
Sharpen® 40 SC 
 

Gyomirtó szer (400 g/l pendimetalin) 

Gyomirtó permetezőszer kalászosok gyomirtására 

A Sharpen® 40 SC gyomirtó permetezőszer hatóanyaga a pendimetalin, a dinitroanilin gyomirtó 
szerek csoportjába tartozik.  A gyomnövény sejtjeibe bejutva, gátolja az RNS- és DNS-szintézisét, 
másodlagos hatásként, pedig a fiatal növények gyökereiben megbontja a hormonegyensúlyt. Ennek 
következtében a gyökércsúcson daganatok alakulnak ki, a xilém (szállító szövet) pedig rendellenesen 
megvastagodik, mivel többmagvú sejtek jönnek létre. 

A vetés után, kelés előtt (pre-emergensen) a talaj felszínre vagy a gyomnövények csírázása után 
(poszt-emergensen) kipermetezett Sharpen® 40 SC elsősorban a másodlagos gyökerek fejlődését 
gátolja, a hajtásnövekedésük leáll, a szár vagy a sziklevél alatti szárrészük (a hipokotil) vastag és 
törékeny lesz, gyakori a vöröses-kék elszíneződésük és a sziklevelek bőrszerűvé válása. 

A Sharpen® 40 EC eredményesen használható a magról kelő egyszikű gyomnövények és egyes 
magról kelő kétszikű gyomnövények elleni védekezésre. 

A Sharpen® 330 EC alkalmazásának előnyei: 
 

- a magról kelő gyomnövények széles köre ellen hatékony  
- megfelelő tartamhatással is rendelkezik 
- kiváló kombinációs partner 
- gazdaságos a felhasználása 

 
A Sharpen® 40 SC felhasználható: 
 
Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikále) vetés után kelés előtt pre-
emergensen, vagy a kultúrnövény kelése után a bokrosodás kezdetéig posztemergensen kell a 
készítményt kijuttatni. A posztemergens kezeléskor a magról kelő egyszikű gyomnövények ne 
legyenek 1 levelesnél fejlettebbek, a magról kelő kétszikű gyomnövények pedig legfeljebb 2 leveles 
fejlettségűek legyenek. 
 

A készítmény elsősorban a magról kelő egyszikűek és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény ellen 
hatékony. Az évelőket, valamint a fészkesvirágzatúak, keresztesek, burgonyafélék, mályvafélék 
családjába tartozó gyomnövényeket nem irtja. 
 

Laza talajokon az alacsonyabb, szerves anyagban gazdagabb, kötöttebb talajokon a 
magasabb dózisok alkalmazása javasolt. 
 
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! 
 
Légi kijuttatás nem engedélyezett. 
 

A Sharpen® 40 SC felhasználási engedélye 

Kultúra Károsító 
A kijuttatáshoz szükséges A kezelés időpontja 
szer (l/ha) víz (l/ha)  

mennyiség (fenológiai állapot szerint) 



Kalászosok 
őszi búza,  
őszi árpa,  
tavaszi árpa, 
rozs,  
tritikále 

Magról kelő egyszikű és néhány 
magról kelő kétszikű gyomnövény 3,3 - 4,1 200 - 300 

Preemergensen vagy 
posztemergensen bokrosodás 

kezdetéig 
 

(BBCH 00-21) 

 
 
Munkaegészségügyi várakozási ideje:  
 0 nap 
 

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  
Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, 
titikále) előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. 
 
 

Forgalmazási kategóriája:  II 
 
Kiszerelése:    5,0 liter 
 
Eltarthatósági ideje:   3 év 
 
Egyéb szakmai ajánlás: 
 
A Sharpen® 40 SC biológiai hatékonysága fokozható, ha tankkeverék formájában, felületi feszültség 
csökkentő készítménnyel, Silico™ együtt juttatjuk ki pre-emergensen (vetés után kelés előtt), vagy 
posztemergensen (kelés után)  
 
Permetlé készítése Silico™ alkalmazása esetén: 
 

1. Töltsük fel a permetezőtartályt vízzel 2/3 részig  
2. Indítsuk el a hidraulikus vagy mechanikus kevertetését 
3. Fokozatosan öntsük bele a Sharpen® 40 SC-t a tartályba  
4. Engedjük tele a tartályt és folytassuk a kevertetését 
5. Csökkentsük a permetlé hidraulikus vagy mechanikus kevertetésének mértékét 
6. Adjuk hozzá a Silico™ szükséges mennyiségét és lassú kevertetés mellett gondosan 

homogenizáljuk a permetlevet 
7. A permetezés ideje alatt csak a legszükségesebb utókevertetését végezzük 
8. Teljesen ürítsük ki a permetlé tartályt, mielőtt az újabb bekeverését elkezdenénk 
9. Szükség esetén alkalmazzunk habzásgátló készítményt 
10. A munka végeztével mossuk ki a permetező tartályunkat és az egész permetező rendszert 

mosassuk át 
 
A tank-kombinációk készítésénél mindig javasolt az előzetes keverési próba elvégzése! 
 
A permetezést lehetőleg közepes cseppekkel (cseppátmérő 400-600 µ) végezzük, hogy a 
négyzetcentiméterenként cseppszám elérje az 30-50 db-ot. A Silico™ felületi feszültség csökkentő 
készítmény alkalmazása esetén teljes permetlé-fedettséget érhetünk el. 
 
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni! Használat előtt mindig olvassa el a 
címkét és a használati útmutatót! 


