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Kontakt hatású gombaölő készítmény egyes gyümölcskultúrák, valamint szőlő gombabeteg-
ségei elleni védekezésre.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) varasodás ellen 

a kezeléseket megelőző jelleggel, előrejelzés alapján (az aszkos-

póra-szóródás megindulásától) szükséges elkezdeni. A készít-

mény legfeljebb 3 alkalommal juttatható ki, legalább 12 napos 
időtartam beiktatásával. A fertőzésre különösen hajlamosító kö-

rülmények fennállásakor két kezelés között közbenső permetezés 
elvégzése válhat indokolttá a betegség ellen engedélyezett egyéb 
készítményekkel. A növénykárosító hatás elkerülése érdekében 
a készítmény kijuttatása 25 °C hőmérséklet felett nem ajánlott.
A Golden típusú almafajtákban a kisdió nagyságú gyümölcsálla-

potot követően szintén kerülendő a permetezések elvégzése az 
esetleges gyümölcsperzselés kialakulásának veszélye miatt.

Cseresznyében, meggyben, őszibarackban és nektarinban a 

sztigminás betegség ellen a fertőzésre hajlamosító körülmények 
fennállásakor megelőző jelleggel javasolt a kezelés megkezdé-

se és további 1-2 alkalommal történő megismétlése, legalább 
12 napos időköz betartása mellett. Erős fertőzési nyomásban a 
szükségessé váló gyakoribb kezeléseket más készítmények kijut-
tatásával kell megoldani.

Cseresznyében és meggyben az antraknózis elleni kezeléseket, 

azokban az állományokban, ahol a betegség korábban már elő-

fordult, a gyümölcsnövekedés kezdeti időszakára kell időzíteni. A 
zöldborsó nagyságú gyümölcsállapotig 1-2 alkalommal szüksé-

ges permetezni.

Őszibarackban és nektarinban a tafrinás levélfodrosodás el-

len a készítményt előrejelzésre alapozva, megelőző módon, a 
rügypattanást követően javasolt kijuttatni. A fertőzésveszély fenn-

állásakor a kezelést ajánlott még további, legfeljebb 2 alkalom-

mal megismételni legalább 12 napos időköz betartása mellett. A 
fertőzésre különösen hajlamosító körülmények fennállásakor két 
kezelés között közbenső permetezés elvégzése válhat indokolttá 
a betegség ellen engedélyezett egyéb készítményekkel.

Borszőlőben peronoszpóra ellen a védekezést előrejelzés alap-

ján kell megkezdeni. A készítmény legfeljebb 3 alkalommal juttat-
ható ki, legalább 12 napos időtartam beiktatásával. A fertőzésre 
különösen hajlamosító körülmények között javasolt a készítményt 
felszívódó szerekkel együtt, a nagyobb dózisban kijuttatni. A kriti-
kus fertőzési időszakban két kezelés között közbenső permetezés 
elvégzése válhat indokolttá a betegség ellen engedélyezett egyéb 
készítményekkel. A növénykárosító hatás elkerülése érdekében 
a készítmény kijuttatása 25 °C hőmérséklet felett nem javasolt. 
Emellett a készítményt az érzékeny szőlőfajtákban a virágzást kö-

vetően csak a kisebb dózisban ajánlott felhasználni.

  JÓ, HA TUDJUK

• A készítmény hatóanyaga kizárólag kontakt módon fejti ki 
hatását, ezért minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes 
permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.

• A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület 
nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától 
függően kell megválasztani. 

5.4.

Az Alcoban WG azonos a 46334/2004. FVM számon engedélyezett Delan 700 WG gombaölő permetezőszerrel.

® Alcoban a Globachem N.V. védjegyzett márkaneve

HATÓANYAG-TARTALOM: 
700 g/kg (70 m/m%) ditianon.

FORMULÁCIÓ: 
Vízben diszpergálható 

granulátum (WG).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap (száradásig).

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Almatermésűek 
(alma, körte, birs, 

naspolya)
21

Cseresznye, meggy, 
nektarin, őszibarack 21

Borszőlő 42

KULTÚRA KÁROSÍTÓ DÓZIS
(KG/HA)

PERMETLÉ
(L/HA)

KEZELÉSEK 
MAXIMÁLIS 

SZÁMA

KÉT KEZELÉS 
KÖZTI MIN. IDŐ-
TARTAM (NAP)

AZ UTOLSÓ KEZELÉS 
FENOSTÁDIUMA

Almatermésűek
(alma, körte, birs, naspolya)

varasodás
0,35 - 0,5

(virágzás előtt 0,5, 
virágzás után 0,35)

400 - 1200 3 12
virágrügy-pattanástól (BBCH 53)

90%-os gyümölcsméretig (BBCH 79)

Cseresznye, meggy
sztigminás betegség 
(levéllyukacsosodás)

antraknózis
0,75 600 - 1000 3 12

levélrügy pattanástól (BBCH 07) 
70%-os gyümölcsméret kialakulásáig

Őszibarack, nektarin
tafrinás levélfodrosodás

sztigminás betegség 
(levéllyukacsosodás)

0,75 600 - 1000 3 12
levélrügy pattanástól (BBCH 07) 

  90%-os gyümölcsméret kialakulásáig

Borszőlő peronoszpóra 0,35 - 0,5 300 - 1200 3 12
5 leveles állapottól (BBCH 15) borsó nagyságú bogyó 

állapotig (fürtlehajlás) (BBCH 75)
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G
O

M
BAÖLŐ SZEREK

Gombaölő permetezőszer cukorrépa, gyümölcskultúrák, szőlő és zöldségfélék gombás és 
baktériumos megbetegedései elleni védekezésre.

A bordói keverék nagy mennyiségben képes leadni a rézionokat, 

így hatása markáns, erőteljes. Csapadékállósága kiemelkedően 
jó, így a kezelés elvégzését követően még hosszú idővel is meg-

található a kezelt felületen. A felület, vagy a beszáradt permetlé-

csepp újranedvesedésekor újabb rézionok szabadulnak fel, ame-

lyek így védik a növényt a kórokozókkal szemben. 

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

A készítményt az almatermésű (alma, körte, birs, naspolya) kul-

túrákban a baktériumos és gombás eredetű betegségek ellen (va-

rasodás, monília, ágelhalás stb.) a tavaszi és az őszi időszakban, 
lemosó permetezés formájában javasolt kijuttatni. A tűzelhalás és 
varasodás ellen megelőző jelleggel, rügyfakadástól zöldbimbós 
állapot végéig, 2-3 alkalommal kell védekezni. A kezeléseket 7-10 
napos gyakorisággal, nagy permetlémennyiséggel végezzük. A 

termés viaszosodását követően a készítmény záró permetezésre 
újból felhasználható a rézérzékenység, a perzselési veszély figye-

lembevételével. 

Őszibarackban tafrinás levélfodrosodás és ágelhalás, kajsziban 
apiognomónia, ágelhalások és levéllyukacsosodás ellen a lemo-

só permetezéseket rügyfakadástól a piros bimbós stádium végéig 

lehet folytatni, 2-3 alkalommal, 10-14 napos ismétlésben. A piros 
bimbós stádium után az őszibarackfajták rézérzékenysége miatt 
a készítmény további felhasználása nem megengedett. A baktéri-
umos és gombás eredetű ágelhalás ellen a kezeléseket ősszel, a 
lombhullás kezdetén javasolt folytatni. 

Szilvában, cseresznyében és meggyben a gombás betegségek 

(levéllyukacsosodás, monília stb.) ellen fehérbimbós állapotban 
és virágzás kezdetén lehet eredményesen védekezni. A baktéri-
umos és gombás eredetű ágelhalások ellen a kezeléseket lomb-

hullástól célszerű végezni. 

Szőlőben a peronoszpóra elleni kezeléseket az előrejelzésre 
alapozva, preventíven kell elkezdeni, általában a hajtások 20-25 
cm-es állapotában. A kezeléseket a fertőzés alakulása szerint 
7-14 naponként javasolt ismételni. Járványos körülmények között 
a permetezéseket 7 naponkénti gyakorisággal kell végezni. Sző-

lőorbánc ellen - mennyiben a kezdeti fertőzések kialakultak - a vé-

dekezéseket már 3-4 leveles állapotban célszerű elkezdeni, majd 
a peronoszpóra elleni kezelésekkel egyidejűleg folytatni. 

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES

SZER (KG/HA) VÍZ (L/HA)

Őszibarack
levélfodrosodás, levéllyukacsosodás, baktériumos és 

gombás eredetű ágelhalások
5,0 1000

Szilva, meggy, cseresznye, kajszi
baktériumos betegségek, levéllyukacsosodás, monília, vörösfoltosság, 

apiognomóniás levélfoltosság
5,0 800-1500

Almatermésűek baktériumos ágelhalás, tűzelhalás, gombás betegségek 5,0 500-1500

Szőlő peronoszpóra, szőlőorbánc 4,0-5,0 1000

Zöldségfélék (kabakosok, paprika, paradi-
csom, bab, borsó, hagyma)

baktériumos és gombás betegségek: fitoftóra, alternária, aszkohita, 
peronoszpóra, rozsda (kivéve lisztharmat)

4,0-5,0 400-1000

Burgonya burgonyavész, alternáriás levélfoltosság 4,0-5,0 400-600

Cukorrépa gombás levélbetegségek (kivéve lisztharmat) 4,0-5,0 400-600

Zöldségfélékben (paprika, paradicsom, kabakosok, bab, borsó, 
hagyma) a baktériumos és gombás betegségek ellen (lisztharmat 
kivételével) a kezeléseket az előrejelzés ismeretében, preventí-
ven kell elkezdeni, és a fertőzés alakulása szerint 2-3 alkalommal, 
7-14 naponként célszerű ismételni. Járványos körülmények között 
- különösen a paprikafélékben - a védekezések számát további 

2-3 kezeléssel javasolt növelni. 

Hagymában, babban és borsóban a permetlé megfelelő tapa-

dása érdekében nedvesítőszer hozzáadása szükséges. 

Burgonyában a permetezéseket előrejelzésre alapozva, preven- 
tív jelleggel kell kezdeni, majd a fertőzési veszély alakulásától füg-

gően, 7-12 naponként meg kell ismételni. 

Cukorrépában a levélbetegségek ellen az első védekezéseket 
megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor 
meg kell kezdeni, majd a továbbiakban az időjárási körülmények, 
illetve a járványhelyzet alakulásától függően 7-10 naponként ja-

vasolt megismételni.

A faiskolai alany-, csemete- és oltvány-kertekben a tűzelhalás 
elleni védekezéseket a fertőzést megelőző időszakban kell elkez-

deni. A fertőzési helyzet ismeretében a permetezéseket 14 na-

ponként, 2-3 alkalommal, 300-400 l/ha permetlé felhasználásával 
célszerű elvégezni. 

  JÓ, HA TUDJUK

• Gyümölcs növénykultúrákban a fás részt károsító kórokozók elleni haté-
konyság lényegesen javítható, amennyiben a készítményt Vegarep EC-vel 
kombinációban, lemosópermetezés során nagy lémennyiséggel juttatjuk 
ki.

• Cukorrépában a cerkospórás levélfoltosság elleni védekezés során tapa-
dást fokozó adalékanyag használata javasolt. 

• A készítmény hatóanyaga kontakt módon fejti ki hatását, így a kijutta-
tásnál biztosítani kell az egyenletes fedettséget a kezelt növény felületén.

• Folyékony növényvédő szerekkel (különös tekintettel az olajos formuláció-
júakra), valamint lombtrágyákkal történő együttes kijuttatásakor a tankke-
verékbe először mindig a BordoMet DG kerüljön, majd csak annak teljes 
feloldódása után adagoljuk a permetlébe a többi kombinációs partnert.

• A BordoMet DG az ökológiai gazdálkodásban felhasználható, a Bio-
kontroll Hungária Nonprofit Kft. által regisztrált készítmény.

7.6.

A BordoMet DG azonos a Bordómix DG, 48133/1999 FVM számon engedélyezett gombaölő permetezőszerrel.
HATÓANYAG-TARTALOM: 
200 g/kg bordói keverék 

(fémréztartalom 20 m/m%).

FORMULÁCIÓ: 
vízben diszpergálható 

granulátum (DG).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
III.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Almatermésűek 10

Csonthéjasok,  
csemegeszőlő, 

hagyma, cukorrépa
21

Borszőlő 30

Paprika, paradi-
csom, burgonya 7

Kabakosok, zöldbab, 
zöldborsó 5

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER

BORDOMET DG G
O

M
BAÖLŐ SZEREK
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HATÓANYAG-TARTALOM: 
423,7 g/kg rézhidroxid 

(250 g/kg fémréz).

FORMULÁCIÓ: 
vízben diszpergálható 

granulátum (WG).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
III.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Szőlő 21

Paradicsom, 
tojásgyü-

mölcs
7

Burgonya 7

Őszibarack

előírás szerinti 
felhasználás

esetén (lemosó 
permetezés 

nyugalmi 
időszakban) 

várakozási idő 
előírása nem 
szükséges

9.

A Buvicid K 370 SC a kaptán hatóanyagot más termékekhez 
képest mintegy 30%-kal kisebb mennyiségben tartalmazza. En-

nek ellenére hatékonysága nem marad el azoktól, sőt sok eset-
ben jobbnak is bizonyul, köszönhetően a speciális formázás-

nak, valamint a készítményben megtalálható napraforgóolajnak  
(200 gramm/liter). Ez ugyanis beszáradásakor olyan térhálós 
szerkezetet alakít ki, amely hosszabban tartó, az időjárási körül-
ményektől kevésbé függő tapadást biztosít a hatóanyag számá-

ra. A kisebb hatóanyagmennyiség lehetővé teszi egyes növény-

kultúrákban a rövidebb élelmezés-egészségügyi várakozási idő 
előírását, összehasonlítva más kaptántartalmú készítményekkel. 
A készítmény formázásának köszönhetően nem ülepszik, kiváló 
keverhetőségi tulajdonságokkal bír, és könnyen kezelhető.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) varasodása ellen 

a kezeléseket az aszkospóra-szóródás időszakában, preventív 
módon célszerű elkezdeni és a fertőzés erőssége alapján 7-10 
naponkénti gyakorisággal szükséges folytatni. Járványveszélyes 
időszakban a magasabb dózis alkalmazása indokolt.

Csonthéjasok (cseresznye, meggy, szilva, nektarin, kajszi- és 
őszibarack) a monilíniás virág- és hajtásfertőzés ellen a virágzás 
kezdetén, fővirágzásban és sziromhulláskor célszerű permetezni. 

Őszibarackban a tafrinás levélfodrosodás ellen a kezeléseket a 

rügypattanást követő időszakban javasolt elvégezni 8-10 napon-

ként 2-3 alkalommal, fertőzési nyomástól függően a készítményt 
önmagában, vagy felszívódó fungicidek kombinációs partnereként 
használva. Tavasszal, hűvös időjárás esetén csonthéjasokban a 
hajtás- és gyümölcsnövekedés idején végrehajtott kezelések a 
sztigminás betegség ellen is védelmet nyújtanak. A készítményt 
jégverést és vihart követően 12 órán belül kipermetezve segíti a 
sebzáródást és gátolja a fertőzések kialakulását. Ez utóbbi keze-

léskor fokozottan kell ügyelni az élelmezés-egészségügyi várako-

zási idő betartására.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ  

SZÜKSÉGES
A KEZELÉSEK 
ÉVENKÉNTI 
MAXIMÁLIS 

SZÁMA

KÉT KEZELÉS 
KÖZT ELTELT 
MINIMÁLIS 

IDŐTARTAM (NAP)

AZ UTOLSÓ KEZELÉS 
(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT 

 SZERINT)SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Almatermésűek (alma, 
körte, birs, naspolya)

varasodás,  
monilíniás betegség

2,2-3,0 800-1500 10 7
rügypattanástól (BBCH 07)  

végső gyümölcsméret kialakulásáig 
(BBCH 80)

Cseresznye, meggy
sztigminás betegség, 
monilíniás betegség

2,2-3,0 800-1200 3 7
rügypattanástól (BBCH 07) zöldborsó 

nagyságú gyümölcsméret kialakulásáig 
(BBCH 71-74)

Kajszi, őszibarack, 
nektarin, szilva

tafrinás levélfodrosodás, 
sztigminás betegség, 
monilíniás betegség

2,2-3,0 800-1200 4 7
rügypattanástól (BBCH 07) 70-80%-os 

gyümölcsméret kialakulásáig 
(BBCH 77-78)

Gombaölő permetezőszer egyes gyümölcs- és zöldségfélék, valamint a szőlő gombás és bak-
tériumos megbetegedései elleni védekezésre.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Szőlőben a peronoszpóra elleni kezeléseket az előrejelzésre 
alapozva, preventíven kell elkezdeni, általában a hajtások 20-25 
cm-es állapotában. A kezeléseket a fertőzés alakulása szerint 
7-14 naponként javasolt ismételni. Járványos körülmények között 
a permetezéseket 7 naponkénti gyakorisággal kell végezni. Sző-

lőorbánc ellen - mennyiben a kezdeti fertőzések kialakultak - a vé-

dekezéseket már 3-4 leveles állapotban célszerű elkezdeni, majd 
a peronoszpóra elleni kezelésekkel egyidejűleg folytatni. 

Őszibarackban tafrinás levélfodrosodás és ágelhalás, baktériu-

mos ágelhalások és levéllyukacsosodás ellen a lemosó permete-

zéseket rügyfakadástól a piros bimbós stádium végéig lehet foly-

tatni, 2-3 alkalommal, 10-14 napos ismétlésben. A piros bimbós 
stádium után az őszibarackfajták rézérzékenysége miatt a készít-
mény további elhasználása nem megengedett. A baktériumos és 
gombás eredetű ágelhalás ellen a kezeléseket ősszel, a lombhul-
lás kezdetén javasolt folytatni.

Paradicsomban, tojásgyümölcsben, valamint burgonyában 

fertőzésveszély esetén preventív jelleggel, a fertőzési nyomástól 
függően 7-14 napos időközönként, szükség szerint (legfeljebb 6 
alkalommal) célszerű alkalmazni. Súlyos fertőzésveszély fennál-
lásakor a rövidebb (7-10 napos) permetezési forduló alkalmazása 
ajánlott. 

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ  

SZÜKSÉGES KEZELÉSEK 
MAXIMÁLIS 

SZÁMA

KÉT KEZELÉS 
KÖZTI MIN. 
IDŐTARTAM 

(NAP)

AZ UTOLSÓ KEZE-
LÉS IDŐPONTJA 
(FENOLÓGIÁHOZ 
VISZONYÍTVA)SZER (KG/HA) VÍZ (L/HA)

Szőlő peronoszpóra, orbánc 2,0-2,4 800-1000 6 7 fürtzáródás

Őszibarack, nektarin
baktériumos és gombás eredetű 

ágelhalás, tafrina
2,0-2,4 800-1500 3 7 rügypattanás

Paradicsom,  
tojásgyümölcs

baktériumos és gombás eredetű 
levélbetegségek (kivéve lisztharmat)

2,0-2,4 400-600 6 7 termésérés kezdete

Burgonya burgonyavész, alternária 2,0-2,4 400-800 6 7 levélszáradás

8.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
372 g/l (31 m/m%) kaptán.

FORMULÁCIÓ: 
vizes szuszpenzió 

koncentrátum (SC).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
4 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Almatermésűek 
(alma, körte, birs, 

naspolya)
21

Csonthéjasok 
(őszibarack, nekta-
rin, kajszi, cseresz-
nye, meggy, szilva)

21
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KONTAKT HATÁSÚ GOMBAÖLŐ KÉSZÍTMÉNY GOMBA- ÉS BAKTÉRIUMÖLŐ PERMETEZŐSZER

BUVICID K 370 SC COPERNICO HiBio

WWW.AGROMETRY.HU

8.

WWW.AGROMETRY.HU

9.

JÓ, HA TUDJUK

• Fokozott csapadékállósága miatt a kezelést követően akár 14 napig is 
kellő koncentrációban marad a kezelt felületen.

• A termék raktározása során kerüljük a 25 °C feletti, valamint a 
közvetlen napfényen történő tárolást.

JÓ, HA TUDJUK

• A készítmény hatóanyaga kizárólag kontakt módon fejti ki hatását, így 
a kijuttatásnál biztosítani kell az egyenletes fedettséget a kezelt növény 
felületén.

• A kezeléseket programszerűen kell elvégezni, a fertőzési nyomástól 
függően akár többszöri ismétléssel is.

• Folyékony növényvédő szerekkel (különös tekintettel az olajos 
formulációjúakra), valamint lombtrágyákkal történő együttes kijuttatásakor 
a tankkeverékbe először mindig a Copernico HiBio kerüljön, majd csak 
annak teljes feloldódása után adagoljuk a permetlébe a többi kombinációs 
partnert.

• A Copernico HiBio az ökológiai gazdálkodásban felhasználható, 
regisztrált készítmény.



11.10.

Gombaölő permetezőszer cukorrépa, gyümölcskultúrák, szőlő és zöldségfélék gombás és 
baktériumos megbetegedései elleni védekezésre.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény fás szárú növények esetében gombás és baktériumos 

betegségek ellen, az őszi és tavaszi időszakban lemosó permete-

zés formájában, a nem nyugalmi időszakban, valamint lágy szárú 
növényeknél fertőzésveszély esetén preventív jelleggel, a fertőzési 
nyomástól függően 7-14 napos időközönként szükség szerint (leg-

feljebb 6 alkalommal) célszerű alkalmazni. Súlyos fertőzésveszély 
fennállásakor a rövidebb (7-10 napos) permetezési forduló alkal-
mazása ajánlott. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és 
teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is. 

JÓ, HA TUDJUK

• A készítmény hatóanyaga kizárólag kontakt módon fejti ki hatását, így 
a kijuttatásnál biztosítani kell az egyenletes fedettséget a kezelt növény 
felületén.

• A kezeléseket programszerűen kell elvégezni, a fertőzési nyomástól 
függően akár többszöri ismétléssel is.

• Folyékony növényvédő szerekkel (különös tekintettel az olajos 
formulációjúakra), valamint lombtrágyákkal történő együttes kijuttatásakor 
a tankkeverékbe először mindig a CuproMet-OH kerüljön, majd csak 
annak teljes feloldódása után adagoljuk a permetlébe a többi kombinációs 
partnert.

• A CuproMet-OH az ökológiai gazdálkodásban felhasználható, a 
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által regisztrált  készítmény.

A CuproMet-OH gombaölő permetezőszer azonos a 02.5/510/7/2009. MgSzHK számon engedélyezett Joker 77 WP gombaölő permetezőszerrel.
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HATÓANYAG-TARTALOM: 
77% rézhidroxid 

FORMULÁCIÓ: 
nedvesíthető por (WP).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
III.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Cukkini, cukorrépa, 
cseresznye, dió,  

fekete bodza, fok-
hagyma, gesztenye, 
görögdinnye, kajszi-
barack, köszméte, 
mandula, meggy, 
mogyoró, ősziba-
rack, ribiszke, sár-
gadinnye, sütőtök, 
szamóca, szeder, 

szilva, szőlő, uborka, 
vöröshagyma

21

Almatermésűek
(alma, körte, birs,

naspolya)
10

Bab, borsó, málna 5

Burgonya, paprika, 
paradicsom 7

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KEZELÉSEK 

MAXIMÁLIS 
SZÁMA

KÉT KEZELÉS 
KÖZTI MIN. 

IDŐTARTAM (NAP)

AZ UTOLSÓ KEZELÉS 
IDŐPONTJA (FENOLÓ-
GIÁHOZ VISZONYÍTVA)SZER (KG/HA) VÍZ (L/HA)

Szőlő peronoszpóra, orbánc
virágzás előtt: 2,0
virágzás után: 3,0

800 - 1200 6 7 zsendülés

Almatermésűek 
(alma, körte, birs, naspolya)

baktériumos és gombás eredetű 
ágelhalás, egyéb gombabetegségek 

(kivéve lisztharmat)
2,0-3,0

800 - 1500 6 7 érés

tűzelhalás 3,0-4,0

Csonthéjasok
(őszibarack, kajszibarack,
cseresznye, meggy, szilva)

baktériumos és gombás eredetű ágelhalás, 
levéllyukacsosodás, 

monília, apiognomónia, tafrina
2,0-3,0 800 - 1500 6 7

őszibarack: rügyfakadás

kajszibarack: 
pirosbimbós állapot

cseresznye, meggy, szilva: 
érés kezdete

Málna, szeder, ribiszke, 
köszméte, fekete bodza 

levél- és vesszőbetegségek 2,0-3,0 500 - 1500 6 7 színeződés kialakulása

Szamóca levélbetegségek 2,0-3,0 400 - 600 6 7 színeződés kezdete

Héjas gyümölcsűek (dió, mogyoró, 
mandula, gesztenye)

baktériumos és gombás betegségek 
(kivéve lisztharmat)

2,0-3,0 800 - 1500 6 7 végső gyümölcsméret

Paprika, paradicsom
baktériumos és gombás betegségek 

(kivéve lisztharmat)
2,0-3,0 400 - 800 6 7 érés kezdete

Uborka, cukkini
baktériumos és gombás betegségek 

(kivéve lisztharmat)
2,0-3,0 400 - 800 6 7 termésnövekedés vége

Görögdinnye, sárgadinnye, sütőtök
baktériumos és gombás betegségek 

(kivéve lisztharmat)
2,0-3,0 400 - 800 6 7 termésnövekedés vége

Bab baktériumos betegségek, fenésedés, rozsda 2,0-3,0 400 - 600 6 7 érés

Borsó 
baktériumos betegség, aszkohita, 

peronoszpóra, rozsda
2,0-3,0 400 - 600 6 7 érés

Vöröshagyma, fokhagyma peronoszpóra 2,0-3,0 400 - 600 6 7 dőlés kezdete

Burgonya fitoftóra, alternária 2,0-3,0 400 - 600 6 7 levélszáradás

Cukorrépa cerkospóra, ramulária, fóma 2,0-3,0 300 - 600 6 7 levélszáradás
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GOMBA- ÉS BAKTÉRIUMÖLŐ PERMETEZŐSZER

CUPROMET-OH
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10.
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13.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Almában és körtében a készítmény a vegetációs időszakban 
legfeljebb 2 alkalommal juttatható ki. Varasodás ellen a kezelést a 
virágzás előtt, illetve a gyümölcsnövekedés időszakában előrejel-
zésre alapozva megelőző jelleggel, vagy a fertőzés bekövetkeztét 
követő legfeljebb 48 órán belül javasolt elvégezni. A permetezés 
szükség esetén 7-10 nap múlva egy alkalommal megismételhető.
Cseresznyében és meggyben a készítmény a vegetációs idő-

szakban legfeljebb 2 alkalommal juttatható ki. A blumeriellás levél-
foltosság elleni kezelést a virágzás után vagy a gyümölcsök betaka-

rítását követően a fertőzési veszélyhelyzet fennállásakor preventív 
jelleggel, még a tünetek megjelenése előtt javasolt elvégezni. A 
permetezés a fertőzési viszonyoktól függően 7-10 nap múlva egy 
alkalommal megismételhető.

AJÁNLOTT TECHNOLÓGIA
Kalászosokban (búza, tritikálé, rozs, árpa és zab) levélfoltossá-

gok, lisztharmat és rozsdák ellen a permetezést előrejelzésre ala-

pozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjele-

nésekor, általában a szárnövekedés kezdetén javasolt megkezdeni 
és a fertőzési veszélyhelyzettől függően 2-3 hét múlva megismétel-
ni. Szeptóriás pelyvafoltosság ellen a kalász és a felső levéleme-

let védelme érdekében szintén megelőző jelleggel, a zászlóslevél 
megjelenésétől teljes virágzásig célszerű a permetezés elvégzése. 
Kalászfuzáriózis ellen a készítménnyel végzett kezelést a nagyobb 
dózis kijuttatásával, a virágzás kezdetén javasolt végrehajtani, töre-

kedve a kalászok egyenletes permetlé fedettségére.

A szemfoltbetegség okozta kártétel mérséklésére a szárbaindulás 

kezdete és a kétszárcsomós állapot között elvégzett permetezés 
javasolható.

Őszi káposztarepcében gombás betegségek ellen a készítményt 

megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor 
kell kijuttatni. Leptoszfériás betegség ellen az őszi kijuttatás java-

solt az első tünetek megjelenésekor. A fertőzési veszélyhelyzettől 
függően a kezelés késő ősszel, kora tavasszal megismételhető.  

A pirenopezizás betegség ellen szintén a készítmény őszi kijuttatá-

sa javasolható. A fertőzési veszély további fennállásakor a kezelés 
kora tavaszi megismétlése szükségessé válhat a szárbaindulás 
kezdetekor. A szklerotíniás betegség elleni permetezést a virágzás 

első felében indokolt elvégezni.

A készítményt rezisztencia-megelőző technológiával kell kijuttatni. 
Az egymást követő kezeléseket eltérő hatásmechanizmusú készít-
ményekkel, szerrotációban szükséges végrehajtani.
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A kijuttatás során törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is. A dózist és a permetlé mennyiségét 

a kezelendő lombfal felület (LFF) nagyságához kell igazítani az alábbi képletek segítségével:

A kezelt alapterületre vetített lombfalfelület kiszámítása az alábbi képlet segítségével végezhető el:

Az 1 ha alapterületre vetített lombfalfelület kiszámításánál a képlet az alábbiak szerint módosul:

A kezelések alkalmával kijuttatott készítmény hektárra vetített dózisa nem haladhatja meg az 1,9 l/ha mennyiséget.
A dodin hatóanyag-tartalmú készítményekkel végzett kezelések száma egy vegetációs időszakban nem lehet több, mint kettő.

kezelt lombfalfelület (m2) = 2 × kezelt koronamagasság (m) ×
kezelt alapterület m2

sorköz (m)

kezelt lombfalfelület (m2) = 2 × kezelt koronamagasság (m) ×
10 000 m2

sorköz (m)

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER A KALÁSZOS GABONÁK ÉS AZ ŐSZI KÁPOSZTA-
REPCE LEGFONTOSABB MEGBETEGEDÉSEI ELLENI VÉDEKEZÉSRE

FUZARION 250 EC

JÓ, HA TUDJUK

• A készítmény a kalászfuzáriózissal szemben kiemelkedő 
hatékonysággal alkalmazható.

•  Alkalmazásával elkerülhető a termést szennyező veszélyes 
gombatoxinok termelődése és felhalmozódása. 

•  A protiokonazol egyik fontos tulajdonsága a növény életfolyamatira kifejtett 
pozitív élettani hatás, amely előnyösen hat a termés mennyiségére és 
minőségére.

• A készítmény erőteljes és hosszan fennálló hatással bír, egyaránt 
rendelkezik megelőző és gyógyító hatással.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ

A KIJUTTATÁSHOZ 
SZÜKSÉGES KEZELÉSEK 

MAXIMÁLIS 
SZÁMA

KÉT KEZELÉS 
KÖZTI MIN. 
IDŐTARTAM 

(NAP)

A KEZELÉS IDEJE 
(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT 

SZERINT)SZER 
(L/HA)

VÍZ 
(L/HA)

Búza  
(őszi, tavaszi), 
tritikálé, rozs

lisztharmat, levél- és sárgarozsda, szeptóriás és pi-
renofórás levélfoltosság, szeptóriás pelyvafoltosság, 
kalászfuzáriózis, szemfoltbetegség, rinhospóriumos 

levélfoltosság

0,75-1,0 200-300 2 14
szárbaindulástól (BBCH 30) – 

virágzás végéig (BBCH 69)

Árpa 
(őszi, tavaszi)

lisztharmat, levél- és sárgarozsda, pirenofórás és 
rinhospóriumos levélfoltosság, szemfoltbetegség

0,75-1,0 200-300 2 14
szárbaindulástól (BBCH 30) –
virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Zab koronás rozsda, szemfoltbetegség 0,75-1,0 200-300 2 14
szárbaindulástól (BBCH 30) – 
virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Őszi 
káposztarepce

leptoszfériás (fómás) betegség, szklerotíniás 
betegség, pirenopezizás levélfoltosság

1,0 200-300 2 14
4 leveles állapottól (BBCH 14) – 50%-os 

virágzásig a fővirágzaton (BBCH 65)

A Fuzarion 250 EC gombaölő permetezőszer azonos a 6300/1174-1/2020 NÉBIH számon engedélyezett Jade gombaölő permetezőszerrel.
HATÓANYAG-TARTALOM: 

protiokonazol 125 g/l (12,8 
m/m%)+tebukonazol 125 g/l 

(12,8 m/m%).

FORMULÁCIÓ: 
emulzióképző 

koncentrátum (EC).
FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap (száradásig).

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Búza (őszi, tava-
szi), árpa (őszi, 

tavaszi), tritikálé, 
rozs, zab

35

Őszi káposzta-
repce 56

HATÓANYAG-TARTALOM: 
400 g/l (39,1 m/m%) dodin.

FORMULÁCIÓ: 
vizes szuszpenzió 

koncentrátum (SC).
FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap (száradásig).

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Alma, körte 60

Cseresznye, meggy 14

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KEZELÉSEK 

MAXIMÁLIS 
SZÁMA

KÉT KEZELÉS 
KÖZTI MIN. 

IDŐTARTAM (NAP)
A KEZELÉS IDEJE 

(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Alma, körte
ventúriás 
varasodás

1,125 l/10000 m2 
LFF*

(max. 1,9 l/ha)
200-1000 2 7

virágrügy-pattanástól (BBCH 53) sziromlabda  
állapotig (BBCH 59) majd a gyümölcskezdemények  

5-10 mm-es állapotától (BBCH 71) a 90%-os  
gyümölcsméret eléréséig (BBCH 79)

Cseresznye, 
meggy

blumeriellás 
levélfoltosság

1,125 l/10000 m2 
LFF*

(max. 1,9 l/ha)
200-1000 2 7

magháznövekedéstől (BBCH 71) az 50%-os gyümölcs-
méret eléréséig (BBCH 75), majd betakarítás után 
(BBCH 90) a nyugalmi állapot kezdetég (BBCH 97)
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GYÓGYÍTÓ ÉS MEGELŐZŐ HATÁSSAL RENDELKEZŐ GOMBAÖLŐ  
PERMETEZŐSZER

DODIFUN SC

WWW.AGROMETRY.HU
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JÓ, HA TUDJUK

• Alma és körte kultúrákban a ventúriás varasodás elleni védekezésre 
preventív módon, az egérfül állapot és a virágzás kezdete között 
alkalmazható.

• A készítmény már alacsony hőmérsékleten, 6 0C-tól kifejti hatását.

• Levéltetvek elleni védekezés során a készítmény probléma nélkül 

keverhető a Mospilan 20 SG készítménnyel.
• Lombtrágyákkal, valamint a fentiekben javasolt készítményen túl más 

növényvédő szerrel történő keverése nem javasolt.

*kezelt lombfalfelület
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15.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítményt preventív jelleggel, (a fertőzésveszélyes időszakban 
legkésőbb az első tünetek megjelenésekor) szükséges kijuttatni 
a lombfelülethez megválasztott lémennyiséggel (lemosó perme-

tezésnél 1000-2000 l/ha vízmennyiséggel). Lemosó permetezés-

nél ügyelni kell, hogy a permetlé az ágakat, gallyakat, rügyeket, 
rügyalapokat is teljes mértékben, áztatásszerűen fedje, amely ha-

tás nedvesítő szer alkalmazásával fokozható. 

A fertőzésveszély fennállása alatt (hűvös, csapadékos időjárási vi-
szonyoknál) szükség szerint - általában 7-10 napos permetezési 
fordulót alkalmazva - kell ismételni a kezeléseket. Zöldségfélék-

ben 1-6 alkalommal (2-4 valódi leveles állapot és termésszedés kö-

zötti időszakban, 6-8 naponként) kell a védekezést folytatni. Rézér-

zékeny gyümölcsféléknél (alma, körte, kajszi, őszibarack) színes 
bimbós állapotban be kell fejezni a készítménnyel való védekezést, 
azt csak a termés viaszosodása után, nyár közepétől (alma, körte), 
illetve termésszedést követően ősszel (őszibarack), vagy a lomb-

hullás előtt és lombhulláskor szabad folytatni (kajszi).

G
O

M
BAÖLŐ SZEREK

HATÓANYAG-TARTALOM: 
630 g/kg (63%) rézoxiklorid, 

ami megfelel 375 g/kg (37,5%) 
réztartalomnak.

FORMULÁCIÓ: 
vízben diszpergálható  

granulátum (WG).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Almatermésűek 10

Csonthéjasok, 
héjasok, szőlő, 

cukorrépa, 
hagymafélék

21

Burgonya, paprika, 
paradicsom 7

Kabakosok, bab, 
borsó 5

Konyha- és édes-
kömény, orvosi 

csucsor

Előírása 
nem szük-

séges.

SZÉLES HATÁSSPEKTRUMÚ GOMBA- ÉS BAKTÉRIUMÖLŐ KÉSZÍTMÉNY

NEORAM 37,5 WG

WWW.AGROMETRY.HU

14.

JÓ, HA TUDJUK

• A készítmény oldódása során a permetlében kialakuló homogén 
részecskeméret optimális fedettséget biztosít a kezelt felületen, amely 
biztos hatáskifejtést, hosszabb hatástartamot jelent.

•  A készítmény esőállósága kiemelkedő.

•  A rézionok folyamatos felszabadulása csökkenti a fitotoxicitás veszélyét.

•  A készítmény formázásának köszönhetően pormentes, felhasználóbarát.

• A Neoram 37,5 WG az ökológiai gazdálkodásban felhasználható, 

regisztrált készítmény.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ

A KIJUTTATÁSHOZ 
SZÜKSÉGES

KEZELÉSEK 
MINIMÁLIS 

ÉS MAXIMÁ-
LIS SZÁMA

KÉT KEZELÉS KÖZÖTT 
ELTELT MINIMÁLIS 
IDŐTARTAM (NAP)

AZ UTOLSÓ KEZELÉS IDŐPONTJA 
(FENOLÓGIÁHOZ VISZONYÍTVA)SZER 

(KG/HA)
VÍZ 

(L/HA)
Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) ta-

vaszi lemosó- és nyár végetől záró permetezésére
baktériumos, gombás eredetű 
ágelhalás, tűzelhalás (Erwinia)

3,0 - 4,0 800 - 1500 1 - 6 3 lombhullás

Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) varasodás 2,0 - 2,5 600 - 1500 1 - 6 3 lombhullás

Csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, 
kajszibarack, nektarin, szilva)

Héjasok (dió, mandula, mogyoró, gesztenye)

baktériumos és gombás eredetű 
ágelhalás, levéllyukacsosodás, 
monília, apiognomónia, tafrina

2,0 - 2,5 600 - 1500 1 - 6 3 lombhullás

Szőlő 
- virágzás előtt 
- virágzás után

peronoszpóra, orbánc 1,75 - 2,0
2,0 - 2,5

600 - 1000 1 - 6 3 zsendülés

Paprika baktériumos betegségek 1,5 - 2,0 400 - 800 1 - 6 3 termésnövekedés-termésszedés

Paradicsom, burgonya
baktériumos 

betegségek, fitoftóra
2,0 - 2,5 400 - 800 1 - 6 3 termésnövekedés-termésszedés

Bab, borsó
baktériumos betegségek, fenésedés, 

rozsda
1,5 - 2,0 400 - 800 1 - 6 3 termésnövekedés-termésszedés

Kabakosok (uborka, dinnye, tök)
peronoszpóra, 

pszeudomonaszos fertőzés, 
fenésedés

1,5 - 1,8 400 - 800 1 - 6 3 termésnövekedés-termésszedés

Hagymafélék (vörös-, zöld-, fok-, póré-, gyöngy-, 
 sarjadékhagyma

baktériumos betegségek, pero-
noszpóra

2,0 - 2,5 400 - 800 1 - 6 3 termésnövekedés-termésszedés

Cukorrépa
cerkóspórás, ramuláris és fómás 

levélbetegségek
2,0 - 2,5 400 - 800 1 - 6 3

betakarítás előtt 
(várakozási idő figyelembevételével)

Konyha- és édeskömény peronoszpóra 2,0 - 3,0 400 - 800 1 - 6 3
betakarítás előtt 

(várakozási idő figyelembevételével)

Orvosi csucsor fitoftóra 2,0 - 3,0 400 - 800 1 - 6 3
betakarítás előtt 

(várakozási idő figyelembevételével)



G
O
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BAÖLŐ SZEREK

A készítmény felhasználható egyes gombabetegségek, különösen a lisztharmat elleni védekezésre.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Kalászosokban (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, 
zab, tritikále), kölesben és pohánkában a fertőzés mértékétől füg-

gően egy - három alkalommal szükséges védekezni. A permete-

zést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az 
első tünetek megjelenésekor – bokrosodás végén, szárbaindulás 
elején - kell megkezdeni és szükség esetén megismételni a ka-

lászhányás-virágzás idején.

Szőlőben (bor-, csemege-) lisztharmat ellen a kezeléseket elő-

rejelzésre alapozva preventíven kell elkezdeni, majd a fertőzés 
alakulása szerint 7-10 naponként szükség szerint megismételni. 
Melegebb, szárazabb időjárásnál alacsonyabb dózis, súlyos fer-
tőzésveszély esetén a magasabb dózis és a rövidebb (7 napos) 
permetezési forduló alkalmazása ajánlott. A szőlő intenzív fejlődé-

si szakaszában a készítmény felhasználható a felszívódó szerek 
kontakt kiegészítőjeként.

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) a permetezést 

egérfül állapotban kell megkezdeni és 7-14 naponként, a fertőzési 
nyomástól függően célszerű megismételni.

Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kaj-
szi) a permetezés az első levelek kiemelkedésétől megkezdhető 
és 7-10 naponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű meg-

ismételni.

Bogyósokban (köszméte, piros- és feketeribiszke, szamóca, 
málna, szeder, bodza, áfonya, csipkebogyó) rügypattanást köve-

tően virágzás előtt, a lisztharmat primer tüneteinek blokkolására 
1-2 alkalommal kell védekezni, a magasabb dózis felhasználá-

sával. A tenyészidőszak további részében a fertőzés erősségétől 
függően válasszuk meg a dózist.

Cukorrépában lisztharmat ellen a kezelést a fertőzés megjele-

nésekor célszerű végrehajtani, amely fertőzésveszély fennállása 
esetén háromszor megismételhető.

Lencse, csicseriborsó és lóbab kultúrákban a permetezéseket 

megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor 
kell megkezdeni, majd szükség esetén 10-14 nap múlva megis-

mételni.

Az engedélyezett zöldségfélékben, gyógy- és fűszernövények-

ben, továbbá mogyoróban, földimogyoróban, kenderben, 

olajretekben, valamint közterületi díszfák és díszcserjékben 

a kezelést a fertőzés megjelenésekor célszerű végrehajtani, és 
annak mértékétől függően többször megismételhető. A szer al-
kalmazásakor figyelemmel kell lenni egyes növényfajták kénér-
zékenységére.

  JÓ, HA TUDJUK

• A készítmény 25 °C felett - az esetleges perzselések elkerülése 
érdekében - nem alkalmazható!

• A készítmény hatóanyaga kontakt módon fejti ki hatását, így a 
kijuttatásnál biztosítani kell az egyenletes fedettséget a kezelt növény 
felületén, a fertőzésveszélyes időszakokban a kellő mennyiségben kell 
jelen lennie a növény felületén. 

• A SolfoMet az engedélyezett szőlő, almatermésű, csonthéjas és kabakos 
kultúrákban az atkakártevők gyérítésére is alkalmas.

• A készítmény hatóanyagának, a kénnek fontos tulajdonsága a gőztenziós 
hatás, amikor kénhidrogén szabadul fel belőle a kijuttatást követően. Ez 
a folyamat a hőmérséklet emelkedésével egyre intenzívebbé válik, ami 
javítja a készítmény hatékonyságát, de magasabb hőmérsékleten 
(>25 °C) szerencsétlen esetben perzselést is okozhat. 

• Folyékony növényvédő szerekkel (különös tekintettel az olajos 
formulációjúakra), valamint lombtrágyákkal történő együttes kijuttatásakor 
a tankkeverékbe először mindig a SolfoMet kerüljön, majd csak 
annak teljes feloldódása után adagoljuk a permetlébe a többi kombinációs 
partnert.

• A SolfoMet az ökológiai gazdálkodásban felhasználható, regisztrált 
készítmény.

17.16.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
800 g/kg kén.

FORMULÁCIÓ: 
vízben diszpergálható 

granulátum (WG).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
III.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:
előírás szerinti 

felhasználás esetén 
nem szükséges.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ 

SZÜKSÉGES
KEZELÉSEK 
MAXIMÁLIS 

SZÁMA

KÉT KEZELÉS 
KÖZTI MIN. 
IDŐTARTAM 

(NAP)

AZ UTOLSÓ KEZELÉS 
FENOSTÁDIUMA

SZER (KG/HA) VÍZ (L/HA)
Kalászosok (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, 

zab,tritikále) köles, pohánka
lisztharmat 5,0 - 7,5 200 - 400 3 7

5 mellékhajtásos állapottól (BBCH 25) - 
virágzás végéig (BBCH 69)

Szőlő (bor-, csemege) lisztharmat 3,0 - 8,0 300 - 1000 10 7
kisleveles állapottól (BBCH 12) - 

érés kezdetéig (BBCH 81)

Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) lisztharmat 5,0 - 8,0 500 - 1500 14 7
egérfüles állapottól (BBCH 10) - 1 héttel 

betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)

Csonthéjasok 
(cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kajszi)

lisztharmat, levélli-
kasztó gombák

5,0 - 7,5 500 - 1500 14 7
első levelek kiemelkedésétől (BBCH 10) - 

1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)

Kabakosok 
(uborka, sütőtök, spárgatök, cukkini, patisszon)

lisztharmat 5,0 - 7,5 200 - 1000 6 7
3 leveles állapottól (BBCH 13) - 

50%-os érésig (BBCH 85)

Köszméte, ribiszke (piros-, fekete-), szamóca, 
málna, szeder, bodza, áfonya, csipkebogyó

lisztharmat 3,0 - 7,0 600 - 1200 6 14
virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) - 

1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)

Cukorrépa lisztharmat 5,0 - 7,5 300 - 600 4 7
sorzáródás végétől (BBCH 39) - 

gyökérfejlődés végéig (BBCH 49)

Tojásgyümölcs lisztharmat 5,0 - 8,0 400 - 600 4 7
5 leveles állapottól (BBCH 15) - 

virágzás végéig (BBCH 69)

Mogyoró lisztharmat 5,0 500 - 1000 6 7
levélrügy duzzadás végétől (BBCH 03) - 

virágrügy duzzadásig (BBCH 51)

Földimogyoró lisztharmat 5,0 - 7,5 200 - 600 6 7
sorzáródás kezdetétől (BBCH 31) - 

végső hüvelyméret eléréséig (BBCH 79)

Olajretek lisztharmat 5,0 500 - 1000 6 7
1. látható szárköz megjelenésétől (BBCH 31) - 

teljes becőméret eléréséig (BBCH 79)

Kender lisztharmat 5,0 500 - 1000 6 7
9. pár oldalhajtás megjelenésétől (BBCH 29) - 

makkocskafejlődés végéig (BBCH 79)

Lencse, csicseriborsó, lóbab lisztharmat 5,0 300 - 800 4 10
9. látható szárközös állapottól (BBCH 39) - 

50%-os hüvelyérésig (BBCH 85)

Póré-, gyöngy-, sarjadékhagyma lisztharmat 5,0 200 - 500 6 7
6. levél megjelenésétől (BBCH 16) - 

dőlés kezdetéig (BBCH 47)

Brokkoli, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol lisztharmat 5,0 350 - 650 4 10 4 leveles állapottól (BBCH 14) - 
végleges fejméret vagy végső levéltömeg 

eléréséig (BBCH 49)
Fejes saláta, endívia saláta, cikória, spenót,  

sóska, mángold
lisztharmat 5,0 360 - 650 3 10

Karalábé lisztharmat 5,0 350 - 650 4 10
4 leveles állapottól (BBCH 14) - 

szárnövekedés végéig (BBCH 49)

Pasztinák, gumós zeller, torma, retek, cékla lisztharmat 5,0 300 - 600 2 10
4 leveles állapottól (BBCH 14) - 

gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Gyógynövények (kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, 
gyűszűvirág, orvosi csucsor, körömvirág, vasfű, macskagyö-

kér, levendula) 
Fűszernövények (metélőhagyma, metélőpetrezselyem, 

kapor, levélzeller, angelika, lestyán, szurokfű, borsikafű, tár-
kony, zsálya, izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, koriander, 

bazsalikom, menta, majoranna, zamatos turbolya)

lisztharmat 2,5-5,0 300 - 800 3 10
4 leveles állapottól (BBCH 14) - 

virágzásig (BBCH 60)

Spárga, rebarbara lisztharmat 2,5-5,0 300 - 800 6 7
4 leveles állapottól (BBCH 14) - 

50%-os szárvastagságig (BBCH 45)

Közterületi díszfák és díszcserjék lisztharmat 2,5-5,0 350 - 1200 14 7 nincs korlátozás

A SolfoMet gombaölő permetezőszer azonos a 04.2/7016-1/2015. NÉBIH számon engedélyezett Microthiol Special gombaölő permetezőszerrel.
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19.18.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Kalászosokban (őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, rozs, zab, tri-
tikále) a fertőzés mértékétől függően egy vagy két alkalommal 
szükséges védekezni. A permetezést előrejelzésre alapozva, 
megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenése-

kor – bokrosodás végén, szárbaindulás elején - kell megkezdeni 
és szükség esetén megismételni a kalászhányás-virágzás idején.

Cukorrépában lisztharmat ellen a kezelést a fertőzés megjele-

nésekor célszerű végrehajtani, amely fertőzésveszély fennállása 
esetén további három alkalommal megismételhető.

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) a permetezést 

egérfül állapotban kell megkezdeni és 7-14 naponként, a fertőzési 
nyomástól függően célszerű megismételni. Virágzás előtt 7,5 kg/ha, 
virágzás után 3,0-5,0 kg/ha-os dózisban kell kijuttatni.

Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kaj-
szi) a permetezés az első levelek kiemelkedésétől megkezdhető 
és 7-14 naponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű meg-

ismételni. Virágzás előtt 7,5 kg/ha, virágzás után 3,0-5,0 kg/ha-os 
dózisban kell felhasználni.

Szőlőben (bor-, csemege-) lisztharmat ellen a kezeléseket elő-

rejelzésre alapozva preventíven kell elkezdeni, majd a fertőzés 
alakulása szerint 7-10 naponként szükség szerint megismételni. 
Melegebb, szárazabb időjárásnál alacsonyabb dózis, súlyos fer-
tőzésveszély esetén a magasabb dózis és a rövidebb (7 napos) 
permetezési forduló alkalmazása ajánlott.

Bogyósokban (köszméte, piros és fekete ribiszke, málna, szeder, 

bodza, szamóca) rügypattanást követően virágzás előtt, a liszthar-
mat primer tüneteinek blokkolására 1-2 alkalommal kell védekez-

ni, a magasabb dózis felhasználásával. A tenyészidőszak további 
részében a fertőzés erősségétől függően válasszuk meg a dózist.

Zöldségfélékben (paprika, paradicsom, uborka cukkini, görög- 
és sárgadinnye, tökfélék, borsó, fejes káposzta, vörös káposzta, 
kelkáposzta, bimbós kel, brokkoli, karfiol, karalábé, spenót, sóska, 
sárgarépa, petrezselyem, zeller, cékla, torma) a kezelést a fertő-

zés megjelenésekor célszerű végrehajtani, és szükség esetén to-

vábbi három alkalommal meg kell ismételni. A szer alkalmazásakor 
figyelemmel kell lenni egyes növényfajták kénérzékenységére.

Tölgyben rügypattanást követően kell védekezni a magasabb dó-

zis alkalmazásával, majd a tenyészidő folyamán az alacsonyabb 
dózissal - szükség szerint - a kezelést további két alkalommal 

meg lehet ismételni.

  JÓ, HA TUDJUK

• A készítmény 25 °C felett - az esetleges perzselések elkerülése érdekében 
- nem alkalmazható!

• A készítmény hatóanyaga kontakt módon fejti ki hatását, így a 
kijuttatásnál biztosítani kell az egyenletes fedettséget a kezelt növény 
felületén, a fertőzésveszélyes időszakokban a kellő mennyiségben kell jelen 
lennie a növény felületén. 

• Az S80 WG az engedélyezett szőlő, almatermésű, csonthéjas és kabakos 
kultúrákban az atkakártevők gyérítésére is alkalmas.

• A készítmény hatóanyagának, a kénnek fontos tulajdonsága a gőztenziós 
hatás, amikor kénhidrogén szabadul fel belőle a kijuttatást követően. Ez 
a folyamat a hőmérséklet emelkedésével egyre intenzívebbé válik, ami 
javítja a készítmény hatékonyságát, de magasabb hőmérsékleten 
(>25 °C) szerencsétlen esetben perzselést is okozhat. 

• Folyékony növényvédő szerekkel (különös tekintettel az olajos 
formulációjúakra), valamint lombtrágyákkal történő együttes kijuttatásakor a 
tankkeverékbe először mindig az S80 WG kerüljön, majd csak annak 
teljes feloldódása után adagoljuk a permetlébe a többi kombinációs partnert.

Az S80 WG azonos a 04.2/7014-1/2015. NÉBIH számon engedélyezett Sulfolac 80 WG gombaölő permetezőszerrel.
HATÓANYAG-TARTALOM: 

79,6 %m/m (796 g/kg) kén.

FORMULÁCIÓ: 
vízben diszpergálható 

granulátum (WG).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
III.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:
előírás szerinti felhasználás 

esetén nem szükséges.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KEZELÉSEK 

MAXIMÁ-
LIS SZÁMA

KÉT KEZELÉS 
KÖZÖTT ELTELT 

MINIMÁLIS 
IDŐTARTAM

(NAP)

A KEZELÉS IDEJE
(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)SZER (KG/HA) VÍZ (L/HA)

Kalászosok 
őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé)

lisztharmat 5,0 200 - 300 2 7
5 mellékhajtásos állapottól (BBCH 25)  

virágzás végéig (BBCH 69)

Cukorrépa lisztharmat 5,0 - 6,0 300 - 600 4 7
4 leveles állapottól (BBCH 14)  

gyökérfejlődés végéig (BBCH 49) 

Almástermésűek 
(alma, körte, birs, naspolya)

lisztharmat

7,5

600 - 1200 8 7

egérfüles állapottól (BBCH 10)  
virágzás kezdetétig (BBCH 61)

3,0 - 5,0
virágzás végétől (BBCH 69)  

1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)

Szőlő  
(bor-, és csemege-)

lisztharmat

5,0 - 7,5

600 - 1200 8 7

kisleveles állapottól (BBCH 12)  
virágzás kezdetétig (BBCH 61)

2,0 - 3,0
virágzás végétől (BBCH 69) 
érés kezdetéig (BBCH 81)

Csonthéjasok  
(cseresznye, meggy, őszibarack, 

kajszibarack, szilva)

lisztharmat, levél-
likasztó gombák

7,5

600 - 1200 8 7

első levelek kiemelkedésétől (BBCH 10) 
virágzás kezdetétig (BBCH 61)

3,0 - 5,0
virágzás végétől (BBCH 69)  

1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)

Köszméte, ribiszke (piros, fekete), 
málna, szeder, bodza

lisztharmat

7,0

500 - 1500 4 7

hajtásnövekedés kezdetétől (BBCH 31)  
virágzás kezdetétig (BBCH 61)

3,0 - 7,0
virágzás végétől (BBCH 69)  

1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)

Szamóca lisztharmat 3,0 - 7,0 400 - 1200 4 7
korai sziromlabda állapottól (BBCH 57)  

1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)

Paprika lisztharmat 3,0 - 5,0 400 - 600 4 7
3 leveles állapottól (BBCH 13)  

50%-os érésig (BBCH 85)

Paradicsom lisztharmat 3,0 - 5,0 400 - 1200 4 7
3 leveles állapottól (BBCH 13)  

50%-os érésig (BBCH 85)

Uborka, cukkini lisztharmat 3,0 - 5,0 500 - 1500 4 7
3 leveles állapottól (BBCH 13)  

50%-os érésig (BBCH 85)

Sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék lisztharmat 3,0 - 5,0 400 - 600 4 7
3 leveles állapottól (BBCH 13)  

50%-os érésig (BBCH 85)

Borsó lisztharmat 3,0 - 5,0 400 - 800 4 7
2 leveles állapottól (BBCH 12)  

borsószemek kialakulásáig (BBCH 79)

Fejes káposzta, vörös káposzta, 
kelkáposzta, bimbós kel, brokkoli, karfiol, 

karalábé, spenót, sóska
lisztharmat 3,0 - 5,0 400 - 600 4 7

fejesedés kezdetétől (BBCH 41)  
végleges fejméret vagy végső levéltömeg eléréséig  

(BBCH 49)

Sárgarépa, petrezselyem, zeller, 
cékla, torma

lisztharmat 3,0 - 5,0 400 - 600 4 7
2 leveles állapottól (BBCH 12)  

gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Tölgy lisztharmat 1,5-3,0 500 - 1500 3 7 rügypattanást követően

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER

S80 WG 
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21.20.

A Beetmax Duo készítmény azonos a 04.2/433-1/2017. NÉBIH engedélyszámú Betanal Tandem referenciatermékkel.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

A készítmény a cukorrépa és takarmányrépa kelés utáni gyomir-

tására használható fel. 
A készítmény kijuttatható preemergensen alapkezelt répában. 
Ebben az esetben az első posztemergens kezelést a répa 2-6 
lombleveles, a gyomnövények szik-2 lombleveles állapotában kell 
elvégezni 1,5-2,0 l/ha dózisban. A második kezelést ezt követően 
7-10 nap múlva kell végrehajtani 1,5-2,0 l/ha szermennyiséggel. 
Abban az esetben, ha a répát kizárólag posztemergens kezelé-

sekkel gyomirtják, akkor a készítmény kijuttatható a szikleveles 
– 2 leveles fejlettségű répában 1,25 l/ha dózisban. Újabb kelési 
hullámot követően a második kezelést az első után 7-10 nappal 
javasolt elvégezni, a gyomok fejlettségétől függően 1,5 l/ha dózis-

ban. A harmadik permetezést a gyomnövények újabb kelési hullá-

ma ellen a második kezelés után 7-10 nappal javasolt elvégezni, 
a gyomok fejlettségétől függően 1,5 l/ha dózisban. Erős kétszikű 
fertőzés esetén metamitron hatóanyagú készítménnyel javasolt 
kijuttatni tankkombinációban. 

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KEZELÉSEK 

MAXIMÁLIS 
SZÁMA

KÉT KEZELÉS KÖZÖTT 
ELTELT MINIMÁLIS 
IDŐTARTAM (NAP)

AZ UTOLSÓ KEZELÉS  
FENOSTÁDIUMASZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Cukorrépa, 
takarmányrépa

magról kelő 
kétszikű 

gyomnövények

osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,5-2,0 l/ha
2. kezelés: 1,5-2,0 l/ha

200 - 300 2 7 - 10

preemergensen alapkezelt 
répában: 

2 leveles állapottól 
8 leveles állapotig (BBCH 12-18)

osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,25 l/ha
2. kezelés: 1,5 l/ha
3. kezelés: 1,5 l/ha

200 - 300 3 7 - 10

csak posztemergens 
technológia:

szikleveles fejlettségtől
8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

   * a Conviso® a Bayer bejegyzett márkaneve

GYOMIRTÓ SZER CUKORRÉPÁBAN GYOMOSÍTÓ MAGRÓL KELŐ 
EGY- ÉS KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSRE

BEETMAX DUO
PREMERGENS KEZELÉS 

Viking 700 SC 2,0-3,0 l/ha + preemergens egyszikűirtó készít-
mény

Kizárólag abban az esetben, ha kellő mennyiségű (20-25 mm) 
bemosó csapadék érkezése várható, valamint, ha a magágy jó 
minőségű, rögöktől mentes, aprómorzsás szerkezetű.

STOP (POSZT 0) KEZELÉS 
A cukorrépa szikleveles fejlettségi állapotban, kelése 90% felett.
Beetmax Duo vagy Powertwin 0,6 l/ha + Betasana SC 0,75 l/ha + 
Viking 700 SC 1,25 l/ha + Solar Plus 0,1%

ELSŐ POSZTEMERGENS (POSZT 1) KEZELÉS
Cukorrépa 2 leveles, a gyomnövények szik-2 leveles fejlettségi 
állapotban.

Beetmax Duo vagy Powertwin 0,75 l/ha + Betasana SC 1,0 l/ha + 
Viking 700 SC 1,25 l/ha + Solar Plus 0,1%

MÁSODIK POSZTEMERGENS (POSZT 2) KEZELÉS
Cukorrépa 2-4 leveles, gyomnövények szik-4 leveles fejlettségi 
állapotban.

Beetmax Duo vagy Powertwin 1,0 l/ha + Betasana SC 1,0 l/ha + 
Viking 700 SC 1,5 l/ha + Solar Plus 0,1% 
+ amennyiben a kezelt területen selyemmályva található, vagy 
egynyári szélfű, keserűfű- valamint disznóparéjfajok erős fertőzé-

se jelentkezik: Savanna 50 DF 30 g/ha 

HARMADIK POSZTEMERGENS (POSZT 3) KEZELÉS 
Cukorrépa 6 leveles, vagy fejlettebb állapotban, gyomnövények 
2-4 leveles fejlettségi állapotban.
Beetmax Duo vagy Powertwin 1,25 l/ha + Betasana SC 1,5 l/ha + 
Viking 700 SC 1,5 l/ha + Solar Plus 0,1%  
+ amennyiben a kezelt területen selyemmályva található, vagy 
egynyári szélfű, keserűfű- valamint disznóparéjfajok erős fertőzé-

se jelentkezik: Savanna 50 DF 30 g/ha

STOP KEZELÉS

Cukorrépa szik-2 lombleveles, gyomnövények szik-2 lombleveles 
fejlettségi állapotban.
Beetmax Duo vagy Powertwin 0,75 l/ha + Betasana SC 0,75 l/ha +  
Viking 700 SC 1,5 l/ha + Solar Plus 0,1%

OSZTOTT KIJUTTATÁS

Első kezelés
Conviso®* One 0,5 l/ha + Betasana SC 2,0 l/ha vagy 

Viking 700 SC 2,0 l/ha + Solar Plus 0,1%
Második kezelés
Conviso®* One 0,5 l/ha + Betasana SC 2,0 l/ha vagy 
Viking 700 SC 2,0 l/ha + Solar Plus 0,1%

EGYSZERI KIJUTTATÁS

Conviso®* One 1,0 l/ha + Betasana SC 2,0 l/ha vagy 
Viking 700 SC 2,0 l/ha + Solar Plus 0,1%

AGROMETRY CUKORRÉPA GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA

GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA CONVISO®* SMART TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSAKOR

MAGRÓL KELŐ ÉS ÉVELŐ EGYSZIKŰ 
GYOMNÖVÉNYEKKEL SZEMBENI VÉDEKEZÉS

Magról kelő egyszikű gyomnövények Pilot 5 EC 0,8-1,0 l/ha 
(önmagában kijuttatva)

Évelő egyszikű gyomnövények Pilot 5 EC 1,2 l/ha 
(önmagában kijuttatva)

MEZEI ACAT, PARLAGFŰ, VALAMINT NAPRA-
FORGÓ  ÁRVAKELÉS ELLENI VÉDEKEZÉS 

Első kezelés (önmagában kijuttatva)
Cukorrépa 4 leveles, parlagfű, árvakelésű napraforgó szik-4 leve-

les, mezei acat szik-tőlevélrózsás fejlettségi állapotban.
Vivendi 200 0,3 l/h a + Solar Plus 0,1%
Második kezelés (önmagában kijuttatva)
Cukorrépa 6 leveles, vagy fejlettebb állapotban, parlagfű, árvake-

lésű napraforgó szik-4 leveles, mezei acat szik-tőlevélrózsás fej-
lettségi állapotban.

Vivendi 200 0,5 l/ha + Solar Plus 0,1%
*a Conviso® a Bayer bejegyzett márkaneve

HATÓANYAG-TARTALOM: 
200 g/l (17,71 m/m%) fenme-
difám +190 g/l (16,82 m/m%) 

etofumezát.

FORMULÁCIÓ: 
vizes szsuzpenzió 

koncentrátum (SC).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap (száradásig).

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:
előírás szerinti felhasználás 

esetén nem szükséges.
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JÓ, HA TUDJUK

•  A készítmény hatóanyaga kifejezetten ajánlott a Conviso®* gyomirtási tech-
nológiában felhasznált készítmény libatop-fajok elleni hatékonyságá-
nak fokozására. 

• A készítmény önmagában is hatékonyan alkalmazható a libatop-fajok-
kal szembeni védekezésre, valamint egyéb készítmények hatékonyságának 
erősítésére az ilyen gyomnövények ellen. Különösen ajánlott kombinációs 
partnerként való felhasználása a Savanna 50 DF kijuttatásakor a kombiná-
ció hatásának fokozására a fehér- és pokolvar libatop gyomnövények ellen.

• Évelő (mezei acat) és egyes magról kelő kétszikű gyomnövények (naprafor-
gó árvakelés, szerbtövis-félék, parlagfű) ellen javasolt a Vivendi 200 gyomir-
tó készítménnyel tankkombinációban történő együttes kijuttatása a 
4 levelesnél fejlettebb állapotú cukorrépa állományban. 

• Egy tenyészidőszakban legfeljebb 4,25 l/ha készítmény juttatható ki 
összesen! 

• Tilos a készítmény kijuttatása 23 °C feletti hőmérsékleten, erős napsütés-
ben. Ilyenkor a munkát a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni.

•  Növényi kórokozók, állati kártevők által legyengített, vagy egyéb más okból 
legyengült répában tilos a szert kijuttatni. 

• Utóvetemény: a készítménnyel kezelt répa betakarítása után bármilyen 
kultúra termeszthető. A kezelés évében őszi kalászosok vetése csak leg-
alább 15-20 cm-es mélységű szántást követően végezhető. A kultúrnövény 
kipusztulása esetén cukorrépa, takarmányrépa, borsó, bab, len, kukorica, 
spenót és lucerna vethetőek, 15-20 cm mélységű szántást követően (répa 
kultúrák esetében nem szükséges). 



23.22.

A készítmény a magról kelő kétszikű gyomnövények elleni védekezésre használható fel cukor-
répa kultúrában. Technológiába illesztése különösen azokban a helyzetekben javasolt, amikor 
a területen erős a libatop-fajok jelenléte.  

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb 3 alkalommal 
használható fel! A készítményt posztemergensen kell kijuttatni. 
A kezelés történhet egyszeri alkalommal vagy osztott kezelés 
formájában. Egyszeri alkalmazás esetén a magról kelő kétszikű 
gyomnövények 2-4 leveles, a cukorrépa 2-6 leveles fenológiai 
stádiumában kell kijuttatni a készítményt 3,5-6,0 l/ha-os dózis-

ban. Osztott kezelés esetén az első kezelést a cukorrépa szik-

leveles-2 leveles fejlettségétől, a magról kelő kétszikű gyomnö-

vények szik-2 valódi leveles állapotában kell elvégezni 1,5 l/ha 
dózissal, a második kezelést ezt követően 10-12 nap múlva 2,0 

l/ha dózissal. Amennyiben a gyomosodás ezt szükségessé teszi a 
második kezelést követő 8-10 nap múlva kerülhet sor a harmadik 
kezelésre 2,5 l/ha szer felhasználásával.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KEZELÉSEK 

MAXIMÁLIS 
SZÁMA

AZ UTOLSÓ KEZELÉS FENOSTÁDIUMA
SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Cukorrépa
magról kelő 

kétszikű 
gyomnövények

3,5-6,0

200 - 300

1 2 leveles állapottól 6 leveles állapotig (BBCH 12-16)

osztott kezelés 
formájában 

1. kezelés 1,5 
2. kezelés 2,0 
3. kezelés 2,5

3
szikleveles fejlettségtől - 

6 leveles állapotig (BBCH 10-16)

   * a Conviso® a Bayer bejegyzett márkaneve

JÓ, HA TUDJUK

•  A készítménynek egyszikű gyomnövények ellen nincs hatása, ezért 
ezek ellen preemergens alapkezelésben kell részesíteni a cukorrépát, vagy 
külön menetben szelektív egyszikűirtó készítménnyel kell védekezni. 

• A készítmény hatóanyaga kifejezetten ajánlott a Conviso®* cukorrépa-
gyomirtási technológiában felhasznált készítmény libatop-fajok elleni 
hatékonyságának fokozására. Négyleveles, vagy annál nagyobb gyom-
növények esetén a készítmény ajánlott dózisa 1,5-2,0 l/ha. A tankkeverék 
készítésekor a hatóanyagok levélen való terülését és a növénybe való felszí-
vódását segítő adalékanyag használata kötelező.

•  A készítmény önmagában is hatékonyan használható a libatop-fajok 
elleni védekezésre, valamint egyéb készítmények hatékonyságának erősíté-
sére ezek ellen a fajok ellen. Különösen ajánlott kombinációs partnerként 
való felhasználása a trifluszulfuron-hatóanyagú Savanna 50 DF kijuttatá-
sakor a kombináció hatásának fokozására a libatop-félék ellen.

• Évelő (mezei acat) és egyes magról kelő kétszikű gyomnövények (naprafor-
gó árvakelés, szerbtövis-félék, parlagfű) ellen tankkombinációban klopiralid 
(Vivendi 200) hatóanyagú készítménnyel együttesen kijuttatható 4 leveles-
nél fejlettebb cukorrépában. 

• A készítmény felhasználásakor minden esetben javasolt hatásfokozó 
adalékanyag használata. Különösen fontos ez a jó hatékonyság elérése 
szempontjából túlfejlett, vagy csapadékszegény időjárás miatt vastag 
viaszréteget fejlesztő gyomnövények jelenlétekor. 

•  Erős napsütésben, 25 °C feletti hőmérsékleten tilos a készítménnyel kezelni 
a cukorrépát, ilyenkor a permetezést a hűvösebb, esti órákban kell elvégez-
ni. Növényi kórokozók, állati kártevők által legyengített, vagy más okból 
legyengült cukorrépát tilos a készítménnyel kezelni.

GYOMIRTÓ SZER KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEK ELLENI 
VÉDEKEZÉSRE CUKORRÉPÁBAN

BETASANA SC 

HATÓANYAG-TARTALOM: 
500 g/l (42,48 m/m%) 

flufenacet.

FORMULÁCIÓ: 
szuszpenzió 

koncentrátum (SC).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap (száradásig).

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:
előírás szerinti felhasználás 

esetén nem szükséges.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
160 g/l fenmedifam.

FORMULÁCIÓ: 
vizes szuszpenzió 

koncentrátum (SC).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:
előírás szerinti felhasználás 

esetén nincs korlátozás  
(120 nap).
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Őszi búzában a készítményt őszi kijuttatással, nagy széltippannal 
(Apera spica-venti) fertőzött területen, preemergensen 0,24-0,3 

l/ha-os dózisban, vagy posztemergensen, a kultúrnövény 1 leve-

les fejlettségétől 5 leveles állapotáig 0,24-0,35 l/ha-os dózisban 
kell alkalmazni. Posztemergens felhasználás esetén a nagy szél-
tippan 1-2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készít-
ményt.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES A KEZELÉS IDEJE

(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Őszi búza
nagy széltippan

(Apera spica-venti) 

0,24-0,3

200-300

vetés után, kelés előtt  (BBCH 00-08)

0,24-0,35
1 leveles fejlettségtől 5 leveles állapotig

(BBCH 11-15)

GYOMIRTÓ KÉSZÍTMÉNY ŐSZI BÚZÁBAN NAGY SZÉLTIPPAN 
(APERA SPICA-VENTI) ELLENI VÉDEKEZÉSRE

INKER 500 SC 

WWW.AGROMETRY.HU
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JÓ, HA TUDJUK

•  Használat előtt felrázandó!
• A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak 

egy alkalommal használható!
• A megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rög-

mentes talajfelszín.
• A magról kelő kétszikű gyomnövények ellen kombinációban kell al-

kalmazni, a kombinációs partner technológiai paramétereinek betartása 
mellett.

• Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően, legalább 15 cm mély 
szántás után nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.

• A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a készítmény kijuttatását kö-
vetően legalább 12 hét elteltével, szántást követően tavaszi búza, tava-
szi árpa, burgonya és kukorica vethetőek. 

• A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően 
azonnal ki kell üríteni és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket 
legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!



JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Őszi káposztarepcében a magról kelő egyszikű gyomnövények, 
valamint fenyércirok és tarackbúza elleni kezelést a kultúrnövény 
1-6 leveles korában kell elvégezni. Gabona árvakelés ellen a 
kezelést a gabona gyökérváltása előtt, legkésőbb a bokrosodás 
kezdetéig kell elvégezni. Erősen fejlett árvakelés, vagy kissé meg-

késett kezelés esetén az engedélyokiratban meghatározott maga-

sabb dózis alkalmazása szükséges.

Cukorrépában a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, 
valamint fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4 leveles 
korától 10 leveles fejlettségéig kell elvégezni.

Napraforgóban a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, 
valamint a fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4-6 le-

veles fejlettségénél kell elvégezni. Az ajánlott fenológiai állapot-
tól eltérő időszakban a 1,5 l/ha-nál magasabb dózis felhasz-

nálása, vagy a többszörös átfedésből eredő dózisnövekedés 
a kultúrnövény károsodásához vezethet! Ne juttassuk ki a 
készítményt imazamox hatóanyagú készítményekkel együttesen 
tankkeverékben, az ilyen hatóanyagú készítmény kijuttatása és a 
Pilot 5 EC felhasználása között minimum egy hét teljen el.

Paradicsomban a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, 
valamint fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4 leveles 
fejlettségétől a sorok záródásáig kell elvégezni.

Zöld- és száraz borsóban, valamint zöld- és száraz babban a 

kultúrnövény 8-10 cm-es, lencsében 5-10 cm-es, szójában és 

burgonyában pedig 5-15 cm-es fejlettségi állapotában kell a ké-

szítményt kijuttatni.

Közönséges mézontófű (facélia) kultúrában a kezelést a kultúr-

növény 4-8 leveles stádiumban kell elvégezni.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KEZELÉS IDEJE  

(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Őszi káposztarepce

magról kelő egyszikűek
fenyércirok (magról kelő) 

fenyércirok (rizómáról kihajtó) 
tarackbúza

gabona árvakelés

0,7 - 1,0
0,8

1,0 - 1,2
2,0 - 2,5
0,4 - 0,6

200 - 300 a kultúrnövény 1-6 leveles állapotában  (BBCH 11-16)

Cukorrépa

magról kelő egyszikűek

fenyércirok (magról kelő) 

fenyércirok (rizómáról kihajtó) 

tarackbúza

0,7 - 1,0

0,8

1,0 - 1,2

2,0 - 2,5

200 - 300

a kultúrnövény 4 leveles korától 10 leveles 
fejlettségéig (BBCH 14-19)

Napraforgó
a kultúrnövény 4-6 leveles állapotában 

(BBCH 14-16)

Paradicsom
a kultúrnövény 4 leveles fejlettségétől a sorok 

záródásáig (BBCH 14-19)

Zöldborsó, zöldbab,  
száraz bab, száraz borsó

a kultúrnövény 8-10 cm-es fejlettségi állapotában

Lencse a kultúrnövény 5-10 cm-es fejlettségi állapotában

Szója a kultúrnövény 5-15 cm-es fejlettségi állapotában

Közönséges mézontófű 
(facélia)

a kultúrnövény 4-8 leveles állapotában  (BBCH 14-18)

Burgonya

magról kelő egyszikűek

fenyércirok (magról kelő) 

fenyércirok (rizómáról kihajtó) 

tarackbúza

0,7 – 1,0

0,8

1,0 - 1,2

2,0

200 - 300
a kultúrnövény 5-15 cm-es fejlettségi állapotában 

(BBCH 11-13)

JÓ, HA TUDJUK

•  A készítmény minden egyszikű kultúrát károsít, kijuttatásánál 
erre fokozottan ügyelni kell!

• A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!
• A magról kelő egyszikű gyomnövények 2 leveles koruktól bokrosodásukig, 

a fenyércirok és tarackbúza az intenzív növekedési szakaszukban 10-30 cm-
es fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre. Erős gyomosodás, 
vagy megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban megadott maga-
sabb dózisokban kell felhasználni.

•  Normál vetésváltás esetén bármilyen kétszikű szántóföldi kultúrnövény és 
kalászos kultúra vethető kezelést követően a normál vetésidő betartásával.

• A kultúrnövény kipusztulása esetén 2 hét után bármilyen kétszikű kultú-
ra vethető, míg a kalászosok 6 hét után vethetők.

• A készítmény nem keverhető nitrogéntartalmú lombtrágyákkal, 
valamint hatásfokozó adalékanyagokkal.

25.24.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
50 g/l kizalofop-P-etil.

FORMULÁCIÓ: 
emulzióképző koncentrátum 

(EC).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap

(száradást követően).
MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Őszi 
káposztarepce 90

Cukorrépa 60

Napraforgó 90

Paradicsom 21

Zöldborsó, 
zöldbab 35

Száraz bab, 
száraz borsó, 

lencse
45

Szója 90

Burgonya 45

Közönséges 
mézontófű 

(facélia)

Előírása 
nem 

szükséges
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GYOMIRTÓ KÉSZÍTMÉNY MAGRÓL KELŐ ÉS ÉVELŐ EGYSZIKŰ GYOMNÖVÉ-
NYEK ELLENI VÉDEKEZÉSRE KÉTSZIKŰ NÖVÉNYKULTÚRÁKBAN

PILOT 5 EC

A Pilot 5 EC azonos a 04.2/6724-1/2016. NÉBIH számon engedélyezett Targa Super gyomirtó permetezőszerrel.
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KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ 

SZÜKSÉGES
KEZELÉSEK 
MAXIMÁLIS 

SZÁMA

KÉT KEZELÉS KÖZÖTT 
ELTELT MINIMÁLIS 
IDŐTARTAM (NAP)SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Cukorrépa
magról kelő kétszikű 

gyomnövények
2,0 - 3,0                      
1,0 - 1,5

200 - 300
1 kezelés                                               
2 kezelés

8 - 10

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

A készítményt posztemergensen kell kijuttatni. A kezelés történ-

het egyszeri alkalommal, vagy osztott kezelés formájában. Egy-

szeri alkalmazás esetén a kezelést teljes dózissal a cukorrépa, 
valamint a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles ál-
lapotában kell elvégezni. Fejlettebb gyomnövények, erősebb gyo-

mosodás esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb 
dózisban kell alkalmazni. Osztott kezelésnél az első permetezést 
legkorábban a cukorrépa 2 valódi leveles fejlettségekor lehet el-
végezni 1,0-1,5 l/ha szermennyiséggel. A második kezelésre az 
elsőt követően 8-10 nap múlva kerülhet sor 1,0-1,5 l/ha szermeny-

nyiséggel. Fejlettebb gyomnövények ellen osztott kezelésnél is a 
magasabb dózisban kell alkalmazni. A magról kelő kétszikű gyom-

növények 2-4 valódi leveles állapotukban a legérzékenyebbek a 
készítményre. 

  JÓ, HA TUDJUK

• Erős napsütésben, 25 °C fok feletti hőmérsékleten tilos kezelni, ilyenkor a 
permetezést a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni. 

•  Növényi kórokozók, állati kártevők által legyengített, vagy egyéb más okból 
legyengült cukorrépát tilos a készítménnyel kezelni.

• A készítmény hatóanyaga kifejezetten ajánlott a Conviso®* cukorrépa-
gyomirtási technológiában felhasznált készítmény libatop-fajok elleni 
hatékonyságának fokozására. 

•  A készítmény önmagában is hatékonyan használható a libatop-
fajok elleni védekezésre, valamint egyéb készítmények hatékonyságának 
erősítésére ezek ellen a fajok ellen. Különösen ajánlott kombinációs 
partnerként való felhasználása a Savanna 50 DF kijuttatásakor a kombináció 
hatásának fokozására a libatop-félék ellen.

• Évelő (mezei acat) és egyes magról kelő kétszikű gyomnövények 
(napraforgó árvakelés, szerbtövis-félék, parlagfű) ellen tankkombinációban 
Vivendi 200 készítménnyel együttesen kijuttatható 4 levelesnél fejlettebb 
cukorrépában. 

* a Conviso® a Bayer bejegyzett márkaneve

27.26.
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Őszi búzában és őszi árpában a készítményt őszi kijuttatással, 
magról kelő kétszikű gyomnövényekkel fertőzött területen pre-

emergensen vagy korai posztemergensen a kultúrnövény 3 leve-

les fejlettségéig 0,25 l/ha-os dózisban kell alkalmazni. A magról 
kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles fenológiai stádiumá-

ban kell kijuttatni a készítményt. 

HATÓANYAG-TARTALOM: 
200 g/l fenmedifám+ 
200 g/l etofumezát.

FORMULÁCIÓ: 
vizes szuszpenzió  

koncentrátum (SC).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
előírásszerű felhasználás ese-
tén nincs korlátozás (90 nap).

GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER A CUKORRÉPÁBAN GYOMOSÍTÓ 
EGY- ÉS KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSRE

POWERTWIN  

WWW.AGROMETRY.HU
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KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ 

SZÜKSÉGES A KEZELÉS IDEJE
(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)

SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Őszi búza,
őszi árpa

magról kelő kétszikű 
gyomnövények

0,25 200-300
vetés után kelés előtt,első levél megjelenésétől 3 leveles 

állapotig (BBCH 00-13)

HATÓANYAG-TARTALOM: 
500 g/l (42,02 m/m%)

diflufenikán.

FORMULÁCIÓ: 
szuszpenzió  

koncentrátum (SC).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap (száradásig).

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
előírás szerinti felhasználás 

esetén nem szükséges.

GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER ŐSZI BÚZÁBAN ÉS ŐSZI ÁRPÁBAN  
ŐSSZEL GYOMOSÍTÓ KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEKKEL SZEMBEN

PREMAZOR 500 SC

A Premazor 500 SC azonos a 04.2/3593-1/2018. NÉBIH számon engedélyezett Diflanil 500 SC gyomirtó permetezőszerrel.

  JÓ, HA TUDJUK

• A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak 
egy alkalommal használható!

• Használat előtt alaposan felrázandó!
• A kultúrnövény károsodásának megelőzése érdekében meg kell 

akadályozni a készítmény közvetlen érintkezését a kalászos vetőmaggal. 
A jó szelektivitáshoz jó magágy készítés, egyenletes vetésmélység és 
valamennyi vetőmag talajjal való megfelelő takarása szükséges. Nem 
szabad a készítményt rögös magágyra kijuttatni. A készítményt nem szabad 
kijuttatni havas, fagyott talajfelszínre, deres illetve károsodott és legyengült 
állományban, valamint fagyos éjszakák előtt és után (fagymentes időszak 
szükséges). 

• Normál vetésváltás esetén, betakarítás után, legalább 15 cm mély szántást 
követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. 

• A kultúrnövény kipusztulása esetén ősszel, legalább 15 cm mély 
szántást követően őszi búza és őszi árpa vethetőek. 

• A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a készítmény 
kijuttatását követően legalább 12 hét elteltével, legalább 15 cm mély 
szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa, tavaszi káposztarepce, borsó, 
lóbab, cukorrépa, burgonya, sárgarépa, káposztafélék, hagymafélék 
vethetőek. 
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A MEGOLDÁS

Az Agrometry termékkínálatában két gyomirtó készítmény áll a gabonatermesztők rendelkezésére az őszi gyomirtás elvégzésére, 
amelyek akár önmagukban, akár együttesen az Agrometry Búza csomag formájában is beszerezhetők és szükség esetén tankkom-

binációban kijuttathatók.

Az intenzív gabonatermesztés egyre kevésbé képzelhető már el 
az ősz és tél során kelő, áttelelő gyomfajok elleni védekezés nél-
kül, ezért az elmúlt években a kalászosok őszi gyomirtása egyre 
fontosabb eleme a termesztéstechnológiának. Ennek okai szerte-

ágazóak, abban időjárásunk átalakulása éppen úgy szerepet ját-
szik, mint egyes, a termesztéstechnológiában zajló változások. A 
mind hosszabb és melegebb őszi, az enyhe téli időjárás az ősszel 
kelő gyomnövények számára kedvező feltételeket teremt mind a 
csírázáshoz, mind az átteleléshez, ezért borításuk és ezzel együtt 
káros hatásuk egyre növekszik. A technológia változások közül a 
forgatás nélküli talajművelési eljárások terjedése, amelyek egyes 
gyomnövények felszaporodását eredményezik, valamint a kalá-

szosok csökkentett magnormával, a megszokotthoz képest ko-

rábban elvégzett vetése egyaránt növelik az őszi gyomosodás 
okozta veszélyt. 

A PROBLÉMA
Az, hogy egy adott területen mely gyomfajok jelennek meg, az 
termőtájanként, de akár táblaszinten is változhat. Jellemzően a 
magról kelő egyszikű gyomfajokból a nagy széltippan, a vadzab, 
a rozsnok-fajok, a parlagi ecsetpázsit, valamint a perjefélék okoz-

hatnak problémát. A kétszikű gyomnövények esetében főként a 
veronika-, a szarkaláb-, a zsombor- és árvacsalán-fajok, valamint 
a tyúkhúr jelenthetnek gondot. 

Az előzőekben említett gyomnövények az őszi időszakban bármi-
kor csírázhatnak, de egyes fajoknál ez enyhe időjárás mellett akár 
még a tél során is megtörténhet. Ez azt jelenti, hogy együtt kelnek 
és fejlődnek a kultúrnövénnyel, így már a kezdetektől konkurenci-
át jelentenek számára a tenyészterületért, a vízért és tápanyago-

kért folytatott versengésben. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy 
ezzel hatással lesznek a bokrosodás folyamatára, ezen keresztül 
a négyzetméterenkénti kalászszámra, amely az egyik olyan ter-

mésösszetevő, ami meghatározza a területről betakarított termés 
mennyiségét. Ez a korai, az őszi és téli időszakot egyaránt érin-

tő gyomkonkurencia azt jelenti, hogy a kora tavaszi gyomirtás 
elvégzésekor a káros hatásokat már nem, vagy csak kismérték-

ben tudjuk mérsékelni. Amennyiben a tárgyalt gyomnövényekkel 
szemben kizárólag a tavaszi időszakban történik védekezés, az 
megnöveli a terület gyommagkészletének növekedésének kocká-

zatát, ugyanis azok akkorra már csírázóképes magokat neveltek. 
Mindezek elkerülésére az őszi gyomirtás elvégzése nyújthat meg-

oldást.

A VÁRHATÓ EREDMÉNY
Minkét készítmény esetében lassan lebomló, nehezen kimosódó hatóanyagról beszélhetünk, amelyek hatástartama kellően hosszú 
ahhoz, hogy kordában tartsák az őszi időszakban megjelenő, hosszan károsító gyomnövényeket. Ezzel mérsékelhető, vagy meg is 
szüntethető a kultúrnövény számára káros gyomkonkurencia, ezáltal a vetett állomány zavartalanul, intenzíven fejlődhet. 

Az őszi gyomirtás elvégzésével további biztonság nyerhető azzal, hogy az állomány védelme, a korai gyomirtás nem fog a talajállapo-

toktól függeni, egyben munkaszervezés terén is értékes tartalékot biztosíthat az elvégzendő munkáktól sűrű tavaszi időszakban.

29.28.
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MIRTÓ SZEREK

Készítmény A felhasználás célja Dózis Kijuttatás időpontja

PREMAZOR 500 SC
magról kelő kétszikű gyomnövények elleni 

védekezés őszi búza és őszi árpa 
állományokban

0,25 l/ha vetés után-kelés előtt, vagy a kultúrnövény 
1-3 leveles fejlettségi állapotában

INKER 500 SC magról kelő egyszikű gyomnövények 
elleni védekezés őszi búza állományokban 0,24-0,35 l/ha vetés után-kelés előtt, vagy a kultúrnövény 

1-5 leveles fejlettségi állapotában

KALÁSZOS KULTÚRÁK ŐSZI GYOMIRTÁSÁRA

Mindkét hatóanyagra igaz, hogy hatásukat főként a gyökéren történő felvétel útján fejtik ki, ezért a jó hatékonysághoz a kijuttatást követő 
három héten belül lehulló bemosó csapadék szükséges. A jó hatáskifejtést nagyban segíti, ha a magágy aprómorzsás, rögöktől mentes, 
ami lehetővé teszi a talajfelszín gyomirtó hatóanyagokkal történő egyenletes bevonását, a „rögárnyék-hatás” elkerülését. 

A diflufenikán hatóanyagot tartalmazó Premazor 500 SC őszi bú-

zában és árpában alkalmazható a magról kelő kétszikű gyomnö-

vények elleni védekezésre. Kijuttatására preemergens módon a 
vetés után-kelés előtti időszakban, vagy a korai posztemergens 
felhasználással a kultúrnövény három leveles fejlettségi állapo-

táig kerülhet sor. Hatásspektrumába az összes olyan kétszikű 
gyomnövény beletartozik, amely gondot okozhat az őszi, téli idő-

szakban. Hatástünetei markánsan jelentkeznek, a kezdeti sárgu-

lást a gyomnövény elfehéredése, majd száradása követi. Széles 
hatásspektrumának, valamint hosszú hatástartamának köszönhe-

tően a kezelt állomány töretlenül, gyomkonkurenciától mentesen 
fejlődhet.

Őszi búzában az egyszikű gyomnövények elleni védekezésre 
alkalmazható az Inker 500 SC, amelynek flufenacet hatóanyaga 
a legtöbb ilyen gyomnövény ellen eredményesen alkalmazható. 
Kijuttatását preemergens módon a kultúrnövény vetése után, de 
még a kelése előtt, vagy korai posztemergens módon annak há-

rom leveles állapotáig kell elvégezni.

PREMAZOR 500 SC INKER 500 SC

AGROMETRY BÚZA CSOMAG

WWW.AGROMETRY.HU
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb három alka-

lommal használható!

Cukorrépában a készítményt a kultúrnövény két valódi leveles 

állapotától sorzáródás végéig kell kijuttatni 30 g/ha dózisban. A 
magról kelő kétszikű gyomnövények szikleveles állapotától 2 le-

veles fejlettségéig kell kijuttatni a készítményt. Amennyiben újabb 
kezelés(ek)re lenne szükség, azt mindig a gyomok szikleveles ál-

lapotától 2 leveles állapotáig kell elvégezni (a két kezelés között 
7-14 nap eltéréssel).
Amennyiben a kezelt terület libatopfélékkel fertőzött, a készít-
ményt kombináljuk Betasana SC, vagy Viking 700 SC készítmé-

nyek engedélyezett dózisával. Vegyes gyomösszetétel esetén, 
amennyiben a libatopfajok csak kis mennyiségben találhatók 
meg, az ajánlott kombinációs partner a Beetmax Duo vagy a  
Powertwin gyomirtó szer.

 

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ 

SZÜKSÉGES
KEZELÉSEK 
MAXIMÁLIS 

SZÁMA

KEZELÉSEK KÖZÖTT 
ELTELT IDŐTARTAM 

(NAP)

KEZELÉS IDEJE 
(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT 

SZERINT)SZER (GRAMM/HA) VÍZ (L/HA)

Cukorrépa
magról kelő 

kétszikű 
gyomnövények

30 200 - 300 3 7 - 14
2 leveles állapottól sorzáró-

dás végéig (BBCH 12-39)

31.30.
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HATÓANYAG-TARTALOM: 
500 g/kg (50m/m%) 
trifluszulfuron-metil.

FORMULÁCIÓ: 
vízben diszpergálható

granulátum (WG).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 

I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap (száradásig).

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:
előírás szerinti felhasználás 

esetén nem szükséges.

GYOMIRTÓ KÉSZÍTMÉNY CUKORRÉPA KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEI, KÜLÖNÖSEN 
A SELYEMMÁLYVA (ABUTILON THEOPHRASTI) ELLENI VÉDEKEZÉSRE

SAVANNA 50 DF 

WWW.AGROMETRY.HU

30.

WWW.AGROMETRY.HU

31.

A Savanna 50 DF készítmény azonos a 04.2/3628-1/2016. NÉBIH engedélyszámú Safari 50 DF referenciatermékkel.

JÓ, HA TUDJUK

• A készítmény csak a kikelt gyomnövényeket pusztítja el, tartós hatása 
nincs. A permetléhez minden esetben permetezőszer segédanyagot (Solar 
Plus) kell adagolni.

• A készítmény hatékony a selyemmályva, szerbtövis fajok, szőrös 
disznóparéj, parlagfű, ebszikfű, mezei tikszem, pásztortáska, tarka 
kenderkefű, ragadós galaj, árvakelésű napraforgó (csak a hagyományos, 
vagyis nem tribenuron-metil toleráns és nem imazamox-toleráns árvakelés 
ellen), árvacsalán fajok, egynyári szélfű, fekete ebszőlő, lapulevelű keserűfű, 
baracklevelű keserűfű, vadrepce, perzsa veronika ellen.

• Hatáskiegészítés céljából a készítmény kombinálható fenmedifam, 
etofumezát, metamitron hatóanyagú készítményekkel. A trifluszulfuron-
metil és fenmedifam kombinációt metamitron hatóanyagú készítmény 
alacsonyabb, - annak engedélyezett dózisától eltérően - 490 g hatóanyag/
ha dózisával kombinálva is ki lehet juttatni. 

• A készítményt csak egyenletesen fejlett, növényi kórokozóktól, rovar-
kártevőktől mentes répaállományra lehet kipermetezni. Ha a 
hőmérséklet a 25°C-t a tervezett védekezés időpontját követő 6 órán át 
meghaladja, a permetezést az esti órákban kell végrehajtani. 

• A permetezés után a gépet Agroclean Liquid tartálymosó 
készítménnyel alaposan át kell mosni.

• Normál vetésváltás esetén bármilyen szántóföldi kultúrnövény 
vethető a normál vetésidő betartásával. Kertészeti, zöldség és dísznövény 
kultúrák vetése, telepítése előtt kérje ki a gyártó cég munkatársainak 
véleményét.

• A kultúrnövény kipusztulása esetén 4 hónapon belül cukorrépával, 
tavaszi árpával, vagy lennel vethető újra a terület.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KEZELÉSEK 
MAXIMÁLIS 

SZÁMA

KEZELÉSEK 
KÖZÖTTI

IDŐTARTAM (NAP)
DÓZIS

(GRAMM/HA)
PERMETLÉ

(L/HA)
A KEZELÉS IDEJE

(FENOLÓGIAI ÁLLA-
POT SZERINT)

Kizárólag Express® rezisztens 
napraforgó (beleértve az A.I.R. 

napraforgó hibrideket is)

magról kelő kétszikű 
gyomnövények 

mezei acat 
(Cirsium arvense)

1 - 45

200-300
2 leveles állapottól 

6 leveles fejlettségig 
(BBCH 12-16)2 7-14

Osztott kezelés formájában 
22,5+22,5

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

A készítményt posztemergensen, a kultúrnövény 2 leveles álla-

potától 6 leveles fejlettségéig kell kijuttatni. Csapadékos időjárási 
körülmények között, a mezei acat valamint a magról kelő két-
szikű gyomnövények együttes előfordulása esetén osztottan, két 
egyenlő részletben kijuttatva, 8-14 nap különbséggel, a gyomke-

léshez igazodva juttassuk ki. Az első kezeléseket a 2-4 leveles 
egyéves kétszikűek, illetve a tőlevélrózsás mezei acat ellen kell 
időzíteni. Átlagos vagy szárazabb időjárási körülmények között, 
valamint csak egyéves kétszikűek gyomosítása esetén elegendő 
lehet egy posztemergens kezelés is az engedélyezett dózissal. 

Parlagfű fertőzés esetén osztott kezelés szükséges, két egyenlő 
részletben kell kijuttatni a készítményt. Szik-2 leveles fejlettségnél 
kell elvégezni az első kezelést, majd újrakelés esetén 7-14 nap 
múlva ugyancsak szik-2 leveles fejlettségnél a második kezelést. 

GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER KIZÁRÓLAG EXPRESS® TOLERÁNS NAPRAFOR-
GÓBAN (BELEÉRTVE AZ A.I.R. NAPRAFORGÓ HIBRIDEKET IS) MAGRÓL KELŐ 
KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEKKEL SZEMBENI VÉDEKEZÉSRE

TRIBENEX 50 SG

A Tribenex 50 SG készítmény azonos az 534/2006. NTKSz engedélyszámú Express 50 SX referenciatermékkel.

  JÓ, HA TUDJUK

• Kizárólag Express rezisztens napraforgóban alkalmazható, 
beleértve azokat az A.I.R. (Acetolaktátszintetáz Inhibitor 
Rezisztens) napraforgó hibrideket, melyek a NÉBIH által végzett 
vizsgálatok alapján megfeleltek. 
Az A.I.R. hibridek olyan napraforgó hibridek, amelyek a napraforgó 
csíraplazmájában az acetolaktát-szintetáz működését gátló gyomirtószer-
ellenállóságáért felelős tulajdonságot tartalmazzák.

•  A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy, osztott kezelés 
esetén két alkalommal használható!

•  A permetléhez 0,1% Solar Plus permetező segédanyag hozzáadása 
szükséges.

• Szelektív egyszikűirtó készítményekkel tankkeverékben történő kijuttatása 
nem ajánlott.

•  A készítménnyel történő kezelés csak az ellenállóságot megfelelő 
mértékben hordozó és azt a szélsőségesebb időjárási körülmények között 
is egyenletesen biztosító hibridek esetében végezhető el.

•  Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra.
• Nem szabad a készítménnyel stressz állapotban lévő napraforgót 

(kártevő, betegség, belvíz, fagy, elhúzódó, egyenetlen kelés, vagy korábbi 
növényvédő szeres kezelés hatása) kezelni a kultúrnövény károsodásának 
veszélye miatt.

•  Nedves növényállomány (eső, harmat) kezelése tilos!

G
YO

MIRTÓ SZEREK

HATÓANYAG-TARTALOM: 
500 g/kg (50% m/m) tribe-

nuron-metil.

FORMULÁCIÓ: 
vízben oldható 

granulátum (SG).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
előírás szerinti felhasználás 

esetén nem szükséges.



A készítmény felhasználható a magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények elleni védekezésre. 
Különösen olyan területeken ajánlott a felhasználása, ahol erős a mezei acat vagy a szulfonil-kar-
bamid (Express) és imazamox-rezisztens (Clearfield, Clearfield Plus) napraforgófajták árvakelése. 

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Cukorrépában elsősorban mezei acattal, parlagfűvel, szerbtö-

vis-fajokkal, keserűfű-fajokkal, napraforgó árvakeléssel fertőzött 
területek gyomirtására javasolható. A készítményt a cukorrépa 4-6 
leveles állapotában kell kijuttatni 0,6-0,9 l/ha dózisban, a magról 
kelő kétszikű gyomnövények, vidrakeserűfű 2-4 valódi leveles, a 
mezei acat tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készít-
ményre. 

Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, zab) a készít-
ményt a kultúrnövény 3 leveles korától a szárba indulás kezdeté-

ig lehet kijuttatni 0,375-0,6 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű 
gyomnövények 2-4 valódi leveles, a mezei acat tőlevélrózsás 
állapotában. Kalászosokban elsősorban 2,4-D, MCPA, fluroxipir 
hatóanyagú készítményekkel kombinációban javasolt felhasznál-
ni, ez esetben mindig figyelembe kell venni a kombinációs partner 
engedélyokirat szerinti kijuttatási paramétereit. 

Őszi káposztarepcében a 4 leveles állapottól a virágbimbók 
megjelenéséig juttatható ki a készítmény 0,375-0,6 l/ha dózisban.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ 

SZÜKSÉGES AZ UTOLSÓ KEZELÉS 
FENOSTÁDIUMA

SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Cukorrépa
magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat, 

napraforgó árvakelés, vidrakeserűfű
0,6-0,9 250-300 4-6 leveles állapot (BBCH 14-16)

Őszi búza, őszi és 
tavaszi árpa, zab

magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat, 
napraforgó árvakelés

0,375-0,6 250-300
3 leveles kortól a szárbaindulás kezdetéig 

(BBCH 13-30)

Őszi káposztarepce
magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat, 

napraforgó árvakelés
0,375-0,6 250-300

4 leveles állapottól a virágbimbók megjelené-
séig (BBCH 14-51)

JÓ, HA TUDJUK

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki! 

Utóvetemény: a készítménnyel kezelt kultúrnövény növényi maradványai 
károsíthatják az alábbi klopiralid hatóanyagra érzékeny kultúrákat: borsó, 
bab, csillagfürt és más hüvelyesek, sárgarépa, petrezselyem, pasztinák és más 
ernyős virágzatú kultúrák, burgonya, saláta és egyéb fészkes virágzatú kultúr-
növények. Nem vethetők a fentebb felsorolt érzékeny kultúrák a készítmény 
kijuttatásával azonos évben, továbbá a kezelést követő tavasszal, amennyiben 
az előző évben júliusnál később került alkalmazásra a készítmény! A betakarí-
tás után a lehető leghamarabb fel kell aprítani és be kell dolgozni a talajba a 
növényi maradványokat, hogy azok hamarabb lebomoljanak. Érzékeny növé-
nyek vetése előtt meg kell győződni arról, hogy a kezelt kultúrnövény marad-
ványai teljesen lebomlottak. A készítménnyel kezelt kalászos kultúra növényi 
maradványainak bedolgozása után ugyanabban az évben csak ellenálló kultú-
rák (pl. kalászos) vethetők.

32. 33.

A készítmény felhasználható a magról kelő kétszikű gyomnövények elleni védekezésben, vetés 
után-kelés előtt, valamint állománykezeléssel kijuttatva. Önmagában vagy kombinációban tör-
ténő felhasználása különösen ajánlott a libatop-fajokkal erősen fertőzött területeken.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Cukorrépa vetése után, kelése előtt (preemergensen) 2,0-3,0  
l/ha-os dózisban használható fel s-metolaklór és dimetenamid-p 
hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával tankkombiná-

cióban. A cukorrépa kelése után (posztemergensen), a kezelést 
a cukorrépa szikleveles állapotától a nyolcleveles fejlettségéig, a 
magról kelő kétszikű gyomnövények szikleveles, vagy 2-4 valódi le-

veles állapotában kell elvégezni 2,0-3,0 l/ha-os dózisban. A gyom- 
irtási spektrum szélesítése céljából a készítményt fenmedifám és 
etofumezát hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával 
tankkombinációban célszerű kijuttatni. Erős selyemmályva fer-
tőzés esetén trifluszulfuron-metil (Savanna 50 DF) hatóanyagú 
gyomirtó szer engedélyezett dózisával javasolt kombinálni. A jobb 
hatékonyság érdekében az állománykezelést osztott kezelés for-
májában célszerű elvégezni 1,0 + 2,0 + 2,0 l/ha dózisban, kezelé-

senként fenmedifám és etofumezát hatóanyagú készítményekkel, 
vagy trifluszulfuron-metil hatóanyagú készítmény engedélyezett 
dózisával kombinációban. 

Az első kezelést a cukorrépa szikleveles fejlettségétől a gyomo-

sodástól függően lehet végrehajtani. A második kezelést ezt köve-

tően 6-14 nap múlva célszerű elvégezni. Amennyiben harmadik 
kezelés is szükséges, azt újabb 6-14 nap múlva célszerű vég-

rehajtani. A kijuttatott szermennyiség osztott kezelések esetében 

sem haladhatja meg az egyes készítmények engedélyokiratban 
meghatározott felső dózisát. 

A Viking 700 SC készítményből összesen kijuttatott szermennyi-
ség nem haladhatja meg a 6,0 l/ha-t.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ 

SZÜKSÉGES
KEZELÉSEK 
MAXIMÁLIS 

SZÁMA
A KEZELÉS IDŐPONTJA

SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Cukorrépa
magról kelő kétszikű 

gyomnövények
1,0 - 3,0 200 - 300 2 - 3

vetés után, kelés előtt (preemergensen), valamint kelés 
után (posztemergensen), szikleveles fejlettségtől 8 

leveles állapotig (BBCH 10-18)

       * a Conviso® a Bayer bejegyzett márkaneve

JÓ, HA TUDJUK

• A készítménynek egyszikű gyomnövények ellen nincs hatása, ezért 
ezek ellen preemergens alapkezelésben kell részesíteni a cukorrépát, vagy 
külön menetben szelektív egyszikűirtó készítménnyel kell védekezni. 

•  A készítmény hatóanyaga kifejezetten ajánlott a Conviso®* cukorrépa- 
gyomirtási technológiában felhasznált készítmény libatop-fajok elleni 
hatékonyságának fokozására. Négyleveles, vagy annál nagyobb gyomnö- 
vények esetén a készítmény ajánlott dózisa 1,5-2,0 l/ha. 

• A tankkeverék készítésekor a hatóanyagok levélen való terülését és a 
növénybe való felszívódását segítő adalékanyag használata kötelező.

•  Erős napsütésben, 25 °C fok feletti hőmérsékleten tilos a készítménnyel 
kezelni a cukorrépát, ilyenkor a permetezést a hűvösebb, esti órákban kell 
elvégezni. Növényi kórokozók, állati kártevők által legyengített, vagy más 
okból legyengült cukorrépát tilos a készítménnyel kezelni. 

•  A készítmény felhasználásakor minden esetben javasolt hatásfokozó 
adalékanyag (Solar Plus) használata. Különösen fontos ez a jó hatékonyság 
elérése szempontjából túlfejlett gyomnövények, vagy csapadékszegény 
időjárás miatt vastag viaszréteget fejlesztő gyomnövények jelenlétekor. 

HATÓANYAG-TARTALOM: 
200 g/l klopiralid.

FORMULÁCIÓ: 
vízoldható 

koncentrátum (SL).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap (száradásig)

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Cukorrépa 42

Őszi búza, 
őszi és tava-
szi árpa, zab, 
őszi káposz-

tarepce

előírás 
szerinti 

felhasználás 
esetén nem 
szükséges

G
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MIRTÓ SZEREK

GYOMIRTÓ KÉSZÍTMÉNY A MAGRÓL KELŐ, DE KÜLÖNÖSEN EGYES 
ÉVELŐ KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSRE

VIVENDI 200 
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GYOMIRTÓ SZER KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSRE  
CUKORRÉPÁBAN

VIKING 700 SC 

HATÓANYAG-TARTALOM: 
700 g/l metamitron.

FORMULÁCIÓ: 
vizes szuszpenzió 

koncentrátum (SC).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 

II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:
előírás szerinti felhasználás 

esetén nincs korlátozás.



JAVASOLT TECHNOLÓGIA

A védekezést előrejelzésre kell alapozni és a kezeléseket a kárt-
evők megjelenésekor kell megkezdeni. Elhúzódó betelepedés, 
illetve felszaporodás esetén szükséges a kezelés megismétlése.

Almatermésűekben és őszibarackban a levéltetű ősanyák utód-

nemzedékei ellen, a kolóniák kialakulása előtt kell védekezni, a 
gazdacserés levéltetű fajok esetében a nyári szűznemzéssel sza-

porodó nemzedékek ellen is védekezni kell.

Szántóföldi kultúrákban az állománykezelést növényvizsgálatra 

alapozott vagy sárgatálas megfigyelés alapján, az első egyedek 
betelepülését követően ajánlott elkezdeni.

Zöldségfélékben is sárgatálas előrejelzés alapján, a kártevők 
megjelenésekor kell megkezdeni a kezeléseket, az utódnemze-

dékek ellen pedig szükség esetén meg kell majd ismételni azokat.

Káposztafélékben és mákban a permetléhez nedvesítőszer 
hozzáadása javasolt. Mákban erős levéltetű fertőzés esetén cél-
szerű egy másik engedélyezett rovarölő szerrel kombinációban 
kijuttatni.

35.34.

JÓ, HA TUDJUK

• A készítmény méhveszélyességi besorolása kedvező, így abban 
az esetben is felhasználható a levéltetvek elleni védekezésre, ha a 
kezelt kultúrában, vagy annak szomszédságában virágzó kultúr- vagy 
gyomnövények találhatók. 

• A készítmény hatóanyaga kontakt módon és légzésméregként 
is kifejti hatását, így alkalmas olyan levéltetűkolóniák gyérítésére is, 
amelyeket a permetlével közvetlenül nem érünk el

•  Repcében vagy cukorrépában történő felhasználásakor ajánlott a permetlé 
tapadását elősegítő adalékanyag használata a permetlében

HATÓANYAG-TARTALOM: 
500 g/kg pirimikarb.

FORMULÁCIÓ: 
vízben diszpergálható 

granulátum (WG).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
3 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
Nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Kalászosok (őszi búza, 
árpa, rozs, zab, tritikálé) 35

Napraforgó 28
Dohány, mák 21

Saláta 14
Almatermésűek (alma, 
körte, birs, naspolya) 10

Cukorrépa, káposztafélék 
(fejes káposzta  

/fehér, vörös/ kelbimbó, 
kelkáposzta, kínai kel), 

őszibarack

7

Paprika, paradicsom, 
uborka 3

Az Afitox 50 WG azonos a 35756/2001. FVM számon engedélyezett Pirimor 50 WG rovarölő permetezőszerrel.
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KONTAKT HATÁSÚ ROVARÖLŐ PERMETEZŐSZER LEVÉLTETVEK,  
VALAMINT VÉRTETŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

AFITOX 50 WG 
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KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ 

SZÜKSÉGES
A KEZELÉSEK 

ÉVENKÉNTI MA-
XIMÁLIS SZÁMA

KÉT KEZELÉS KÖZT 
ELTELT MINIMÁLIS 
 IDŐTARTAM (NAP)

AZ UTOLSÓ KEZELÉS 
IDŐPONTJA  

(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT 
SZERINT)SZER (KG/HA) VÍZ (L/HA)

Őszibarack

levéltetű

0,8 500-1000 2 14 érés kezdetéig (BBCH 81)

Almatermésűek 
(alma, körte, birs, naspolya)

0,35-0,5 500-1000 2 14 érés kezdetéig (BBCH 81)

Uborka 0,35-0,5 200-400 2 14 érésig (BBCH 85)

Paprika, paradicsom 0,35-0,5 200-400 1  - érésig (BBCH 85)

Fejes káposzta (fehér és vörös), 
kelbimbó, saláta

0,35-0,5 200-400 1  - 50%-os fejméret (BBCH 45)

Kelkáposzta, kínai kel 0,4 200-400 2 14 50%-os fejméret (BBCH 45)

Kalászosok 
(őszi búza, árpa, rozs, zab, tritikále)

0,25-0,3 300-500 2 14 virágzás vége (BBCH 69)

Cukorrépa 0,25-0,3 300-500 2 14 gyökérfejlődés vége (BBCH 49)

Napraforgó 0,25-0,3 300-500 2 14 zöldérés (BBCH 81)

Dohány 0,25-0,3 300-500 2 14 az első szedés előtt 3 héttel (BBCH 83)

Mák 0,5 300-500 2 14 zöldtok állapot (BBCH 79)



JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény a méhekre kifejezetten kockázatos. A méhek és 
egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási 
időszakban és az azt megelőző 3 napon belül nem alkalmaz-

ható! Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte ese-

tén nem alkalmazható! 

Üvegházi felhasználás esetén a kijuttatást követően egy na-

pot várni kell a poszméhek betelepítésével! 

A permetlé mennyiségét a kezelendő lombfelület nagyságától 
függően kell megválasztani. Legalább 0,05 %-os koncentráci-
óval kell elvégezni a kezelést. 

Almában, birsben és naspolyában piros gyümölcsfa-takácsat-
ka ellen bimbós állapotban akkor kell védekezni, ha a téli tojások 
mortalitása alacsony, a vesszők, gallyak 30 %-a életképes tojás-

sal fertőzött. Erősebb tavaszi kártétel esetén gyümölcsfejlődés és 
-növekedés kezdetén 5 atka/levél küszöbérték felett, illetve ősszel 
szüret után kell védekezni. Közönséges takácsatka ellen a keze-

lést virágzás után, a kártételi küszöbérték alapján kell elvégezni. 
Levél- és gubacsatkák ellen, az előrejelzések alapján, általában 
egy alkalommal elegendő védekezni, amikor a telelőhelyről előjö-

vő atkák a frissen fejlődő leveleken megkezdik a táplálkozásukat. 
A készítmény felhasználása szerrotációban javasolt a reziszten-

cia kialakulásának elkerülésére. 

Körtében körte-levélbolha ellen a kezeléseket helyi megfigye-

lésre vagy előrejelzésre alapozva az áttelelő nemzedék kifejlett 
alakjai és a tavaszi nemzedék fiatal lárvái ellen kell irányítani. A 

készítmény biológiai hatása paraffinolaj tartalmú adalékanyag 
hozzáadásával fokozható. Az olajos kombináció a perzselési tü-

netek megelőzése érdekében elemi ként, valamint ként is tartal-
mazó permetező szerekkel (pl. ftálimidek, ditiokarbamátok) nem 
keverhető! 

Kajsziban, szilvában és kökényben szilva-levélbolha ellen elő-

ször a telelésből visszaérkező imágók ellen, majd a virágzás után 
a lárvák és nimfák ellen kell védekezni. A készítmény felhaszná-

lása szerrotációban javasolt a rezisztencia kialakulásának elke-

rülésére. 

Szőlőben szőlő-levélatka, szőlő-gubacsatka, piros gyümölcs-

fa-takácsatka, közönséges takácsatka ellen a kezeléseket az 
előzetes téli felmérések alapján, a kártételi helyzet ismeretében 
a 2–5 leveles állapotban kell végrehajtani. A szőlő-levélatka, kö-

zönséges takácsatka ellen a nyári felszaporodás idején egy újabb 
kezelés válhat szükségessé, amit fürtzáródásig kell elvégezni. A 
kezeléseknél a nyári nemzedékek ellen minden esetben maga-

sabb permetlémennyiség felhasználása szükséges. 

Szamóca kultúrában közönséges takácsatka ellen a permetezé-

seket, a veszélyességi küszöbérték alakulásának ismeretében a 

virágzás előtti stádiumban javasolt elvégezni. A készítmény hosz-

szú (40–60 nap) hatástartama miatt a második kezelés - a fer-
tőzöttség függvényében - csak a termés betakarítása után lehet 
indokolt. Szamócaatka ellen a kezeléseket előrejelzés alapján 
egy-egy alkalommal, a virágzás előtti és a betakarítás utáni idő-

szakban célszerű elvégezni. A permetezés során ügyelni kell arra, 
hogy a szívlevelek permetlével megfelelően fedettek legyenek. 
Szamócában a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása javasolt. 

Vetőmag céljára termesztett kukoricában a permetezést hidas 
traktorra felszerelt, belógó üreges kúpos szórófejes permete-

zőgéppel javasolt elvégezni. Az első védekezés általában akkor 
időszerű, amikor utoljára végezhető az állományban kultivátoro-

zás. Előzetesen a legalsó levelek fonákán fel kell mérni a betele-

pedő kifejlett egyedek és az első lerakott tojások számát. A kijut-

tatás során célszerű nedvesítő szert alkalmazni. 

Hajtatott paprikában és paradicsomban a közönséges ta-

kácsatka elleni védekezéseket a tömeges lárvakeléskor szüksé-

ges elkezdeni, és 1–2 alkalommal javasolt megismételni. 

Hajtatott paradicsomban gerbera-aknázólégy ellen a védeke-

zéseket az imágók tömeges megjelenésekor sárga fogólapos 
megfigyelés alapján, illetve a lárvák tömeges megjelenése után 
egy–három alkalommal szükséges elvégezni. A készítmény hosz-

szú hatástartamú, és a már kezdeti kis aknákban is hatásosan 
pusztítja a lárvákat. 

Hajtatott paprikában a nyugati virágtripsz ellen a készítményt 

virágvizsgálat, illetve kék vagy sárga fogólapos megfigyelés alap-

ján, a betelepedés és felszaporodás kezdetén, nemzedékenként 
1–2 alkalommal ajánlott kijuttatni. A készítmény évente legfeljebb 
3 alkalommal használható, az ezen felül szükséges védekezése-

ket más hatásmechanizmusú készítménnyel lehet megoldani. 

Hajtatott görögdinnyében, sárgadinnyében és tökfélékben a 

közönséges takácsatka ellen a védekezéseket nyár közepén a 
tömeges lárvakeléskor kell megkezdeni. A kezelések a kártételi 

helyzet ismeretében indanövekedési, virágzási és termésnöve-

kedési időszakban végezhetők el. A permetlé kijuttatásakor külö-

nösen ügyelni kell arra, hogy a levél fonáki oldalára is elegendő 
permetlé kerüljön. 

Hajtatott uborkában, cukkiniben a közönséges takácsatka ellen 
a védekezést a tömeges lárvakeléskor szükséges megkezdeni, 

és 1-2 alkalommal célszerű ismételni. A nyugati virágtripsz ellen 
a készítményt virágvizsgálat, illetve kék vagy sárga fogólapos 

megfigyelés alapján, a betelepedés és felszaporodás kezdetén, 
nemzedékenként 1–2 alkalommal ajánlott kijuttatni. A készítmény 
évente legfeljebb 3 alkalommal használható, az ezen felül szük-

séges védekezéseket más hatásmechanizmusú készítménnyel 
lehet megoldani. 

Póréhagymában levélatka, gyökératka, valamint közönséges ta-

kácsatka ellen a kezeléseket az előzetes felmérések alapján, a 
kártételi helyzet ismeretében 2-leveles állapotban kell elkezdeni. 
A nyári felszaporodás idején egy újabb kezelés válhat szüksé-

gessé. Előzetesen a legalsó leveleken fel kell mérni a betelepedő 
kifejlett egyedek és az első lerakott tojások számát. A kijuttatás 
során célszerű nedvesítő szert alkalmazni. Dohánytripsz ellen a 
készítményt növényvizsgálat, illetve kék vagy sárga fogólapos 

megfigyelés alapján, a betelepedés és felszaporodás kezdetén, 
nemzedékenként 1 alkalommal ajánlott kijuttatni. A készítmény 
évente legfeljebb 3 alkalommal használható, az ezen felül szük-

séges védekezéseket más hatásmechanizmusú készítménnyel 
lehet megoldani. 

Tojásgyümölcsben közönséges takácsatka ellen a kezelése-

ket a legalsó leveleken előzetesen végzett tojás- és kifejlett atka 
egyedszám felmérés alapján, a kártételi helyzet ismeretében kell 
elkezdeni. A nyári felszaporodás idején egy újabb kezelés válhat 
szükségessé. 

Salátafélékben (endívia, fejes saláta, cikória, borsmustár (rukko-

la)) és tojásgyümölcsben tripsz fajok ellen a készítményt növény-

vizsgálat, illetve kék vagy sárga fogólapos megfigyelés alapján, 
a betelepedés és felszaporodás kezdetén, nemzedékenként 1–2 
alkalommal ajánlott kijuttatni.
 

Salátafélékben és tojásgyümölcsben fellépő aknázólégy fajok 
ellen sárga fogólapos megfigyelés alapján az imágórajzás és a 
tojásrakás idején, illetve a lárvák tömeges megjelenése után egy–
két alkalommal szükséges elvégezni. 

37.36.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
18 g/l abamektin.

FORMULÁCIÓ: 
szuszpenzió 

koncentrátum (SC).
FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
1 literes kiszerelésben II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
kifejezetten veszélyes.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Alma, körte, birs, naspo-
lya, szőlő (bor, csemege), 

kajszi, szilva, kökény
28

Salátafélék (endívia, 
fejes saláta, cikória, 

borsmustár/rukkola). Zöld 
fűszernövények (metélő-
hagyma, metélőpetrezse-

lyem, kapor, levélzeller, 
angelika, lestyán, szu-

rokfű, borsikafű, tárkony, 
zsálya, izsóp, kakukkfű, 

citromfű, rozmaring, 
koriander, bazsalikom, 

menta, majoranna, zama-
tos turbolya)

14

Póréhagyma 7

Szamóca 3
Hajtatott paprika, hajta-

tott paradicsom, hajtatott 
uborka, hajtatott cukkini, 

hajtatott sárgadinnye, 
hajtatott görögdinnye, 

hajtatott tökfélék, hajta-
tott tojásgyümölcs

3

Kukorica (vetőmag)
előírása 

nem 
szük-
séges

Dísznövények, díszfák, 
díszcserjék

előírása 
nem 
szük-
séges

Az Amverti Pro azonos a 6300/783-2/2020 számon engedélyezett Vertimec Pro rovarölő készítménnyel. 
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Zöld fűszernövényekben (metélőhagyma, metélőpetrezse-

lyem, kapor, levélzeller, angelika, lestyán, szurokfű, borsikafű, 
tárkony, zsálya, izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, koriander, 
bazsalikom, menta, majoranna, zamatos turbolya) a közönséges 
takácsatka elleni védekezéseket a károsító mozgó alakjainak 
kezdeti megjelenésekor szükséges elkezdeni, és 1–2 alkalommal 
javasolt megismételni. Levél- és gubacsatkák ellen előrejelzés 
alapján, általában egy alkalommal elegendő védekezni, amikor az 
atkák a fejlődő leveleken és a virágzaton megkezdik a táplálko-

zásukat. Aknázólégy ellen a védekezéseket az imágók tömeges 

megjelenésekor sárga fogólapos megfigyelés alapján, illetve a 
lárvák tömeges megjelenése után egy–két alkalommal szükséges 
elvégezni. A készítmény hosszú hatástartamú, és a már kezdeti 
kis aknákban is hatásosan pusztítja a lárvákat. Tripsz fajok ellen 
a készítményt növényvizsgálat, illetve kék vagy sárga fogólapos 

megfigyelés alapján, a betelepedés és felszaporodás kezdetén, 
nemzedékenként 1–2 alkalommal ajánlott kijuttatni. 
A készítmény évente legfeljebb 3 alkalommal használható, az 
ezen felül szükséges védekezéseket más hatásmechanizmusú 
készítménnyel lehet megoldani. 

Dísznövényekben közönséges takácsatka ellen a védekezése-

ket a tömeges lárvakeléskor kell elkezdeni. Gerberában gerbe-

ra-aknázólégy ellen a kifejlett egyedek sárga fogólapos rajzás-

megfigyelése alapján, a lárvák tömeges megjelenését követően 
kell kipermetezni, és a kezelést 1–2 alkalommal ajánlott megis-

mételni. A készítmény rózsa, szegfű, afrikai ibolya, ciklámen, ger-
bera, Fuchsia, Ficus benjamina, Nephrolepis exaltata, Impatiens 
walleriana, Croton, Rhoicissus capensis és Asplenium nidus növé-

nyeken fitotoxikus tüneteket nem okoz. Spathiphyllum, Adiantum 
és Leucanthemum félék védelmére azonban – érzékenységükből 
eredően – a szer nem javasolt. Egyéb dísznövények esetében a 
kezelés előtt fitotoxicitási próba végzése szükséges. 

Díszfákon és díszcserjéken piros gyümölcsfa-takácsatka ellen 
bimbós állapotban vagy virágzás után kell védekezni, ha a téli to-

jások mortalitása alacsony, a vesszők, gallyak 30 %-a életképes 
tojással fertőzött. Erősebb tavaszi kártétel esetén 5 atka /levél kü-

szöbérték felett kell védekezni. Közönséges takácsatka és más 
takácsatkafajok ellen a kezelést a kártételi küszöbérték alapján 

kell elvégezni. Levél- és gubacsatkák ellen előrejelzés alapján, 
általában egy alkalommal elegendő védekezni, amikor a telelő-

helyről előjövő atkák a frissen fejlődő leveleken megkezdik a táp-

lálkozásukat.

 

A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi 
képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irá-
nyítása mellett lehet kijuttatni. 

A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett 
lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell 
hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások be-

tartására. 

Frissen permetezett területen tartózkodni tilos! 

Az okiratban a kijuttatáshoz feltüntetett vízmennyiségek javasolt 
értékek. A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a kezelendő 
növényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelésmódjá-

tól, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválaszta-

ni. A rejtett életmódú rovarok ellen (a kezelés jobb hatékony-
sága érdekében) kisebb cseppméret ajánlott.

39.38.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ

A KIJUTTATÁSHOZ 
SZÜKSÉGES

A KEZELÉSEK 
ÉVENKÉNTI 
MAXIMÁLIS 

SZÁMA

KÉT KEZELÉS 
KÖZT ELTELT 
MINIMÁLIS 

 IDŐTARTAM (NAP)

AZ UTOLSÓ KEZELÉS 
IDŐPONTJA  

(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT 
SZERINT)SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Alma
piros gyümölcsfa-takácsatka, 

közönséges takácsatka, 
levélatka

0,75 600 - 1000 2 7 érés kezdete (BBCH 81)

Birs, naspolya
takácsatka, gubacsatka,  

levélatka-fajok
0,75 600 - 1200 2 7 érés kezdete (BBCH 81)

Körte* körte-levélbolha 0,75-1,0 600 - 1500 2 7 érés kezdete (BBCH 81)

Kajszi, szilva, kökény szilva-levélbolha 0,75-1,0 600 - 1200 2 7
50%-os gyümölcs-  

méret (BBCH 75)

Paradicsom (hajtatott)
takácsatka, gerbera- 

aknázólégy
0,5-0,75 600 - 1200 3 7

50%-os érés 
(BBCH 85)

Uborka, cukkini (hajtatott)
takácsatka,  

nyugati virágtripsz
0,5-0,75 500 - 1500 3 5

érés kezdete 
 (BBCH 80)

Paprika (hajtatott)
takácsatka,  

nyugati virágtripsz
0,5-0,75 600 - 1000 3 7 50%-os érés (BBCH 85)

Póréhagyma
levélatka, gyökératka, 

takácsatka, aknázólégy és 
tripsz-fajok

0,5 300 - 600 3 7
hagymafejképződés 

(BBCH 45)

Tojásgyümölcs (hajtatott)
takácsatka, levélatka, tripsz, 

aknázólégy fajok
0,75 300 - 1200 3 7 érés kezdete (BBCH 82)

Salátafélék (endívia, fejes saláta, 
cikória, borsmustár (rukkola))

tripsz fajok,  
aknázólégy-fajok

0,5 400 - 600 3 7 50%-os levéltömeg (BBCH 45)

Szamóca szamócaatka, takácsatka 1,0 - 1,2 400 - 1000 2 5
hónaljrügyek képződése 

(BBCH 91)

Görögdinnye, sárgadinnye, tökfélék 
(hajtatott)

takácsatka,  
nyugati virágtripsz

0,5-0,75 400 - 600 3 5 érés kezdete (BBCH 80)

Szőlő (bor, csemege)
takácsatkák, szőlő-levélatka, 

szőlő-gubacsatka
0,75 600 - 1200 2 7 fürtzáródás vége (BBCH 79)

Kukorica (vetőmagtermesztés) takácsatka 0,75-1,0 600 2 7
címerhányás előtti állapotig 

(BBCH 50), szemfejlődés kez-
dete-viaszérés (BBCH 71-85)

Zöld fűszernövények (metélőhagy-
ma, metélőpetrezselyem, kapor, 

levélzeller, angelika, lestyán, szurokfű, 
borsikafű, tárkony, zsálya, izsóp, 

kakukkfű, citromfű, rozmaring, kori-
ander, bazsalikom, menta, majoranna, 

zamatos turbolya)

takácsatka, gubacsatka, 
levélatka, aknázólégy- és 

tripsz-fajok
0,5-0,75 300 - 600 3 7

levélzet fejlődése 
(BBCH 45)

Szegfű, rózsa, gerbera, afrikai ibolya, 
ciklámen, fukszia,  

Croton, Ficus benjamina,  
Asplenium nidus, Nephrolepis exalta-

ta, Impatiens walleriana, 
Rhoicissus capensis

nyugati virágtripsz, üveg-
házi liszteske, közönséges 
takácsatka, gerbera-akná-

zólégy

0,5-0,75 600 - 1500 2 7 nincs korlátozás

Díszfák, díszcserjék 
(közterületen)

takácsatka, levélatka, 
gubacsatka, tripsz-fajok

0,75-1,2 600 - 1200 3 7 nincs korlátozás

* paraffinolaj tartalmú készítménnyel kombinációban. 
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Kukorica
A Forsoil 1,5 G a magárokba a vetéssel egy menetben történő 
kijuttatásával hatékonyan alkalmazható a kukorica legfontosabb 
talajlakó kártevői elleni védekezés során, így az amerikai kukori-
cabogár, a drótférgek, valamint a cserebogárpajorok kártételének 
megelőzésére. 

A drótférgek ellen végrehajtott védekezés során, a kijuttatandó 
dózis megállapításakor vegyük figyelembe a kezelt terület előé-

letét, amennyiben a kártevő fokozott kártétele valószínűsíthető, 
alkalmazzuk az engedélyezett legmagasabb dózist. 

Az amerikai kukoricabogár elleni védekezés során minden eset-
ben az engedélyezett dózist juttassuk ki, annak csökkentése nem 
javasolt. 

Napraforgó
A Forsoil 1,5 G a vetéssel egy menetben elvégzett sorkezelés 
formájában alkalmazható a napraforgó legfontosabb talajlakó 
kártevői, a drótférgek elleni védekezés során. A felhasználandó 
mennyiség megállapításánál vegyük figyelembe, hogy egy esetle-

ges kalászos előveteményben ezeknek a kártevőknek az egyed-

száma megnőhet, így ilyen esetben válasszuk az engedélyezett 
legmagasabb dózist. 

A kezelés során biztosítani kell a kiszórt granulátum talajjal 
történő teljes fedettségét, a talaj felszínére véletlenszerűen 
kiszóródott granulátumok maradéktalan összegyűjtését és 
eltávolítását!

41.40.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
15 g/kg teflutrin.

FORMULÁCIÓ: 
granulátum (G).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
kifejezetten kockázatos.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Kukorica (takar-
mány, vetőmag), 

napraforgó

előírás szerinti 
felhasználás 
esetén nincs 
korlátozás
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A talajlakó kártevők elleni hatékony védekezés szempontjából 
kiemelkedő fontosságú, hogy a készítmény granulátumai a ve-
tőmagot, valamint a későbbiekben a csírát és a fejlődő növényi 
részeket minél egyenletesebben vegyék körül. Ezzel biztosítható 
az a kontakt- és gázhatásból eredő védőburok, amely kellő védel-
met biztosít a kártevőkkel szemben. A kijuttatandó szermennyi-
ség pontos adagolása, valamint a granulátumok ideális pozícióba 
történő juttatása a vetőgép mikrogranulátumszóró berendezésé-
nek beállításával, valamint a granulátumok talajfelszínre történő 
vezetésének biztosításával érhető el.

A vetés megkezdésekor meg kell győződni arról, hogy a kiszórt 
granulátumok a magárokban a megfelelő helyre kerültek-e. En-
nek érdekében különös figyelmet kell fordítani az adagolóberen-
dezéstől a talajszintre vezető csőrendszer kialakítására, annak 
kivezetésére. Ezzel elkerülhető, hogy pl. a túlságosan hosszúra 
alakított flexibilis kivezető csövet a záródó magárok kiemelje, ez-
zel a talaj keresztmetszetét tekintve a mag fölé juttassa ki a készít-
ményt. A rövid, a talajszint felett magasan végződő csőkialakítás 
miatt a granulátumok túlságosan széles sávban, a hatékonyságot 
hátrányosan befolyásoló módon kerüljenek kijuttatásra.

A kijuttatás megkezdése előtt a vetőgépre szerelt adagolóberen-
dezésen be kell állítani a kijuttatni kívánt mennyiséget, amelynek 
ellenőrzésére leforgatási próbát kell végezni. A pontos adagolás 
biztosítása érdekében munka megkezdésekor és a vetési időszak 
további részében is rendszeresen ellenőrizni kell az adagolóbe-
rendezések műszaki állapotát, azok átjárhatóságát. Az adagoló-
hengerek bármilyen mértékű sérülése, a berendezésben kialakuló 
legkisebb szűkület, esetleg dugulás kezeletlen, vagy nem kellő 
mértékben kezelt sorokat eredményeznek, amelyben az aluldozí-
rozás következtében a kártevők károsíthatják a növényeket.

Az eltömődött adagolóberendezések, a sérült adagolóhengerek 
kezeletlen sorokat, azokban fokozottan jelentkező kártételt ered-
ményezhetnek.

A granulátumot talajszintre vezető csőrendszer kivezetésének be-
állítása hatással van a szórásképre, így a kezelés hatékonyságára.

A Forsoil 1,5 G rovarölő talajfertőtlenítő szer azonos a 6300/83-2/2020. NÉBIH számon engedélyezett SoilGuard 1,5 GR 
rovarölő talajfertőtlenítő szerrel.

A FORSOIL 1,5 G KIJUTTATÁSÁRA VONATKOZÓ TANÁCSOK

JÓ, HA TUDJUK

• A teflutrin piretroid-típusú rovarölő hatóanyag, amely kontakt módon, 
valamint légzésméregként fejti ki hatását.

•  Gázosodó tulajdonsága révén a talajszemcsék közé hatolva védőburkot 
képez a mag körül, amely elősegíti riasztó (repellens) hatásának 
érvényesülését.

•  A hatóanyag vízoldékonysága alacsony, ezért még nagyobb 
mennyiségű csapadék hatására sem mozdul el a kezelt talajszelvényből.

• Felhasználása a gyomirtó készítmények megválasztására nincs 
hatással, bármilyen típusú hatóanyag biztonságosan, a fitotoxicitás 
veszélye nélkül alkalmazható a kezelt területen.

• A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal 
használható! 

• Kijuttatásakor fordítsunk fokozott figyelmet arra, hogy a granulátumok 
a magot körülvevő talajrétegekbe egyenletesen kerüljenek adagolásra!

• A kijuttatás megkezdése előtt a vetőgépre szerelt adagolóberendezésen 
pontosan be kell állítani a kijuttatni kívánt mennyiséget, amelynek 
ellenőrzésére leforgatási próbát kell végezni.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ A KEZELÉSEK ÉVENKÉNTI 
MAXIMÁLIS SZÁMA

DÓZIS 
(KG/HA)

A KEZELÉS IDEJE
(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)

Kukorica 
(takarmány, vetőmag)

talajlakó kártevők 
(drótféreg, cserebogár lárva)

1 7-10 (sorkezelés) vetéssel egy menetben (BBCH 00)

amerikai kukoricabogár 1 12 (sorkezelés) vetéssel egy menetben (BBCH 00)

Napraforgó
talajlakó kártevők 

(drótférgek, cserebogár pajorok)
1 7-10 (sorkezelés) vetéssel egy menetben (BBCH 00)

ROVARÖLŐ PERMETEZŐSZER



Őszibarackban a tavaszi permetezést a barackmoly áttelelő lár-
vái ellen a vessző- és rügyvizsgálatok alapján kell végrehajtani. 
A gyümölcsmolyok (keleti gyümölcsmoly, barackmoly, szilvamoly) 
ellen rajzásmegfigyelés alapján, a fiatal, kelő lárvákkal szemben 
kell védekezni. 

Cseresznyében és meggyben a cseresznyelégy ellen a védeke-

zést sárgalapos rajzásmegfigyelés alapján, az imágók megjelenése-

kor szükséges végrehajtani. A levéltetvek ellen a védekezést a kárt-
evők megjelenésekor, a kis kolóniák kialakulása előtt kell elkezdeni.

Szőlőben szőlőmolyok ellen a védekezéseket szexferomon-csap-

dás megfigyelés alapján, a tömeges lárvakelés idején kell elvé-

gezni. Amerikai szőlőkabóca ellen 0,25 kg/ha dózissal célszerű 
permetezni az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor.
A permetlé mennyiségét az ültetvények művelésmódjától, lombfe-

lületének nagyságától és a géptípustól függően kell megválasztani. 

Fekete bodzában amerikai fehér szövőlepke ellen a permetezést 
a fiatal (L1-L2 fejlődési állapotú) lárvák ellen kell időzíteni. Addig kell 
a permetezést végrehajtani, amíg a hernyók a hernyófészekben 
vannak, s nem széledtek szét a lombozaton. Sodrómolyok ellen 
a tavaszi permetezést hajtásvizsgálat alapján, az áttelelő lárvák 
ellen kell végrehajtani. Levéltetvek ellen a védekezést azok meg-

jelenését követően, a telepek kialakulása előtt célszerű elvégezni. 

Fejes káposztában, kelkáposztában, karalábéban, bimbós 
kelben, brokkoliban, karfiolban, valamint hajtatott és szabad-

földi paradicsomban, szabadföldi paprikában és uborkában a 

bagolylepkék hernyói ellen a rajzásmegfigyelés alapján, az L1-L2 

fejlődési stádiumú lárvák ellen kell védekezni. A levéltetvek ellen a 
permetezést a tömeges felszaporodás előtt, az élelmezés-egész-

ségügyi várakozási idők figyelembevételével szükséges végrehaj-
tani. Káposztafélékben a permetléhez tapadásfokozó szer hozzá-

adása indokolt.

Paradicsomban üvegházi molytetű ellen a kezelést az első kis 
kolóniák kialakulása előtt célszerű elkezdeni. A készítmény el-
sődlegesen a fiatal L1 és L2 lárvák ellen hatásos. A védekezést 
az imágókra és a fiatal lárvákra irányozva célszerű elvégezni. A 
szükséges további kezeléseket más hatásmechanizmusú készít-
ményekkel kell végezni! 

Borsóban a levéltetvek elleni védekezést a kártevők megjelené-

sekor, a telepek kialakulása előtt kell megkezdeni. Az egyedek 
betelepedése és felszaporodása sárgatálas megfigyeléssel és 
növényvizsgálattal követhető nyomon. A megfelelő tapadás érde-

kében a kijuttatás során nedvesítő szer használata szükséges. 
A permetlé mennyiségét a kezelendő lombfelülettől és az alkal-
mazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani.

Burgonyában a levéltetvek elleni védekezést a kártevők megjele-

nésekor, a telepek kialakulása előtt kell megkezdeni. Az egyedek 
betelepedése és felszaporodása sárgatálas megfigyeléssel és 
növényvizsgálattal követhető nyomon.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövé-

nyek jelenléte esetén, illetve, ha a területet bármely okból a 
méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttat-
ható ki.  Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési idősza-

kának befejezését követően, legkorábban a csillagászati nap-

lemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig 
be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig 
szüneteltetni kell.

Kalászosokban a vetésfehérítő bogarak, a levéltetvek és a ga-

bonapoloskák elleni permetezést az imágók táblára történő be-

telepedése, ill. a lárvák tömeges kelése idején kell elvégezni. A 
védekezés szükségességéről az egyedszámok felmérése alapján 
lehet dönteni.

Kukoricában a kukoricamoly és a bagolylepkék rajzását alapul 
véve a fiatal lárvák megjelenésekor célszerű kijuttatni a készít-
ményt. A kártevő rajzását fénycsapda segítségével lehet nyomon 
követni. A kukoricabogár imágói elleni védekezés célja a bogarak 
tojásrakás előtti gyérítése, a jövő évi lárvakártétel mérséklése, 
valamint a bibeszálak lerágásának, ezáltal a hiányos termékenyü-

lésnek az elkerülése. A védekezést a tömeges rajzás idejére, a 
bogarak tojásrakása előtti időre kell időzíteni. A bogarak rajzás-

dinamikájáról sárga ragadós csapdák segítségével, a tojásrakás-

ról az imágók tojástartalmának egyedi vizsgálatával (a bogarak 
potrohának enyhe megnyomásával és kézi nagyító segítségével) 
lehet tájékozódni. Ha a nővirágzás még nem haladta meg az 50 
%-ot és egyidejűleg a zöld bibeszálak 1,5 cm-re történt visszará-

gása már észlelhető a táblában, célszerű haladéktalanul megkez-

deni a védekezést. Mivel a készítmény nem hosszú hatástartamú, 
az imágórajzás erősségétől függően ismételt védekezés(ek)re 
lehet szükség, más hatásmechanizmusú készítményekkel.

Napraforgóban károsító levéltetvek ellen az első kolóniák megje-

lenésekor indokolt védekezni. A környező kultúrákból betelepedő 
mezei poloskák elleni védekezés szükségességéről növényvizs-

gálat alapján lehet dönteni.

Őszi káposztarepcében repcedarázs esetében a fiatal lárvák el-
len kell időzíteni a védekezést (szikleveles – néhány lombleveles 
állapot). A permetezést repceszár-ormányosok, repce-fényboga-

rak és repcebecő-ormányosok ellen a kártevők táblára történő 
betelepedése idején a bogarak egyedszámának folyamatos meg-

figyelése alapján kell elvégezni. 

Cukorrépában a barkó, a bolhák és a levéltetvek betelepedése 
idején, az első kártételek észlelésekor célszerű kijuttatni a készít-
ményt. A bagolylepkék lárvái ellen a permetezést a lárvakelés idő-

szakára időzítve ajánlott elvégezni.

Almatermésűekben sodrómolyok ellen a védekezést hajtásvizs-

gálat alapján, az áttelelő lárvák károsításának kezdetén kell vég-

rehajtani. Almamoly és aknázómolyok ellen szintén a rajzásmeg-

figyelésre alapozva, a tömeges lárvakelés idején kell elvégezni a 
védekezést. A levéltetvek ellen a kezelést a kártevők megjelené-

sekor, a kis kolóniák kialakulása előtt kell elvégezni. 

43.42.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
50 g/kg (5,0 m/m%) 
lambda-cihalotrin.

FORMULÁCIÓ: 
emulzióképző granulátum 

(EG).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
mérsékelten veszélyes.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Őszi káposztarepce 35

Kalászosok  
(búza, árpa, tritikále, 

rozs, zab)
28

Kukorica  
(takarmány, csemege), 

burgonya, fekete 
bodza, cukorrépa, 

szárazborsó, karalábé

14

Almatermésűek  
(alma, körte, birs, 
naspolya), szőlő 

(csemege-, borszőlő), 
cseresznye, meggy, 
őszibarack, kajszi, 

szilva, fejes káposzta, 
kelkáposzta, bimbós 
kel, brokkoli, karfiol

7

Paprika 5
Uborka, zöldborsó, 

paradicsom 3

Napraforgó, kukorica 
vetőmagtermesztés

előírás 
szerinti 

felhaszná-
lás esetén 

nincs 
korlátozás

A Jager EG azonos a 02.5/966/2/2010. MgSzHK számon engedélyezett Kaiso EG rovarölő permetezőszerrel.
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JÓ, HA TUDJUK

• Más növényvédő szerrel történő keverés előtt keverési próbát kell 
végezni!

• A bekevert permetlevet azonnal használjuk fel!
• Kerüljük a permetlé elsodródását a szomszédos kultúrákra. Szélmentes 

időben permetezzünk!



45.44.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KEZELÉSEK 
ÉVENKÉNTI 
MAXIMÁLIS 

SZÁMA

A KIJUTTATÁSHOZ 
SZÜKSÉGES AZ UTOLSÓ KEZELÉS 

IDŐPONTJA (FENOLÓGIAI 
ÁLLAPOT SZERINT)SZER  

(KG/HA)
VÍZ  

(L/HA)
Kalászosok 

(búza, árpa, tritikále, rozs, zab)
levéltetvek, vetésfehérítő bogarak, 

gabonapoloskák
1 0,15 - 0,2 250 - 400 virágzás vége (BBCH 69)

Kukorica (takarmány), 
csemegekukorica kukoricabogár, kukoricamoly, 

bagolylepkék hernyói
1 0,25 - 0,3 250 - 400

tejesérés (BBCH 75)

Kukorica vetőmagtermesztés nincs korlátozás

Napraforgó levéltetvek, poloskák 1 0,15 - 0,2 250 - 400 teljesen elkülönülő virágzat  (BBCH 58)

Őszi káposztarepce
repcebecő-ormányos,

repcefénybogár, levéltetvek,  
repcedarázs, repceszár-ormányos

1 + 1
(őszi + tavaszi)

0,15 - 0,2 250 - 400 becőképződés (BBCH 70)

Cukorrépa
lisztes répabarkó, répabolha, bagoly-

lepkék hernyói, levéltetvek
1 0,2 250 - 400 sorzáródás vége (BBCH 39)

Almatermésűek 
(alma, körte, birs, naspolya)

almamoly, levélaknázó molyok, 
levéltetvek, sodrómolyok

1 0,2 - 0,3 600 - 1200
piros bimbós és  fehér bimbós (körte) 

stádium kezdete (BBCH 57)

Őszibarack, kajszi, szilva gyümölcsmolyok, levéltetvek 1 0,2 - 0,3 600 - 1200 erősödő színeződés (BBCH 83)

Cseresznye, meggy cseresznyelégy, levéltetvek 1 0,2 - 0,3 600 - 1200 erősödő színeződés (BBCH 83)

Szőlő (csemege- borszőlő)
szőlőmolyok

1
0,15 - 0,25

600 - 1200 fürtzáródás (BBCH 78)
amerikai szőlőkabóca 0,25

Fekete bodza
levéltetvek, amerikai fehér  
medvelepke, sodrómolyok

1 0,3 500 - 1500 virágzás vége (BBCH 69)

Fejes káposzta, bimbós kel,
kelkáposzta

levéltetvek, bagolylepkék hernyói 1 0,2 - 0,25 400 - 600 50 %-os fejméret (BBCH 45)

Karfiol, brokkoli levéltetvek, bagolylepkék hernyói 1 0,2 400 - 600 50 %-os fejméret (BBCH 45)

Karalábé levéltetvek, bagolylepkék hernyói 1 0,15 400 - 600 50 %-os gumóméret (BBCH 45)

Paradicsom
levéltetvek, bagolylepkék hernyói, 

üvegházi molytetű
1 0,2 - 0,25 400 - 800 érés kezdete (BBCH 81)

Hajtatott paradicsom
levéltetvek, bagolylepkék hernyói, 

üvegházi molytetű
1 0,2 - 0,4 400 - 800 érés kezdete (BBCH 81)

Paprika
(szabadföldi és hajtatott)

levéltetvek, bagolylepkék hernyói 1 0,2 - 0,25 400 - 600 érés kezdete (BBCH 81)

Uborka
(szabadföldi és hajtatott)

levéltetvek, bagolylepkék hernyói 1 0,2 400 - 800 termésfejlődés kezdete (BBCH 70)

Borsó (zöld-, száraz-) levéltetvek 1 0,15 400 - 600 hüvelyképződés kezdete  (BBCH 70)

Burgonya levéltetvek 1 0,15 - 0,2 400 - 600 sorzáródás vége (BBCH 39)

A Jager® a Nufarm bejegyezett márkaneve.
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A Vegarep EC-ben lévő napraforgóolaj kontakt módon, fizikai úton 
fejti ki hatását, lefedve a kártevők tojásait, áttelelő alakjait, vagy 
vegetációs időszakban magukat a kártevőket (levéltetvek, atkák, 
pajzstetvek, körte-levélbolhák), azok légzését akadályozza, így 
fulladásos pusztulásukat okozza.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

A készítmény gyümölcsfélékben és szőlő kultúrában található 
kártevők fizikai távoltartására és eltávolítására használható.

Gyümölcsösben a permetezőszert a rügyfakadás időszakában a 
növényen található levéltetű tojások gyérítésére 3,0%-os tömény-

ségben áztatás, illetve lemosásszerűen célszerű kijuttatni. A levél-
tetvek megjelenésekor az első nagyobb levéltetű kolóniák kialaku-

lásakor javasolt a készítményt kijuttatni. A további kezeléseket 5-7 
naponként szükséges elvégezni. Tenyészidőszakban általában 
3-6 alkalommal javasolt kipermetezni. Permetezéskor ügyelni kell 
a teljes permetlé-fedettségre (pl. a levél fonáki részén). 

Szőlőben a permetezőszert a rügyfakadás előtt a növényen talál-
ható kabócatojások gyérítésére 3,0%-os töménységben áztatás- 
illetve lemosásszerűen célszerű kijuttatni. Nyugalmi időszakban 
általában 3 alkalommal javasolt kijuttatni.

Rovarölő hatással rendelkező, növényiolaj-alapú szer, amely felhasználható egyes gyümölcsfa-
jokban levéltetvek, valamint szőlőben amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre.

JÓ, HA TUDJUK

• A hagyományos napraforgóból kinyert olaj fontos jellegzetessége, hogy 
beszáradásakor térhálós szerkezet jön létre a kezelt felületen, amely számos 
előnyt hordoz magában a felhasználó számára. Ez a szerkezet rendkívül jó 
esőállóságot biztosít, amely hatás kiterjed a kombinációban kijuttatott 
gombaölő készítményekre is, legyenek azok kontakt vagy felszívódó 
tulajdonságúak. A beszáradó permetlécsepp nyomán kialakuló térháló 
stabilan „odaragasztja” a kezelt felülethez a hatóanyagokat, így azok 
hatásukat hosszabb ideig lesznek képesek kifejteni, amivel akár a két 
kezelés között eltelt időtartam is nyújtható. 

• Az ásványiolaj-alapú készítményekkel szemben a Vegarep EC nem 
tartalmaz tenzideket, amelyek a kijuttatást követő csapadékhulláskor, vagy 
harmatképződésnél újranedvesednek, fokozva a levélről való lecsöppenés, 
lefolyás veszélyét.

• A Vegarep EC az ökológiai gazdálkodásban felhasználható, regisztrált 
készítmény.

• A perzselésveszély elkerülése érdekében 25 °C feletti léghőmérséklet 
esetén ne végezzünk kezelést a Vegarep EC-vel. 

• A készítmény jól keverhető a lenti táblázatban felsorolt készítményekkel. 
Vegarep EC + Afitox 50 WG

Vegarep EC + BordoMet DG 

Vegarep EC + SolfoMet

Vegarep EC + BordoMet DG + SolfoMet






47.46.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
790 g/l napraforgóolaj + 

28 g/l lecitin.

FORMULÁCIÓ: 
emulzióképző koncentrátum 

(EC).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
III.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:
előírás szerinti felhasználás 

esetén nincs korlátozás.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES A KEZELÉSEK ÉVENKÉNTI 

MAXIMÁLIS SZÁMA
KÉT KEZELÉS KÖZT 
ELTELT MINIMÁLIS 
 IDŐTARTAM (NAP)SZER (%) VÍZ L/HA)

Gyümölcs-fajok (almatermésűek, 
csonthéjasok, héjasok, bogyós 

gyümölcsűek)
levéltetvek

3,0                                      
(nyugalmi állapot)

800 - 1500

6 5
1,0 

(tenyészidőszakban)
800 - 1000

Szőlő
amerikai  

szőlőkabóca
3,0                            

(nyugalmi állapot)
800 - 1500 3 5

R
O

VARÖLŐ SZEREK R
O

VARÖLŐ SZEREK

ROVARÖLŐ HATÁSÚ, NÖVÉNYIOLAJ-ALAPÚ SZER

VEGAREP EC 

WWW.AGROMETRY.HU

46.

WWW.AGROMETRY.HU

47.



Egyedülálló összetételű készítmény az abiotikus tényezők, vagy technológiai okok miatt bekö-
vetkező stressz oldására, valamint a terméskötődés elősegítésére.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYKULTÚRÁK

Őszi káposztarepcében a becőt hozó oldalhajtások számának 
növelésére, 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a tőlevélrózsás állapottól 
a szárbaindulás elejéig (BBCH 30) és a terméskötődés elősegíté-

sére a virágzás kezdete (BBCH 60) és a teljes virágzás állapota 
között egy vagy két alkalommal kijuttatva (a kezeléseket a rovar-
ölő szeres védekezésekkel egy menetben is el lehet végezni). A 
készítmény alkalmas az áttelelt repceállomány gyorsabb regene-

rációjának elősegítésére, az elszenvedett stresszhatás mielőbbi 
leküzdésére. Ehhez a legkorábbi időpontban, az első rovarölő ke-

zelés alkalmával kell kijuttatni a készítményt az ajánlott dózisban. 
Felhasználásakor ajánlott a tapadást fokozó adalékanyag tankke-

verékben való felhasználása. 
Napraforgóban 8-12 leveles állapotban (BBCH 18-112) majd a 
terméskötődés elősegítésére a csillagbimbós állapot -virágzat 
elhajlás időszakában (BBCH 51-59) 0,5-1,0 l/ha mennyiségben 
(szántóföldi permetezésnél 300-600 l/ha, légi kijuttatásnál 60-80  
l/ha lémennyiséggel) kijuttatva. A készítmény eredményesen 
használható fel az állománypermetezésben, a toleráns fajták ke-

zelésére felhasznált gyomirtó készítmények által kiváltott stresz-

szhatás csökkentésére is. Ebben az esetben akár azokkal együt-
tesen, tankkeverékben is kijuttatható, vagy a fitotoxikus hatást 
mutató tünetek megjelenésekor is.
Kukoricában (áru, csemege, vetőmag) a terméskötődés előse-

gítésére 0,75 l/ha mennyiségben a bibeszálak megjelenésekor 
(BBCH 63). A korábbi (5-10 leveles állapotbeli) kijuttatás kisebb 
hatékonyságot eredményez. A készítmény felhasználásával elke-

rülhető vagy mérsékelhető a terméskötődés időszakában fenn-

álló kedvezőtlen időjárási körülmények (csapadékhiány, légköri 
aszály) hatása. 
Cukorrépában egyszeri kezeléssel a gyökérnövekedés első 
szakaszában a sorzáródás után (BBCH 39-41, július elején - 

közepén), 1,0 l/ha mennyiségben, (augusztusban az egyszeri 
kezelés nem javasolt). Kétszeri kezelés formájában a gyökér-
növekedés első szakaszában a sorzáródás után (BBCH 39-40, 
július elején-közepén), majd ezt követően 14-21 nappal 0,5-1,0 

l/ha mennyiségben. 
Szójában 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, virágzás kezdetekor, 10%-
os virágzásban (BBCH 61) egy alkalommal, 300-500 l/ha lémeny-

nyiséggel, állománypermetezéssel kijuttatva. 
Őszi búzában 0,6 l/ha mennyiségben a bokrosodás végétől az 1 
nóduszos állapotig egy alkalommal.

ZÖLDSÉGFÉLÉK

Paprikában, paradicsomban 0,5 l/ha mennyiségben, a bimbó-

fejlődéstől az 1. bogyó teljes kifejlődéséig (BBCH50-71) 2-3 alka-

lommal, a kezeléseket 7 nap különbséggel kell elvégezni. 
Uborkában 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdetétől 
(BBCH 60) 2-3 alkalommal, a kezeléseket 7-21 nap különbséggel 
kell elvégezni. 

Görögdinnyében 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a virágzás kezde-

tétől (BBCH 60) termésfejlődés kezdetéig (BBCH 70) 2-3 alkalom-

mal, a kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni. 
Sárgadinnyében 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdeté-

től (BBCH 60) termésfejlődés kezdetéig (BBCH 70) 2 alkalommal, 
a kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.

GYÜMÖLCS, SZŐLŐ
Meggyben, cseresznyében a kötődés és termés növelésére, 

esetenként a minőség (hús/mag arány, refrakció) javítására, 0,5-
1,0 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdete (BBCH 60) és virág-

zás vége (BBCH 69) között két alkalommal kijuttatva (gombaölő 
szerrel történő együttes kijuttatás esetén az alacsonyabb dózis 
ajánlott). A készítmény meggy kultúrában a monília elleni mellék-

hatással rendelkezik. 

Szamócában 0,6 l/ha mennyiségben, az első virágzatok megjele-

nése (BBCH 55) és a magok bugaszöveten való megjelenésének 
(BBCH 73) időszaka között 3 alkalommal kijuttatva, a kezeléseket 
7-21 nap különbséggel kell elvégezni. 
Málnában 0,6 l/ha mennyiségben, sziromlabda állapot (BBCH 
59) és 50%-os bogyófejlettség (BBCH 75) időszaka között, egy 
vegetációs időszakban 4 alkalommal kijuttatva. A kezeléseket leg-

kevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni. 
Ribiszkében 0,6 l/ha mennyiségben, virágzás kezdetekor (BBCH 
61) és 50%-os bogyófejlettség (BBCH 75) időszaka között, egy 
vegetációs időszakban 3 alkalommal kijuttatva. A kezeléseket leg-

kevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni. 
Szőlőben 0,5-1,0 l/ha mennyiségben a fürtmegnyúlás (BBCH 56) 
és fürtlehajlás (BBCH 75) időszaka között 1-2 alkalommal, a ke-

zeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni. 
Almában 0,6 l/ha mennyiségben a pirosbimbós állapot kezdetétől 
a júniusi hullásig 3 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különb-

séggel kell elvégezni.

MÁK

Mákban növekedésszabályozásra, termésnövelésre 0,6 l/ha dó-

zisban 2 alkalommal. Az első kezelést a kultúrnövény tőlevélró-

zsa (2-5 leveles) fenológiai állapotában kell elvégezni. A második 
kezelést a szár növekedésének megindulása és a vegetatív fázis 

vége közötti időszakban kell elvégezni.

49.48.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
 0,1% 5-nitroguajakol  

Na-só (1 g/l)
0,2% o-nitrofenol Na-só (2 g/l)
0,3% p-nitrofenol Na-só (3 g/l)

FORMULÁCIÓ: 
vízoldható folyékony  
koncentrátum (SL).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap (száradásig).

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Paprika, paradi-
csom, uborka, 
görögdinnye, 
sárgadinnye 

3

Meggy, cseresznye, 
szamóca, málna, 

ribiszke, alma
7

Szőlő, cukorrépa 14

Őszi káposztarep-
ce, napraforgó, 

szója, mák
30

Kukorica (takar-
mány, csemege) 60

Őszi búza 56

A kezelt területről származó 
cukorrépa fejet állati takarmá-

nyozásra felhasználni tilos!
MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

LÉGI KIJUTTATÁS: 
engedélyezett napraforgóban 

60-80 l/ha lémennyiséggel 
kijuttatva.

KULTÚRA
FEL-

HASZNÁ-
LÁS

DÓZIS  
(L/HA) 

PERMETLÉ 
(L/HA)

KEZELÉSEK 
MAXIMÁLIS 

SZÁMA

KEZELÉSEK KÖ-
ZÖTTI MINIMÁLIS 
IDŐTARTAM (NAP)

KEZELÉS IDEJE 
(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)

Paprika, paradicsom

nö
ve

ke
dé

ss
za

bá
ly

oz
ás

,
te

m
és

nö
ve

lé
s

0,5 300 - 500 3 7 bimbófejlődéstől az 1. bogyó teljes kifejlődéséig (BBCH50-71)
Uborka 0,5-1,0 300 - 500 3 7 virágzás kezdete (BBCH 60)

Görögdinnye 0,5-1,0 300 - 500 3 7
virágzás kezdete (BBCH 60) – 

termésfejlődés kezdetéig (BBCH 70)

Sárgadinnye 0,5-1,0 300 - 500 2 7
virágzás kezdetétől (BBCH 60) – 

termésfejlődés kezdetéig (BBCH 70)

Szamóca 0,6 500 3 7
első virágzatok megjelenése (BBCH 55) –

magok megjelenése a bugaszöveten (BBCH 73)

Málna 0,6 500 4 7
sziromlabda állapot (BBCH 59) – 50%-os bogyófejlettség,  

bogyók 50%-a teljesen kifejlődött (BBCH 75)

Ribiszke 0,6 500 3 7
virágzás kezdete, 10%-os virágzás (BBCH 61) –

50%-os bogyófejlettség, bogyók 50%-a 
teljesen kifejlődött (BBCH 75)

Szőlő 0,5-1,0 300 - 500 2 7 fürtmegnyúlás (BBCH 56) -fürtlehajlás (BBCH 75)
Meggy, cseresznye 0,5-1,0 300 - 500 2 7 virágzás kezdete (BBCH 60) – virágzás vége (BBCH 69)

Kukorica (takarmány, 
csemege, vetőmag)

0,75 300 - 500 1 - bibeszálak megjelenése (BBCH 63)

Cukorrépa 0,5-1,0 300 - 500 2 14
gyökérnövekedés első szakaszában, 

sorzáródás után (BBCH 39-40)
Őszi káposztarepce 0,5-1,0 300 - 500 2 14 szárbaindulás eleje (BBCH 30) – virágzás kezdete (BBCH 60)

Napraforgó 0,5-1,0 300 - 500 2 14
8-12 leveles állapotában (BBCH 16-112) majd a csillagbimbós  

állapot - virágzat elhajlás időszakában (BBCH 51-59)

Szója 0,5-1,0 300 - 500 1 - virágzás kezdete, 10%-os virágzás (BBCH 61)
Alma 0,6 500 3 7 pirosbimbós állapot kezdetétől júniusi hullásig (BBCH 57-73)

Mák 0,6 300 - 500 2 10
tőlevélrózsa (2-5 leveles) állapotban (BBCH 12-15), majd a szár nö-
vekedésének megindulásától a vegetatív fázis végéig (BBCH 30-39)

Őszi búza 0,6 300 1 - bokrosodás végétől az 1 nóduszos állapotig (BBCH 29-31)

Az Asahi SL növekedésszabályzó készítmény azonos a 6300/2186-1/2021. NÉBIH számon engedélyezett Atonik növekedésszabályzó készít-
ménnyel.
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JÓ, HA TUDJUK

• Az Asahi biostimulátor kijuttatáshoz a szabadföldi permetezésekhez 
szokásos vízmennyiség (250-500 l/ha) szükséges. 

• Kijuttatásakor ajánlott a tankkeverékben tapadást fokozó adalékanyag 
használata!

• Levéltrágyákkal való együttes kijuttatásakor javítja azok haszno-
sulását, a tápelemek beépülését.

• Légi kijuttatás: engedélyezett napraforgóban 60-80 l/ha lémeny-
nyiséggel kijuttatva.



A gazdálkodást, a szántóföldi növénytermesztést környezeti körülményeink átalakulása, az éghajlatunkban tapasztalható változások 
egyre nagyobb kihívások elé állítják. Ez igaz az őszi búza termesztésére is, amelynek jövedelmezőségének fenntartásához a termesz-
téstechnológia folyamatos fejlesztésére van szükség. Ennek során egyre nagyobb figyelem kell, hogy irányuljon a bokrosodás folyama-
tára, amely több, a majdani termést alapjaiban meghatározó terméselemre is hatással van. E kiemelkedően fontos területre érkezik az 
Agrometry Kft. újszerű technológiai ajánlata, amelynek segítségével leküzdhetők, vagy tompíthatók a bokrosodásra, az oldalhajtások 
fejlődésére káros hatást gyakorló környezeti körülmények. Ez az Asahi Kalász-plusz technológia.

Az őszibúza-termesztés eredményessége a terméselemek alaku-
lásán múlik. Melyek ezek? 
A négyzetméterenkénti kalászszám, a kalászonkénti szemszám, 

valamint az ezermagtömeg. Amennyiben ezeket az alkalmazott 

termesztéstechnológia kellő mértékben támogatja, annak a beta-

karított termés mennyiségében mérhető eredménye lesz.

A négyzetméterenkénti kalászszám befolyásolására - a vető-

magnormán és a vetőmag csírázási tulajdonságain túl - a bok-

rosodás minőségén keresztül lehet ráhatása az alkalmazott 
technológiának. Ez a folyamat már az ősz során, a növények há-

romleveles állapotában megkezdődik, annak egyes elemei a téli 
időszak során is töretlenül zajlanak. A képződött sarjhajtásoknak 
azonban csak egy része járul hozzá a majdani terméseredmény-

hez azzal, hogy kalász fejlődik rajtuk, egy részük pusztán asszimi-
láló felületként szolgál, más részük pedig elhal. Az a technológia, 
amely növeli a produktív, kalászt hozó oldalhajtások számát, nö-

veli a betakarított termés mennyiségét.

A kalászonkénti szemszám ugyancsak közvetlen hatással van a 
termés mennyiségére. Ennek alapjait a csúcsi osztódószövetben 
kialakult, a kalászban majdan kifejlődő padkák száma határozza 
meg. Ez a folyamat már nagyon korán, a bokrosodás végére, a 
szárbaindulás kezdetére lezárul. Minden olyan beavatkozás, 
amely ezt a folyamatot támogatja, közvetlen hatással lesz a ter-
més mennyiségére.

Az ezermagtömeg meghatározó mértékben befolyásolja a ter-
més mennyiségét. Az ajánlott technológia erre közvetlen hatással 
nincs, azonban a gyökérnövekedést támogatva elősegíti, hogy 
a kezelt növény nagyobb gyökértömege magasabb szintű táp-
anyag- és vízellátást biztosítson a föld feletti részeknek.

CCC (klórmekvát)
Növekedésszabályzó készítmény, amely erősíti a szárat, javítja 
annak stabilitását, a kezelt növényállomány állóképességét. 

A technológiai ajánlásban a gibberellin-szintézis gátlásában be-
töltött szerepe miatt kapott helyet, amely a főhajtás növekedését 
visszafogja, ugyanakkor a gyökér növekedését serkenti, ezáltal 
javítja a sarjhajtások. valamint az osztódó csúcsi szövetek tá-
panyagellátását. 

Aloy Kalászos
Különleges formázással készülő, magas mikroelem-tartalmú le-
véltrágya, amely a magnéziumot gyorsan felvehető, valamit tartós 
hatású formában egyaránt tartalmazza. Cink- és réztartalmának 
köszönhetően támogatja a gyökérzet növekedését. 

A technológiai ajánlásban magas mikroelem-tartalma, tápanya-
gainak magas fokú hasznosulása és elhúzódó hatása miatt sze-
repel, melynek révén a kezelt állomány kondíciója javul, életfolya-
matai intenzívebbé válnak.

Asahi SL
Ez az egyedülálló összetételű növekedésszabályzó készítmény az abiotikus tényezők, vagy technológiai okok miatt bekövetkező 
stresszhatások oldására szolgál. Hatása sejtek szintjén jelentkezik, azok életfolyamatait intenzívebbé teszi, amelynek hatására a kezelt 
növény tápanyagfelvétele, fotoszintetikus aktivitása növekszik. Lombtrágyákkal történő együttes kijuttatásakor javítja azok hasznosu-
lását, fokozza a kijuttatott tápelem felvételét, hasznosulását.
A technológiai ajánlásban a tápanyagfelvétel növelésében, a növényt ért stresszhatások gyors és hatékony oldásában betöltött sze-
repe miatt szerepel. Segítségével az oldalhajtások tápanyagellátása javul, hatására csökken az elhalt, és növekszik a kalászt hozó 
oldalhajtások száma. Ezen túl a kalászkezdemény sejtosztódási folyamatainak intenzívebbé tételével lehetővé teszi a genetikailag 
meghatározott, a padkák számára vonatkozó tulajdonságok minél magasabb fokú érvényesülését.A technológiai ajánlásban magas 
mikroelem-tartalma, tápanyagainak magas fokú hasznosulása és elhúzódó hatása miatt szerepel, melynek révén a kezelt állomány 
kondíciója javul, életfolyamatai intenzívebbé válnak.

51.50.

KÉSZÍTMÉNY JAVASOLT MENNYISÉG KIJUTTATÁS 
 IDŐPONTJA

Asahi SL 0,6 l/ha
A készítményeket együttesen, tankkeverék 

formájában a bokrosodás végén kell kijuttatni.
CCC (klórmekvát) 375-563 g/ha hatóanyag

Aloy Kalászos 1,0 l/ha

AJÁNLOTT TECHNOLÓGIA

MEGHATÁROZÓ FONTOSSÁGÚ TERMÉSELEMEK

AZ ASAHI KALÁSZ-PLUSZ TECHNOLÓGIA ELEMEI
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ASAHI Kalász-Plusz technológia



GYAKORLATI TANÁCSOK A TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁHOZ
• Az ajánlott dózisokat, valamint a felhasználásra megjelölt fejlettségi állapotot tartsuk be, a kombináció kijuttatását 

a CCC-tartalmú készítmények okiratában meghatározott egy nóduszos állapotig végezzük el.

• Amennyiben az Asahi SL és a CCC (klórmekvát) hatóanyagú készítmény Aloy Kalászos nélkül kerülne kijuttatásra, 

a tankkeverékben használjuk a levélen való megtapadást segítő Solar Plus adalékanyagot 0,1%-os töménység-

ben. Amennyiben a hármas kombináció felhasználása mellett döntünk, hatásfokozó adalékanyag felhasználására 
nincs szükség, mivel az Aloy Kalászos készítmény tartalmaz terülést segítő adalékanyagot.

• A kezelést csak abban az esetben végezzük el, ha a kijuttatást követő napokban nem várható erősebb lehűlés. 
Hatástalanságtól, fitotoxicitási problémától nem kell azonban tartani, ha a permetezést követően enyhe hide-

ghatás (-1-2 °C) érné a növényeket. Erős, mínusz 8-10 °C-os lehűléskor várjunk 5-7 napot a kombináció kijut-
tatásáig.

• A kombináció kijuttatására minimum 8-10 °C-os léghőmérséklet esetén kerüljön sor.
• Folyékony nitrogénműtrágyával történő együttes kijuttatás nem javasolt, az ott alkalmazott cseppméret nem biz-

tosít kellő fedettséget a megfelelő hatáskifejtéshez. Ilyen kezelést követően néhány nap elteltével kerülhet sor a 
kombináció kipermetezésére.

• A tankkeverékben a kombinációval egy menetben kijuttatható hektáronként 5 kg, a nitrogént karbamid formá-

jában tartalmazó nitrogén-műtrágya.

53.52.

A VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

A kezelés hatására nő a növény tápanyagfelvétele, életfolyama-
tai intenzívebbé válnak. Ennek köszönhetően a kezelt állomány-
ban csökken az élettani okok miatt elhalt oldalhajtások száma, 
arányaiban több lesz, amely kalászt fejleszt, így nagyobb lesz a 
négyzetméterenkénti kalászszám, amely a jó termés egyik alapja. 
A növényi sejtek szintjén kifejtett hatásával segíti a kalászképző-

dés folyamatát, elősegíti a genetikailag meghatározott tulajdon-
ságok magasabb szinten történő érvényesülését. Ezen keresztül 
a kezelés lehetővé teszi a kalászonkénti szemszám növekedését 
is. A technológia során a felhasznált növekedésszabályzó készít-
mény szárszilárdító hatása is érvényre jut, így a növényállomány 
állékonysága javul, azonban megdőlésre hajlamos fajta termesz-
tésekor, vagy nagy adagú nitrogénműtrágya felhasználásakor a 
szárszilárdítás további beavatkozást igényelhet.

ASAHI SL + CCC Kezeletlen

ASAHI Kalász-Plusz technológia Kezeletlen
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A tápelemeket gyorsan felvehető, valamint tartamhatást biztosító formában egyaránt tartalma-
zó magnézium- és kéntartalmú levéltrágya.

Az Aloy Mg+S a tápelemeket gyorsan felvehető, valamint tartamhatást biztosító formában egyaránt tartalmazó magnézium- és kén-

tartalmú levéltrágya. Az „Aloy-technológiának” köszönhetően a készítményben az elemek részecskemérete 0,5 és 1 µm közé esik. 
Ennek előnyei a termék minőségében, tárolás alatti stabilitásában mutatkoznak meg. A formázás során felhasznált adalékanyagoknak 
köszönhetően megszűnt a részecskék kiválásának, összetapadásának és leülepedésüknek a veszélye. A készítményben felhasznált 
hatásfokozó és tapadást elősegítő adalékanyagok tökéletes fedettséget biztosítanak, ami nagyobb tápanyagfelvételt, javuló esőállósá-

got, a felhasználás hatásfokának javulását eredményezi.

Magas mikroelem-tartalmú lombtrágya, amely a magnéziumot gyorsan felvehető, valamint 
tartós hatású formában egyaránt tartalmazza.

Az Aloy Kalászos magas mikroelem-tartalmú lombtrágya, amely 
a magnéziumot gyorsan felvehető, valamint tartós hatású formá-

ban egyaránt tartalmazza. Az „Aloy-technológiának” köszönhe-

tően a készítményben az elemek részecskemérete 0,5 és 1 µm 
közé esik. Ennek előnyei a termék minőségében, tárolás alatti 
stabilitásában mutatkoznak meg. A formázás során felhasznált 
adalékanyagoknak köszönhetően megszűnt a részecskék kivá-

lásának, összetapadásának és leülepedésüknek a veszélye. A 

készítményben felhasznált hatásfokozó és tapadást elősegítő 
adalékanyagok tökéletes fedettséget biztosítanak, ami nagyobb 

tápanyagfelvételt, javuló esőállóságot, a felhasználás hatásfoká-

nak javulását eredményezi.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Felhasználható őszi és tavaszi kalászosokban, azok 2-6 leveles 
állapotában egy alkalommal, majd a bokrosodástól a kalászhá-

nyás időpontjáig egy vagy két alkalommal a technológiába illeszt-
ve, az egyéb növényvédelmi kezelésekkel egy menetben. Ameny-

nyiben a növényállományban magnézium- vagy rézhiány tünetei 
mutatkoznak, a tünetek megjelenése után a lehető legrövidebb 
időn belül végezzük el a készítmény kijuttatását. 

A kezelés 200-300 l/ha vízmennyiség felhasználásával történjen.

KULTÚRA DÓZIS VÍZMENNYISÉG

Gabonafélék 1,0 l/ha 200-300 l/ha

JÓ, HA TUDJUK

•  Használat előtt alaposan fel kell rázni!
• Félig töltsük föl a permetezőtartályt vízzel, folyamatos kevertetés mellett 

adjuk hozzá a kívánt mennyiségű Aloy Mg+S készítményt. Várjuk meg, míg 
a készítmény teljesen feloldódik és csak ezt követően öntsük fel a tartályt 
vízzel, a kívánt mértékig. Amíg a permetezőszer a tartályban van (kijuttatásig 
és a kijuttatás alatt), a tartály kiürüléséig a keverőnek folyamatosan 
működnie kell. 

• Keverése más készítményekkel:
• A készítmény számos növényvédő szerrel és termésnövelő anyaggal  

keverhető, bár nem mindegyikkel. Tankkeverékként történő alkalmazás 
előtt minden esetben keverési próba elvégzése javasolt!  
 Soha ne keverjünk tömény, hígítatlan készítményeket!

• Félig töltsük föl a permetezőtartályt vízzel és indítsuk be a keverést. 
Mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy a hozzáadott készítmény 
teljesen feloldódott, illetve elkeveredett, mielőtt a következővel  
folytatnánk a keverést. 

   
A keverési sorrend a következő legyen:

•  Vízkondicionáló, amennyiben szükséges, majd a por vagy granulátum 
formulációjú termékek (WP, DG)

•  Aloy Mg+S és egyéb folyékony készítmények (SC, SE)
•  Emulzió koncentrátumok és növényi olajok (EC)
•  Vízoldékony készítmények: folyékony és szilárd (SL, SP)
•  Nedvesítő szer, amennyiben szükséges
•  Töltsük fel a tartályt vízzel a kívánt mértékig. 
• Amennyiben követjük a fenti lépéseket, szinte valamennyi tankkeverék 

fizikailag kompatibilis lesz folyamatos keverés mellett. Ha a keverés nem 
kielégítő, illetve bármilyen egyéb probléma lép fel, a permetlétartályt 
azonnal tisztítsuk ki!

JÓ, HA TUDJUK

• Használat előtt alaposan fel kell rázni!
•  Félig töltsük föl a permetezőtartályt vízzel, folyamatos kevertetés mellett 

adjuk hozzá a kívánt mennyiségű készítményt (Aloy Kalászos terméket). 
Várjuk meg, míg a készítmény teljesen feloldódik és csak ezt követően 
öntsük fel a tartályt vízzel, a kívánt mértékig. Amíg a permetezőszer a 
tartályban van (kijuttatásig és a kijuttatás alatt), a tartály kiürüléséig a 
keverőnek folyamatosan működnie kell.

• Keverése más készítményekkel:
• A készítmény számos növényvédő szerrel és termésnövelő anyaggal  

keverhető, bár nem mindegyikkel. Tankkeverékként történő alkalmazás 
előtt minden esetben keverési próba elvégzése javasolt! 

• Soha ne keverjünk tömény, hígítatlan készítményeket!
• Félig töltsük föl a permetezőtartályt vízzel és indítsuk be a keverést. 

Mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy a hozzáadott készítmény 
teljesen feloldódott, illetve elkeveredett, mielőtt a következővel 
folytatnánk a keverést. 

A keverési sorrend a következő legyen:
• Vízkondicionáló, amennyiben szükséges, majd a por vagy granulátum 

formulációjú termékek (WP, DG)
• Aloy Kalászos és egyéb folyékony készítmények (SC, SE)
• Emulzió koncentrátumok és növényi olajok (EC)
• Vízoldékony készítmények: folyékony és szilárd (SL, SP)
• Nedvesítő szer, amennyiben szükséges
• Töltsük fel a tartályt vízzel a kívánt mértékig. 
• Amennyiben követjük a fenti lépéseket, szinte valamennyi tankkeverék 

fizikailag kompatibilis lesz folyamatos keverés mellett. Ha a keverés nem 
kielégítő, illetve bármilyen egyéb probléma lép fel, a permetlétartályt 
azonnal tisztítsuk ki!

55.54.
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MIKROELEM-TARTALMÚ FOLYÉKONY LEVÉLTRÁGYA

ALOY KALÁSZOS

ÖSSZETÉTELE

15,7% magnézium 
260 g/l MgO-ban kifejezve:
  18 g/l magnézium-nitrát 
242 g/l magnézium-hidroxid 
     formában

3,0%  réz 
 (50 g/l Cu, réz-oxi- 

  klorid formában)

 7,9%  mangán 
  (130 g/l Mn, mangán-kar-

bonát formában)

 4,8%  cink 
  (80 g/l Zn, cink-oxid 

           formában)
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MAGNÉZIUM- ÉS KÉNTARTALMÚ LEVÉLTRÁGYA

ALOY MG+S 

ÖSSZETÉTELE

24,1% magnézium
365 g/l  MgO-ban kifejezve:
  33 g/l magnézium-szulfát
332 g/l  magnézium-hidroxid

41,27% kén 
625 g/l SO3-ban kifejezve:
  65 g/l  magnézium-szulfát
560 g/l  kén



KULTÚRA DÓZIS (L/HA) KIJUTTATÁSI IDŐ

Gabonafélék 2,0 - 4,0
kétleveles állapottól a virágzás fejlettségi állapotig. Hiánytünetek esetén 10 - 14 napos 
permetezési forduló betartásával ismételjük meg a kezelést. A zászlóslevél kiterülésétől 

virágzásig (BBCH 39-69) 2,0 l/ha-os dózis alkalmazása javasolt.  Vízmennyiség: 200 - 250 l/ha.

Kukorica 2,0 - 4,0
4-6 leveles korban kezeljünk. Hiánytünetek esetén 10 - 14 napos permetezési forduló 

betartásával ismételjük meg a kezelést. Vízmennyiség: 200 - 250 l/ha.

Őszi káposztarepce 2,0 - 4,0
egy kezelés esetén az a szármegnyúlás kezdetén történjen. Az első kezelést 4-6 leveles korban, a másodikat szármeg-
nyúlás kezdetén végezzük el. Hiánytünetek esetén két kezelés javasolt, 10 - 14 napos permetezési forduló betartásával. 

Kerüljük a virágzás alatt történő kijuttatást. Vízmennyiség: 200 - 300 l/ha.

Napraforgó 2,0 - 4,0

a készítményt a lomb- és tányérvédelmet szolgáló gombaölőszeres kezelésekkel egy menetben, a 6-8 leveles, 
valamint a csillagbimbós állapotban juttassuk ki. Kerüljük a virágzás alatt történő kijuttatást. Hiánytünetek 

megjelenése esetén két kezelés elvégzése javasolt, 10 - 14 napos permetezési forduló tartásával. 
Kijuttatáskor javasolt vízmennyiség 200 - 250 l/ha.

Alma, körte 4,0
sziromhullás után kezeljünk. Szükség esetén 10 - 14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. 

Hiánytünet esetén virágzás előtt (rózsaszín bimbó) szintén kezeljünk. 
Vízmennyiség: 500 - 1000 l/ha.

Cseresznye, meggy, szilva 4,0
gyümölcskötődéskor kezeljünk. Ha szükséges, 10 - 14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. 

Vízmennyiség: 200 - 500 l/ha.

Szamóca 4,0
zöldbimbós állapotban kezeljünk, majd szükség esetén ismételjük 10 - 14 nap 

elteltével a kezelést. Vízmennyiség: 200 - 500 l/ha.

Málna 4,0 virágzás kezdetén kezeljünk. Vízmennyiség: 200 - 500 l/ha.

Burgonya 2,0 - 4,0
egy héttel a teljes (100%-os) kelés után, illetve ha szükséges, a gumónövekedés idején 

kezeljünk. Hiánytünetek esetén 10 - 14 naponta kezeljünk. Vízmennyiség: 200 - 300 l/ha.

Borsó, bab, sárgarépa, len 2,0 - 4,0
15 cm-es fejlettségnél kezeljünk. Ha szükséges, ismételjük meg a kezelést 10 - 14 nap múlva. Sárgarépában az utolsó 

kezelés minimum 1 hónappal a tervezett betakarítás előtt kell történjen. Vízmennyiség: 200 - 250 l/ha

Cukorrépa 2,0 - 4,0
a készítményt a vegetáció alatt egy vagy két alkalommal, lombzáródáskor, illetve a lombvédelmi kezelésekkel 

együttesen juttassuk ki. Hiánytünetek megjelenésekor a kezeléseket 10 - 14 napos permetezési fordulóval végezzük el. 
A kijuttatáshoz javasolt vízmennyiség 250 - 300 l/ha.

Brokkoli, bimbóskel, káposzta, karfiol, 
kelkáposzta, takarmányrépa, cékla, karó-

répa, fehérrépa (petrezselyemgyökér)
2,0 - 4,0

4-6 leveles korban kezeljünk, hiánytünetek esetén 10 - 14 napos permetezési fordulóval 
ismételjük a kezelést. Vízmennyiség: 200 - 250 l/ha.

57.56.

ÖSSZETÉTELE

 25,3% (w/w) kalcium 
    (448 g/l kalcium-oxid (CaO))
   224 g/l (CaO-ban kifejezve)
    kalcium-karbonát 
   196 g/l (CaO-ban kifejezve)
    kalcium szulfát 
   28 g/l (CaO-ban kifejezve) 
    kalcium-klorid

 2,1% (w/w) mangán
    37 g/l mangán-karbonát

0,1%  (w/w) molibdén 
     0,2 g/l vízoldható só

Gyorsan felvehető, illetve tartamhatást biztosító, folyékony kalciumtartalmú levéltrágya man-
gánnal és molibdénnel. 

JÓ, HA TUDJUK

• Használat előtt alaposan fel kell rázni!
• A kanna kiürítését követően 2-3 alkalommal vízzel öblítsük ki azt, hogy a készítmény maradéktalanul kijöjjön belőle.
• Keverése más készítményekkel:

• A készítmény számos növényvédő szerrel és termésnövelő anyaggal  keverhető, bár nem mindegyikkel. Tankkeverékként történő 
alkalmazás előtt minden esetben keverési próba elvégzése javasolt! Soha ne keverjünk tömény, hígítatlan készítményeket!

• Félig töltsük föl a permetezőtartályt vízzel és indítsuk be a keverést. Mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy a hozzáadott készítmény 
teljesen feloldódott, illetve elkeveredett, mielőtt a következővel folytatnánk a keverést.

  
A keverési sorrend a következő legyen:

•  Vízkondicionáló, amennyiben szükséges, majd a por vagy granulátum formulációjú termékek (WP, DG)
•  Aloy Tricalcium és egyéb folyékony készítmények (SC, SE)
•  Emulzió koncentrátumok és növényi olajok (EC)
•  Vízoldékony készítmények: folyékony és szilárd (SL, SP)
•  Nedvesítő szer, amennyiben szükséges
•  Töltsük fel a tartályt vízzel a kívánt mértékig. 
• Amennyiben követjük a fenti lépéseket, szinte valamennyi tankkeverék fizikailag kompatibilis lesz folyamatos keverés mellett. Ha a 

keverés nem kielégítő, illetve bármilyen egyéb probléma lép fel, a permetlétartályt azonnal tisztítsuk ki!

KULTÚRA DÓZIS (L/HA) KIJUTTATÁSI IDŐ

Alma, körte 2,0 - 3,0
a pirosbimbós állapot és a virágzás kezdete között (BBCH 57-61) egy alkalommal.

sziromhullástól (BBCH 69) egy hónappal a várható szüret előtti időpontig (BBCH 82)  10 - 14 naponként.

Cseresznye-meggy 2,0 - 3,0
az eltarthatóság (piacosság) javítására, a gyümölcsrepedés kockázatának csökkentésére a virágzást 

követően 10 - 14 naponként kijuttatva.

Egyéb csonthéjasok 2,0 - 3,0 a hiánytünetek megelőzésére, az eltarthatóság (piacosság) javítására a virágzást követően 10 - 14 naponként kijuttatva.

Szőlő 2,0 - 3,0
a hiánytünetek megelőzésére, a bogyórepedés kockázatának csökkentésére, az eltarthatóság (piacosság) 

javítására a virágzást követően 10 - 14 naponként kijuttatva.

Őszi búza 2,0 - 3,0
a hiánytünetek kialakulásának megakadályozására, a szárszilárdság fokozására a szárbaindulás 

időszakától kezdődően 2-3 alkalommal kijuttatva.

Egyéb szántóföldi kultúrák 2,0 - 3,0 stresszhatás esetén, a hiánytünetek megelőzésére szükség szerint 2-3 alkalommal kijuttatva.

Uborka (szabadföldi) 2,0 - 3,0 stresszhatás esetén, a hiánytünetek kialakulásának megelőzésére 10 - 14 naponként kijuttatva.

Paradicsom, 
paprika (szabadföldi) 2,0 - 3,0

stresszhatás esetén, a hiánytünetek kialakulásának megelőzésére a virágzás kezdetétől 
(BBCH 61) 7-10 naponként kijuttatva.

Hagymafélék (szabadföldi) 2,0 - 3,0 a kelés vagy az ültetés után 10 - 14 nappal, majd szükség szerint 10 - 14 naponként kijuttatva.

Burgonya 2,0 - 3,0 a kelés után 14 nappal, majd szükség szerint 10 - 14 naponként kijuttatva.

Gyökérzöldségek 2,0 - 3,0 a hiánytünetek megjelenése esetén 10 - 14 naponként kijuttatva.

Szamóca 2,0 - 3,0 a virágzás kezdetétől 10 - 14 naponként kijuttatva.
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ALOY MG+S 
FOLYÉKONY, A KALCIUMOT TÖBB FORMÁBA IS TARTALMAZÓ LOMBTRÁGYA

ALOY TRICALCIUM



A készítmény felhasználható a bórigényes növények megelőző jellegű bór-táplálására, 
vagy a már kialakult hiánytünetek kezelésére.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Őszi gabonafélékben kijuttatása a szárbaindulás időszakában 
ajánlott, maximum 1%-os töménységben. 

Kukoricában felhasználása a csődifferenciálódás időszakában 
(5-7 leveles stádium), valamint a virágzás-terméskötődés idején 
javasolt a megtermékenyülés fokozására. 

Napraforgóban történő kijuttatása elsősorban a virágzást megelőző-

en, a csillagbimbós állapotban, a terméskötődés javítása érdekében, 
az egyéb növényvédelmi beavatkozásokkal együttesen javasolt. Ma-

ximális töménysége a permetlében nem haladhatja meg az 1%-ot. 

Őszi káposztarepcében való felhasználása elsősorban a szár-
baindulás kezdetén, valamint a zöldbimbós állapotban javasolt a 
terméskötődés javítására. A készítmény töménysége a permetlé-

ben nem haladhatja meg az 1%-ot. 

Cukorrépában a bórhiányos állapot megelőzésére a sorzáró-

dáskor, majd a lombvédelmi kezelésekkel együttesen történő ki-
juttatása ajánlott. A készítmény töménysége a permetlében nem 
haladhatja meg az 1%-ot. 

Almástermésűekben és csonthéjasokban a terméskötődés ja-

vítása érdekében a virágzás kezdetén, teljes virágzásban, majd a 
sziromhulláskor, több alkalommal javasolt a készítmény felhasz-

nálása, maximum 0,3%-os töménységben. 

Zöldségfélékben a bórhiányos állapot megelőzésére a kiültetés 
utáni harmadik héttől kezdődően több alkalommal javasolt. A per-
metlében a készítmény maximális koncentrációja dinnye eseté-

ben maximum 0,5%-os, egyéb zöldségfélékben pedig maximum 
0,2%-os lehet. 

Burgonyában a készítmény a gumóképződés időszakában hasz-

nálható. 

Szőlőben a terméskötődés elősegítése érdekében, valamint a 
madárkásodás megakadályozására a virágzás kezdetén, vala-

mint a teljes virágzás időszakában javasolt a készítmény kijuttatá-

sa, maximum 0,5%-os töménységben.

KULTÚRA KIJUTTATÁSI IDŐSZAK
KIJUTTA-

TÁSOK 
SZÁMA

DÓZIS 
(L/HA)

Őszi gabona szárbaindulás kezdetén 1 2,0

Őszi 
káposzta-

repce

1. kijuttatás: ősszel, 3-4 leveles állapotban
2. kijuttatás: tavasszal, szárbaindulás 

kezdetéig
3. kijuttatás: zöldbimbós állapotban

1-3 2,0-3,0

Kukorica 5-7 leveles állapotban 1 2,0

Napraforgó
1. kijuttatás: 2-8 leveles állapotban

2. kijuttatás: csillagbimbós állapotban
1 - 2 2,0-3,0

Cukorrépa 4 leveles állapottól a sorok záródásáig 1 3,0

Almatermé-
sűek,

csonthéjasok

1. kijuttatás: virágzás kezdetén
2. és 3. kijuttatás: 14 napos interval-

lumban
2-3 2,0

Zöldségfélék
1. kijuttatás: kiültetés után 3 héttel

2. kijuttatás: 4 hét elteltével
2 1,0

Szőlő a virágzás kezdetén 1 3,0

Burgonya gumóképződés időszakában 1 1,0

59.58.

JÓ, HA TUDJUK

• Tankkeverékként történő alkalmazás előtt minden esetben keverési 
próba elvégzése javasolt! 

• Légi kijuttatás: a szokásos lémennyiség mellett engedélyezett.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK 
A növények kalcium-igénye jelentősen megnő az intenzív hajtás- 
és termésnövekedés időszakában, valamint a környezeti ténye-

zők vagy technológiai okok miatt bekövetkező stresszhatásokkor. 
A kalcium fontos szerepet tölt be a terméskötődés folyamatában 
is, így hiányában kötődési problémák jelentkeznek, korai termés- 
elrúgás következhet be. A CalFlux a növény intenzív növekedési 
időszakaiban (hajtás, termés) segíti az optimális kalciumellátást, 
ennek köszönhetően javítja a sejtfalak szilárdságát, amely külö-

nösen fontos a termés, a gyümölcs mérete, minősége, tárolható-

sága szempontjából. A fejlődő gyümölcs azon részeibe is eljuttatja 
a kalciumot, ahova természetes úton nem, vagy csak korlátozot-
tan jut el a tápelem (pl. gyümölcs csúcsi része). Használatával 
megelőzhetők a tápelem hiányában kialakuló hiánytünetek, így 
a keserűfoltosság (pl. alma), a belső fejbarnulás (pl. kínai kel), 
csúcsrothadás (pl. paradicsom, paprika). Stresszhatás alatt lévő 
növényeknél javítja a kalciumhasznosító képességet, így a nö-

vény gyorsabban és kisebb kárt elszenvedve juthat át a kedve-

zőtlen időszakon, az esetleg bekövetkező virág- és terméselrúgás 
mértéke csökken. A kijuttatott kalcium hasznosulása szempontjá-

ból nagyon fontos a megfelelő fedettség elérése, ezért a CalFlux 
ezt segítő adalékanyagokat is tartalmaz.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Valamennyi szántóföldi (pl. búza, árpa, repce, burgonya, borsó, 
bab) és kertészeti (pl. szőlő, gyümölcs, paradicsom, paprika, 
uborka, saláta-félék) kultúra kalcium- és cinktrágyázására szakta-

nácsadás alapján, annak hiányában az alábbiak szerint: 

Szántóföldi kultúrákban: 
1,0-2,0 l/ha mennyiségben, legalább 100 l/ha vízmennyiség-

gel, egy tenyészidőszakban két alkalommal, virágzás kezde-

tén és végén kijuttatva

Kertészeti kultúrákban: 
1,0-2,0 l/ha mennyiségben, legalább 100 l/ha vízmennyiség-

gel, virágzás kezdetétől annak végéig 7-10 naponként kijut-
tatva 

KULTÚRA DÓZIS (L/HA) VÍZMENNYISÉG

Szántóföldi és  
kertészeti kultúrák

1,0 - 2,0 
a növénykultúrában  

alkalmazott vízmennyiség, 
de minimum 100 l/ha
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FOLYÉKONY, BÓRTARTALMÚ LEVÉLTRÁGYA

BÓRNEO 150 
KALCIUM- ÉS CINKTARTALMÚ FOLYÉKONY MŰTRÁGYA 

CALFLUX

ÖSSZETÉTELE

11% (m/m) vízoldható bór
ÖSSZETÉTELE

 4,4% kalcium (6,15% CaO) +
3% cink
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A készítményben található tápelemek elősegítik a kezelt növény 
gyökérképződését még abban az esetben is, ha nem áll rendel-
kezésre elegendő talajnedvesség a gyökérzeten keresztüli tá-

panyagfelvételhez.

KULTÚRA DÓZIS 
(L/HA) KIJUTTATÁSI IDŐ

Permetlémennyiség:  
minimum 200 l/ha, amennyiben nincs egyéb javaslat.

Kukorica 3,0-5,0
a kultúrnövény 4-8 leveles állapotától 

14 naponként szükség szerint ismételve.

Kalászosok 3,0-5,0
bokrosodás végéig 1-2 alkalommal, 

majd 10-14 naponként ismételve szükség szerint.

Repce 3,0-5,0
4-6 leveles állapotban, ill. szárbaindulás idején. 

(Virágzásban már nem használható!)

Burgonya 3,0-5,0
gumóképződés kezdetén, majd a gumónövekedés 

folyamán 10-14 naponként ismételve.

Almástermé-
sűek

3,0-5,0
pirosbimbós állapottól sziromhullásig, 

10-14 naponként ismételve.

Csonthéjasok 3,0-5,0
a virágzás kezdetétől sziromhullásig, 

10-14 naponként ismételve.

Szőlő 3,0-5,0
a virágzás elején, virágzás végén 1-1 alkalommal, 

valamint a bogyónövekedés idején szükség szerint, 
10-14 naponta megismételve.

JÓ, HA TUDJUK

• Használat előtt alaposan fel kell rázni!
• A készítmény bekeverése: félig töltsük föl a permetezőtartályt vízzel és 

indítsuk be a keverést. Adjuk hozzá a kívánt mennyiségű műtrágyát. 
Bizonyosodjunk meg arról, hogy a hozzáadott készítmény teljesen 
feloldódott, illetve elkeveredett, majd töltsük fel a tartályt vízzel a kívánt 
mértékig. A kijuttatás teljes időtartama alatt a keverőt működtessük.

• Keverhetőség: a készítmény számos növényvédő szerrel és termésnövelő 
anyaggal keverhető, bár nem mindegyikkel. Tankkeverékként történő 
alkalmazás előtt minden esetben keverési próba elvégzése javasolt! 

• A készítmény nem keverhető kalcium-, kálium- és magnézium- 
tartalmú levéltrágyákkal!

• Kalászos kultúrákban, valamint káposztarepcében a készítményt ne 
keverjük az őszi gyomirtásban felhasznált készítményekkel!

61.60.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Almaültetvényekben a színeződés és a tárolhatóság javítására, a 
tervezett betakarítás előtt 5, 3, valamint 1 héttel kijuttatva. A szí-
neződés javítására - az ajánlott időszakban - elvégzett kezelések 
több fajta esetében egybeesnek a virágrügyképződés idejével, 
így a kijuttatott készítmény hatására erősebb, jobb minőségű vi-
rágrügyek képződnek.
Az engedélyezett növénykultúrákban termésnövelés és minőség-

javítás céljára alkalmazható.

EGYEDÜLÁLLÓ, KONCENTRÁLT NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY

KEMPPI

KULTÚRA DÓZIS
 L/HA

VÍZMENNYISÉG 
L/HA A KEZELÉS CÉLJA KIJUTTATÁS IDEJE

Alma 1,0 400 - 1000 jobb színeződés és tárolhatóság
1. 5 héttel a tervezett betakarítás előtt
2. 3 héttel a tervezett betakarítás előtt
3. 1 héttel a tervezett betakarítás előtt

Alma, körte 1,0 400 - 1000 termésnövelés, minőségjavítás
1. Virágzás után (BBCH71-79)

2. 1-2 héttel az első kezelés után
3. 1-2 héttel a második kezelés után

Szőlő 1,0 400 - 600
termésnövelés, minőségjavítás, 

szürkepenész-fertőzés csökkentése

1.Virágzás előtt (BBCH53-60)
2. Virágzás után (BBCH71-79)

3. Érés idején (BBCH81-85)

Cseresznye, meggy, 
őszibarack, kajszi, szilva

1,0 400 - 1000 termésnövelés, minőségjavítás
1. Virágzás után (BBCH71-79)

2. 1-2 héttel az első kezelés után
3. 1-2 héttel a második kezelés után

Dió 1,0 400 - 1000 termésnövelés, minőségjavítás
1. Virágzás után

2. 1-2 héttel az első kezelés után
3. 1-2 héttel a második kezelés után

Fekete áronya 1,0 300 - 600
termésnövelés, minőségjavítás, termés- 

szilárdság és -egyöntetűség növelése

1. Gyümölcsnövekedés
2. Szüret előtt, 2-3 héttel az első kezelés után

3. 2-3 héttel a második kezelés után

Szamóca 1,0 300 - 600
termésnövelés, minőségjavítás, termés- 

szilárdság és -egyöntetűség növelése

1. Virágzás kezdetén
2. 1-2 héttel az első kezelés után

3. 1-2 héttel a második kezelés után

Málna 1,0 300 - 600
termésnövelés, minőségjavítás, termés- 

szilárdság és -egyöntetűség növelése

1. Virágzás kezdetén
2. Szüret kezdetén, 1-2 héttel az első kezelés után

3. 2-3 héttel a második kezelés után

JÓ, HA TUDJUK

• A Kemppi vízoldhatósága jó. Töltsük fel félig vízzel a permetlétartályt, 
majd a készítményből adjuk hozzá a megfelelő mennyiséget. A permetlé 
folyamatos kevertetése mellett töltsük fel vízzel a tartályt.

•  A Kemppi a legtöbb gomba- és rovarölő készítménnyel keverhető, viszont a 
tankkeverék elkészítése előtt keverési próbát kell végezni. 

• Nem használhatók a készítménnyel tankkeverékben az erősen lúgos 
kémhatású, valamint a kalcium-poliszulfid tartalmú szerek. 

A Kemppi makroelemeket, valamint kelatizált mikroelemeket és szerves anyagokat tartalmazó növénykondicionáló készítmény. A for-
mázásnál felhasznált adjuváns és szerves anyagok fokozzák a készítmény hatékonyságát és tapadását. A szerves savak a növényi 
anyagcsere természetes alkotóelemei, a cukrok pedig a sejtek energiaellátásában, valamint a tápanyagok növényben való szállításá-

ban vesznek részt.

61.

T
E

R
M

ÉSNÖVELŐ ANYA
G

O
K

WWW.AGROMETRY.HU

61.

T
E

R
M

ÉSNÖVELŐ ANYA
G

O
K

FOLYÉKONY FOSZFOR- ÉS KÁLIUMTARTALMÚ LEVÉLTRÁGYA MAGNÉZIUMMAL 
ÉS CINKKEL

FOLIAR FIX P+ZN

ÖSSZETÉTELE

29% (w/w) foszfor (P2O5) (440 g/l)
  4,9% (w/w) kálium (K2O) (75 g/l)
  4,4% (w/w) magnézium (MgO)  
         (67 g/l)
  3% (w/w) cink (Zn) (46 g/l)

WWW.AGROMETRY.HU
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ÖSSZETÉTELE

  8,0%  összes nitrogén (N):
       2,5%   nitrát-nitrogén (NO3)
       5,5%   szerves nitrogén (N)

 3,0% foszfor (P2O5)
 3,0% kálium (K2O)
 2,0% magnézium (MgO)
 1,0% kalcium (CaO)
 0,7%  mangán (Mn)
 0,1% bór (B)
 0,4% vas (Fe)
 0,1%  molibdén (Mo)
 0,05%   réz (Cu)
0,05% cink (Zn)

glükóz, szacharóz, borostyánkő-
sav, citromsav, almasav

 KELÁTKÉPZŐ: EDTA



JAVASOLT TISZTÍTÁSI ELJÁRÁS
1. Ürítsük és öblítsük ki a tartályt és a csőrendszert még a ke-

zelt területen. Öblítsük át tiszta vízzel a szórófejeket, a szűrő-
ket, szűrőházat. A tisztításból ne hagyjuk ki a tartályfedelet, a 
terelőlapokat és a tartálybelső felső részét sem. Amennyiben 
lerakódott üledék található a tartály egyes részein, azokat la-
zítsuk fel és távolítsuk el. 

2. Töltsük fel a tartályt űrtartalmának 10-20%-káig tiszta víz-
zel, majd a keverőberendezés járatása mellett adjuk hozzá 
az Agroclean Liquid készítményt (200 ml/100 l víz). Működ-
tessük a keverő berendezést 10-15 percig. A tisztítási eljárás 
közben mozgassuk oda-vissza a tartályt, hogy a tisztítószert 
tartalmazó keverék a tartály falát teljes magasságában elérje, 
és onnan leoldja a megtapadt szennyeződéseket. Ha a be-
rendezés erősen szennyezett, vagy téli leállásra készítjük elő, 
akkor a művelet 30 percen át tartson. A mosólevet a szóró-
kereten keresztül távolítsuk el a tartályból. A tisztítószer ked-
vező tulajdonságainak köszönhetően a mosólé az előzőleg 
kezelt növénykultúrára kipermetezhető. 

3. Törekedjünk arra, hogy minden olyan alkatrészt megtisztít-
sunk az Agroclean Liquid-et tartalmazó oldattal, amely érint-
kezésbe kerül a növényvédő szerekkel. Így vegyük ki a szű-
rőket, fúvókákat és azokat külön is tisztogassuk át. 

4. Az alkatrészek visszaszerelését követően szükség szerint 
ismételjük meg a tisztítási műveletet. Különösen abban az 
esetben járjunk így el, ha kultúraváltásnál érzékeny növények 
kezelésére készülünk. 

5. A tisztítás befejezését követően öblítsük át tiszta vízzel a 
rendszert. Abban az esetben, ha téli leállásra készítjük fel a 
gépünket, az öblítést hagyjuk el, majd csak tavasszal a mun-
kák megkezdésekor végezzük el. Ilyen módon ki tudjuk hasz-
nálni az Agroclean Liquid készítmény korróziógátló hatását a 
belső fém felületeken is.

A készítmény a becőtermésre ragadva megakadályozza azok fel-
nyílását és a magok kipergését, ezért különösen alkalmas várha-

tóan elhúzódó betakarítás esetén a magok kipergéséből adódó 
termésveszteség csökkentésére. A készítmény megakadályozza 
a túlzottan apró permetlécseppek kialakulását, azok szomszédos 
növénykultúrára való átsodródását, esetleges károkozását. 

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Őszi káposztarepcében a készítményt önmagában a becősár-
gulás idején a várható betakarítás előtt 3-4 héttel kell kijuttatni, 
amikor a becők 30%-a már érett.  Betakarítás előtti gyomirtásra 
engedélyezett készítménnyel egy menetben is kijuttatható. Ebben 
az esetben a szemek 20-30%-os nedvességtartalmánál, a várha-

tó betakarítás előtt legalább 10 nappal kell kijuttatni. Amennyiben 
a kombinációban alkalmazott gyomirtó szer engedélyokiratában 
hosszabb élelmezés-egészségügyi várakozási idő van előírva, 
úgy azt kell figyelembe venni. Önmagában, illetve kombinációban 
felhasználva 0,5-1,0 l/ha dózisban kell kijuttatni. 
A készítmény a becőtermésre ragadva megakadályozza azok fel-
nyílását és a magok kipergését, ezért különösen alkalmas várha-

tóan elhúzódó betakarítás esetén a magok kipergéséből adódó 
termésveszteség csökkentésére.

Valamennyi mezőgazdasági kultúrában alkalmazható földi úton 
kijuttatható gyomirtó szerek esetében a permetlé elsodródásának 
megakadályozására 0,3-0,5 l/ha dózisban a permetléhez keverve.

A készítmény felhasználható a növényvédőszer-maradékok permetlétartályból és a növényvé-
dő gép egyéb részeiből (szűrő, csőrendszer, fúvókák) történő eltávolítására. Korróziógátló tulaj-
donságának köszönhetően alkalmas a fém alkatrészek korrodálódásának megakadályozására.

FELHASZNÁLHATÓ

Rutin permetező mosás, két kezelés 
között (tisztítsuk ki a tartályt 

minden kezelés között!)

Belső mosás: 200 ml / 100 l víz
Kézi külső mosás: 25 ml / 10 l víz
Nagynyomású mosás: 100 ml / 10 l víz

Téli leállás előtt 
(az Agroclean Liquid védőréteget 
von a felületre, ezzel csökkenti a 

korróziót!)

Belső mosás: 
400 ml / 100 l víz

Nagynyomású külső mosás: 
100 ml / 10 l víz

Ne öblítsünk a következő használatig!

Egyéb eszköz, istálló munkaeszköz, 
erőgép stb.

Kézi mosás: 50 ml / 10 l víz
Nagynyomású mosás: 100 ml / 10 l víz

KULTÚRA AZ ALKALMAZÁS CÉLJA
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KEZELÉS IDEJE 

(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)
SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Őszi káposztarepce a pergési veszteség csökkentése 0,5 - 1,0
300 - 500 

60 - 80 (légi)
becősárgulás (BBCH80) - a becők 70%-a érett, 

fekete és kemény magvakkal (BBCH87)

Valamennyi mezőgazdasági kultúra elsodródás gátlás 0,3 - 0,5
a felhasznált gyomirtó szer 

engedélyokirata szerint
a felhasznált gyomirtó szer engedélyokirata szerint

JÓ, HA TUDJUK

• A mosási művelet közben fokozott figyelemmel kell eljárni, viseljük az 
adott növényvédő szerekhez előírt védőeszközöket.

•  Néhány növényvédő szer maradékainak eltávolítása különösen nehéz, 
amelyeknél fokozott figyelemmel kell eljárni. Egyes polietilén vagy 
üvegszálból készült tartály durva belső felülete nagy mennyiségben 
tartalmazhat növényvédő szer lerakódást, így azokat nagy gondossággal 
kell tisztítani. 

JÓ, HA TUDJUK

• A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal 
használható fel.

• Önmagában való kijuttatása kizárólag gyommentes kultúrában 
javasolható.

• Légi úton kizárólag őszi káposztarepcében, önmagában kijuttatva 
engedélyezett. Légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha permetlével kell 
kijuttatni.

63.62.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
420 g/l (41,18%) karboxilált 
sztirol-butadién kopolimer.

FORMULÁCIÓ: 
szuszpenzió 

koncentrátum (SC).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:
előírás szerinti felhasználás 

esetén nincs korlátozás.
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TARTÁLYMOSÓ ADALÉKANYAG

AGROCLEAN LIQUID 
PERMETEZŐ SEGÉDANYAG A PERGÉSI VESZTESÉG CSÖKKENTÉSÉRE,  
VALAMINT A PERMETLÉ ELSODRÓDÁSÁNAK GÁTLÁSÁRA

ARREST
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64.

Cseppnehezítő hatású készítmény a permetezés során történő elsodródás 
megakadályozására.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Felhasználható valamennyi mezőgazdasági kultúrában a növény-

védő szerek elsodródásának megakadályozására.

JÓ, HA TUDJUK

A perzselésveszély elkerülése érdekében 25 °C feletti léghőmérséklet esetén 
ne végezzünk kezelést a Gravity készítménnyel. 

Légi kijuttatás: 
a felhasznált növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.

A készítmény felhasználható a posztemergens gyomirtó készítmények hatékonyságának növe-
lésére. Javítja a fedettséget, fokozza a hatóanyag bejutását a növénybe és lehetővé teszi annak 
hatáshelyre történő gyorsabb szállítódását. Hatásfokozó és vízkondicionáló egyben. 

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Szántóföldi kultúrákban használható fel posztemergens (állo-

mányban alkalmazható) gyomirtó szerek hatásfokozására 0,1- 
0,2 %-os koncentrációban.

Fejlettebb gyomok, későbbi kijuttatás, illetve száraz időjárás ese-

tén a hatékonyság fokozásához a magasabb dózis alkalmazása 
szükséges.

KULTÚRA AZ ALKALMAZÁS CÉLJA DÓZIS (%) PERMETLÉ (L/HA) KEZELÉS IDEJE 
(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)

Szántóföldi kultúrák
posztemergens gyomirtó 

szerek hatásfokozása
0,1 - 0,2

a felhasznált gyomirtó szer 
engedélyokirata szerint

a felhasznált gyomirtó szer  
engedélyokirata szerint

GLIFOZÁT ÖNMAGÁBAN GLIFOZÁT + SOLAR PLUS

JÓ, HA TUDJUK

• A Solar Plus felhasználásával tovább fokozható a glifozát hatóanyagú 
készítmények hatékonysága a magról kelő, valamint az évelő gyomnövények 
ellen a tarlókezelés során. Segítségével a hatóanyag gyorsabban és 
nagyobb mennyiségben kerül be a növénybe, ott a hatáshelyre történő 
szállítódása gyorsabban megy végbe, így a hatástünetek is hamarabb 
mutatkoznak meg.

•  Felhasználása különösen ajánlott a szulfonil-karbamid és a hormon-
hatású hatóanyagok kijuttatásakor.

•  A permetlé készítésekor töltsük fel félig a permetlétartályt. A keverés 
megindítását követően bele kell keverni a permetlébe a gyomirtó szert 
vagy gyomirtó szer kombinációt, majd a Solar Plus megfelelő mennyiségét. 
Ezt követően lehet a permetlé tartályt teljesen feltölteni vízzel folyamatos 
keverés mellett. A permetezés folyamán a permetlé folyamatos 
keverését biztosítani szükséges.

HATÓANYAG-TARTALOM: 

70% (742 g/l) polieti-
lén-polipropilén glikol.

FORMULÁCIÓ: 
folyékony vízoldható 
koncentrátum (SL).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:
előírás szerinti felhasználás 

esetén nincs korlátozás.
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ELSODRÓDÁSGÁTLÓ ADALÉKANYAG

HATÓANYAG-TARTALOM: 
790 g/l napraforgóolaj + 

28 g/l lecitin.

FORMULÁCIÓ: 
emulzióképző koncentrátum 

(EC).

FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA: 
III.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 

VESZÉLYESSÉG: 
nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 

VÁRAKOZÁSI IDŐ:
előírás szerinti felhasználás 

esetén nincs korlátozás.

KULTÚRA AZ ALKALMAZÁS 
CÉLJA

A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES A KEZELÉSEK ÉVENKÉNTI
 MAXIMÁLIS SZÁMASZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Valamennyi mezőgazdasági kultúra elsodródás gátlása 2,0 
a felhasznált növényvédő 

szer engedélyokirata szerint 1

A Gravity azonos a 04.2/2037-2/2013 NÉBIH számon engedélyezett Vegarep EC készítménnyel.

EG
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K

GRAVITY
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PERMETEZŐSZER SEGÉDANYAG, GYOMIRTÓ SZER HATÁSFOKOZÓ

SOLAR PLUS 



TERMÉSNÖVELŐ KÉSZÍTMÉNYEKKEL KIJUTTATOTT TÁPELEMEK MENNYISÉGE

MAKROELEMEK MEZOELEMEK

Nitrogén Foszfor Kálium Kalcium Kén Magnézium
Engedélye-
zett dózis

(l/ha)

A termék 
fajsúlya                   
(kg/dm3)

g/ha 
min. 
dózis

g/ha 
max. 
dózis

g/ha 
min. 
dózis

g/ha 
max. 
dózis

g/ha 
min. 
dózis

g/ha 
max. 
dózis

g/ha 
min. 
dózis

g/ha 
max. 
dózis

g/ha 
min. 
dózis

g/ha 
max. 
dózis

g/ha 
min. 
dózis

g/ha 
max. 
dózis

Aloy kalászos 1,0 1,7  -  -  -  -  -   -  -  -  -  - 260  -

Aloy Mg+S 2,0-4,0 1,515  -  -  -  -  -   -  -  - 1250 2500 730 1460
Aloy Tricalcium 2,0-3,0 1,804  -  -  -  -  -   - 896 1344  -  -  -  -

Bórneo 150 1,0-3,0 1,38  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -

CalFlux 1,0-2,0 1,23  -  -  -  -  -   - 58,52 117,4  -  -  -  -

Foliar Fix P+ZN 3,0-5,0 1,526  -  - 1320 2200 225 375  -  -  -  - 201 335
Kemppi 1,0 1,3 106,4  - 39,9  - 39,9   -  -  -  -  - 26,6  -

MIKROELEMEK

Bór Cink Mangán Molibdén Réz Vas

Engedélye-
zett dózis

(l/ha)

A termék 
fajsúlya                   
(kg/dm3)

g/ha 
min. 

dózis

g/ha 
max. 

dózis

g/ha 
min. 

dózis

g/ha 
max. 

dózis

g/ha 
min. 

dózis

g/ha 
max. 

dózis

g/ha 
min. 

dózis

g/ha 
max. 

dózis

g/ha 
min. 

dózis

g/ha 
max. 

dózis

g/ha 
min. 

dózis

g/ha 
max. 

dózis

Aloy kalászos 1,0 1,7  -  - 80  - 130  -  -  - 50  -  -  -

Aloy Mg+S 2,0-4,0 1,515  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Aloy Tricalcium 2,0-3,0 1,804  -  - - - 75 112,5 0,4 0,6  -  -  -  -

Bórneo 150 1,0-3,0 1,38 152 456  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

CalFlux 1,0-2,0 1,23  -  - 39,9 79,8  -  -  -  -  -  -  -  -

Foliar Fix P+ZN 3,0-5,0 1,526  -  - 138 230  -  -  -  -  -  -  -  -

Kemppi 1,0 1,3 1,33  - 0,665  - 9,31  - 1,33  - 0,665  - 5,32  -

AJÁNLOTT ADAGOLÁSI SORREND TANKKEVERÉK KÉSZÍTÉSÉHEZ

Félig töltsük fel a permetezőtartályt vízzel és indítsuk be a keverést. 

Készítmények adagolási sorrendje:
1. Vízkondicionáló, amennyiben szükséges, majd a por vagy granulátum formulációjú termékek (WP, DG)
2. Szuszpenziós készítmények (SC, SE)
3. Emulzió koncentrátumok és növényi olajok (EC)
4. Vízoldékony készítmények: folyékony és szilárd (SL, SP)
5. Nedvesítő szer, amennyiben szükséges

Töltsük fel a tartályt vízzel a kívánt mértékig. 

Mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy a hozzáadott készítmény teljesen feloldódott, illetve elkeveredett, 
mielőtt a következővel folytatnánk a permetlékészítést. 

Amennyiben követjük a fenti lépéseket, folyamatos keverés mellett valamennyi tankkeverék fizikailag kompatibi-
lis. Ha a keverés nem kielégítő, illetve bármilyen egyéb probléma lép fel, a permetlétartályt azonnal tisztítsuk ki!

A készítmények keverhetőségére azok tulajdonságain túl hatással vannak a permetlé készítéséhez használt víz 
minőségi paraméterei is, így annak kémhatása, keménysége, hőmérséklete, valamint lebegőanyag-tartalma. 
Ezért a permetlé összeállítása előtt győződjünk meg arról, hogy a felhasznált víz alkalmas a növényvédelmi célú 
felhasználásra.



A növényvédő szereket használja kellő gondossággal. Használat előtt mindig olvassa el a termékcímkét és a termékinformációkat!
Lapzárta időpontja: 2022.12.09.

Herpai Sándor
ügyvezető igazgató

tel.: +36 20 910-9503
e-mail: herpai.sandor@agrometry.hu
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Barkaszi Imre 
kereskedelem, szaktanácsadás

Borsod-Abaúj-Zemplén,  
Hajdú-Bihar észak, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg
tel: +36 20 978-6283

e-mail: barkaszi.imre@agometry.hu

Vitéz Péter 
kereskedelem, szaktanácsadás
Fejér, Komárom, Pest
tel.: +36 20 455-3882
e-mail: vitez.peter@agrometry.hu

Pintye Csaba 
kereskedelem, szaktanácsadás
Bács-Kiskun, Heves, Tolna
tel.: +36 20 381-5390
e-mail: pintye.csaba@agrometry.hu

Somos Ferenc 
kereskedelem, marketing, szaktanácsadás
Csongrád
tel.: +36 20 365-6915
e-mail: somos.ferenc@agrometry.hu

Kulcsár Szilvia
kereskedelem, szaktanácsadás
Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém
tel.: +36 20 490-0816
e-mail: kulcsar.szilvia@agrometry.hu

Dávid Gergő
kereskedelem, szaktanácsadás

Békés, Hajdú-Bihar dél, 
Jász-Nagykun-Szolnok

tel.: +36 20 477-0474
e-mail:  david.gergo@agrometry.huSzalai Attila

kereskedelem, szaktanácsadás
Baranya, Somogy, Zala
tel.: +36 20 432-2209
e-mail: szalai.attila@agrometry.hu

e-mail: info@agrometry.hu                       weboldal: www.agrometry.hu


