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Stomp® Aqua
Herbicidna inovacija BASF

 

Preverjen herbicid v novi, učinkovitejši 
mikro kapsulirani formulaciji.
Široka uporaba. 
Učinkovito zatiranje ozkolistnega 
in širokolistnega plevela.
Hitro začetno in dolgotrajno delovanje. 
Primernost za vse sisteme pridelave.
Visoka toleranca na kulturne rastline.
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Stomp® Aqua – Herbicidna inovacija BASF
 
Stomp® Aqua je herbicid, namenjen zatiranju 
enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela:

v odmerku 2,9 L/ha (29 mL na 100 m2) v:
•	 ozimni pšenici, durum pšenici, ozimnem ječmenu, ozimni rži in tritikali od časa 

pred vznikom do fenološke faze začetek kolenčenja (BBCH 30),
•	 jarem ječmenu, grahu, sončnicah, korenju, pastinaku, čebuli in poru pred vznikom gojene rastline,
•	 krompirju pred vznikom,
•	 brokoliju, brstičnem ohrovtu, zelju in cvetači pred presajanjem,
•	 jagodah; tretiramo jeseni ali zgodaj spomladi takoj po sajenju, pred vznikom plevelov,
•	 nasadih jablan, češenj, hrušk in sliv tretiramo do brstenja dreves,
•	 nasadih črnega ribeza in kosmulj; tretiramo nezapleveljena tla, v 

času od jeseni do začetka brstenja rastlin spomladi,
•	 nasadih malin (vključno s hibridi) in robid; tretiramo nezapleveljena tla, v 

času od spravila pridelka do začetka brstenja rastlin spomladi.

v odmerku 3,3 L/ha (33mL na 100m2) v: 
•	 koruzi do fenološke faze štirih listov koruze (BBCH 14) in velikosti plevelov do 2. lista. 
Priporočena uporaba vode je 100 – 200 L/ha.
 

Lastnosti in prednosti uporabe Stomp® Aqua
Lastnosti Prednosti 

•	 Formulacija v obliki mikro 
kapsul v vodni suspenziji.

•	 Brez organskih topil.
•	 Visoka učinkovitost na različnih vrstah 

tal in v različnih podnebnih razmerah.

•	 Neobstojna barva; ne pušča madežev 
in se zlahka spere iz vseh površin.

•	 Hitro začetno in dolgotrajno, postopno 
sproščanje aktivne snovi.

•	 Večja učinkovitost pri slabše pripravljenih 
tleh in prisotnosti organskih ostankov.

•	 Manjši potreben odmerek sredstva.
•	 Manjši potreben volumen vode za aplikacijo.
•	 Manj odpadne embalaže.
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Stomp® Aqua - Inovativna formulacija

Aktivna snov sredstva se nahaja v kapsulah v vodni suspenziji.
Pri razredčenju z vodo (priprava škropilne brozge) del kapsul nabrekne, pri škropljenju poči ter sprosti 
aktivno snov. Nanesena na liste rastlin, aktivna snov učinkuje takoj tako, da preprečuje daljno delitev 
celic plevelnih rastlin. Plevel odmre zaradi foliarnega učinka aktivne snovi neposredno na nadzemne dele.

(1) Voda prehaja v 
notranjost kapsule, 
kapsula nabreka

NO2

NO2
H
N

Preostanek neaktiviranih kapsul pade na tla. 

Pod vplivom rose ali talne vlage kapsule postopoma pokajo. V tla sproščena 
aktivna snov zavira delitev celic koreninskih laskov – talni herbicidni učinek. 
Ker je proces postopen, dosežemo več tednov trajajoč nadzor plevela.

Pod vplivom  
rose ali talne vlage se  

aktivna snov sprošča v tla
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Stomp® Aqua - Lažja uporaba

Obarvanje materialov

Slabosti stare formulacije  Prednosti Stomp® Aqua 

•	 Pendimetalin je intenzivno rumeno-
oranžne barve (dinitroanilinska barva).

•	 Snov se močno veže na številne materiale.
•	 Pri prediranju ji pomaga aromatska 

raztopina v formulaciji EC.
•	 Če se razlije, jo je bolj ali manj 

nemogoče odstraniti.

•	 Aktivna snov je zaščitena v mikro kapsulah 
vse do njihovega sproščanja na polju. 

•	 Formulacija omogoča lažje izpiranje in 
minimalno obarvanost škropilne brozge.

•	 Barva je vodo neobstojna, čiščenje 
hitrejše in lažje brez ostankov na merilnih 
vrčih in škropilnih agregatih.

Na splošno Stomp® Aqua povzroči manj obarvanja, potreben je krajši čas za izpiranje in čiščenje.

Koncentrat Stomp® Aqua se zlije v zbiralni lijak Merilni vrč, opran z
vodo, je povsem čist.

Opran merilni vrč 
po Stomp® 400 SC.

Stomp® Aqua ne pušča madežev na betonu, se z lahkoto izpere iz tkanin in z rokavic.
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Stomp® Aqua - Prednostna izbira
za minimalno obdelavo tal

Vezava pendimetalina na rastlinske odpadke

Težava Prednosti Stomp® Aqua 

•	 Učinkovitost številnih herbicidov zmanjšujejo 
slama in ostanki predhodnih pridelkov.

•	 Aktivna snov pendimetalin se veže na 
celulozo v rastlinskih ostankih.

•	 Z vezavo na rastlinske ostanke se delež 
herbicidno učinkovite aktivne snovi zmanjša.

•	 Herbiciden učinek je manjši. 

•	 Aktivna snov pendimetalin je 
zaščitena v mikro kapsulah.

•	 Mikro kapsule jo varujejo pred neželeno 
vezavo na organske ostanke.

•	 Herbiciden učinek po sproščanju iz mikro 
kapsul neposredno v tla je nezmanjšan.

Formulacija Stomp® Aqua - Prednostni
izdelek za minimalno obdelavo tal 

Ozimna	žita

Manjša vezava 
aktivne snovi na 
organske ostanke 

Visoka skupna in zanesljiva učinkovitost 
tudi pri neizenačeni pripravi tal – 
jamstvo za optimalen pridelek

Stomp® Aqua – večja skupna herbicidna učinkovitost
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Stomp® Aqua - manjša izpostavljenost
kulturnih rastlin

       

 

 

Formulacija Stomp® Aqua v novi,
ekološki, BASF-ovi embalaži - Optimiranje
in poenostavitev uporabe

Ekološka embalaža BASF – Lastnosti in prednosti

OSREDNJE ODPIRANJE
Izlivanje brez klokotanja. 
Lažje izpiranje in 
praznjenje.
Hitrejše delo.

IZBOČEN LOGOTIP
Jamstvo za izvorno 
kakovost izdelka.
Zaščita pred ponaredki.

PRILAGODLJIVA
ROČKA
Ergonomsko oblikovana.
Vrtljiva.

OPRIJEMALNA 
POVRŠINA
Držanje in nalivanje 
brez drsenja.
Varno praznjenje.

BREZ ZAŠČITNE FOLIJE
Vgrajeno tesnjenje.
Brez indukcijskega tesnila.
Zmanjša nevarne ostanke.
Varnejše in lažje odpiranje.

LAHKA IZVEDBA
Vsebniki iz tanjšega 
materiala.
Manjša teža.
Lažje stisnjenje po uporabi.

Formulacija na vodni osnovi 
brez anorganskih topil

Aktivna snov ostaja na površini 
tal in se postopoma sprošča 
– tolerantnost na kulturne 
rastline je višja (izboljšana 
pozicijska selektivnost)
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Stomp® Aqua - izboljšuje učinkovitost pridelave

Kombinacija napredne BASF-ove tehnologije, kapsulirane 
suspenzije, ekološkega pakiranja in nizkega odmerka 
izboljšuje učinkovitost in zanesljivost pridelave.

•	 Hitrejše	polnjenje	škropilnih	agregatov	in	izpiranje	embalaže.
•	 Hitrejše	čiščenje	škropilne	opreme.
•	 manjši	volumen	odpadne	embalaže.
•	 zanesljivejše	herbicidno	delovanje.

Optimalnejša izraba delovnega časa ob 
večji ekonomičnosti in zanesljivosti.

Mnenje uporabnikov

Veliko lažje ga je nalivati kot stare formulacije in 
hitreje se izpere. Pri delno praznih posodah, ki 
nekaj časa stojijo, se na vrhu ne naredi skorja.

Površino poškropiš veliko hitrejše kot s staro 
formulacijo. Veliko bolje z vidika prihranka časa.

Nikakršnih 
težav – 
ne pušča 
madežev.«

Na splošno hitrejše polnjenje, lažje 
vlivanje in lažje izpiranje. Manj časa 
za vlivanje in izpiranje. Stomp® Aqua 
se brez težav hitro izpere skozi šobe 
in ne povzroča nikakršnih blokad.
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