
 
 
 
 
 
Szám:  27753/1998. 
Előadó: Dr. Ocskó Z. 
 Szentey L. 
 

Tárgy: STOMP 400 SC 
 gyomirtó permetezőszer általános 
forgalomba hozatali és felhaszná-
lási engedélye 

 
 
American Cyanamid Co. 
USA 
 
 
 
 
Az  1988. évi 2.Tvr. 14.§-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM sz. rendelet 35.§-a alapján a 
Stomp 400 SC gyomirtó permetezőszer  á l t a l á n o s  forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adom ki: 
 
 
1. Gyártó vállalat: American  Cyanamid Co., USA. 
 
 
2. A szer faja: 400 g/l pendimetalin = N-(1-etilpropil)-3,4-dimetil-2,6-dinitroanilin ható-

anyagot tartalmazó, folyékony gyomirtó permetezőszer. 
 
 
3. Előírt min őségi feltételek: 
 
 hatóanyag tartalom (HPLC):   36 ± 1,5 % (m/m) 
 emulzióstabilitás (0,7 %-os konc.-ban):  tiszta oldatot képez 
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4.Felhasználható: 
 

  a kijuttatáshoz szükséges 
kultúra károsító, ill. felhasználás szer víz 

  mennyisége (l/ha) 
őszi búza, őszi- és tavaszi 
árpa, rozs, triticale 

magról kelő egyszikű és 
néhány magról kelő kétszikű 

gyomnövény 

3,5-4,0 200-300 

rizs  3,5-4,0 50-300 
kukorica, napraforgó, 
dohány, burgonya, borsó, 
lóbab, szója 

 3,5-4,0 200-300 

dohány kacsgátlás 1,5 % 400-500 
lucerna aranka 6,0-8,0 500-600 
vöröshagyma, 
fokhagyma, póréhagyma 

magról kelő egyszikű és 
néhány magról kelő kétszikű 

gyomnövény 

2,5-3,0 250-300 

sárgarépa, petrezselyem, 
zeller, paradicsom, 
paprika, káposzta, 
kelkáposzta, bimbóskel, 
karfiol, karalábé 

 3,5-4,0 250-300 

almatermésűek, 
csonthéjasok 

 3,5-4,0 350-400 

bogyósgyümölcsűek, szőlő   3,5-4,0 300-350 
fűszer- és gyógynövények, 
dísznövények, erdészet 

 3,5-4,0 250-300 

vörös csenkesz  2,5-4,0 250-300 
kosárfűz  3,5-4,0 250-300 

 
 
5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők: 
 

 Gyenge méreg. 
 Halakra közepesen veszélyes. 
 Méhekre mérsékelten veszélyes. 
 Közegészségügyi szempontból mérsékelten veszélyes. 
 Munkaegészségügyi várakozási idő:  0 nap.  
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 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék: 
 

kultúra várakozási idő 
(nap) 

megengedett maradék 
(mg/kg) 

földieper 
dohány 

72 
30 

0,05 
0,05 

egyéb előírás szerinti felhasználás 
esetén korlátozás nincs 

0,05 

 
 Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyá-

sokba, tározókba, állóvizekbe juttatni. 
 
 
6. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és 

kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, sav elleni védőszemüveg, védőkalap, védő-
lábbeli. 

 

 Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd 
helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: általános eljárás/ orvosi, intézeti ellátást kell 
biztosítani. 

 
 Terápia:  Tüneti - megfigyelő kezelés   
 
 
7. Tűzveszélyességi besorolás:  Nem tűzveszélyes (E). 
 
 
8. Forgalmazási kategória:  III. 
 
 
9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növény- 

   védő szer raktárban 3 év. 
 
 
10. Az engedély érvényessége:  2008. november 10. 
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Mellékletek 
 
 
1. Javasolt növényvédelmi technológia: 
 

 Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, triticale) vetés után, kelés előtt 
preemergensen, vagy a kultúrnövény kelése után a bokrosodás kezdetéig poszt-
emergensen kell a készítményt kijuttatni. 

 Rizsben a kultúrnövény kelése után annak 1-2 leveles állapotában, vagy preemergensen 
a vetést követő 3 napon belül kell kijuttatni. A preemergens alkalmazás esetén fontos, 
hogy a rizs vetése egyenletesen 2-3 cm mélységre történjen. A kezelést vízmentes 
területen kell elvégezni, a táblán pangó vízfoltok sem lehetnek, mert a levegő hiánya és 
a herbicid együttesen a rizs csírázását gátolhatják.  

 Kukoricában a kultúrnövény vetése után, kelése előtt preemergensen, vagy korai poszt-
emergensen a kukorica szögcsíra állapotában kell a szert kijuttatni. A gyomirtási 
spektrum szélesítése céljából atrazin hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával 
kombinációban célszerű felhasználni. 

 Napraforgóban preemergensen a vetést követő 3 napon belül, vagy ppi. 1-2 cm mélyen 
a talajba dolgozva kell alkalmazni a készítményt. 

 Dohányban palántázás előtt (pree planting) a talajra permetezve, vagy 2-4 cm mélyen a 
talajba dolgozva. Kacsgátlásra a kezelést a tengelyvirág megjelenésekor, legkésőbb a 
virágzás kezdetén, tetejezést követően, a kacsok 1-3 cm-es fejlettsége mellett kell elvé-
gezni. Dohánytövenként 10-20 ml 1,5 %-os premetlé koncentrációjú szermennyiség 
szükséges. Fontos a dohányszár egyenletes, permetlével való fedése, a tövétől a tetejé-
ig. 

 Burgonyában preemergensen a végleges bakhátak kialakítása után kell a készítményt 
kipermetezni, amíg a burgonya csírái 3-4 cm-rel a talajfelszín alatt vannak. 

 Borsóban, lóbabban preemergensen, a vetést követő 4-5 napon belül kell a kezelést 
elvégezni. 

 Szójában preemergensen, a vetést követő 2-3 napon belül, vagy a vetés előtt ppi. 
sekélyen, 1-2 cm mélyen a talajba dolgozva kell alkalmazni a készítményt. 

 Lucernában arankairtásra egy évesnél idősebb állományban kora tavasszal, a lucerna 
nyugalmi állapotában kell kijuttatni a készítményt. 

 Hagymában preemergensen, a dug- és magtermő anyahagyma kiültetése után azonnal, 
magvetés esetén a vetést követő 3 napon belül kell a készítményt kipermetezni. Fontos 
az egyenletes, 3 cm mély vetésmélység. Étkezésre termesztett zöldhagyma gyomirtásá-
ra nem használható. 
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 Sárgarépa, petrezselyem esetében preemergensen, vetés után kelés előtt, a vetést követő 
4-5 napon belül, zeller esetében a palántázás előtt 8-10 nappal kell kipermetezni a 
készítményt.  

 Paradicsom, paprika (pree planting) palánták kiültetése előtt 8-10 nappal kell kijuttatni 
a készítményt. 

 Káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, karalábé (pree planting) kultúrnövények 
palántáinak kiültetése előtt 8-10 nappal kell kipermetezni a készítményt. Száraz idő-
járás esetén a sekély, 1-2 cm mély talajba dolgozás a hatékonyságot növeli. 

 
 
 Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjasok (kajszi, őszibarack, cseresz-

nye, meggy, szilva, ringló) esetében kora tavasszal, jól elmunkált, gyommentes, 
aprómorzsás talajfelszínre kell kipermetezni a készítményt, száraz időjárás esetén a 
sekély, 1-2 cm-es bedolgozás a hatékonyságot növeli. 

 Bogyósgyümölcsűek (ribiszke, köszméte, josta, málna, áfonya, szeder, szamóca) 
kultúrákban kora tavasszal, gyom- és növényi maradványoktól mentes, jól elmunkált 
talajfelszínre kell kijuttatni a készítményt. Szamócában a kezelést kora tavasszal, a 
kultúrnövény nyugalmi állapotában kell elvégezni. 

 Szőlőben a készítményt kora tavasszal, a szőlő fakadása előtt, jól elmunkált, apró-
morzsás talajfelszínre kell kijuttatni. 

 Fűszer- és gyógynövények (kömény, édeskömény, kapor, ánizs, angelika, lestyán, 
koriander, ligetszépe, sáfrányos szeklice) kultúrákban preemergensen vetés után, kelés 
előtt kell kipermetezni a készítményt. 

 Dísznövények (tulipán, nárcisz) esetében a kezeléseket a hagymák nyugalmi időszaká-
ban kell elvégezni, fontos, hogy a hagymákat 3-4 cm aprómorzsás földréteg takarja. 

 Erdészet (faiskola, kosárfűz, fagyalfélék, díszcserjék, fenyőfélék, juniperus) kultúrák-
ban a kezelést fakadás előtt, nyugalmi állapotban, a gyomnövények megjelenése előtt 
kell elvégezni. 

 Vöröscsenkeszben a gyomnövények megjelenése előtt kell a kezelést elvégezni. 
 

 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. 

 A szer üvegházban, valamint fólia alatti területeken nem alkalmazható ! 
 Laza talajokon az alacsonyabb, szerves anyagban gazdagabb, kötöttebb talajokon a 

magasabb dózisok alkalmazása javasolt. 
 
 

2. Légi kijuttatás:  rizsben 50 l/ha vízzel. 
 
 

3. Tájékoztató adatok: 
 

  - patkányon p.o. LD50:  6900 mg/kg 
  - enyhén szem- és bőrirritatív hatású készítmény. 
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Budapest, 1998. november 10. 
 
 

         Dr. Eke István  s.k. 
         főosztályvezető 
 

 A kiadmány hiteléül: 
 

/Derzsi Anikó/         (186/98). 


