csak fenmedifam hatóanyagot tartalma gyomirtó szerekhez adalé-
kanyag hatásfokozás céljából 1,5 l/ha


