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Kedves Olvasó!
Ön a 2019-es szezonban jelentősen kibővült kertészeti kiadványunk frissített változatát tartja a kezében, melyet annak érdekében állítottunk össze, hogy megkönnyítsük a termékeinket választó
gazdálkodók és növényvédelmi szakemberek munkáját. Az utóbbi hónapokban hozott, hatóanyag-kivonásokra vonatkozó döntések érintenek néhányat a mi termékeink közül is, ezért kérjük,
figyelmesen olvassa el a felhasználásra vonatkozó figyelmeztetéseket.
Szőlő- és gyümölcskultúrákkal foglalkozó kiadványunkban bemutatjuk a már ismert és közkedvelt, valamint a 2018-ban végbement akvizíciókkal a portfóliónkba került növényvédő szereink alkalmazhatóságát. Rövid, képekkel színesített leírást adunk a hazánkban legjellemzőbb
kórokozókról és kártevőkről, és nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy akár az Ön gazdaságára
jellemző problémák megoldására a lehető legegyszerűbb legyen megtalálni a valóban hatásos
termékeket.
A növényvédő szerek leírása mellett a legtöbb esetben javaslatokat, tanácsokat adunk arra
vonatkozóan is, hogy a hatás további fokozása érdekében azokat milyen egyéb termékkel
érdemes egy időben vagy az adott gyom-, kórokozó- vagy kártevőhelyzet alapján, a kultúra
fenofázisának megfelelően eltérő időben kijuttatni. Így összetett és speciális problémák is könnyedén orvosolhatóvá válnak, nincs szükség további keresgélésre vagy új kombinációk kipróbálására, hiszen mi minden esetben már kipróbált és gyakorlati helyzetben is bizonyított tanácsokkal
állunk az Ön rendelkezésére. Ezt támasztják alá a részletesen bemutatott és független szakemberek által végrehajtott vizsgálatok, amelyeket szintén megtalál a kiadványban.
Fontosnak tartottuk, hogy célközönségünket, magukat a termelőket is megszólaltassuk: nekik
milyen tapasztalataik vannak a Nufarm készítményeiről? Hiszen az ő véleményük a legfontosabb.
Meggyőződésünk, hogy A szőlő- és gyümölcsültetvények növényvédelme remekül kiegészíti a Nufarm növényvédelmi megoldások kiadványt, és így együtt válik teljessé és átfogóvá a
kép a termékpalettánkról. Ha mégsem elégedett, és további kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal területi szaktanácsadóinkhoz, akik örömmel állnak rendelkezésére.
Eredményes gazdálkodást, hozzá jó erőt és egészséget kívánok önnek a Nufarm Hungária Kft.
csapata nevében!
Üdvözlettel,

Salamon György
ügyvezető
Nufarm Hungária Kft.
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SZőLő- ÉS GYÜMÖLCSÜLTETVÉNYEK
GYOMIRTÁSA
A hosszú élettartamú, álló kultúrákban a mechanikai gyomirtás mellett a gyomirtó szerek használata sem nélkülözhető. A szőlő- és gyümölcsültetvények vegyszeres gyomirtásánál azonban egyszerre kell figyelemmel lennünk a kultúrnövény és a gyomnövények érzékeny fejlődési szakaszaira.
Mivel a szőlőtőkék és a gyümölcsfák lombhullástól rügyfakadásig kevésbé érzékenyek a gyomirtó
szerekkel szemben, célszerű ebben az időszakban elvégezni a gyomok elleni vegyszeres védekezést.
A sorkezelés nemcsak szertakarékos, hanem egyben környezetkímélő megoldás is. Így az ültevények gyommentesítése érdekében rendszerint csak a sorokat permetezzük, a sorközöket többnyire mechanikai úton gyomirtjuk vagy kaszáljuk.

A Pendigan 330 EC pendimetalin hatóanyagú gyomirtó szer számos kultúrában engedélyezett
termék a magról kelő egyszikűek és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény ellen. Jól irtja a kakaslábfüvet, a vadkölesfajokat, a muharféléket és a libatopféléket. Az egynyári perje ellen kiváló hatást mutat. A tökéletes gyomirtó hatás kifejtéséhez 5-15 mm bemosó csapadék szükséges.
A növekedésgátló, csírázásgátló hatóanyagok családjába tartozó pendimetalint preemergensen juttatjuk ki. Elsődlegesen növekedésgátló hatású, másodlagos hatásként pedig a növények gyökerében megbontja az egyensúlyt a hormonok között. A toxikus hatás a csírázás után figyelhető
meg, amikor a másodlagos gyökerek és a hajtás fejlődése leáll. A szár vagy a szik alatti szárrész
vastaggá és törékennyé válik, rajta vöröses-kék elszíneződés látható. A hatóanyagot az egyszikűek
a gyökéren és a hajtáson, a kétszikűek a szik alatti szárrészen veszik fel.
Nemcsak szántóföldön, hanem zöldség-, gyümölcs- és szőlőkultúrákban széles körben engedélyezett gyomirtó szer. Felhasználható borsóban, lóbabban, vöröshagymában (kivéve zöldhagymában), fokhagymában, póréhagymában, sárgarépában, petrezselyemben, paradicsomban,
paprikában, káposztafélékben, bogyósokban, almatermésűekben, csonthéjasokban, szőlőben, fűszer- és gyógynövényben, dísznövényekben és erdészetben.
Felhasználása almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) és csonthéjasokban (kajszi,
őszibarack, cseresznye, meggy, szilva, ringló) kora tavasszal történik, jól elmunkált, gyommentes,
aprómorzsás talajfelszínre kell kipermetezni 4,0–5,0 l/ha dózisban. Száraz időjárásban 1-2 cm-re
a talajba dolgozva növelhetjük a hatékonyságát. Bor- és csemegeszőlőben kora tavasszal, a
szőlő fakadása előtt, jól elmunkált, aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni, dózisa 4,0–5,0 l/ha.
4
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A Pendigan 330 EC engedélye 2019. július 31-i hatállyal visszavonásra került. Az engedélyes,
továbbá a nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2020. január 31-ig értékesíthették. A termék felhasználása az eltarthatósági idő végéig engedélyezett.

A Fusilade Forte széles körben engedélyezett, számos kultúrában felhasználható készítmény.
Hatóanyaga a fluazifop-p-butil, amely az ACCáz-gátló herbicidcsoportba tartozik. Hatásmechanizmusára jellemző, hogy a merisztémákban felhalmozódva az ACCáz enzim működésének gátlásával megakadályozza a zsírsavak bioszintézisét, ezáltal a membránlipidek károsodnak a
növény merisztéma szöveteiben, és nekrózis lép fel. A növekedés leáll, és bekövetkezik a gyomnövény pusztulása.
A tüneteket a hajtás és a gyökér osztódószöveteinél figyelhetjük meg először. A hajtáscsúcs és a
gyökércsúcs pusztulása, valamint a levelek száradása a kezelést követő 12-14 nap múlva figyelhető
meg. A gyomnövény a hatóanyagot a zöld növényi részeken keresztül veszi fel, talajon keresztüli
hatása nincs. A hatóanyag néhány hét alatt (maximum 1-2 hónap) lebomlik a talajban. A készítmény
nagyon gyorsan felszívódik, hatását a kijuttatást követően 2-3 óra múlva hullott csapadék nem
befolyásolja.
A gyomirtás során a dózist minden esetben a gyomnövényhez igazítva, annak fenológiai állapotát figyelembe véve kell meghatároznunk. A készítményt a magról kelő egyszikű gyomnövények
3–5 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni, 0,8–1,2 l/ha dózisban. Évelő egyszikűek közül a rizómás fenyércirok ellen 1,8–2,0 l/ha, tarackbúza ellen pedig 2,5 l/ha-os dózisban kell alkalmazni,
a gyomnövények intenzív növekedési időszakában, azok 20–30 cm-es fejlettségekor.
Felhasználható alma-, körte-, kajszi-, őszibarack-, cseresznye-, meggy-, szilva-, bor- és
csemegeszőlő-kultúrákban 0,8–2,5 l/ha dózisban, a vegetáció során maximum egy alkalommal, kizárólag sorkezelésre.

A glifozátot (izopropil-amin só formájában) 360 g/l töménységben tartalmazó Amega Up készítmény totális hatású gyomirtó szer. Hatóanyaga a gyomok levelén keresztül szívódik fel, majd a
nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a föld alatti részekbe (pl. tarackokba, rizómákba) is, azok pusztulását okozva. Hatékonyan irtja nemcsak a magról kelő, hanem az évelő
egy- és kétszikű gyomokat is.
Dózisa magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen 2,0–3,0 l/ha, évelő egy- és kétszikűek
ellen 4,0–6,0 l/ha. Az évelő gyomnövények ellen azok intenzív növekedése idején vagy a tartalék
tápanyagok elraktározásának időszakában kell kijuttatni. A permetléhez adagolt 5 kg/ha ammónium-nitrát műtrágya a hatást fokozza.
A készítmény minimum 3 éves szőlő- és gyümölcsültetvényekben (csemege-, borszőlő), almatermésű (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva) és héjas gyümölcsű (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban
alkalmazható. A kezelést célszerű a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal, illetve a gyümölcsszüret után ősszel elvégezni. Amennyiben a gyomborítottság indokolja, fokozott elővigyázatossággal a két időpont között is lehet kezelni.
A munka során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a zöld növényi részekre (hajtások, levelek)
ne kerüljön. A kijuttatást védőlemezzel felszerelt szórófejekkel vagy egyéb speciális permetezéstechnikával végezzük.
5
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Két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer. A Kyleo a glifozát és a 2,4-D hatóanyagok gyári kombinációja, amely különleges adalékanyagának köszönhetően több mint a hatóanyagok egyszerű keveréke.
Az innovatív készítmény hatása az évelő kétszikű gyomok ellen lényegesen gyorsabb a tisztán glifozát hatóanyagú termékekhez viszonyítva. A szerben alkalmazott adjuváns kizárja a két eltérő hatóanyag antagonizmusát, így látványosan gyors és tartós gyomirtó hatást lehet vele
elérni az egynyári és évelő gyomok mindegyike ellen. A két hatóanyag tankkeverékben történő
alkalmazásához képest a Kyleo használata egyben kényelmes is.
A Kyleo 3 évesnél idősebb almatermésű (alma, körte, birs) és csonthéjas (őszibarack, kajszi,
meggy, cseresznye, szilva, ringló) ültetvényekben alkalmazható. A kezelést a gyümölcsszüret után
ősszel vagy tavasszal a hajtásnövekedés kezdetéig javasolt elvégezni. A Kyleo dózisa
3,0–5,0 l/ha, melynek kijuttatásához 250–300 l/ha permetlé szükséges.

SZAKÉRTőK MONDTÁK…
„Közismert tény, hogy ha ezt a gyári kombinációt valaki egy önálló glifozátsó és egy 2,4-D só
keverékéből, tankmixben állítja elő, akkor kellemetlen tapasztalatokra tehet szert, különösen, ha
ráadásul kemény vizet használ a permetlé készítéséhez. Kristályosodások, kiválások keletkeznek a tartályban, dugulások a szórókeretnél, jól észlelhetően csökken a glifozát egyszikűek elleni hatása, és a 2,4-D sónál bekövetkező kationcserék miatt romlik a hatóanyag növénybe
történő felszívódása, bejutása és ezen keresztül a széleslevelűek elleni gyomirtó hatás is. Oldódási, kijuttatási problémák és antagonizmus miatti csökkent hatékonyság jelentkezik. A két hatóanyag teljesen más jellegű oldódást, eltérő kémhatású és Ca-, Mg-, K-sók nagy mennyiségétől
lehetőleg mentes permetléközeget kíván, amit »házilag« szinte lehetetlen megvalósítani. A gyári
kombinációban viszont a megfelelő segédanyagoknak köszönhetően gátolt a sók káros kicserélődése, ezáltal sokkal hatékonyabb lett. A két hatóanyag szinergizmusban képes dolgozni,
javítva ezzel az olyan nehezen irtható gyomok elleni hatást is, mint például a folyondár szulák.”
Benécsné dr. Bárdi Gabriella, 2007-ben „Az év növényorvosa”

A megbízható MCPA hatóanyag egy jól ismert márkanévvel rendelkező készítményben. A Mecomorn 750 SL gyomirtó szer költségtakarékos megoldás a magról kelő és évelő kétszikű gyomok
ellen. Elsősorban a mezei acattal és aprószulákkal fertőzött területekre ajánljuk, mivel a
gyomnövényekbe felszívódva azok föld alatti részeihez is eljut.
Dózisa a magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen 0,8–1,0 l/ha.
A készítmény 4 évesnél idősebb szőlő- és gyümölcsültetvényekben alkalmazható. Szőlőben a bogyók borsó nagyságú fejlettsége (BBCH 75) után, gyümölcsösben a virágzás előtt (BBCH
59) vagy a gyümölcskötődés (BBCH 70) után lehet permetezni, durva cseppekkel (300–400 mikron)
kijuttatva.
A munka során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a zöld növényi részekre (hajtások, levelek)
ne kerüljön. A gyomirtó szer maximum egy vegetáció során egy alkalommal, csak sorkezelésre
használható.
6
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VÉDEKEZÉS A SZőLő GOMBABETEGSÉGEI
ELLEN
A csapadékos évek velejárója a szőlőperonoszpóra, amely a levelek és a fürtök károsításával
akár teljes termésveszteséget is okozhat. Már egészen korán, május közepétől fertőzheti a
szőlő zöld részeit. A fürtök zsendülésükig, a levelek egészen a vegetáció végéig fogékonyak a
betegséggel szemben.
A kórokozó kártétele a virágzás és bogyókötődés időszakában lehet a legsúlyosabb,
ezért a védekezéseket ilyenkor megelőző jelleggel szükséges elvégezni. Később a bogyók már
egyre kevésbé fogékonyak, azonban a késői fürtfertőzés és a levélfertőzés ellen folytatni kell a
permetezést egészen a zsendülésig. Ebben az időszakban a termés minősége és a vesszők beérése lehet a tét.
A szőlőorbánc általában hegyvidéki szőlőkben fellépő betegség. Fertőzése mindig az alsó leveleken erőteljesebb, ahol az erek által határolt, szabálytalan alakú foltokról ismerhetjük
fel. Gazdasági kárt a tőke felkopaszodásával okoz.
Az orbánc gyakran még a peronoszpóra előtt megjelenik. A védekezést ezért a szőlő 3–4
leveles állapotában célszerű megkezdeni, amit peronoszpóra elleni szerekkel végezhetünk.
A lisztharmat már a virágzás előtt fertőzheti a leveleket, később pedig a fürtökre is átterjedhet. Súlyos fertőzése teljes termésveszteséggel járhat. Amennyiben a betegség korán felszaporodik a lombozaton, a fürtökre átterjedő kórokozót már nagyon nehéz megállítani.
Éppen ezért fontos, hogy akkor is védekezzünk ellene, ha a száraz időjárás miatt más gombabetegség ellen a korai védekezés esetleg nem indokolt. A permetezést már a szőlő 4–6 leveles
állapotában célszerű megkezdeni.
A szürkepenész virágzáskor és az érés során okozhat jelentős gazdasági kárt. Csapadékos
nyarakon a zöld bogyók rothadása is gyakori. A fertőzést elősegítik a jégverés, viharkár vagy
molykártétel során keletkező apró sérülések, mivel a kórokozó a sebzéseken keresztül könnyen
bejut a növénybe.
A szürkepenész elleni védelemnek tehát a molyok elleni védekezés is részét képezi, de a védelem alapja a speciális botriticidek használata a virágzás végén és fürtzáródás előtt. A réz
hatóanyagú szerek fürtzáródás utáni alkalmazása kedvezően befolyásolja a szürkepenész elleni
védekezések eredményességét is.

Szőlőperonoszpóra

Szürkepenész

Szőlőorbánc

Lisztharmat

7

kerteszeti_2020.qxp_Layout 1 2020. 02. 24. 13:46 Page 8

VÉDEKEZÉS AZ ALMATERMÉSŰEK BETEGSÉGEI
ELLEN
Az almatermésűek baktériumos és gombás eredetű ágelhalása ellen tavaszi és őszi lemosó
permetezésekkel védekezhetünk. Erre a célra jól beváltak a réz hatóanyagú szerek.
Az almatermésűek tűzelhalás betegségét az Erwinia amylovora nevű baktérium okozza. A betegség hajtásszáradással járó tüneteiről kapta nevét, melyek a tűz okozta perzseléshez hasonlítanak. Látványos tünete a „pásztorbotszerűen” meghajló hajtásvég, rajta a megbarnult,
elszáradt levelekkel. A kórokozó a virágon keresztül fertőz, amihez egy kevés csapadék, akár a
harmat is elegendő számára. A hajtások belső szöveteibe jutott baktérium kontakt hatású növényvédő szerekkel már nem érhető el.
Virágzás előtt vagy után réztartalmú készítményekkel permetezzünk, amikor a növény fejlődési állapota ezt megengedi. Mivel a kórokozó baktérium a virágon keresztül fertőzi a fát, a virágzásban történő védekezés sikere elsődlegesen meghatározza a betegség további alakulását. Erre
a nagyon kevés kémiai készítmény mellett hatékony biológiai megoldás is rendelkezésre áll,
melynek használatához – biológiai anyag lévén – nem kell hatósági engedély. A védekezés sikerének alapja a prevenció, így a permetezést előrejelzésre alapozva kell elvégezni. Erre napjainkban a MaryblytTM előrejelző modellt alkalmazzák a gyakorlatban. A modell a fertőzés
meghatározásához öt alapvető mérőszámot vesz figyelembe: 1. kinyílt virágok aránya, 2. hőfokórák (18,3 °C felett), 3. nedvesség 0,25 mm felett, 4. átlagos napi hőmérséklet 15,6 °C felett és 5. az epifita inokulum potenciálja. Ezekből a program a fertőzési veszély erősségét számítja ki, amit egytől
négyig kereszttel jelöl. A program a virágelhalás előrejelzésében döntő szerepet tölt be. A programot a hazai Növényegészségügyi Szolgálat sikeresen használja, és rendszeres előrejelzési javaslatot ad a termelők számára. Korábban a fertőzéshez szükséges hőösszeget 110 °C-ban
határozták meg. A legújabb kutatások szerint, ha az egyéb körülmények is megfelelnek, a fertőzés
már 70 °C hőösszegnél is végbemehet. Fontos, hogy a vegyszeres védekezést kombináljuk a
mechanikaival, és az elhalt, elfeketedett virágzatokat, pásztorbotszerűen meghajlott hajtásokat, fertőzött ágrészeket időben eltávolítsuk, valamint a metszőollót fertőtlenítsük.
Az alma minőségét és a termesztés eredményességét veszélyeztető betegségek közül a varasodás kiemelkedik hazánkban. Így a védekezés is főként ennek a betegségnek az elhárítására irányul. A kórokozó gomba kora tavasztól egészen a szedésig fertőzhet. A varasodás a levelek
foltosodását, a foltok elhalását okozza. A fertőzött virágok lehullnak. A gyümölcsökön megjelenő apró foltok elparásodnak, berepedeznek, majd a termés egy része idő előtt lehullik. A lombvesztés és gyümölcshullás megviseli a fákat, így azok kevésbé tudnak
ellenállni a többi károsító és az időjárás okozta stressz hatásainak.
Mivel a fertőzésre leginkább a fiatal levelek és gyümölcsök érzékenyek, a védekezést is a korai fejlődési szakaszra
kell összpontosítani. A permetezéseket megelőző jelleggel, Varasodás
réz hatóanyagú szerrel, rügyfakadástól zöldbimbós állapot végéig célszerű elvégezni, majd felszívódó hatásmódú
szerekre kell váltani. Később, a vegetáció második felében
visszatérhetünk a kontakt szerekre. Így a termés viaszosodását követően a rézérzékenység figyelembevételével újra
használhatunk rézkészítményeket is.
A legfontosabb, állományban megjelenő betegségek mellett nem szabad megfeledkeznünk a tárolási betegségekről
sem, melyek szintén komoly gazdasági kárt okozhatnak. Az
ellenük való védekezés élelmiszer-biztonsági kérdést is felvet.
Napjainkban már a tárolási betegségek ellen is sikerrel alkalmazhatunk biológiai készítményt is.
Tűzelhalás
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VÉDEKEZÉS A CSONTHÉJASOK BETEGSÉGEI
ELLEN
A csonthéjasok baktériumos és gombás eredetű ágelhalása ellen tavaszi és őszi lemosó permetezésekkel védekezhetünk. Erre a célra jól beváltak a réz hatóanyagú szerek.
A csonthéjasok legsúlyosabb betegsége a monília, amely a meggy és a kajszi mellett a cseresznyét, a szilvát és az őszibarackot is megtámadja. Ha a meggy és a kajszi virágzása idején
hűvös, csapadékos az idő, a kórokozó teljes virágpusztulást okozhat. A gomba a virágok mellett a hajtásokat és a gyümölcsöt is fertőzi. Viharkár, jégverés vagy rovarkártétel segíti a terjedését, mivel ilyenkor a sebzéseken keresztül könnyen bejut a növénybe.
A monília elleni védelemnek tehát a rovarkártevők elleni védekezés is részét képezi, de a védelem alapja a gombaölő szerek rendszeres, megelőző jellegű használata. A fertőző anyag
mennyiségét a fák tél végi, rezes lemosásával csökkenthetjük. Réz hatóanyagú szereket őszibarackban rügypattanásig, kajsziban a pirosbimbós állapotig használhatunk. Később, a
csonthéjasok virágzásának kezdetén, fővirágzásban, majd – hűvös, csapadékos időjárás esetén – sziromhulláskor permetezve, felszívódó hatásmódú szerrel védhetjük meg a fákat.
A tafrina hűvös, csapadékos időben támad. A levélfodrosodás tüneteinek megjelenését ilyenkor
csak megelőző jelleggel, többször ismételt permetezéssel kerülhetjük el. A fertőző anyag menynyiségét a fák tél végi, rezes lemosásával csökkenthetjük. Réz hatóanyagú szereket őszibarackban csak rügypattanásig használhatunk. Rügypattanástól elvirágzásig célszerű
felszívódó hatóanyagot tartalmazó készítményre váltani, majd szüret után, a lombhullás kezdetén egy őszi rezes lemosást végezni. Csapadékos időben valamennyi csonthéjast veszélyezteti
a sztigminás levéllyukacsosodás, de a legnagyobb károkat az őszibarackfák szenvedhetik el.
A blumeriellás betegség virágzás végén, sziromhulláskor támadja meg a meggy és a cseresznye lombját. Mindkét kórokozó lombhullást okozva gyengíti a fákat.
A fentieken kívül támadja még a csonthéjasok lombját a lisztharmat, a szilva levelét a rozsda és
a polisztigminás levélfoltosság, a kajszi lombját az apiognomóniás levélfoltosság, a meggy
és a cseresznye gyümölcsét pedig a glöosporiózis veszélyezteti.

Monília

Tafrina

Levéllyukacsodás

Blumeriella
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VÉDEKEZÉS A BOGYÓSOK ÉS A HÉJASOK
BETEGSÉGEI ELLEN

Szürkepenész

Gnomónia

Bogyósokban a vesszőbetegségek és a levélfoltosságot okozó gombák idézhetnek elő érzékeny károkat. Ellenük a letermett vesszők lemetszése után és a termés betakarítását követően
védekezhetünk. Lemosásszerűen elvégzett rezes permetezéssel elejét vehetjük a fertőzésnek.
Szürkepenész ellen virágzásban speciális botriticid alkalmazása javasolt.
A héjasok baktériumos és gombás betegségei ellen már a fakadás előtt célszerű védekezni.
A kora tavaszi rezes lemosást követően áttérhetünk a felszívódó szerek alkalmazására.

10
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RÉZZEL A BETEGSÉGEK ELLEN
A réz(II) ionok (Cu2+) vízben oldódnak, amelyben már kis koncentrációban is általános sejtméregként
baktérium- és gombaölő hatásúak. A növényvédelemben az egyetlen olyan hatóanyag, amely
a lisztharmatgombákon kívül a legtöbb kórokozó gombát és baktériumot is kiválóan pusztítja. A
gombaspórák felhalmozzák a környezetükben található rézionokat. Kísérletekben igazolták, hogy
a permetezésre használt 0,015 mmol/l Cu2+ koncentráció a gombaspórákban 1,5 mmol/l-re nőtt.
Az ion hatása összetett, elsősorban a lebontó folyamatokat gátolja, legjelentősebb mértékben a piroszőlősav-dehidrogenáz enzimrendszert blokkolja. Mivel a lebontó folyamatok a mikrobáktól
kezdve a legmagasabb szervezettségű élőlényekig azonos vagy közel azonos módon mennek
végbe, az élőlények majdnem minden csoportjára hatnak. A betegségek elleni küzdelem során felhasznált hatóanyagok közül az egyetlen, amely ellen 136 éve nem alakult ki rezisztencia. Így
nemcsak a hatékony növényvédelem, hanem a rezisztenciatörés alapeleme – „kora ellenére is”
– a 21. századi, korszerű növényvédelmi technológiákban.
A réz felhalmozódik a talajokban, és minden élő szervezet érzékeny vele szemben. Ezért az
éves szinten kijuttatható réz mennyiségét az európai uniós előírások korlátozzák. Ez azt jelenti, hogy
az ökogazdálkodásban maximum két kilogramm fémrezet lehet kijuttatni hektáronként. Az EU-bizottság 2019 januárjában meghozott döntése alapján a réz hatóanyag maximálisan kijuttatható
mennyiségét 7 év alatt 28 kg-ban határozta meg. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogyan lehetne egységnyi területen a legkevesebb fémréz kijuttatásával a legnagyobb hatékonyságot elérni a fitotoxicitás veszélye nélkül. Ennek megfelelően a felhasználóknak is egyre fontosabb,
hogy tisztában legyenek azzal, hogy milyen hatóanyagú és formulációjú készítményt használnak.
A réz hatóanyag fajtája (szulfát, oxiklorid, hidroxid, réz(I) oxid) meghatározó abban, hogy az
adott készítmény megfelel-e az elvárásoknak. Ahogy azt már korábban írtuk, csak a réz(II) ion
(Cu2+) hatékony. Így a réz-szulfát és a réz-hidroxid hatóanyag minden rézionja hasznosul, oldatban szabad réz(II) ionná válnak. A tribázikus réz-szulfát hatóanyagú Cuproxat FW az egyetlen
semleges pH-jú készítmény, így a legkíméletesebb a növénnyel (nem perzseli a levelét, és még érzékenyebb kultúrákban is kellő körültekintéssel nagyobb biztonsággal használható).

A RÉZ SZEMCSEMÉRETE ÉS ANNAK ELOSZLÁSA
Az apróbb szemcsemérettel sokkal jobb fedést tudunk elérni. A kis részek hézagok nélkül tudják befedni a felületet. A nano mérettartományba tartozó szemcseméret még alacsonyabb réztartalom
mellett is sokkal hatékonyabban takarja be a felületet, védelmet biztosítva a növénynek a betegségek ellen.

más rézkészítmény
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A RÉZTERMÉK FORMULÁCIÓJA
A formuláció több mindent meghatároz. A felhasználó szempontjából a szer kezelhetőségét, úgy
mint oldódás, keverhetőség stb. A fungicid hatás szempontjából pedig azért fontos, mert ez fogja
biztosítani a készítmény megtapadását a felületen és az esőállóságot. A kontakt hatású készítményeknél ez különösen jelentős, hiszen csak akkor tudják ellátni a feladatukat, ha jó fedéssel hosszabb
ideig a védendő felületen maradnak.
A Nufarm ezeket az alapvető szempontokat figyelembe véve fejlesztette ki réztartalmú készítményeit, a Champ DP-t és a Cuproxat FW-t, valamint az olyan rezes kombinációját, mint a Moltovin.

A Champ DP egy egyedülálló rézformuláció, amely 576 g réz-hidroxid hatóanyagot tartalmaz.
A gombaölő permetezőszer a Nufarm szabadalmaztatott formulázó eljárásával készül. Ennek
eredménye egy olyan nagy sűrűségű granulátum, amely egyáltalán nem porzik, ugyanakkor a
permetezőgép tartályában gyorsan diszpergálódik.
A Champ DP minden egyes granulátuma nagyobb, mint 100 mikron. Ennek köszönhetően
egyáltalán nem porzik felhasználáskor, így a kezelése nemcsak egyszerű, hanem biztonságos is.

A Champ DP egyáltalán nem porzik

A Champ DP esőálló

Champ DP

Champ DP

Más granulált
rézkészítmények

Más granulált
rézkészítmények
más réz-hidroxid

Champ DP

A Champ DP vízben diszpergált részecskéinek mérete (0,15 mikron) több mint tízszer kisebb
más rézkészítmények diszpergált részecskéihez viszonyítva (>1,5 mikron). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanolyan mennyiségű Champ DP nagyobb felületet képes befedni, mint más rézkészítmények. Nedvesség hatására így több rézion tud felszabadulni egységnyi felületen,
hiszen ott lényegesen több és apróbb hatóanyagszemcse található. Ennek köszönhetően a készítmény baktérium- és gombaölő hatása kiemelkedő a rézkészítmények között.
12
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A Champ DP magasabb biológiai aktivitása miatt a fémrézre átszámolt dózisa alacsonyabb,
mint más rézkészítményeké. Alkalmazásával a permetezéskor környezetbe kijuttatott réz mennyisége csökkenthető, illetve ugyanolyan mennyiség kijuttatása többszöri rezes védekezést tesz lehetővé a határérték betartása mellett.
A részecskék alakja befolyásolja a réztartalmú gombaölő szerek hatékonyságát. A gömbölyű
részecskék kevésbé ellenállóak, mint a lemezes vagy kristályos szemcsék. A Champ DP különleges
szuperabszorbens polimereinek köszönhetően a beszáradt felület lemezes szerkezetű, így az
a csapadék erodáló hatásának jobban ellenáll.
A Champ DP részecskéi a kezelt felületet többszörösen befedik, ezáltal egyetlen pontot
sem hagynak rajta védtelenül. Így akár a lehulló csapadék ellenére is teljes védelmet biztosítanak
a növénynek.
A védendő felület hatóanyag-fedettségének összehasonlítása
más réztermék
49% fedettség

13% fedettség

10% fedettség

140% fedettség

110% fedettség

Champ DP

225% fedettség
0 mm csapadék

50 mm csapadék

10 mm csapadék

JAVASLAT A CHAMP DP PERMETLÉBE KEVERÉSÉHEZ
A Champ DP granulátumai vízben gyorsan diszpergálódnak, ezért a készítmény közvetlenül a
permetezőgép tartályába önthető. Így kezelése nemcsak egyszerű, hanem biztonságos is.
A permetezést a betegségek (peronoszpórafélék, varasodás stb.) megjelenése előtt kell elvégezni, mert akkor hatékony a szer. A permetezés során a cseppszám el kell, hogy érje az 50–60
db/cm2-t. Ezt az apró cseppes permetezés felső határa közelében, 300–400 mikronos cseppnagysággal lehet biztosítani.
Kérjük, hogy az alábbi javaslat szerint járjon el a készítmény bekeverése során. Más növényvédő
szerrel történő keverés előtt végezzen keverési próbát.
További keverés
közben töltse fel
a tartályt vízzel!
A kijuttatás befejeztéig folyamatosan járassa
a keverőt!

1. lépés
Távolítsa el a
szűrőt a permetlétartályról!
Ne készítsen
törzsoldatot!

2. lépés
Töltse fel a
tartályt 2/3-ig
vízzel!

3. lépés
Kapcsolja be
a keverőt!

4. lépés
Folyamatos
keverés mellett
lassan adagolja
a vízhez
a Champ DP-t!
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A Cuproxat FW hazai bevezetése 1993-ban új kategóriát teremtett a rézkészítmények piacán. A
literenként 350 gramm hárombázisú réz-szulfát hatóanyag már önmagában egyedivé tette a terméket, az újdonság erejét pedig tovább fokozta a rendkívül kis szemcseméret és a folyékony
szerforma együttese.
A növényvédelmi gyakorlat számára hamar kiderült, hogy a Cuproxat FW kezelése, adagolása
és elkeverése nemcsak egyszerű és biztonságos, de a belőle készített permetlé rendkívül stabil.
Ennek oka a készítmény különleges gyártási technológiájában keresendő, aminek köszönhetően a
szemcsék mérete 1 mikron alatti tartományba esik (>90%). Az apró részecskék lebegőképességét
az adalékanyagok tovább növelik.
Minél apróbbak a hatóanyag részecskéi, annál egyenletesebben borítják a kultúrnövény
felületét. A fedettség növekedése pedig arányosan növeli a károsító elleni védelem hatékonyságát.
Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ugyanolyan mennyiségű Cuproxat FW nagyobb felületet
képes befedni, mint a lényegesen nagyobb szemcseméretű, hagyományos rézkészítmények.
Ennek köszönhetően baktérium- és gombaölő hatása kiemelkedő.
Mindez önmagában elegendő lett volna ahhoz, hogy a Cuproxat FW sikeres termékké váljon,
legendássá mégis a kíméletessége tette. A készítmény a rezet ugyanis teljes egészében közömbösített formában tartalmazza, a kémhatása is semleges (pH 7,1). Olyannyira kíméli a kultúrnövényeket, hogy hazai engedélyét 12329/2002. FVM számon kiterjesztették a rézre érzékeny
növekedési fázisokra, így őszibarackban sziromhullás után is használható a levélfodrosodás
elleni védelemben (egyes fajtákon vagy kedvezőtlen időjárási körülmények között fitotoxikus tünetek
jelentkezhetnek).
A Cuproxat FW esőállóságával is kiemelkedik a rézkészítmények közül. A németországi Fresenius Intézetben végzett vizsgálat tanúsága szerint az összehasonlításban szereplő tíz termék
közül – ebből a szempontból – a Cuproxat FW a legjobb.
A Cuproxat FW tehát esőálló baktérium- és gombaölő szer a gyümölcsösök, a szőlő, a zöldségfélék, a burgonya és a cukorrépa védelmére.
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A CHAMP DP ÉS A CUPROXAT FW HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATA,
ZALASZENTGRÓT, 2016

A Champ DP fedése 2,0 kg/ha dózisban
A Champ DP hatékonysága: a kijuttatást követően a jó
fedésnek, tapadásnak és esőállóságnak köszönhetően
azok a levelek, amelyek a permetléből kaptak, egészségesek maradtak. A Champ DP a kiváló fedésének és
esőállóságának köszönhetően feladatát tökéletesen ellátta. Peronoszpórás tünet csak azokon a leveleken és
zászlós hajtásokon jelent meg, amelyek a permetezést
követően nőttek, így védtelenek voltak a kórokozóval
szemben.

A Cuproxat FW fedése 4,0 l/ha dózisban

Kezeletlen

A Cuproxat FW hatékonysága: a kijuttatást követően a
jó fedésnek, tapadásnak és esőállóságnak köszönhetően azok a levelek, amelyek a permetléből kaptak,
egészségesek maradtak. A Cuproxat FW a kiváló fedésének és esőállóságának köszönhetően feladatát
tökéletesen ellátta. Peronoszpórás tünet csak azokon
a leveleken és zászlós hajtásokon jelent meg, amelyek
a permetezést követően nőttek, így védtelenek voltak
a kórokozóval szemben.
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Innovatív peronoszpóra elleni készítmény a szőlőben. Két jól bevált hatóanyag, a cimoxanil
és a tribázikus réz-szulfát gyári kombinációja. Az egyetlen folyékony formulációjú rezes cimoxanil.
Kontakt hatású alkotórésze a legkisebb rézterhelés mellett a legnagyobb biológiai hatást biztosító hárombázisú réz-szulfát. A lokálszisztémikus cimoxanil egyedi hatása abból fakad, hogy
hiperszenzitív reakciót indukál, ami megállítja a fertőzést és gátolja a spóraszóródást.
A Moltovin egyesíti a helyileg felszívódó és a kontakt hatású komponensek előnyös tulajdonságait. Ennek köszönhetően a betegséget megelőző és gyógyító hatással is rendelkezik.
A folyékony permetezőszer kezelése egyszerű és biztonságos. A folyadék könnyen adagolható és elkeverhető. A rézforma magas biológiai aktivitása miatt a fémrézre átszámolt dózisa alacsony. Tehát alkalmazásával a permetezéskor a környezetbe kijuttatott réz mennyisége
csökkenthető, illetve ugyanolyan mennyiség kijuttatása többszöri rezes védekezést tesz lehetővé
a határérték betartása mellett.
A Moltovin a szőlőperonoszpóra mellett a szőlőorbánc ellen is hatékony védelmet nyújt. Dózisa
mindkét betegség ellen 3,0–3,5 l/ha, melyet 400–1000 l/ha permetlémennyiséggel javasolt kijuttatni.
Permetezéskor törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, a lombozat belsejében is.
A Moltovin engedélye 2020. január 31-i hatállyal visszavonásra került. Az engedélyes, továbbá
a nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2020. július 31-ig értékesíthetik. A termék
felhasználása az eltarthatósági idő végéig engedélyezett.

TERMELőK MONDTÁK...
„Gazdaságunk 150 hektáron folytat szántóföldi
növénytermesztést, emellett pedig tizenegy hektáron csonthéjas gyümölcsök termesztésével
foglalkozik. A csonthéjasok közül a nagyobb területet a kajszibarack, a kisebb részt pedig a
szilva adja. A növényvédelmi technológiánkban
évek óta sikeresen szerepelnek a Nufarm
gomba- és rovarölő szerei. Tavaszi és őszi lemosó permetezésre a kiváló esőállósággal rendelkező Champ DP-t használjuk, amellyel tökéletesen tudunk védekezni a baktériumos és gombás eredetű ágelhalás ellen. A gyümölcsmolyok
ellen rajzásmegfigyelés alapján, a fiatal lárvákkal szemben a Kaiso EG felső dózisával védekezünk. Ez a kontakt, erős taglózó hatással
rendelkező rovarölő szer pillanatok alatt lesepri
a lárvákat. A Nufarm termékeit azért használjuk
a technológiánkban, mert a kimagasló és megbízható hatás mellett kiváló ár-érték aránnyal is
rendelkeznek.”
Vladár Gábor
családi gazdálkodó,
Zilizfarm Kft., Ziliz

16

kerteszeti_2020.qxp_Layout 1 2020. 02. 24. 13:46 Page 17

„Már több mint huszonöt éve foglalkozom növényvédelmi szaktanácsadással. Szaktanácsadói palettám nagyon széles, a szántóföldi és
kertészeti kultúrák egészére kiterjed. 1990-ben
megnyílt gazdaboltom lehetővé teszi, hogy a
hozzám fordulókat teljes körű szaktanácsadással segítsem és a szükséges készítménnyel kiszolgáljam. A Nufarm-termékeket tág körben ajánlom, jó hatékonyságuk és megfelelő ár-érték arányuk miatt. A Cuproxat FW felhasználási területe
széles, ezért kedvelt a több kertészeti kultúrával
rendelkező kistermelők között. Egyetlen termék
vásárlásával hatékonyan oldható meg jó néhány kerti kultúra – uborka, hagyma, paprika,
paradicsom, burgonya, zöldbab, zöldborsó,
dinnyefélék, sőt még az őszibarack, kajszibarack – baktériumok és gombakórokozók elleni
védelme is. A Cuproxat FW-vel évek óta jó tapasztalataim vannak. Hagymában és uborkában korán, a vegetáció kezdetén, megelőző jelleggel idén is nagy területen alkalmaztuk. Számomra fontos, hogy egy folyékony tribázikus
réz-szulfátról van szó, amellyel könnyű dolgozni.
Jól dozírozható, kipermetezésével nagyon jó és
egyenletes fedést lehet elérni. Gombaölő hatása
mellett kitűnő bakteriosztatikus hatása is van.”
Horváth Béla
növényvédelmi szaktanácsadó,
Gálium Kft., Bágyogszovát

„A Móra-Input Kft. 2010 óta működik önálló
cégként. Vevőköre a Mórahalom környéki homokhátság területén 1600, főleg szabadföldi
zöldségtermelést folytató termelő. Legfőbb termékük a burgonya többféle termesztési móddal
és a sárgarépa. A burgonyát fóliasátras, fátyolfóliás, szabadföldi korai, nyári betakarítású, őszi
betakarítású és téli tárolási burgonyaként termelik. Évente körülbelül 17-18 ezer tonna a termés
mennyisége. A zöldségnél kisebb területen folytatnak még szőlő-, gyümölcs- és dísznövénytermesztést is. Én magam 25 éve foglalkozom
növényvédelmi szaktanácsadással, a MóraInput Kft.-n belül tíz éve. Fontos tapasztalatom,
hogy az ökológiai változások következtében
az élettani betegségek jelentősége megnőtt, az
egyre változatosabb kórtani problémák mellett.
A termelőknek már 1994 óta intenzíven javaslom
a Cuproxat FW használatát. Látható, hogy a homokhátsági termelők olyan növényeket termelnek, amelyeknél a réz okozta perzselés, illetve

Horváth Béla
elszíneződés komoly gondot okoz. Az eltelt
években a termelők megismerték és megszerették a Cuproxat FW-t, tudják, hogy nem tartalmaz
szabad réziont, ezért nem perzsel és a növény
felületét nem színezi. A Cuproxat FW előnyös
tulajdonságai közül fontos például a paprikatermesztőknek, hogy hatásos a xanthomonasos levélfoltosság ellen. A paprika rézérzékeny növény, a túl magas fémréztartalom felborítja a
tápionok egyensúlyát, így a növény tápanyagfelvétele és fejlődése gátlódik. A Cuproxat FW a
legkisebb fémrézegyenértékkel rendelkezik,
mégis a leghatékonyabb rézkészítmény. A hoszszú tapasztalat azt mutatja, hogy a homokhátság termelőinek minden rézzel kapcsolatos
igényét egyedül a Cuproxat FW elégíti ki: kíméletes a kultúrnövénnyel szemben, kíméletlen a kórokozókkal szemben, alacsony a fémrézegyenértéke és biztonságos a felhasználóra. Továbbra
is eredményesen használjuk.”
Görög Zoltán
növényvédelmi szaktanácsadó,
2014-ben a „Kiváló növényvédős”
aranygyűrű kitüntetettje,
Móra-Input Kft., Mórahalom
17
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VÉDEKEZÉS BIOLÓGIAI TERMÉKEKKEL
Az almatermésűek egyik legveszélyesebb baktériumos eredetű megbetegedése a tűzelhalás
(Erwinia amylovora), mely, ha nem is minden évben károsít, mindenféleképpen kiemelt figyelmet érdemel az integrált almatermesztés rendszerében. Károsítása nyomán akár egész ültetvények kerülhetnek felszámolás alá, ha nem vesszük komolyan ellene az előrejelzésre és prevencióra
alapozott védekezést. Legfontosabb gazdanövényei – az alma mellett – a körte és a birs. Európába és ezáltal Magyarországra szaporítóanyaggal kerülhetett.
A baktériumfertőzés első tünetei már tavasszal a virágon észlelhetők, melyek vizenyőssé válnak
és elfeketedhetnek, majd a fertőzés átkerülhet a hajtásokra és a vesszőkre, melyek további elszáradásos tüneteket mutatnak. A vesszők háncsszövete barnává, sebessé válik, jellemző vizuális tünet a
pásztorbotszerű visszahajlás, súlyos esetben nem csupán ág-, hanem fapusztulás is bekövetkezhet.
Az Erwinia amylovora baktérium fertőzési forrása a beteg virágok, terjesztői rovarok, madarak, a
fertőzött pollen és a víz. (Forrás: Glits Márton-Folk Győző: kertészeti növénykórtan.)
A baktérium az ágak fekélyes sebeiben telel át, tavasszal, a virágzás idejére aktivizálódik, intenzív nyálkatermelődés indul meg, mely a virágzatra kerül, és onnan terjed tovább a fertőzés. A virágzáskor uralkodó meleg időjárás (18-25 °C), a magas páratartalom, illetve a gyenge, szitáló eső
kedvez a virágfertőzésnek. Napfényes időszakban a beporzó rovarok élénk tevékenysége szintén
elősegíti a fertőzést. A fekélyes sebekből, illetve a virágzatról a baktérium elsősorban a sérüléseken
keresztül jut be a levelekbe és hajtásokba. A növény a természetes nyílásokon keresztül (légzőnyílások) is megfertőződhet.

BLOSSOM PROTECT
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A Blossom Protectet több éve vizsgálják, és a vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy képes
megakadályozni a baktérium virágon keresztüli behatolását a növénybe. A terméket megelőző
jelleggel kell kijuttatni, a fertőzés bekövetkezte előtt. Hatóanyaga az Aureobasidium pullulans
élesztőgomba két törzse. Az Aureobasidium pullulans a természetben is megtalálható, kiváló környezeti adaptációs tulajdonságokkal rendelkező élesztőgomba, mely jól tűri a szárazságot, szaporodási és kolonizálási képessége kiemelkedő, valamint kiválóan ellenáll az erős sugárzásnak.
A Blossom Protect olyan növényvédő szer, amely nem pusztítja el a kórokozó baktériumot. Hatásmechanizmusa a természetes antagonizmuson alapul a hely és a tápanyag megszerzéséért,
ezért működik kizárólag preventív alapon. A Blossom Protect aktív spórákat tartalmaz, melyek a
kipermetezést követően befedik, benépesítik a virágokat, és megakadályozzák az Erwinia amylovora baktériumok szaporodását, valamint azok bejutását a növényi szervezetbe. Kvázi a baktériumnak sem alkalmas élettere, sem pedig bejutási „kapuja” nem marad, mert azokat az aktív
spórakolóniák foglalják el. Ezen hatásmechanizmus alapja a patogén és antagonista szervezetek
hely- és tápanyag-konkurenciája. Nincs rezisztencia, mert antagonistaként nem a baktérium
anyagcsere-folyamataiba avatkozik bele, így többszöri felhasználást tesz lehetővé akár teljes biotermesztési, akár a kemikáliákra alapozott védekezési rendszer során.
A fertőzésveszély előrejelzésére ajánlott az ún. Maryblite-modell használata. Az előrejelzés alapján a kezelést a fertőzést megelőző 1-2 napban kell elvégezni, cél, hogy a fertőzési időszakban
minél több kinyílt virágot érjünk el, és fedjük be a potenciális belépési kapukat. A készítmény bekeverése előtt a permetezésre használt víz kémhatását 3,5–4,0 pH-értékre kell beállítani citromsavalapú puffer, 10,5 kg/ha Buffer Protect segítségével. A Blossom Protect dózisa tűzelhalás ellen
0,75–2,25 kg/ha, tárolási betegségek ellen pedig 0,5–1,5 kg/ha (koronamagasságtól függően). A permetlevet finom porlasztással kell az ültetvénybe kijuttatni, a permetezéshez használt
víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 25 °C-ot. A hektáronkénti vízmennyiség koronamagasságtól
függően csökkenthető, de ügyelni kell a virágok egyenletes fedésére.
18
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Tűzelhalás ellen a készítményt virágzás időszakában preventív jelleggel, 4-5 alkalommal
szükséges kijuttatni. A kezelést a virágok 10%-ának nyílásakor javasolt elkezdeni, majd 40%-os, 70%os, esetleg 90%-os virágnyílásban célszerű megismételni (BBCH 61–67 között). Öt kezelés elhúzódó
virágzásban szükséges. Tárolási betegségek ellen a készítményt a gyümölcsérés időszakában
(BBCH 81–89) preventív jelleggel javasolt kijuttatni, a fertőzési nyomástól függően 2–10 napos időközökkel, legfeljebb 4 alkalommal.
A Blossom Protect egyéb növényvédő szerekkel és lombtrágyákkal keverhető, azonban keverés
előtt tájékozódjon a www.bio-ferm.com oldalon már angol és német nyelven és a www.nufarm.hu
oldalon hamarosan magyar nyelven is elérhető keverhetőségi listából.

Felhívjuk szíves figyelmét a www.bio-ferm.com oldalon angolul (Fire Blight Risk Assessment),
valamint németül (Feuerbrandrechner) rövid regisztráció ellenében ingyenesen elérhető,
tűzelhalás-fertőzés előrejelzési rendszer használatának lehetőségére.
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A Botector korszerű biológiai megoldás szőlőben a szürkepenész ellen. A termék az Aureobasidium pullulans gomba két törzsének – DSM 14941 és DSM 14940 – spóráit tartalmazza cukormolekulákra felhordva. Ez egy olyan élesztőgomba, amely a bennünket körülvevő környezetben
mindenhol jelen van – így megtalálható a talajban, a vízben, a levegőben vagy akár a növények
felületén is. Aerob típusú gombáról beszélünk, amely azáltal, hogy a környezetben mindenhol előfordul, nagy fotostabilitással rendelkezik. A biológiai növényvédelemben való használata során a
napsugárzás hatására sem pusztul el, hanem hosszú ideig a növény felületén maradva tartósan kifejtheti hatását. Jó alkalmazkodóképességű, még szárazságban is ellenálló, és széles pH-skálán
19
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képes fennmaradni (3–12 pH között életképes). A növény felületére kerülve a kórokozó gombák antagonistájaként viselkedik. Sokkal gyorsabban szaporodik, mint a kórokozó gombák. A növény felületén lévő mikrorepedésekben nagyon gyorsan felszaporodik, azokat befedi, elfoglalva ezzel a
kórokozó gombák elől az életteret. Befedve a mikrorepedéseket, kisebb sérüléseket védőpajzsot
képez a kórokozó gombákkal, így a Botrytis cinereával szemben is.
A szürkepenész ellen a szőlő fenológiája során több alkalommal célszerű védekezni, így a Botectort a biotermesztésben többször célszerű kijuttatni. Első kijuttatási idő a BBCH 68, a sziromhullás
80%-ánál, amikor először megtörténhet a fertőzés. A botritiszfertőzés elleni védekezés talán legfontosabb időszaka a fürtzáródás. Ekkor kipermetezve a Botectort maradéktalanul a fürt belsejébe juttathatjuk a pajzsot képező anyagot. Az ott lévő mikrorepedéseket az Aureobasidium pullulans
gomba nagyon gyorsan benövi, a fürtzáródást követően a fürt belsejében tovább fennmaradva
védelmet biztosít a későbbi fertőzésekkel szemben is. A bogyók növekedése, a fürt fejlődése és az
időjárás következtében keletkező újabb és újabb mikrorepedéseket folyamatosan kitölti. A fürtzáródás után már a kémiai anyagok sem érik el, szaporodása zavartalan marad. A Botectornak nemcsak a biotermesztésben van jelentősége, hanem ebben az időszakban kijuttatva kiválóan
beilleszthető a kémiai védekezések sorába is. A permetezést a Botectorral ilyenkor csak a fürtzónában célszerű elvégezni. A következő időpont a Botector kijuttatására a BBCH 85, a bogyólágyulás kezdete, illetve a BBCH 85–89, az érés és betakarítás idején. Ebben az időszakban is nagyon
fontos, hogy a termék preventíven legyen kipermetezve. Ekkor a bogyók külső védelmét biztosíthatjuk, és biztonsággal megvárhatjuk a betakarítás optimális idejét, amikor a szőlő beltartalma, cukorsav aránya a legmegfelelőbb a jó minőségű bor előállításához. A Botector ebben az időszakban
történő kijuttatásának nagy előnye a kémiai védelemmel szemben, hogy nincs élelmezés-egészségügyi várakozási ideje, a must erjedését, a bor minőségét nem befolyásolja.
A Botector dózisa szőlőben 0,4 kg/ha. A vízben diszpergálható granulátum kijuttatása 400–
800 l/ha vízmennyiséggel, a fürtzónába kipermetezve történjen. Fontos, hogy a permetlé bejusson
a fürt belsejébe, de ne folyjon le a fürtről. BBCH 77-től ragasztóanyag hozzáadásával a permetezés
hatékonyságát fokozhatjuk. Csemegeszőlőben kijuttatva segíti, hogy a szedést követően a fürt bogyókat tartó része zöld maradjon, így a fürtök tovább megőrzik frissességüket, piacosságukat.
A Botector egyéb növényvédő szerekkel keverhető, azonban keverés előtt tájékozódjon a
www.bio-ferm.com oldalon már angol és német nyelven és a www.nufarm.hu oldalon hamarosan
magyar nyelven is elérhető keverhetőségi listából.

VÉDEKEZÉS MÁS GOMBAÖLő SZEREKKEL
A szőlő betegségei közül a lisztharmat, a peronoszpóra és a szürkepenész okozza a legnagyobb
kárt. Ezek közül is a lisztharmat a legsúlyosabb betegség, nem ritka a 100%-os termésveszteség
sem. A termésveszteségen túl a bor minőségét is nagymértékben rontja. A legkritikusabb periódus a
virágzás kezdete és a terméskötődés. Ebben az időszakban különös figyelmet kell fordítani a lisztharmat elleni védekezésre, mert az ekkor megfertőzött bogyókon megállíthatatlan a betegség.
A csonthéjasok esetén a moníliát, az almatermésűek esetén a lisztharmatot és a varasodást
kell kiemelni.
Az említett betegségek ellen az egyik leghatékonyabb és legszélesebb körben használt felszívódó hatóanyag a tebukonazol.
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A lisztharmat elleni védelem során szőlőben és gyümölcskultúrákban is elhagyhatatlan technológiai elem a kénnel való védekezés. Az elemi kén szinte minden permetezési fordulóban a tankkeverékek egyik alkotója, védi a növényt a lisztharmatgomba fertőzésétől és felszaporodásától.
Kontakt készítmény lévén a kén a hatását a növény felületén, a levélen, illetve a bogyók felületén fejti
ki. Ezért a permetlé borítása, a felhasznált termék fedőképessége és esőállósága alapvetően befolyásolja a termék hatékonyságát.
A Flosul SC formulációjú folyékony kén. A termék 80% elemi ként tartalmaz. A formulációnak köszönhetően nagyon apró, mikronméretben tartalmazza a kénszemcséket, homogén eloszlásban.
Vízben könnyen elkeveredik, homogén szuszpenziót képez. Jó szuszpenzibilitásának köszönhetően nagyon lassan ülepszik. De ennél a terméknél is fontos, hogy a kijuttatás folyamatos keverés
mellett történjen. A bekevert permetlevet rögtön ki kell juttatni, ne hagyjuk a tartályban órákon át vagy
másnapig állni. Az apró szemcseméretnek és a homogén eloszlásnak köszönhetően a Flosul jól fed,
és jó az esőállósága is. 25 oC felett a kijuttatás esetleges perzselés lehetősége miatt nem javasolt.
Bor- és csemegeszőlőben a vegetáció alatt nyolc alkalommal használható az 5. levél kiterülésétől az érés kezdetéig (BBCH 15–81), 4,0 l/ha dózisban. Almatermésűekben kilenc alkalommal
az első virágok nyílásától a gyümölcsök színeződéséig (BBCH 60–85) használható, dózisa
5,0–7,5 l/ha. Ezenkívül számtalan gyümölcs- és zöldségkultúrában (őszibarack, kajszibarack, nektarin, paradicsom, tojásgyümölcs, paprika, cukkini, uborka, sütőtök, spárgatök, patisszon, sárgadinynye, görögdinnye, zöldborsó, fejes saláta és egyéb salátafélék, szamóca, rózsa) engedélyezett.
Szántóföldi kultúrák közül kalászosokban (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa), cukorrépában
és takarmányrépában van engedélye.

A Mystic 250 EW hatóanyaga az egyik leghatékonyabb triazol, a tebukonazol. A széles hatásspektrumú, felszívódó gombaölő szer hatékony védelmet nyújt borszőlőben lisztharmat, pszeudopezikulás orbánc és feketerothadás ellen is. A kezeléseket az előrejelzésekre alapozva,
megelőző jelleggel célszerű elkezdeni és a fertőzési viszonyoktól függően megismételni. Lisztharmat
ellen kiváló tartamhatással rendelkezik. Használatát 0,4 l/ha dózisban ajánljuk, a levél kiterülésétől a zsendülésig maximum két alkalommal, megelőző jelleggel. Lisztharmat erős fertőzése esetén kénnel célszerű kombinálni.

Az Orius 20 EW 200 g/l tebukonazol hatóanyagot tartalmazó gombaölő szer, amely a szőlőn
kívül számos gyümölcskultúrában engedélyezett termék. A hatóanyag a permetezést követően
1 órán belül felszívódik, így az ezután lehulló csapadék a hatást nem befolyásolja. Gyors felszívódást
követően a gyógyító hatásán kívül megakadályozza a fertőzést, és hosszan tartó védettséget biztosít a növénynek. Felhasználása szőlőben lisztharmat ellen megelőző jelleggel, összesen 3
alkalommal lehetséges. A permetezést a virágzástól kezdve célszerű kezdeni a bogyók színeződéséig. Szürkepenészes rothadás ellen a készítmény hatása mérsékelt, ezért járványveszély esetén
célszerű szürkerothadás ellen másik hatékony készítménnyel kombinálva kijuttatni. Felhasználása
szőlőben a bogyók színeződéséig lehetséges. Dózisa bor- és csemegeszőlőben 0,5 l /ha.
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Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) lisztharmat és varasodás ellen szintén megelőző jelleggel vagy legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell a védekezést elvégezni, és a
fertőzés erősségétől függően 1-2 alkalommal megismételni. Az érés kezdetéig maximum 3 alkalommal használhatjuk. Varasodás ellen a rezisztencia elkerülése, valamint a megfelelő hatás elérése
érdekében a készítményt egy másik, kontakt hatóanyagú készítménnyel célszerű kombinálni. Felhasználása almatermésűekben érés kezdetéig lehetséges 0,6 l/ha dózisban.
Csonthéjasokban (kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy) monília, apiognomónia, blumeriella és tafrina ellen engedélyezett készítmény. Kijuttatása fertőzésveszélyes időszakban (hűvös,
csapadékos időjárás fennállása esetén a kultúrnövény érzékeny fenológiai stádiuma alatt), megelőző jelleggel történik. A permetezést a fertőzési veszély függvényében 7–10 naponként célszerű
megismételni. Moníliás virág- és hajtásszáradás ellen virágzás kezdetén, fővirágzásban, majd sziromhullás kezdetén, apiognomóniás és blumeriellás levélfoltosság ellen virágzás végétől a fertőzésveszély fennállásáig, tafrinás levélfodrosodás ellen pirosbimbós stádiumtól körülbelül május
elejéig többször szükséges a védekezést folytatni. Felhasználása kajszi, cseresznye és meggy esetén a színesedés kezdetéig, őszibarackban virágzás végéig, szőlőben a bogyók színeződéséig
lehetséges, összesen maximum 3 alkalommal. Dózisa csonthéjasokban 0,75–0,9 l/ha.

A Shavit F széles gombaölő hatásspektrummal rendelkező termék, egy kontakt és egy szisztémikus hatóanyag gyári kombinációja. A folpet kontakt hatásával a gombák csírázását és a micélium
fejlődését gátolja. A triadimenol az ergoszterol-bioszintézist gátlók közé tartozik. A permetezést követően gyorsan a levélbe szívódik és szállítódik, ezzel védelmet biztosít az új leveleknek a peronoszpórát, a lisztharmatot, a szürkerothadást és a szőlőorbáncot okozó gombák ellen. A
védekezést előrejelzésre alapozva, preventíven kell elkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint
8–12 naponként szükséges megismételni, 2,0 kg/ha dózisban, összesen legfeljebb 4 alkalommal. Szürkepenész elleni védelemre virágzáskor és legkésőbb a fürtzáródás időszakában használható. A kijuttatás során törekedni kell az egyenletes permetléfedésre, igyekezni kell a fedettséget
biztosítani a levélfonákon és a lombozat belső részeiben is. Különösen fontos a szőlőfürtök fedése
a fürt kocsányán is. Ezt a megfelelő lémennyiség megválasztásával lehet elősegíteni. A hatékonyságot nedvesítő adalékanyag hozzáadásával még javíthatjuk, ehhez a Spraygard 0,2 l/ha dózisát javasoljuk. Lisztharmat erős fertőzése esetén kéntartalmú gombaölő szer alacsonyabb dózisával
célszerű kombinálni.
A szürkepenész a szőlő minden zöld részét fertőzheti, de a legnagyobb kárt az érő fürtök fertőzésével okozza. A fürtök szempontjából az első veszélyes időszak a virágzás, amikor a betegség következtében részleges vagy teljes fürtelhalás következhet be. Csapadékos időjárás esetén
a peronoszpóra elleni védelemmel együtt hangsúlyt kell fektetni a szürkerothadás elleni védelemre
is. Kulcsfontosságú a közvetlenül a fürtzáródás előtt elvégzett védekezés, hiszen ekkor lehet utoljára tökéletesen bepermetezni a fürtök belsejét. Ilyenkor nagy hatékonysággal védekezhetünk hoszszú hatástartamú, speciális botriticid készítményekkel. Az ezekkel való permetezést akkor is célszerű
elvégezni, ha az időjárás nem csapadékos.

A Shavit F engedélye 2020. augusztus 31-i hatállyal visszavonásra kerül. Az engedélyes, továbbá a nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2021. február 28-ig értékesíthetik.
A termék felhasználása szintén 2021. február 28-ig engedélyezett.
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A Prolectus egyedi hatóanyagot tartalmazó készítmény a szürkepenész és a monília ellen. A
gombaölő permetezőszer szőlőben, őszibarackban, nektarinban és szamócában is felhasználható.

A transzlamináris hatás
gyors (fenpirazamin)

lassú (standard hatóanyag)

a levél színe

• kezelés a levél színén
• fertőzés a kezelés után
24 órával (a fonáki oldalon)
• eredmény 6 nappal a fertőo
zést követően (15 C, magas
páratartalom)

levéllemez

a levél fonáka
kórokozó

A Prolectus 500 g/kg fenpirazamin hatóanyagot tartalmaz. A mély hatású gombaölőszer-hatóanyag gátolja az ergoszterol bioszintézisét. A fenpirazamin nemcsak a spóra csírázását gátolja,
hanem a micélium kifejlődését is megakadályozza. A hatóanyag gátolja továbbá a konídiumtartók
fejlődését és a konídiumok kialakulását is. A fenpirazamin hatóanyag gyorsan átjut a kutikulán
és felszívódik a bőrszöveten keresztül. A növényi szövetekbe történő gyors behatolása teszi lehetővé, hogy a levél színe felől rendkívül gyorsan át tudjon jutni a levéllemez túlsó oldalára. Így a
kórokozó gomba fejlődését a növényi szövetek belsejében és a kezeletlen levéloldalon is
blokkolni tudja (transzlamináris hatás).
A Prolectus a permetezés után gyorsan esőállóvá válik, hatása pedig hosszan kitart. A kísérletekben a kezelést követő 30. percben (amikor a permet még nem száradt meg teljesen) lehulló
10 mm csapadék sem okozott hatékonyságcsökkenést.
A granulátum (WG) formának köszönhetően a Prolectus kezelése, adagolása és elkeverése is
egyszerű, kényelmes és biztonságos. Munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap. Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje borszőlőben 21, csemegeszőlőben 14, őszibarackban, nektarinban és szamócában pedig 1 nap.
Nem jelent veszélyt a méhekre és egyéb hasznos élő szervezetekre. A talajban gyorsan lebomlik, így alacsony kockázatot jelent mind a felszíni, mind a rétegvizek szennyezése szempontjából.
A Prolectus dózisa szürkepenész és moníliás termésrothadás ellen 1,2 kg/ha (hajtatásban
0,08–0,12%), őszibarackban és nektarinban moníliás virág- és hajtásszáradás ellen pedig 0,8 kg/ha.
A Prolectus kijuttatását finom porlasztással kell elvégezni, azaz 200–300 mikronos cseppeket kell
létrehozni. Habár a készítmény transzlamináris hatással is rendelkezik, a permetezés során ügyelni
kell arra, hogy a növényállomány belső részét is kellő mértékben be lehessen fedni. Lúgos kémhatású kombinációs partnerek használata kerülendő. A permetlevet az elkészítés után azonnal fel kell
használni!
Javasoljuk, hogy a szamóca szedése előtt legalább 2 nappal, csemege- és borszőlőben pedig
a tervezett szüret előtt legalább 28 nappal történjen a kezelés. Legyen biztosított a szamócatermés
megfelelő szellőztetése!
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Epifluoreszcens mikroszkóppal megfigyelhető a vizsgált sejtek szerkezete és életképessége. Mivel fluorokróm, specifikus jellemzőkkel bíró sej-

kezeletlen

24 órával a fenpirazaminkezelés után

a sejtmembrán
kihasad, a
citoplazma
kifolyik

tekről van szó, el lehet különíteni a
már elpusztult sejteket a még életképes sejtektől.
Kék fluorokróm: a sejtek poliszacharidjaihoz kapcsolódik, függetlenül
attól, hogy azok élnek vagy már
elpusztultak.
Vörös fluorokróm: csak abban az
esetben kötődik a DNS-hez vagy az
RNS-hez, ha az adott sejt már elpusztult.
Zöld fluorokróm: csak az élő sejtek

kezeletlen

24 órával a fenpirazaminkezelés után

citoplazmatikus enzimei aktiválják.

A NUFARM SZőLőKULTÚRÁBAN FELHASZNÁLHATÓ
GOMBAÖLőSZER-PORTFÓLIÓJA
KÉSZÍTMÉNY
NEVE

HATÓANYAG

HATÓANYAGTARTALOM

GOMBABETEGSÉGEK
Peronosz- Liszthar- Szürke- Orbánc Feketepóra
mat penészes
rothadás
rothadás

Aureobasidium pullulans

5x109 db CFU/g

réz-hidroxid

576 g/kg (375 g/kg fémréz)

X

tribázikus réz-szulfát

350 g/l (190 g/l fémréz)

X

kén

800 g/l

tribázikus réz-szulfát + cimoxanil

345 g/l (190 g/l fémréz) + 35 g/l

Mystic 250 EW

tebukonazol

250 g/l

X

Orius 20 EW

tebukonazol

200 g/l

X

Prolectus

fenpirazamin

500 g/kg

X

ciprodinil

300 g/l

X

folpet + triadimenol

700 g/kg + 20 g/kg

Botector
Champ DP
Cuproxat FW
Flosul
Moltovin

Qualy
Shavit F

24

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
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A Qualy 300 g/l ciprodinil hatóanyagot tartalmazó, az anilin-pirimidin hatóanyagcsoportba tartozó
metioninbioszintézis-gátló (MBI). A készítmény szisztémikus (felszívódó) hatású. Az eredményes védekezés feltétele a helyes időzítés és a megfelelő permetléfedettség biztosítása. A hatóanyag a permetezést követően két órán belül felszívódik, az azt követően lehulló csapadék a hatást nem
befolyásolja.
Szőlőben a szürkepenész elleni kezeléseket preventív módon, megelőző jelleggel kell megkezdeni. A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb 2 alkalommal használható fel, fürtzáródás kezdetéig (BBCH 77). Súlyos fertőzésveszély fennállásakor 7 napos permetezési forduló
alkalmazása ajánlott. Dózisa 1,25 l/ha.
Almatermésűekben (alma, körte) a varasodás elleni permetezéseket megelőző jelleggel, az
aszkospóra-szóródás idején kell megkezdeni. Ez a legkorábban alkalmazható, felszívódó almafa-varasodás elleni gombaölő szer, mivel 10 °C alatti hőmérsékleten is hatékony. Az intenzív hajtásnövekedés idején a fertőzési nyomástól függően a kezelést 7–10 naponta szükséges
megismételni. A készítmény egy tenyészidőszak alatt maximum 3 alkalommal használható fel, a
kijuttatás legkésőbb a gyümölcsfejlődés (BBCH 76) fenostádiumában végezhető el, 0,6–0,75 l/ha
dózisban. Törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.
Ehhez 800–1000 l/ha permetlé alkalmazása javasolt.

AKG

Forgalmi
kategória

Dózis (l, kg/ha)
Min.
Max.

Kezelések
maximális
száma

Két
kezelés
közötti idő
(nap)

Első
kezelés
időpontja

Utolsó
kezelés
időpontja

Várakozási idők bor/
csemege
m. v. i.

é. v. i.

igen

III.

0,4

0,4

3

3

BBCH 68

BBCH 89

0

0

igen

III.

2,0

2,0

4

7

BBCH 13

BBCH 79

0

21

3,5

4,0

7

7

BBCH 16

BBCH 50

0

21

igen

III.

4,0

4,5

BBCH 70

BBCH 81

0

21

igen

III.

4,0

4,0

8

7

BBCH 15

BBCH 81

0

5

II.

3,0

3,5

4

7

BBCH 85

0

28

igen

I.

0,4

0,4

2

10

BBCH 11

BBCH 85

0

14

igen

II.

0,5

0,5

3

14

BBCH 19

BBCH 83

0

14

igen

III.

1,2

1,2

1

BBCH 61

BBCH 85

0

21/14

igen

III.

1,25

1,25

2

7

BBCH 77

0

21

igen

I.

2,0

2,0

4

8

BBCH 79

0

28 (bor)

BBCH 12

25

kerteszeti_2020.qxp_Layout 1 2020. 02. 24. 13:46 Page 26

A NUFARM ALMATERMÉSŰEKBEN, CSONTHÉJASOKBAN,
BOGYÓSOKBAN ÉS HÉJASOKBAN FELHASZNÁLHATÓ
GOMBAÖLőSZER-PORTFÓLIÓJA

Blossom Protect
(kg/ha)
Almatermésűek
baktériumos és gombás eredetű ágelhalás
tűzelhalás

0,75–2,25
(koronamérettôl függôen)

lisztharmat
varasodás
tárolási betegségek
Csonthéjasok
baktériumos és gombás eredetű ágelhalás
levéllyukacsosodás
tafrina
apiognomónia
blumeriella
monília

Champ DP
(kg/ha)
3,0–4,0 (ôszi-tavaszi lemosó)
3,0–4,0

4,0–5,0 (virágzás elôtt)
4,0 (virágzás után)

2,0–3,0
2,0–3,0
2,0–3,0
2,0–3,0

4,0–5,0
4,0–5,0
4,0–5,0
4,0–5,0

0,5–1,5
(koronamérettôl függôen)

4,0–5,0

4,0–5,0 (ôszibarackban pirosbimbós állapotig)
2,0–2,5 (ôszibarackban
virágzás végétôl)

lisztharmat

lisztharmat
Héjasok
baktériumos és gombás betegségek
(kivéve lisztharmat)
26

4,0–5,0 (virágzás elôtt)
4,0 (virágzás után)

2,0–3,0

levélfodrosodás

Bogyósok
levél- és vesszőbetegségek
szürkepenész

Cuproxat FW
(l/ha)

3,0 (ôszi-tavaszi lemosó)

2,0–3,0
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Flosul
(l/ha)

Orius 20 EW
(l/ha)

5–7,5

0,6
0,6 (csak kontakt
készítménnyel kombinálva)

0,75–0,9
0,75–0,9
0,75–0,9
0,75–0,9

Prolectus
(kg/ha)

Qualy
(l/ha)

0,6–0,75

ôszibarack, nektarin:
0,8 (virág- és hajtásszáradás)
1,2 (termésrothadás)

5,0 (ôszibarack, kajszibarack,
nektarin)

1,2 (szabadföldi szamóca)
0,08–0,12% (max. 1,2 kg/ha,
hajtatott szamóca)
5–7,5 (szamóca)
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VÉDEKEZÉS A SZőLő ROVARKÁRTEVőI ELLEN
A szőlő aranyszínű sárgasága (Flavescence
dorée) Európában a szőlőültetvények egyik legsúlyosabb betegsége. Magyarországon 2013ban Lenti mellett találták meg először, és azóta a
Dunántúlon már több helyen is. A beteg tövek
száma az ültetvényen belül évente 10-szeresére
nőhet, a termés mennyisége 25-50 százalékkal
csökkenhet. Eredményesen a vektora, az amerikai szőlőkabóca ellen tudunk csak védekezni,
ami a fertőzött területeken már kötelező. Az amerikai szőlőkabóca tojás alakban telel a kétéves vessző kérge alatt. Lárvái május közepétől június első dekádjáig kelnek, majd a fonákon
szívogatnak. Az imágók július elejétől jelennek
meg és egészen október elejéig az ültevényben
élnek és szívogatnak. Ellenük a vegetációban 2–
3 alkalommal kell védekezni.
A szőlő további fontosabb rovarkártevői a
tarka szőlőmoly, a nyerges szőlőmoly és a
szőlőilonca. Többnyire a tarka szőlőmoly dominál, de hűvös, csapadékos évjáratokban a nyerges szőlőmoly kerülhet túlsúlyba. A szőlőilonca
csak egyes évjáratokban okoz súlyos károkat.
Mindhárom faj hernyói a virágbimbókat és a
fürtkezdeményeket rágják, amivel érzékeny
károkat okozhatnak az ültetvényekben. A tarka
és a nyerges szőlőmoly nyári nemzedékének
lárvái a szőlőszemeket rágják, amivel kaput
nyitnak a gombás fertőzéseknek (elsősorban
a szürkepenésznek). Közvetlen kártételük mellett
így közvetve is jelentős károkat okozhatnak. A
védekezést feromoncsapdás megfigyelés
alapján a tömeges lárvakelés várható időpontjára kell időzíteni. A szőlőmolyok elleni kezelés
optimális ideje egy héttel a rajzáscsúcs után
van. A permetlé mennyiségét az ültetvény művelésmódjától, lombfelületének nagyságától és a
permetezőgép típusától függően kell megválasztani.
A szőlőn károsító atkafajok közül a szőlőlevélatka és a szőlőgubacsatka okozza a legtöbb gondot, de kártétellel fenyegethet a piros
gyümölcsfa-takácsatka, a kétfoltos takácsatka, sőt az utóbbi időben felszaporodó szilvatakácsatka is.
Az atkák elleni védekezést megfigyelésre alapozva, a növényállomány rendszeres vizsgálata alapján, a kártevő egyedszámának
ismeretében kell megkezdeni. A permetezést
az atkák felszaporodásának kezdetén kell
elvégezni.
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Amerikai szőlőkabóca
lárvája

Amerikai szőlőkabóca
nimfa

Kifejlett amerikai szőlőkabóca

Tarka szőlőmoly lárvája

Tarka szőlőmoly imágója

Szőlőilonca lárvája

Szőlőilonca imágója

Szőlőlevelatka kártétele

Kétfoltos takácsatka
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VÉDEKEZÉS AZ ALMATERMÉSŰEK
ROVARKÁRTEVőI ELLEN
Az almatermésűek legjelentősebb rovarkártevői a sodrómolyok, az aknázómolyok, a levéltetvek
és a pajzstetvek. A sodrómolyok közül az almamoly és az almailonca érdemel különös figyelmet,
bár csapadékos években a kerti és ligeti sodrómoly is gyakori vendég a kertekben.
Az almamoly hernyói a gyümölcs belsejébe rágva károsítják a termést. Második nemzedékének károsítása jelentősebb az elsőénél, ezért nyári rajzására fokozott figyelmet kell fordítani. Az ellene történő védekezés helyes időzítéséhez feromoncsapdás rajzásmegfigyelés szükséges.
A sodrómolyok áttelelt lárvái a rügyeket odvasítják, összesodorják a fiatal leveleket, és
megrágják a virágokat is. Nyári nemzedékük jelenléte könnyen felismerhető sekély, szabálytalan
alakú rágásnyomuk alapján, amivel a gyümölcsöt károsítják. A védekezést hajtásvizsgálat alapján, az áttelelő lárvák károsításának kezdetén szükséges végrehajtani.
Az aknázómolyok a lombfelület csökkentésével, korai lombhullás előidézésével okoznak
kárt. Ezzel nemcsak az adott évi termést, hanem a következő év hozamát is veszélyeztetik. Leggyakoribb képviselői az almalevélfonó-aknázó molyok, az almalevél-törpemoly és a lombosfafehérmoly. Rajzásuk feromoncsapdával nyomon követhető. A védekezést a tömeges lárvakelés
idején kell elvégezni.
A levéltetvek egérfülállapottól egészen a nyár végéig károsíthatnak a kertekben. Kártételük következtében kanalasodnak a levelek, majd deformálódnak, elszíneződnek. A levélhullás miatt
a fertőzött hajtások fejlődése leáll, védekezés hiányában a fák legyengülnek, akár el is pusztulhatnak. A levéltetvek elleni kezelést a kártevők megjelenésekor, a kolóniák kialakulása előtt
javasolt elvégezni.
Az atkák elleni védekezést megfigyelésre alapozva, a növényállomány rendszeres vizsgálata
alapján, a kártevő egyedszámának ismeretében kell megkezdeni. A permetezést az atkák felszaporodásának kezdetén kell elvégezni.

Almailonca petéi

Lombosfa-fehérmoly lárvája

Levéltetvek

Lombosfa-fehérmoly kártétele

Kétfoltos takácsatka

Piros gyümölcsfa-takácsatka
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VÉDEKEZÉS A CSONTHÉJASOK
ROVARKÁRTEVőI ELLEN
Az őszibarack legveszélyesebb kártevői a levéltetvek. Közülük is három faj okozza a legtöbb
gondot. Ezek a zöld, a hamvas és a fekete őszibarack-levéltetű. Szívogatásuk nyomán a károsított levelek a fonák felé görbülnek, besodródnak, sárgulnak, és mézharmat jelenik meg
rajtuk. Súlyos esetben a károsítás miatt a lomb idő előtt lehullik. A hajtások torzulnak, csavarodnak, növekedésük leáll. A zöld őszibarack-levéltetű a sarkavírus átvitelével közvetett gazdasági
kárt is okoz a gyümölcsösben. A levéltetvek elleni védekezést a kártevők megjelenésekor, a kis kolóniák kialakulása előtt kell megkezdeni.
A keleti gyümölcsmoly hernyói májusban a hajtáscsúcson keresztül rágják be magukat a már
megnyúlt hajtásokba és azt belülről kiodvasítják. A hajtáscsúcs hervad, majd elszárad. Kárképe
nagyon hasonló a barackmoly kártételéhez, így azzal össze is téveszthető. A különbség csak
annyi, hogy a hajtáshervadás utóbbi esetében egy hónappal később jelentkezik. A barackmoly
2. és 3. nemzedéke főleg a gyümölcsöt károsítja. A tavaszi permetezést a barackmoly áttelelő
lárvái ellen a vessző- és rügyvizsgálatok alapján kell végrehajtani. Gyümölcsmolyok (keleti gyümölcsmoly, barackmoly, szilvamoly) ellen rajzásmegfigyelés alapján, a kelő lárvák ellen kell védekezni.
A keleti gyümölcsmoly, a barackmoly és egyes sodrómolyok kártételének elhárítására kajsziban is fokozott figyelmet kell fordítani. Szilvában a szilvamoly és a levéltetvek (hamvas és
sárga szilvalevéltetű) jelentik a fő veszélyt. A védekezések időzítésével kapcsolatban az őszibaracknál leírtakat kell figyelembe venni. Kajsziban a levéltetvek kártételével nem kell számolnunk.
Cseresznyében és meggyben a cseresznyelégy elleni védelemre kell helyeznünk a hangsúlyt. A legyek tojásaikat a zöld vagy a már pirosodó gyümölcs bőrszövete alá rakják. A nyű berág
a mag mellé és a gyümölcs húsát a mag körül felpuhítja, elszennyezi. Közvetett kártétele is van,
hiszen utat nyit a sebzéseken keresztül fertőző gyümölcsmoníliának.
Cseresznyelégy ellen a védekezést sárga lapos megfigyelésre alapozva, az imágók megjelenésekor szükséges végrehajtani. A levéltetvek (fekete cseresznye-levéltetű) elleni védekezés
irányelvei megegyeznek az őszibaracknál leírtakkal.

Levéltetvek

Gyümölcsmoly hernyója

Cseresznyelégy

Fekete cseresznye-levéltetű
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A Bactospeine WG a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 baktériumtörzs toxinkristályait és
spóráit tartalmazó rovarölő permetezőszer.
A biológiai készítmény a rovarok emésztőrendszerére hat. A hernyók táplálkozásuk közben
elfogyasztják a kultúrnövény felületére permetezett toxinkristályokat és spórákat, majd röviddel ezután (1-2 órán belül) leáll a táplálkozásuk. A kultúrnövény tehát védetté válik a károsítással szemben.
A hernyók ugyan 2-5 nap múlva pusztulnak el, de eközben már nem károsítanak.
A Bactospeine WG nem csupán egy, hanem három különféle toxint tartalmaz, ami egyrészt
az érzékeny rovarkárosítók körét szélesíti, másrészt a rezisztencia kialakulásának kockázatát is csökkenti. A különféle toxinok különböző helyen hatnak, ezért a hatás biztos, a rovarok ellenállóvá
válásának esélye csekély.
A készítményt előrejelzés alapján, a fiatal lárvastádiumok (L1–L2) ellen kell alkalmazni. Erős
fertőzés és elhúzódó rajzás esetén 7–10 nap múlva szükséges megismételni a kezelést. A permetlé
mennyiségét a lombfelület nagyságától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani. Kezelni a tömeges lárvakeléskor, szexferomoncsapdás előrejelzésre alapozva kell.
A permetezés elvégzése az esti órákban ajánlott. A Bactospeine WG lúgos kémhatású növényvédő szerekkel nem keverhető. A készítmény légi kijuttatása nem engedélyezett.
A biológiai készítmény beilleszthető az integrált védekezési programokba. Munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap, élelmezés-egészségügyi várakozási ideje (kivéve hajtatott dísznövények) mindössze 2 nap.
A készítmény vízoldható granulátum (WG) formulációja miatt rendkívül gyorsan diszpergálódik,
ezért könnyen kezelhető. Váltott alkalmazása (rotáció) a szintetikus rovarölő szerekkel nemcsak a
biológiai hatékonyságot növeli, hanem a rezisztencia kialakulásának kockázatát és a környezetterhelést is csökkenti.

A hernyó elfogyasztja a toxinkristályokat és a spórákat

1. A toxinkristályok és spórák bejutnak a hernyó tápcsatornájába
2. Az erősen lúgos környezetben
aktiválódott toxinok beépülnek a
bélfalba
3. A bélfal a méreganyag
hatására perforálódik, majd megbénul (a hernyó táplálkozása leáll)
4. A bélcsatorna sérülésein keresztül baktériumok jutnak a lárva testébe (a hernyó a fertőzés következtében elpusztul)
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MAVRIK 24 EW
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A Mavrik 24 EW a piretroidok közé tartozó, 240 g/l tau-fluvalinát hatóanyagot tartalmazó, széles
hatásspektrumú rovarölő készítmény. Az egyetlen olyan piretroid, amely megkíméli a méheket. Kiváló taglózó hatása van a szívó és rágó kártevők ellen.
Szőlőben szőlőmolyok ellen a védekezést előrejelzésre alapozva az imágók tojásrakását követően, a tömeges lárvakelés idején kell végezni. Elhúzódó rajzás és erős fertőzés estén nemzedékenként két permetezés is szükséges lehet, 14 napos időközzel. Az amerikai szőlőkabóca
valamennyi fejlődési stádiuma ellen felhasználható. Elsősorban az L1–L3 fejlettségű lárvák ellen
kell a védekezést időzíteni. Egy tenyészidőszak alatt maximum két alkalommal juttatható ki a készítmény, 0,2–0,3 l/ha dózisban. Nagyobb fertőzési nyomás esetén és az amerikai szőlőkabóca
imágója ellen a magasabb dózist kell alkalmazni.
Almában almamoly ellen előrejelzés alapján a rajzáscsúcs és tojásrakás után, a lárvák tömeges kelése kezdetén kell védekezni. Aknázómolyok ellen a védekezést a rajzáscsúcsot követően
megjelenő fiatal lárvák ellen célszerű időzíteni. Elhúzódó rajzás esetén 14 nap múlva a kezelést javasolt megismételni. A levéltetvek ellen az első telepek kialakulásakor kell a készítményt kipermetezni. A MAVRIK 24 EW dózisa almában 0,2–0,3 l/ha.

*A béta-ciflutrin hatóanyag EU-felülvizsgálat
alatt áll, engedélyokirat-változás várható.

A béta-ciflutrin* hatóanyagú Bulldock 25 EC almában, szilvában, ringlóban, szőlőben és számos zöldségkultúrában felhasználható rovarölő készítmény.
Almában almamoly és zöld almalevéltetű, szilvában és ringlóban szilvamoly, poloskaszagú darazsak és levéltetvek ellen az érés kezdetéig használható, de a méhek védelme érdekében a korai zöldbimbós állapottól (BBCH 55) a teljes sziromhullásig (BBCH 69) nem
alkalmazható.
Bor- és csemegeszőlőben szőlőmolyok és kabócák ellen szintén az érés kezdetéig lehet
használni, de a méhek védelmében itt is fel kell függeszteni használatát a fürtkezdemények
növekedésétől (BBCH 55) a virágzás végéig (BBCH 69).
A fenti kultúrákban egy vegetáció alatt legfeljebb kétszer alkalmazható. Dózisa almában és
szőlőben 0,5 l/ha, szilvában és ringlóban 0,6 l/ha.
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A Kaiso EG teljesen egyedi formulációja a lambda-cihalotrin hatóanyagnak, amely a szabadalmi
oltalom alatt álló Sorbie® technológiával készül. Az innovatív technológiának köszönhetően a
Kaiso EG úgy viselkedik a csomagolás, szállítás és felhasználás során, mint egy vízben diszpergálható/oldható granulátum (WG). Vízben elkeverve azonban emulzióképző, folyékony permetezőszerként (EC) működik.
A Kaiso EG formulációjában kiváló minőségű, egyforma szemcseméretű Sorbie® granulátumok találhatók. Így a hatóanyag gyors oldódására és az oldat hosszú ideig tartó stabilitására számíthatunk. A Kaiso EG ugyanolyan egyszerűen kiönthető és dozírozható, mint a
folyékony készítmények, de kisebb eséllyel folyik mellé. Ha mégis kiömlik, a szemcséket a folyadékoknál sokkal könnyebb feltakarítani. A granulátum formuláció nemcsak könnyen kezelhető, hanem
a környezet alacsonyabb oldószerterhelésével is jár. A Kaiso EG biztonságosabb a felhasználóra, mint a piretroidok hagyományos EC formulációja. A Kaiso EG lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatással és széles hatásspektrummal rendelkezik a szőlő és a gyümölcsösök legveszélyesebb szívó és rágó kártevői ellen.
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A Sumi Alfa 5 EC bevált, széles hatásspektrumú rovarölőszer-márka. Az egyik legtisztább ún. monoizomeres piretroid, amely a fenvalerát rovarölő hatóanyagnál négyszer hatékonyabb eszfenvalerát optikai izomert tartalmazza. Hatását a szívó és rágó kártevőkre többféle módon is kifejti,
mivel egyszerre kontakt (taglózó) és gyomorméreg, továbbá a rovarok táplálkozását gátló
és riasztó hatással is rendelkezik. Hatásspektruma szinte valamennyi kártevőt felöleli, ugyanakkor
mérsékelt kockázatot jelent a méhekre.

A Zoom 11 SC egyedi hatóanyagot tartalmazó atkaölő permetezőszer, hosszan tartó hatással.
Kontakt és mély hatású (transzlamináris), növekedésszabályozó (juvenoid) készítmény. A kifejlett
egyedek kivételével az atkák minden fejlődési alakja (tojás, lárva és nimfa) ellen hatékony. Hatására a nőstény atkák terméketlen tojásokat raknak. A készítménynek csak a kártevő atkákra
van hatása, a hasznos élő szervezeteket kíméli.
A Zoom 11 SC etoxazol hatóanyaga a difenil-oxazolinok csoportjának egyetlen tagja. Az egyedi
szerkezetű molekula hatásmódja is egyedi, amivel a növekedésszabályozó atkaölő szerek önálló
alcsoportját alkotja.
A védekezést megfigyelésre alapozva, a növényállomány rendszeres vizsgálata alapján, a kártevő egyedszámának ismeretében kell megkezdeni. A permetezést az atkák felszaporodásának kezdetén kell elvégezni! A permetlé mennyiségét a kezelt növényfelület nagyságától
függően kell megválasztani. A készítmény az engedélyezett kultúrákban, egy vegetációs időszakban legfeljebb egy alkalommal használható fel.

Az atkaölő szerek kijuttatásának helyes időzítése

Megfigyelésre
alapozva

Ki?

Szakember

Mivel?

Mikroszkóppal

Mikor?

Májustól

Rendszeres
vizsgálat
alapján

Egyedszám
ismeretében

Milyen gyakran?

Mekkora egyedszámnál?

1-2 hetente!

5–10 egyed/levél
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A Zoom 11 SC szőlőlevélatka elleni hatásának
vizsgálata szőlőben

A Zoom 11 SC szilvatakácsatka elleni hatásának
vizsgálata szőlőben
90

hatékonyság (%)

100

90

hatékonyság (%)
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40
30

Zoom 11 SC
0,25 l/ha

20

standard kontroll
1,0 l/ha

Forrás: Aszófő, 2009, n=4, kijuttatás ideje: 2009.08.14.,
értékelés ideje: 2009.08.31.

Zoom 11 SC
0,25 l/ha

standard kontroll
1,0 l/ha

Forrás: Egerbakta, 2011, n=4, kijuttatás ideje: 2011.07.15.,
értékelés ideje: 2011.07.29.

A NUFARM SZőLő- ÉS GYÜMÖLCSÜLTETVÉNYEKBEN
FELHASZNÁLHATÓ ROVARÖLőSZER-PORTFÓLIÓJA
Bactospeine
WG
(kg/ha)

Bulldock
25 EC
(l/ha)

Kaiso EG
(kg/ha)

Mavrik 24 EW
(l/ha)

1,0

0,5

0,15–0,25

0,2–0,3

Sumi Alfa
5 EC
(l/ha)

Zoom 11 SC
(l/ha)

Szőlő
szőlőmoly
szőlőilonca
takácsatkák, piros
gyümölcsfa-takácsatka, szilvatakácsatka,
szőlőlevélatka
amerikai szőlőkabóca
kabócák

0,1–0,3
0,1–0,3
0,25

0,25

0,2–0,3

0,2–0,3
0,2–0,3
0,2–0,3

0,2–0,3
0,2–0,3

0,5

Almatermésűek
almamoly
levélaknázó molyok
sodrómolyok
lombrágó hernyók,
gyümölcsmolyok
levéltetvek
zöld almalevéltetű
takácsatkák, piros
gyümölcsfa-takácsatka

1,0–1,5
1,0–1,5
1,0–1,5

0,5

0,1–0,3
0,2–0,3

0,2–0,3

0,1–0,3

0,5
0,5

Őszibarack, kajszi
gyümölcsmolyok
barackmoly, keleti
gyümölcsmoly
lombrágó hernyók
levéltetvek
amerikai fehér
medvelepke
34

1,0–1,5 (kajszi)
1,5 (ôszibarack)

0,2–0,3

0,1–0,3

0,2–0,3

0,1–0,3
0,1–0,3

1,0–1,5(kajszi)
1,0–1,5 (kajszi)
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Bactospeine
WG
(kg/ha)

Bulldock
25 EC
(l/ha)

Kaiso EG
(kg/ha)

Mavrik 24 EW
(l/ha)

Sumi Alfa
5 EC
(l/ha)

Zoom 11 SC
(l/ha)

Szilva
gyümölcsmolyok
szilvamoly
poloskaszagú darazsak
lombrágó hernyók
levéltetvek
takácsatkák, piros
gyümölcsfa-takácsatka, levélatkák
amerikai fehér
medvelepke

1,0–1,5

0,2–0,3

0,1–0,3

0,2–0,3

0,1–0,3
0,1–0,3

0,6 (szilva, ringló)
0,6
(szilva, ringló)
1,0–1,5
0,6 (szilva, ringló)

0,5

1,0–1,5

Cseresznye, meggy
cseresznyelégy
gyümölcsmolyok
lombrágó hernyók
levéltetvek
amerikai fehér
medvelepke

0,2–0,3
1,0–1,5
1,0–1,5
0,2–0,3

0,1–0,3
0,1–0,3
0,1–0,3

1,0–1,5

Bogyósok
0,3
(fekete bodza)

sodrómolyok
lombrágó hernyók
levéltetvek

1,0–1,5

amerikai fehér
medvelepke
takácsatkák

1,0–1,5

0,3
(fekete bodza)
0,3
(fekete bodza)
0,5 (hajtatott
szamóca)

Héjasok
gyümölcsmolyok
lombrágó hernyók
amerikai fehér
medvelepke

1,0–1,5
1,0–1,5
1,0–1,5
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A 400 g/l di-1-p-mentén (pinolén) tartalmú Spraygard tapadás- és hatásfokozó segédanyag,
valamint a permetlé elsodródását gátló készítmény. Összetételének köszönhetően csökkenti a
felületi feszültséget, biztosítja a permetlé megtapadását még akkor is, ha a növény leveleit viaszréteg
vagy levélszőrök fedik, továbbá gátolja a permetcseppek elsodródását. Használatával csökken a
kipermetezett növényvédő szerek lemosódásának kockázata, egyúttal növeli a készítmények esőállóságát. A Spraygard tapadás- és hatásfokozó segédanyag 0,2–0,4 l/ha dózisban gombaölő,
rovarölő, atkaölő és gyomirtó szerekhez adagolva juttatható ki. Elsodródás csökkentésére
0,4 l/ha dózisban szükséges alkalmazni.
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SZAKÉRTőK MONDTÁK…
„A Nufarm felkérésére 2013 tavaszán hatékonyságvizsgálatot végeztünk az etoxazol hatóanyagú Zoom 11 SC atkaölő szerrel. A vizsgálat
alföldi, karcsúorsó koronaformájú, 8 éves, Fuji
Kiku fajtájú üzemi almaültetvényben történt. A
levelek fonákát sztereomikroszkóppal vizsgáltuk
át, a takácsatkákat fejlődési alakjuk szerint megszámlálva. Levélmintát hetente vettünk, már a kezelést megelőzően is.
A peték levelenkénti száma már május 15-én
elérte a kettőt. Egy héttel később ez megduplázódott, és már nem kifejlett alakból is kettő jutott
minden levélre. Tudva, hogy az etoxazol hatóanyag a kifejlett egyedeket nem pusztítja, az
egyik parcellán az üzem megkezdte a védekezést a javasolt dózisban. A kezelést követően
csökkent a takácsatkák egyedszáma, sőt egészen június végéig nem érte el a kezeléskori szintet. Ez mintegy 4-5 hetes hatástartamnak felel
meg. Egy másik parcellán szándékosan hibáztunk, azaz a kezelés az egyedszám alapján javasolhatónál három héttel később történt meg. Itt
egyáltalán nem tapasztaltuk azt a hatékonyságot, amit az első esetben, ugyanis a kifejlett
egyedek folyamatosan tojást raktak.
További tapasztalatunk, hogy a permetlé
kémhatása a lúgos és a savas tartományban sem befolyásolta a védekezés eredményességét.
A Zoom 11 SC felhasználásakor tehát mindenképpen indokolt a takácsatkák fejlődésének
megfigyelésre alapozott előrejelzése a megfelelő hatás elérése érdekében. Az állókultúrák
takácsatkák elleni védekezésében az új hatóanyagot a fentiek miatt – szükség szerint – a tavaszi időszakban javasoljuk kijuttatni.”
Szabó Árpád PhD.,
Budapesti Corvinus Egyetem,
Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék

TERMELőK MONDTÁK…
„Bozsó Árpád vagyok, Szolnokon élek, és 2014
óta dolgozom őstermelőként. Dísznövény-, valamint zöldség- és gyümölcstermesztéssel foglalkozom 3,5 hektár szántóföldön, valamint ezer
négyzetméternyi fóliasátorban. A termesztett növények közül kiemelten fontos számomra a szamóca. Aki foglalkozott már szamócatermesztéssel, tudja, hogy amellett, hogy rengeteg munkát

biztosít, nagy odafigyelést igénylő növény. Vigyázni kell rá az utolsó pillanatig, tehát egészen
az értékesítésig. Az elmúlt években mindig komoly problémát okozott a szürkepenész. A termést a szedést követő napon azonnal értékesíteni szoktam, és mindig csak az egészséges
szamócát, de még így is előfordult, hogy másnapra némelyik gyümölcsön megjelent a szürkésfehér penészgyep. Nem beszélve arról,
hogy a szedés közben is előfordultak szürkepenészes szemek.

Néhány éve találkoztam a Prolectus nevű,
Nufarm által forgalmazott készítménnyel, amely
megoldást nyújthat erre a problémára. Kipróbáltam, és működik. A technológia szerinti 1,2 g/ha
dózisban juttattam ki, a szedést megelőző kéthárom nappal. Már a szedéskor láttuk, hogy jól
dolgozott a szer, és másnap sem láttunk az érett
gyümölcs színétől eltérő foltokat, sem szürke penészgyepet. Mivel a termésemet leginkább a
helyi piacon értékesítem, tapasztalatom, hogy a
vásárlók nagyon érzékenyek a minőségre. Keresik a hazai és egészséges árut, és ezt a hűségükkel meg is hálálják. Számomra a legfontosabb
szempontok egyike, hogy tökéletes minőségű,
friss áruval szolgálhassam ki a vásárlóimat. Mivel
a Prolectus kiváló segítséget nyújtott, a jövőben
is használni fogom.”
Bozsó Árpád őstermelő, Szolnok
„Már a nagyszüleim nagyszülei is foglalkoztak
szőlőtermesztéssel, és a mostani területeim
egyike is a nagyapám tulajdonában volt, aki a
szőlőtermesztés mellett természetesen annak
végtermékét, a bort is nagyon kedvelte. Gyermekkoromtól segédkeztem mellette, nem véletlen, hogy tanulmányaim is ebbe az irányba
37
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kezeletlen

Prolectus

kanyarodtak Kecskeméten. Tizenhét évig az itteni állami gazdaságban 180 hektár szőlőben,
majd tizenhat évig bérelt tizenhárom hektáron,
hat éve pedig a mostani egy hektáron gazdálkodom. 22 éve állítok be szőlőkultúrában növényvédelmi kísérleteket, akár tizenhat-tizenhét
gyártó cégnek is egy adott évben. Ebben az
időszakban rengeteg szert, technológiát megismertem, ezzel együtt a szőlők fajtaérzékenységét is a különböző károsítókra. Ennek ismerete
szintén nagyon fontos a termesztésben és a kísérletek értékelésénél is. Idén a kísérleteknek
köszönhetően ismertem meg a Nufarm új, szürkepenész elleni termékét, a Prolectust. Az idei
évben a virágzás és zsendülés közötti időszakban nagyon erős fertőzéssel nem szembesültünk. Viszont az augusztus 20. előtti utolsó
permetezés után a meginduló szürkepenész-fertőzés ellen a készítmény szépen dolgozott, a
megrepedt bogyóknál is blokkolta a betegség
kialakulását. Megfigyeléseim szerint a termék
ebben az időszakban harminc nap feletti hatástartamot produkált. A Prolectus esetében arra is
felhívnám a figyelmet, hogy a permetlé készítésekor – nagyon fontos, hogy mindig lágy esővízzel permetezek – olyan gyors volt a feloldódása, mint a reggeli kávémnak. Kiváló termék,
csak ajánlani tudom!”
Szabó Gyula tulajdonos,
Szabó Pincészet, Mór
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„Száz hektáron gazdálkodom, ebből 15 hektár
almás ültetvény. Az ökológiai gazdálkodásra átállás első évében vagyok. A 15 hektár ültetvényből tíz hektár az ökogazdálkodásba bevitt
terület nagysága, így lehetőségem van arra,
hogy kontrollként is ellenőrizni tudjam a biológiai
készítmények hatását. A 10 hektárból három a tiszadadai almáskertben található, Starkrimson
Delicious és golden fajták alkotják, hét hektár
pedig Tiszalök-Rázompusztán van. A 2016-os
idényben a Nufarm Hungária Kft. által forgalomba hozott Bactospeine WG nevű biológiai
rovarölő permetezőszert vetettem be az almamoly fiatal lárvái ellen. Kizárólag előrejelzésre
alapozva, szexferomoncsapdák fogási eredményei alapján használtuk a készítményt. Az
első kezeléseket május elején végeztük a Bactospeine WG 1,5 kg/ha és 800 l víz/ha dózisával,
mivel mindkét kertben a kirakott csapda a védekezést megelőző napokon 70-80 egyedet is fogott. A nagy egyedszámú és elhúzódó rajzás
miatt a kezeléseket tíz nap múlva meg kellett ismételni 1,5 kg/ha dózisban. A következő rajzáshullámot augusztus elején észleltük, két nap alatt
Tiszalökön 50-60 egyedet fogtunk csapdánként.
Ennek megfelelően védekeztünk a tömeges lárvakelés időszakában a Bactospeine WG 1,5
kg/ha dózisával, majd az ismétlésben 1,25
kg/ha-os dózisban. A tiszadadai területen
ugyanekkor 10 egyed/csapda a fertőzöttség

mértéke, a védekezés pedig 1,5 kg/ha dózisban
történt. Tapasztalataim alapján mondhatom,
hogy rendkívül erős fertőzés esetén 80 százalékos mentességet tudunk biztosítani a készítmény
megfelelő használatával. Konvencionális gazdálkodásban ez az érték 88-90 százalék, normál rajzás esetében pedig 95 százalékos
mentességet is elérhetünk. A biotermesztők figyelmébe ajánlom, mert a molyproblémát kiválóan megoldja.”
Borsos József egyéni vállalkozó,
Tiszadada-Tiszalök
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Ungerbauer György szőlész-borászt CsongrádBokrosról igazából nem kell bemutatni senkinek,
a szakmán belül mindenki ismeri. 2010-ben a
Csongrádi borvidéken az év borásza volt, ráadásul egyedül mondhatja el magáról a szakmájában, hogy ugyanebben az évben az év
vállalkozója is lett. Ezt a díjat Budapesten, a
Müpa színpadán Demján Sándor adta át. Már
50 éve foglalkozik szőlővel mint kertészmérnök.
Szőlőtermesztésben dolgozik, 21 évet töltött el a
helyi termelőszövetkezetben szőlészeti és borászati ágazatvezetőként. Azóta saját gazdaságát építi a családjával együtt. A 80 hektár körüli
birtok több mint felén borszőlőt termel, 20 hektáron állít elő gyökeres szőlő-szaporítóanyagot,
amelyet belföldön és külföldön egyaránt értékesít az évek óta kialakult törzsvevőkör számára.
„Minden évben problémát jelent a szürkerothadás. Erről a kórokozóról tudni érdemes, hogy
polifág, szaprofita-parazita jellegű, felszaporodásához kedvez a 20-25 °C körüli hőmérséklet
és a 90 százalék körüli relatív páratartalom. Ilyen
kedvező körülmények között már hat-nyolc órán
belül megindul a konídiumok csírázása, ezért a
védekezés igen nehéz. A fertőzés a vékony héjú
fajtáknál hangsúlyozottan jelentkezik. A kadarka
kifejezetten érzékeny a botritiszre, amit a vékony
héján kívül a tömött fürtje is elősegít. A termésen
megtelepedő kórokozó hatására rothadni kezdenek a bogyók, a szemek között összefüggő
penészgyep alakul ki, így jelentős mennyiségi és
minőségi romlás következik be. A kifejezetten érzékeny fajtákat évek óta a Nufarm Hungary Kft.
által forgalmazott Prolectusszal kezelem. A mély
hatású gombaölő szert a kritikus időszakban
használom, vagy a tervezett szüretet figyelembe véve, annak megkezdése előtt legalább
egy hónappal. A biztos hatás érdekében minél
apróbb cseppméretre van szükség, amivel elérhető a teljes fedettség. Így a növényünk teljes felületén jelentkezik a Prolectus transzlamináris
hatása. Kijuttatáskor a lúgos kémhatású kombinációs partnerek használata kerülendő.
Kiváló minőségű bort csak egészséges szőlőből lehet készíteni, magas technológiai fegyelem mellett. Ennek elengedhetetlen feltétele a
megfelelő növényvédelem és a szürkepenészre
érzékeny fajtáknál a Prolectus alkalmazása,
mely jelentősen csökkenti a szürkepenész fellépésének kockázatát.”
Ungerbauer György szőlész-borász,
Csongrád-Bokros
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Rügyfakadás

4–6 leveles
állapot

A fürtvirágzat
megnyúlása

Virágzás

Bogyókötődés

FUSILADE FORTE

BACTOSPEINE WG

*engedélyokirat-változás történt vagy várható, felhasználás előtt, kérjük, ellenőrizze a termék felhasználhatóságát!

Nyugalmi
állapot

PENDIGAN
330 EC*

AMEGA UP

ZOOM 11 SC

KAISO EG

vagy

SUMI ALFA
5 EC

Bogyónövekedés

KAISO EG

MAVRIK 24 EW

Fürtzáródás

Zsendülés

MECOMORN 750 SL

kerteszeti_2020.qxp_Layout 1 2020. 02. 24. 13:46 Page 41

41

42

SUMI ALFA 5 EC

KAISO EG

CUPROXAT FW

CHAMP DP

MAVRIK 24 EW

BLOSSOM
PROTECT

ORIUS 20 EW

SUMI ALFA 5 EC

FLOSUL

QUALY

A NUFARM-KÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA ALMATERMÉSŰEKBEN

BLOSSOM
PROTECT

CUPROXAT FW

CHAMP DP
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Rügyfakadás

„Egérfül”
állapot

Zöldbimbós Pirosbimbós
állapot
állapot

Virágzás

Sziromhullás

FUSILADE FORTE

BACTOSPEINE WG

*engedélyokirat-változás történt vagy várható, felhasználás előtt, kérjük, ellenőrizze a termék felhasználhatóságát!

Nyugalmi
állapot

PENDIGAN 330 EC*

KYLEO

AMEGA
UP

ZOOM
11 SC

BULLDOCK
25 EC*

Mogyoró
nagyságú
gyümölcs

Zölddió
nagyságú
gyümölcs

Gyümölcsnövekedés

Érés előtti
zárópermetezés

MECOMORN 750 SL

BULLDOCK 25 EC*
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Felelős kiadó: Salamon György
Szakmai konzulens: Gaál Orsolya
(Nufarm Hungária Kft. – www.nufarm.hu)
Tervezés, tördelés: Sebők Szilvia, Demeter Ádám
(Ambitus Bt. – www.ambitus.hu)
Tanácsadás, kivitelezés: Varanka Mariann, Pólya Árpád
(AgroStratéga – www.agrostratega.hu)
Kérjük, termékeink felhasználása előtt olvassa el és kövesse a növényvédő szer
csomagolásán található felhasználási javaslatokat és biztonsági előírásokat. A gyártó
és a forgalmazó cég nem vállalhat felelősséget az ellenőrzése alá nem vonható
tényezőkből (pl. helytelen tárolás, rendkívüli időjárás, helytelen felhasználás, esetleg
rezisztens károsítók megjelenése) eredő károkért.
A rézkészítmények használatánál mindig vegye figyelembe az adott növényfaj, az
adott fajta, valamint a növény és termése fejlettségi állapotára jellemző rézérzékenységet,
illetve az időjárási viszonyokat.
A kiadványban előforduló esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A szőlő- és gyümölcsültetvények növényvédelme szerkesztése lezárva: 2020. február
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el
a címkét és a használati útmutatót!
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Területi szaktanácsadóink

Hörömpő László
kiemeltügyfél-kapcsolattartó
Mobil: +36-20-354-0059
laszlo.horompo@nufarm.com

Nufarm Hungária Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Telefon: +36-1-248-2140, Fax: +36-1-319-1299
www.nufarm.hu

Csatordai Lajos
Bács-Kiskun megye keleti része
és Csongrád megye
Mobil: +36-70-942-2713
lajos.csatordai@nufarm.com

Mihálovics György
Tolna, Baranya megye és BácsKiskun megye nyugati része
Mobil: +36-70-548-6902
gyorgy.mihalovics@nufarm.com

Csereklyei Katalin
Győr-Moson-Sopron és KomáromEsztergom megye
Mobil: +36-70-394-1866
katalin.csereklyei@nufarm.com

Pálinkás Miklós
Pest és Nógrád megye
Mobil: +36-30-549-9323
miklos.palinkas@nufarm.com

Farkas Árpád
Jász-Nagykun-Szolnok és Békés
megye
Mobil: +36-20-561-6728
arpad.farkas@nufarm.com

Szabó Andor
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
Mobil: +36-20-230-1697
andor.szabo@nufarm.com

Gaál Orsolya
Field Marketing Specialist
Zala megye
Mobil: +36-20-571-7620
orsolya.gaal@nufarm.com

Vas és Veszprém megye
Mobil: +36-70-391-0863

Gallai Ferenc
Somogy és Fejér megye
Mobil: +36-70-942-2712
ferenc.gallai@nufarm.com

Halmi László
Hajdú-Bihar és Szabolcs-SzatmárBereg megye
Mobil: +36-70-942-2659
laszlo.halmi@nufarm.com

