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Területi szaktanácsadóink

Kedves Olvasó!
A 2020-as év mindannyiunk számára bővelkedett meglepetésekben. Nem volt elég a klímaváltozás
évről évre nyomasztóbb és szélsőségesebb hatása: a szokatlanul meleg tél, mely nem pusztítja el
a kórokozókat és kártevőket, sőt újabbaknak teszi lehetővé az áttelelést; az érzékeny kultúrnövények fejlődését nagymértékben hátráltató tavaszi szárazság; majd a nyáron olykor túlzott mennyiségben hulló csapadék, amely megnehezíti a szántóföldi növényvédelmi munkákat.
Tavasz elején megérkezett a járvány Magyarországra, magával hozva az addig természetesnek
tűnő emberi kapcsolatok kényszerű szüneteltetését. Emiatt nekünk is sok esetben kerülnünk kellett az
érintkezést partnereinkkel. Sokan mondják, hogy a virtuális kapcsolattartás felé halad a világ, amit
a jelenlegi helyzet erősen felgyorsított. Ám véleményem szerint azoknak, akik igazán számítanak
egymásnak, a jövőben is fontosak maradnak a személyes találkozók, és ahogy – remélhetőleg –
minden visszatér a „régi” mederbe, újra találkozhatunk ügyfeleinkkel is. Addig is, legnagyobb terjedelmű, éves kiadványunkat, a Nufarm Növényvédelmi Megoldások 2021 kézikönyvet nyomtatott
formában is az érdeklődők rendelkezésére bocsátjuk.
A gazdálkodók dolgát mindezeken túl továbbra is megnehezítik az uniós hatóanyag-kivonások,
amelyek miatt több fontos hatóanyag forgalmazása megszűnt vagy meg fog szűnni. Sajnos ez
óriási kihívások elé állítja a gazdákat. A jelenlegi veszélyalapú tiltás oda vezethet, hogy a stabilan
hatékony növényvédő szerek pótlása érdekében a helyettesítő termékekből sokkal nagyobb dózist
kell alkalmaznunk, ami miatt a környezetterhelés is számottevően nőni fog.
A Nufarm Hungária Kft. azonban igyekszik alkalmazkodni a változásokhoz, és új portfóliót is épít.
Biológiai termékeinket nemcsak a bio- vagy ökotermelést folytató partnereink használhatják, hanem
az általunk javasolt hibrid technológiában bárki alkalmazhatja a növényvédelmi munkák során. Alacsony terhelést jelentő réz- és kéntartalmú szereink mellett figyelmükbe ajánlom azon készítményeinket, melyek ártalmatlan baktériumokat vagy gombákat tartalmaznak. Ezek a kórokozókkal
versengve kiszorítják azokat természetes élőhelyükről.
A biológiai termékeken túl kiadványunkban továbbra is részletesen bemutatjuk a forgalmazott növényvédő szereket, valamint a kedvező hektárköltségű és kiemelkedő hatékonyságú csomagajánlatokat. A kijuttatástechnológia meghatározza a növényvédő szerek hatékonyságát, így a
védekezés eredményességét. Ezért most is helyet adtunk a permetezés technológiájával foglalkozó
résznek, melyet az egyes termékekre vonatkozó konkrét ajánlásokkal egészítettünk ki.
Reméljük, hogy mindennapi munkája során kiadványunk az Ön hasznos segítőtársa lesz, így egy
kicsit mi is hozzájárulhatunk szakmai sikereihez. Egyúttal szeretném megköszönni munkatársaimnak
a kiadvány elkészítéséhez nyújtott értékes és fáradhatatlan munkájukat. Kérem, hogy a kézikönyv
forgatása mellett vegye igénybe szaktanácsadóink segítségét is a növényvédelmi döntés megalapozásakor. Emellett további információkat találhat honlapunkon, a következő címen: www.nufarm.hu.
Eredményes gazdálkodást, hozzá erőt és jó egészséget kívánok Önnek a Nufarm Hungária Kft.
csapata nevében, 2021-ben is!
Üdvözlettel:

Salamon György
ügyvezető
Nufarm Hungária Kft.
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NUFARM A VILÁGBAN

>

A Nufarm egy ausztráliai székhelyű növényvédőszer-gyártó vállalat. Megalapítása óta
piacvezetővé vált Ausztráliában, harmadik Ázsiában, de Európában és a többi kontinensen is
jelentős szereplője a növényvédő szerek piacának.
A Nufarm a fejlesztések során új hatóanyag- és termékkombinációk, a korábbiaknál környezetkímélőbb formulációk, továbbá felhasználóbarát csomagolások megvalósítására koncentrál,
melyek a gyakorló szakemberek számára is értéket képviselnek. Ilyen például a Champ DP formulációja, amelynek segítségével egy egyáltalán nem porzó, szilárd rézkészítményt sikerült előállítani.
Ez még a WG formánál is kevésbé porzik, így használata közben – vagy egy esetlegesen bekövetkező baleset során – nem kerülhet belőle a tüdőbe. A Kaiso EG rovarölő szerben található
Sorbie® granulátumok pedig nemcsak hatóanyagot és vivőanyagot tartalmaznak, hanem a permetlékészítést és a hatást segítő segédanyagokat is. 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. Ilyen egyedi formulációval kizárólag a Nufarm rendelkezik a világon.

A Nufarm linzi gyára

A Nufarm Limited és a Sumitomo Chemical Company stratégiai együttműködésének köszönhetően a vállalatok 2010-ben közös fejlesztésekbe kezdtek. Az együttműködés egyik első jele
a Sumi Alfa 5 EC rovarölő szer, amely 2012 óta a Nufarm Hungária Kft. termékkínálatában szerepel.
Ezt 2014-ben a Prolectus gombaölő, 2015-ben pedig a Bactospeine WG rovarölő szer piaci bevezetése követte.
A Nufarm anyavállalat 2017-ben fontos bejelentéseket tett: az FMC-től jelentős gyomirtószercsomagot vásárolt fel, továbbá a Syngenta és az Adama ChemChina kínai állami cég
tulajdonába kerülésével értékesítésre bocsátott termékcsomagját is a Nufarm vette meg.
Ezeknek a felvásárlásoknak köszönhetően az újonnan bevezetett készítmények sora továbbiakkal
bővül a jövőben is.
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NUFARM-TERMÉKEK MAGYARORSZÁGON
Itthon is jól ismert márkák fémjelzik a Nufarm által képviselt növényvédelmi megoldásokat. Ilyen
>
például az Amega Up, a Champion, a Clinic Up, a Cuproxat, a Dezormon, a Zamir, a Mavrik,
a Fusilade, az Optimus, a Kaiso, a Mecomorn, a Nuance Super, a Mystic Pro, a Spodnam, a
Stabilan, a Sumi Alfa, az U-46 vagy a Zeagran, és a sort folytathatnánk. A felsoroltak közül sok kedvelt termék már a hazai leányvállalat megalapítása előtt is kapható volt Magyarországon, így ezek
ismertsége és elfogadottsága korábbról ered. A folyamatos termékfejlesztésnek, az engedélyeztetési
munkának és az akvizícióknak köszönhetően újabb és újabb Nufarm-készítmények jelentek meg a
palettán. A hazai leányvállalat napjainkra már több mint 90 különféle termék és gyűjtőcsomag
forgalomba hozatalához szükséges engedéllyel rendelkezik.

A NUFARM HAZAI LEÁNYVÁLLALATA

> A Nufarm Hungária Kft. története 2008. január 1-jén kezdődött. Az alapítás óta nemcsak a ter-

mékválaszték, hanem a munkatársak létszáma is növekedett. A 2021-es növényvédelmi szezont
tízfős területi képviselői csapattal, kibővült kiszolgáló háttérrel és optimalizált termékválasztékkal
kezdhetjük meg.
A 2017–2018-ban lezajlott nemzetközi akvizícióknak jelentős hatásuk volt a magyar leányvállalat
működésére is. Egyrészt a vállalatirányítási rendszerünk átalakult, hogy igazodni tudjunk a multinacionális csoport szervezeti rendszeréhez. Másrészt a keleti régióhoz tartozó Nufarm Hungária Kft.
irányítja a cégcsoport csehországi és szlovákiai tevékenységét is.
Ahogyan a környezetünkkel, úgy a partnereinkkel és a termékeinket felhasználókkal is hosszú távú,
jól működő kapcsolatok kiépítésére, valamint fenntartására törekszünk. Nem a Nufarm
számára nagy haszonnal járó, egyszeri üzleti megállapodások megkötése a cél; ennél sokkal
fontosabb a kiegyensúlyozott, minden fél számára előnyös, hosszú távú szakmai és üzleti kapcsolatok kialakítása.
Igyekszünk a lehető legrugalmasabban hozzáállni és alkalmazkodni a változó világ kihívásaihoz,
hogy gyors döntésekkel minél hatékonyabban tudjuk segíteni ügyfeleink munkáját. Mindezzel azt
kívánjuk elérni, hogy a Nufarm szlogenjének megfelelően a termelő is úgy érezze: „Könnyű velünk
üzletelni”.
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ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A NÖVÉNYVÉDŐ
SZEREK KIJUTTATÁSÁHOZ
Általánosságban elmondható, hogy
>
a különböző típusú növényvédő szereket különböző típusú szórófejjel szükséges kipermetezni. A gombaölő és rovarölő szereket általában kicsi, átlagosan
250 mikronos cseppátmérőjű permettel
szórjuk ki. Itt a cseppméret 101–400 mikron közötti lehet. Ezt nevezzük apró
cseppes permetezésnek. Ebben az esetben a centiméterenkénti cseppszám
50–70 db, ami biztosítja a megfelelő fedettséget. Közepes cseppel történő permetezés esetén, például a gyomirtó
szerek kijuttatásakor úgy kell eljárnunk,
hogy a cseppszám 35–50 db/cm2 legyen. Ebben az esetben az átlagos cseppnagyság 400–1000 mikron. A nagyobb cseppeket képező szórófejeket durva cseppes permetezésnél használjuk. A kontakt gyomirtó szereknél
használatos cseppnagyság elérheti az 1000–1200 mikronos átlagos cseppátmérőt, ami 15–25
db/cm2 cseppszámot jelent. Az átlagos cseppméret csak közelítő érték, egyes szerek esetében ettől
eltérő méretű cseppek kijuttatása válhat szükségessé.
Speciális esetekben ezeknél kisebb (LV), 51–100 mikronos átlagos cseppmérettel vagy még kisebb
(ULV, UULV), 50 mikron alatti átlagos cseppmérettel is dolgozhatnak a permetezőgépek. Ilyenkor már
nem vízzel hígított permetezés történik, hanem speciális formában kiszerelt vegyszert szórunk ki
finom porlasztással. Ez lehet aeroszol vagy ködképzés is.
A permetezés hatékonyságát nemcsak az alkalmazott növényvédő szer hatóanyaga és a készítmény formulációjában található adjuvánsok, továbbá a permetlé keverése közben hozzáadott
adalék- és segédanyagok, esetleg kombinációk határozzák meg, hanem a permetezéstechnika
és annak körülményei is.
Nem mindegy, hogy egy növényvédő szert
• a fertőzés mely időszakában, mikor alkalmazunk,
• milyen hőmérséklet és páratartalom mellett.
Nem mindegy, hogy
• a permetezést követően mikor kap lemosó esőt a kezelés,
• a kezelés idején milyen a szélsebesség és a szélirány,
• mekkora a permetezőgép sebessége és
• a szórófej magassága, továbbá
• milyen a szórófej iránya.
A sikert még számos tényező befolyásolja, amelyek komolyan hatnak a permetezés eredményességére. Az ezekkel kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a kiadvány végén,
illetve az egyes készítmények bemutatásánál, a Kijuttatási tanácsok pontban.
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A NUFARM NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK FELHASZNÁLHATÓSÁGA TERMESZTETT KULTÚRÁNKÉNT

Nufarmkészítmények
kalászosok

Accurate
Agility
Alliance 660 WG
Amega Up
Dezormon
Emblem
Fusilade Forte
Gramin
Ikanos
Kideka
Mecomorn 750 SL
Mezzo
Nuance 750 WG
Nuance Super
Optica Trio
Saracen
Saracen Delta
Sulcogan
Tropotox XT
Zeagran 340 SE

6

kukorica

repce

napraforgó hüvelyesek cukorrépa

rizs

Nufarmkészítmények
rét, legelő

szőlő

kertészet

burgonya

hagyma

dísznövények

erdészet

Accurate
Agility
Alliance 660 WG
Amega Up
Dezormon
Emblem
Fusilade Forte
Gramin
Ikanos
Kideka
Mecomorn 750 SL
Mezzo
Nuance 750 WG
Nuance Super
Optica Trio
Saracen
Saracen Delta
Sulcogan
Tropotox XT
Zeagran 340 SE
A táblázatok tájékoztató jellegű adatokat tartalmaznak. Az adott készítményre vonatkozó részletes információt
és technológiai javaslatot a Nufarm Növényvédelmi Megoldások Termékek részében találja.
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A NUFARM NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK FELHASZNÁLHATÓSÁGA TERMESZTETT KULTÚRÁNKÉNT

Nufarmkészítmények
kalászosok

Blossom Protect
Botector
Champ DP
Cuproxat FW
Flosul
Mystic 250 EW
Mystic Pro 500
Nando 500 SC
Orius 20 EW
Prolectus
Qualy
Tazer 250 SC
Zamir
Bactospeine WG
Bulldock 25 EC
Kaiso EG
Mavrik 24 EW
Sumi Alfa 5 EC
Zoom 11 SC
Orius 6 FS
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kukorica

repce

napraforgó hüvelyesek cukorrépa

rizs

Nufarmkészítmények
rét, legelő

szőlő

kertészet

burgonya

hagyma

dísznövények

erdészet

Blossom Protect
Botector
Champ DP
Cuproxat FW
Flosul
Mystic 250 EW
Mystic Pro 500
Nando 500 SC
Orius 20 EW
Prolectus
Qualy
Tazer 250 SC
Zamir
Bactospeine WG
Bulldock 25 EC
Kaiso EG
Mavrik 24 EW
Sumi Alfa 5 EC
Zoom 11 SC
Orius 6 FS
A táblázatok tájékoztató jellegű adatokat tartalmaznak. Az adott készítményre vonatkozó részletes információt
és technológiai javaslatot a Nufarm Növényvédelmi Megoldások Termékek részében találja.
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A NUFARM NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK FELHASZNÁLHATÓSÁGA TERMESZTETT KULTÚRÁNKÉNT

Nufarmkészítmények
kalászosok

Buffer Protect
Ephon Top
Optimus
Spodnam DC
Spraygard
Stabilan SL
Agility+Alliance
Kideka Power
Nuance SuperB
Nuance SuperB Full
Saracen Delta
+Mystic 250 EW

Spodnam
+Amega Up

Tazer Kombi
Tropotox XT
+Tazer 250 SC

Zeagran Top
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kukorica

repce

napraforgó hüvelyesek cukorrépa

rizs

Nufarmkészítmények
rét, legelő

szőlő

kertészet

burgonya

hagyma

dísznövények

erdészet

Buffer Protect
Ephon Top
Optimus
Spodnam DC
Spraygard
Stabilan SL
Agility+Alliance
Kideka Power
Nuance SuperB
Nuance SuperB Full
Saracen Delta
+Mystic 250 EW

Spodnam
+Amega Up

Tazer Kombi
Tropotox XT
+Tazer 250 SC

Zeagran Top
A táblázatok tájékoztató jellegű adatokat tartalmaznak. Az adott készítményre vonatkozó részletes információt
és technológiai javaslatot a Nufarm Növényvédelmi Megoldások Termékek részében találja.
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A NUFARM II. FORGALMI KATEGÓRIÁJÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZEREINEK
FELHASZNÁLHATÓSÁGA TERMESZTETT KULTÚRÁNKÉNT

Nufarmkészítmények
kalászosok

Emblem
Fusilade Forte
Gramin
Kideka
Saracen
Saracen Delta
Sulcogan
Nando 500 SC
Orius 20 EW
Bulldock 25 EC
Kaiso EG
Mavrik 24 EW
Sumi Alfa 5 EC
Optimus
Spodnam DC
Stabilan SL
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kukorica

repce

napraforgó hüvelyesek cukorrépa

rizs

Nufarmkészítmények
rét, legelő

szőlő

kertészet

burgonya

hagyma

dísznövények

erdészet

Emblem
Fusilade Forte
Gramin
Kideka
Saracen
Saracen Delta
Sulcogan
Nando 500 SC
Orius 20 EW
Bulldock 25 EC
Kaiso EG
Mavrik 24 EW
Sumi Alfa 5 EC
Optimus
Spodnam DC
Stabilan SL
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A NUFARM III. FORGALMI KATEGÓRIÁJÚ ÉS NEM BESOROLT NÖVÉNYVÉDŐ SZEREINEK
FELHASZNÁLHATÓSÁGA TERMESZTETT KULTÚRÁNKÉNT

Nufarmkészítmények
kalászosok

Amega Up
Blossom Protect
Botector
Champ DP
Cuproxat FW
Flosul
Prolectus
Qualy
Tazer 250 SC
Bactospeine WG
Zoom 11 SC
Buffer Protect
Spraygard
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kukorica

repce

napraforgó hüvelyesek cukorrépa

rizs

Nufarmkészítmények
rét, legelő

szőlő

kertészet

burgonya

hagyma

dísznövények

erdészet

Amega Up
Blossom Protect
Botector
Champ DP
Cuproxat FW
Flosul
Prolectus
Qualy
Tazer 250 SC
Bactospeine WG
Zoom 11 SC
Buffer Protect
Spraygard
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JELMAGYARÁZATOK
IKONOK
Az egyes termékek adatlapján található kis ikonok összefoglalóan jelzik, hogy az adott Nufarmkészítmény mely kultúrákban használható. A kultúrákra vonatkozó részletes információk a Felhasználhatósági táblázatban és a Javasolt technológia részben leírtaknál találhatók.

kalászosok

kukorica

repce

napraforgó

hüvelyesek

cukorrépa

rizs

rét, legelő

szőlő

kertészet

burgonya

hagyma

dísznövények

erdészet

SZÍNEK
Az egyes termékek adatlapján található színkód jelzi, hogy az adott Nufarm-készítmény milyen célra
használható fel. A kultúrákra vonatkozó részletes információk a Felhasználhatósági táblázatban
és a Javasolt technológia részben leírtaknál találhatók.
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gyomirtás, gyomirtó szer

csávázás, csávázószer

gombaölő szeres kezelés, gombaölő szer

egyéb kezelés, egyéb szer

rovarölő szeres kezelés, rovarölő szer

Nufarm-csomag

TERMÉKEK

ÁLTALÁNOS ADATOK
200 g/kg metszulfuron-metil
Szulfonil-karbamidok (HRAC „B”)
Gyomirtó permetezőszer
ALS enzimek működésének gátlása révén
a fehérjeszintézis blokkolása
Vízben diszpergálható granulátum (WG)
0,1 kg-os műanyag flakon
I.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
Nem jelölésköteles
–

Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Vízveszélyesség
Tűzveszélyesség
Egyéb

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
őszi búza, őszi
árpa, tritikálé

Károsító
magról kelő kétszikű
gyomnövények,
mezei acat
(Cirsium arvense)

Dózis (g/ha)
20–30

Permetlé (l/ha)
200–300

É.v.i. (nap)
előírás
szerinti
felhasználás

esetén nincs
korlátozás

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
őszi búza, őszi árpa, tritikálé
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Kezelések maximális
száma

A kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

1

bokrosodás kezdetétől szárba
indulás kezdetéig (BBCH 21–30)

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Őszi búza, őszi árpa, tritikálé kultúrákban a készítményt tavasszal, posztemergensen kell kijuttatni
a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől a szárba indulás kezdetéig. A magról kelő kétszikű
gyomnövények 2–4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre, Galium aparine
(ragadós galaj) esetében annak 2–3 levélörvös állapotában van a kezelés optimális időpontja, Cirsium arvense (mezei acat) ellen a gyomnövény tőlevélrózsás állapotában kell a kezelést végrehajtani.
Mezei acat, valamint 2–4 valódi levelesnél fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban
meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni.
A hatásfokozás érdekében a permetléhez permetezőszer-segédanyag (nedvesítőszer)
hozzáadása szükséges.
Utóvetemény: A készítmény kijuttatását követően ugyanabban az évben csak őszi kalászosok és
őszi káposztarepce vethető. Őszi káposztarepce csak a 6,5-nél alacsonyabb pH-értékű talajokon,
a készítménnyel való kezelést követő 120 nap után, mély szántást követően vethető, és ha a készítmény kijuttatása után a vegetációs idő nem volt hosszan aszályos. A vegetációs idő alatti hosszú
szárazság, aszály esetén a metszulfuron-metil hatóanyag gátolt lebomlása miatt az őszi káposztarepce károsodást szenvedhet.
A készítménnyel kezelt kalászos betakarítását követő év tavaszán bármely szántóföldi kultúra vethető cukorrépa kivételével. Zöldség, dísz- és gyógynövények, gyümölcsösök telepítése, palántázása, ill. őszi mák vetése előtt kérje ki a gyártó cég munkatársainak véleményét! A kultúrnövény
kipusztulása esetén a kezelt területre csak kalászos gabona vethető.
A metszulfuron-metil hatóanyag a HRAC „B”, acetolaktát-szintetáz-működést gátló herbicidcsoporton
belül a szulfonil-karbamid hatóanyagcsoportba tartozik.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó gyomirtó szer. Hatása elsősorban a kétszikű gyomnövényekre terjed ki, emellett hatásos
egyes magról kelő egyszikű gyomnövények (pl. széltippan) ellen is. A permetezést finom porlasztással, 250–400 mikronos cseppnagysággal kell elvégezni, lehetőleg elérve a 35–50 cseppet
cm2-enként.
Védőtávolságok (m)
Felszíni vizektől
Nem mezőgazdasági területeken lévő nem célnövényektől

Földi
5
5

Fúvókaajánlás: Lapos sugarú anti-drift (elsodródáscsökkentett, perdítőbetétes kivitelű) vagy
kompakt légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyomás felett üzemeltetve. A nem célnövények védelme
érdekében elsodródáscsökkentő szórófej használata javasolt.

Accurate
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

500 g/l klórtoluron + 100 g/l diflufenikán
Karbamidszármazékok (HRAC „C2”)
+ bioszintézis-gátlók (HRAC „F1”)
Gyomirtó permetezőszer
Fotoszintézis, karotinoid-bioszintézis gátlása
Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
10 l-es és 20 l-es műanyag kanna
I.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
őszi búza, őszi
árpa, tritikálé

Károsító
magról kelő
egy- és kétszikű
gyomnövények

Dózis (l/ha)
1,25

Permetlé (l/ha)
200–300

É.v.i. (nap)
előírás
szerinti
felhasználás

esetén
korlátozás
nincs

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!
Őszibúza-, ősziárpa- és tritikálékultúrákban a készítményt korai posztemergensen, a kultúrnövény 3 leveles állapotától, a magról kelő gyomnövények szik–2 valódi leveles, a nagy széltippan
(Apera spica-venti) 1–3 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni. A készítmény kijuttatható
tavasszal is, az őszi búza, őszi árpa, tritikálé bokrosodásának végéig (BBCH 29). A jó gyomirtó hatás
érdekében fontos, hogy a készítményre érzékeny gyomfajok a fentebb megjelölt fenológiai állapotnál ne legyenek fejlettebbek.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.
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KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Gabonában használható gyomirtó szer, egy- és kétszikű gyomnövények ellen. Felhasználása:
elsősorban ősszel, a gyomok kelése után kell kijuttatni. Az egyszikű gyomnövények felálló, vékony,
fonalas levélkéin csak a finom porlasztású, apró cseppek képesek megtapadni, ezért itt a permetcseppek mérete 100–200 mikron lehet, 40–70 csepp/cm2 fedettséggel.
Fúvókaajánlás: Hagyományos lapos sugarú fúvóka, minél kisebb haladási sebesség, hogy az elsodródás csökkenthető legyen. Szeles időben vagy 6 km/óra feletti haladási sebességnél anti-drift
(elsodródáscsökkentett, perdítőbetétes kivitel) vagy kompakt légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyomás
felett üzemeltetve.

Az Agility+Alliance csomag leírása a 148–149. oldalon található.

Agility
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport

60 g/kg metszulfuron-metil + 600 g/kg diflufenikán
Szulfonil-karbamidok (HRAC „B”) + karotinoidbioszintézis-gátlók (HRAC „F”)
Gyomirtó permetezőszer
ALS enzimek működésének gátlása révén a
fehérjeszintézis blokkolása, továbbá a karotinoid-bioszintézis gátlása
Vízben diszpergálható granulátum (WG)
250 g-os és 800 g-os műanyag flakon
I.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles (E)
Kifejezetten veszélyes
Az Alliance 660 WG önmagában nem, csak a
16 hektár kezelésére alkalmas Agility+Alliance
csomag részeként vásárolható meg.

Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
őszi búza,
őszi árpa
őszi búza,
őszi árpa

őszi búza,
őszi árpa
tavaszi árpa

Permetlé
(l/ha)

Kezelés ideje (fenológiai
állapot szerint)

magról kelő
50 (kombinációban
200–300
kétszikű
proszulfokarb hatógyomnövények anyagú készítménnyel)
50 (kombinációban
klórtoluron vagy klórtoluron + diflufenikán
hatóanyagú készítménnyel)
60–80

1 leveles állapottól
3 leveles állapotig
(BBCH 11–13)
3 leveles állapottól
a bokrosodás
(3 mellékhajtás) fejlettségig
(BBCH 13–23)

Károsító

Dózis (g/ha)

60–80

bokrosodás kezdetétől
a bokrosodás végéig
(BBCH 21–29)
3 leveles állapottól
a bokrosodás végéig
(BBCH 13–29)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Őszi búza, őszi árpa kultúrákban a készítményt ősszel, korai posztemergensen, a kultúrnövény
1 leveles állapotától 3 leveles fejlettségéig, 50 g/ha-os dózisban, csak kombinációban lehet kijuttatni
proszulfokarb hatóanyagot tartalmazó készítmény engedélyezett dózisával.
Őszi búza, őszi árpa kultúrákban a készítményt ősszel, posztemergensen, a kultúrnövény 3 leveles
állapotától a bokrosodás (3 mellékhajtás) fejtettségéig, 50 g/ha-os dózisban, csak kombinációban
lehet kijuttatni klórtoluron vagy klórtoluron + diflufenikán hatóanyagot tartalmazó készítmények engedélyezett dózisával.
Őszi búza, őszi árpa kultúrákban a készítményt tavasszal, posztemergensen kell kijuttatni a
kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől a bokrosodás végéig 60–80 g/ha-os dózisban.
Tavaszi árpa kultúrában a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 3 leveles
állapotától a bokrosodás végéig 60–80 g/ha-os dózisban.
A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles korukban, a ragadós galaj 1–3 levélörvös
fejlettségekor a legérzékenyebb a készítményre. Erősebb gyomfertőzés, fejlettebb gyomnövények
esetében az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni. Magról kelő
egyszikű gyomnövények ellen klórtoluron hatóanyagú készítmények 1000–1500 g aktív hatóanyag/ha dózisával célszerű kijuttatni.
A metszulfuron-metil hatóanyag a HRAC „B” herbicidcsoporton belül az acetolaktát-szintetáz
működést gátló szulfonil-karbamid hatóanyagcsoportba tartozik. A diflufenikán hatóanyag a HRAC
„F” herbicidcsoporton belül a karotinoid-bioszintézist gátló herbicidek (fitoén dezaturázok) csoportjába tartozik.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Gabonában használható gyomirtó szer, magról kelő kétszikű gyomnövények ellen. Elsősorban őszszel, a gyomok kelése után kell kijuttatni. A kétszikű gyomnövények sziklevelei viaszosak, ezért a
permetcseppek MVD-je 100–200 mikron lehet, 40–70 csepp/cm2 fedettséggel.
Védőtávolságok (m):
Felszíni vizektől

Földi

20 (növényzettel borított [zárt gyep])

Fúvókaajánlás: Hagyományos lapos sugarú fúvóka, minél kisebb haladási sebesség, hogy az elsodródás csökkenthető legyen. Szeles időben vagy 6 km/óra feletti haladási sebességnél anti-drift
(elsodródáscsökkentett, perdítőbetétes kivitel) vagy kompakt légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyomás
felett üzemeltetve.

Az Agility+Alliance csomag leírása a 148–149. oldalon található.

Alliance 660 WG
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engedélyokiratváltozás várható

ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

360 g/l glifozát (izopropil-amin só formában)
Foszfonoglicin (HRAC „G”)
Gyomirtó permetezőszer
Totális hatású gyomirtó szer. Aromás
aminosavak bioszintézisének gátlása
Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)
1 l-es műanyag flakon, 5 és 20 l-es műanyag
kanna, 1000 l-es műanyag tartály
III.
0 nap
2 év
–
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Légi kijuttatás napraforgóban és kukoricában
50–60 l/ha vízmennyiséggel

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
szántóföld, tarló

mezőgazdaságilag
nem művelt
területek, csatornák,
árokpartok, vasúti
pályatestek
házikertek, temetők,
közterületek (kivéve
játszóterek)
legelő, gyep
lucerna
erdészet
összes fafaj (telepítés
előtt)
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Károsító
magról kelő egy- és
kétszikű gyomok
évelő egy- és kétszikű
gyomok
totális gyom- és
cserjeirtás

Dózis (l/ha)
2,0–3,0

Permetlé (l/ha)
150–300

É.v.i. (nap)

4,0–6,0
5,0–7,0

250–300

előírás
szerinti
felhasználás
magról kelő egy- és
kétszikű gyomok
évelő egy- és kétszikű
gyomok
totális gyomirtás
aranka
totális gyom- és
cserjeirtás

2,0–3,0

250–300

nincs
korlátozás

4,0–6,0
4,0–6,0
0,5–0,7
3,0–5,0

esetén

250–300
150–250
250–300

Kultúra
erdészet
luc-, erdei-,
duglászfenyő
erdészet
fakitermelés
szőlő, almatermésűek, csonthéjasok,
héjas gyümölcsűek
(min. 3 éves)
őszi búza, őszi és
tavaszi árpa
napraforgó,
kukorica (takarmány)

Károsító
totális gyom- és
cserjeirtás

Dózis (l/ha)
3,0–5,0

sarjhajtások

3,5%
töménységben
2,0–3,0

magról kelő egy- és
kétszikű gyomok
évelő egy- és kétszikű
gyomok
évelő egy- és kétszikű
gyomok
állományszárítás

Permetlé (l/ha)
250–300

É.v.i. (nap)

300–400

előírás
szerinti
felhasználás

150–200

esetén
korlátozás
nincs

4,0–6,0
4,0–6,0

150–250

14

2,0–5,0

50–60 (légi)
150–250 (földi)

10
(napraforgó,
max. 2,0 l/ha)
14
(napraforgó,
max. 5,0 l/ha)
14 (kukorica)

repce
szója

állományszárítás
állományszárítás

3,0–4,0
3,0–5,0

150–250
150–250

10
10 (3,0 l/ha)
14 (5,0 l/ha)

Házikerti felhasználás esetén az egy hektárra jutó dózis átszámítása 10 liter permetléhez:
Dózis
3,0 l/ha = 30 ml/100 m2
6,0 l/ha = 60 ml/100 m2

Koncentráció
100 ml/10 l permetlé (1,0%)
200 ml/10 l permetlé (2,0%)

Lémennyiség: 300 l/ha = 3,0 l/100 m2

Amega Up
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A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
szántóföld
tarló, mezőgazdaságilag nem
művelt területek, vízzel nem
borított csatornák, árokpartok,
vasúti pályatestek, házikertek,
temetők, közterületek (kivéve játszóterek)
legelő, gyep
lucerna
erdészet, összes fafaj
erdészet
luc-, erdei-, duglászfenyő
erdészet, fakitermelés
szőlő, almatermésűek, csonthéjasok, héjas gyümölcsűek
(min. 3 éves)
őszi búza, őszi és tavaszi árpa
napraforgó
kukorica (takarmány)
repce
szója

Kezelések
maximális
száma

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)

vetés előtt, illetve után a
csírázás megindulásáig
a gyomnövények intenzív
növekedésekor

2

60

2

60

a gyep feltörését
megelőzően
kaszálást követő
5–7 nap múlva
telepítés előtt 1–2 héttel
telepítés után 2 évvel

2

60

2

60

1
1

–
–

sarjhajtások ellen
hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után

2
2

60
60

2 héttel betakarítás előtt
20–30% nedvességtartalomnál
30–40% nedvességtartalomnál
60% magbarnulásnál
30% nedvességtartalomnál

1
1

–
–

1

–

1
1

–
–

Kezelés ideje

HATÁSMÓD
A glifozát hatóanyagot a növény a klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag
innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A hatástünetek 1–2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpenövésben, levél- és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, az
érintett növény elpusztul. Mivel a glifozát a növényben való mozgása folyamán a szaporítóképletekbe is eljut, hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához vagy maradandó károsodásához vezet. Hatékonysága ennek megfelelően dózistól függően kiterjed mind az évelő, mind a
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényekre.
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Magról kelő gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni. Magról kelő kétszikűek esetében azok 4–8 valódi leveles fenológiájában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3–5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni.
Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, hogy a hatóanyag a gyomnövény föld alatti szaporítóképleteibe is lejusson.
Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Szulákfélék ellen a virágzás idején, mezei acat ellen annak
tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja.
A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15–25 °C között és magas
páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán
belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben.
A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja.
Szántóföldi kultúrák esetében vetés előtt, illetve után a csírázás megindulásáig alkalmazható a
szer, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg takarja. 3%-nál
kisebb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható.
Tarlókezelés esetén évelő gyomnövények ellen azok 15–30 cm-es nagyságakor, tarlóhántás
után kell kijuttatni a készítményt. A tarlóművelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a tarackok
feldarabolódjanak, és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak.
Mezőgazdaságilag nem művelt területek: utak, útpadkák, vízmentes állapotú vízelvezető
árkok, ipari létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, repülőterek, vasúti pályatestek – ahol ezt
helyi rendelet nem tiltja – totális gyomirtására alkalmazható.
Vízzel nem borított csatornák, árokpartok gyomirtására nád, gyékény és egyéb nehezen
irtható évelő gyomfajok ellen használható.
Házikertek, illetve ahol azt a helyi rendelet nem tiltja, temetők totális gyomirtására alkalmazható.
Közterületen a permetezés az éjszakai időszakban (22–04 óra között) végezhető. Játszóterek
területén a kezelés nem megengedett. A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása 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 betartására.
Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos! Bölcsődék, óvodák és iskolák területén a kezelés
nem megengedett.
Legelő és gyepterületek gyommentesítésére azok felújításakor, a feltörést vagy az újravetést
megelőzően alkalmazható a készítmény.
Lucernában arankával erősen fertőzött területeken foltkezelés vagy teljes felületkezelés formájában alkalmazható. Foltkezelés esetén 0,2–0,3%-os koncentrációban kell felhasználni. Teljes felületkezelés esetén 0,5–0,7 l/ha a készítmény dózisa. A kezelés kismértékben visszavetheti a lucerna
fejlődését a következő kaszálásig, ezért teljes felületkezelés csak az erősen fertőzött területeken javasolható. A kezelést a lucerna kaszálását követő 5–7 nap múlva kell elvégezni. Magtermő lucernában vagy a magfogás szakaszában alkalmazása nem javasolt.
Erdészeti kultúrákban erdőtelepítés előtt bármely fafaj esetén használható gyom- és cserjeirtásra. Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen 3,5%-os koncentrációban alkalmazható. Erdészeti gyomirtásra csak kétévesnél idősebb luc-, erdei- és duglászfenyő-telepítésekben
használható. A fenyőtelepítések védelme érdekében a készítményt akkor lehet kijuttatni, amikor a tűleveleken kialakult a védettséget biztosító viaszréteg.
Szőlő- és gyümölcsültetvényekben: csemegeszőlő, borszőlő, almatermésű (alma, körte,
birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva)
Amega Up
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és héjas gyümölcsű (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban alkalmazható. Csak 3 évesnél idősebb telepítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel vagy egyéb speciális permetezéstechnikával juttatható ki. 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. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan
károsítja. A 3 évesnél fiatalabb, még nem elfásodott törzsű csemetéket szintén károsítja a hatóanyag.
Állományszárítás napraforgó-, repce-, kukorica-, szójakultúrákban: gyommentes állományban a kultúrára megadott alacsonyabb dózisban, elgyomosodott területen a magasabb dózisban kell alkalmazni.
A kezelést napraforgóban a kaszatok 20–30%-os, kukoricában a szemek 30–40%-os nedvességtartalmánál kell elvégezni.
Repcében a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becőszint középső harmadában a magvak
legalább 60%-a barna színű. A becők ekkor még zöldek.
Szójában a hüvely sárga-sárgásbarna elszíneződését követően alkalmazható, amikor a szójababszemek nedvességtartalma 30% körül van.
Repcében és szójában a kijuttatás kizárólag földi géppel (hidas traktorral) történhet. Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.
Őszi búzában és őszi, valamint tavaszi árpában aratás előtti gyomirtásra, a betakarítás megkönnyítésére, kizárólag szántóföldi géppel, elsősorban évelő gyomokkal (tarackbúza, nád, folyondár szulák stb.) erősen fertőzött területen, a tervezett betakarítás előtt legalább 14 nappal kell kijuttatni
a készítményt.
Légi kijuttatás: kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10 ha összefüggő táblaméret
esetén, a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával és
elsodródásgátló szórófej alkalmazásával. Légi kijuttatásnál a 44/2005.(V.6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Lémennyiség: 50–60 l/ha.
Hidas traktorral végzett kijuttatás: Nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé
elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag hozzáadásával juttatható ki a készítmény.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Totális hatású, felszívódó gyomirtó szer. A permetezést a gyomnövények kelése után, azok intenzív
növekedése idején kell elvégezni, lehetőleg 30–40 cm-es növénymagasság mellett. Ilyenkor még
nem takarják egymást a gyomnövények, így be lehet permetezni az állományt. Tarlón a parlagfű
elleni védekezést a megfelelő hatékonyság érdekében a virágzat megjelenése előtt kell elvégezni!
Ajánlott a 400–500 mikronos cseppméret használata, 25–50 csepp/cm2 fedettséggel.
Védőtávolságok (m):
Felszíni vizektől
Nem mezőgazdasági területeken lévő nem célnövényektől
Más mezőgazdasági kultúráktól

Földi

Hidas traktor

Légi

5
5
10

25
25
50

50
50
100

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapos sugarú fúvóka hagyományos vagy kompakt kivitelben.
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

600 g/l 2,4-D (dimetilamin só formában)
Fenoxi-alkán-karbonsav típusú, auxin hormon
analóg (HRAC „O”)
Gyomirtó permetezőszer
Növényi növekedési hormon túladagolása
révén anyagcserezavar előidézése,
növekedésgátlás
Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)
1 l-es műanyag flakon, 5 l-es műanyag kanna
I.
0 nap
3 év
Veszély
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
Légi kijuttatás kalászosokban 40–60 l/ha
vízmennyiséggel

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra

Károsító

őszi és tavaszi kalá- magról kelő és évelő
szosok (őszi búza,
kétszikű gyomnövények
tavaszi búza, őszi
árpa, tavaszi árpa
[kivéve sörárpa], rozs,
zab, tritikálé)
kukorica (takarmány)
magról kelő és évelő
kétszikű gyomnövények

Dózis
(l/ha)
1,2

Permetlé Kezelés ideje (fenológiai
(l/ha)
állapot szerint)
3 leveles állapottól
200–300
bokrosodás végéig

(BBCH 13–29)

1,0

200–300 3 leveles állapottól 5 leveles
állapotig (BBCH 13–15)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges.
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Őszi és tavaszi kalászosokban (őszi búza, tavaszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa [kivéve sörárpa],
rozs, zab, tritikálé) posztemergensen, a kultúrnövény 3 leveles állapotától a bokrosodás végéig
lehet kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 leveles korukban a legérzékenyebbek a
készítményre.
Kukoricában (takarmány) a kezelést a kultúrnövény 3–5 leveles korában, 10–20 cm-es fejlettségekor kell végrehajtani.
A szer jól irtja a disznóparéjfajok (Amaranthus spp.), libatopfajok (Chenopodium spp.), mezei acat
(Cirsium arvense), apró szulák (Convolvulus arvensis), betyárkóró (Conyza canadensis), apró gombvirág (Galinsoga parviflora), varjúmák (Hibiscus trionum), lednekfajok (Lathyrus spp.), pipacs (Papaver rhoeas), nagy útifű (Plantago major), kövér porcsin (Portulaca oleracea), repcsényretek
(Raphanus raphanistrum), vadrepce (Sinapis arvensis), fekete ebszőlő (Solanum nigrum), pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), szarkalábfajok (Consolida spp.), parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
gyomnövényeket.
A kezelést 12–25 °C közötti hőmérsékleten célszerű elvégezni, éjszakai fagyok esetén tilos permetezni.
Légi kijuttatás: kizárólag kalászosokban legalább 10 ha összefüggő táblaméret esetén, a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával és elsodródásgátló szórófej alkalmazásával. Szőlő-, gyümölcskultúra és erdő 3000 méteres körzetében
rügyfakadás után tilos hormonbázisú gyomirtó szert kijuttatni. Amennyiben a mezőgazdasági repülés védett természeti területet vagy különleges rendeltetésű vadászterületet érint, a kijuttatáshoz
az illetékes természetvédelmi, illetve vadászati hatóság engedélye szükséges, amelyet a légi permetezés esetén a szakirányítónak, egyéb esetben a megrendelőnek kell előzetesen beszereznie.
Permetlémennyiség: 40–60 l/ha.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Hormonhatású, felszívódó hatóanyagú gyomirtó szer, amely a kétszikű gyomnövények ellen
fejti ki hatását. Ha önmagában alkalmazzák, a közepes cseppnagyság, 400–600 mikronos
cseppméret használata ajánlatos, 15–25 csepp/cm2 fedettséggel.
Védőtávolságok (m):
Felszíni vizektől
Nem mezőgazdasági területeken lévő nem célnövényektől
Más mezőgazdasági kultúráktól

Földi

Légi

5
5
10

50
50
100

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapos sugarú fúvóka hagyományos kivitelben.
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engedélyokirat-változás várható

ÁLTALÁNOS ADATOK
200 g/kg bromoxinil
Benzonitrilek (HRAC „C3”)
Gyomirtó permetezőszer
Légzési anyagcserét szétkapcsoló,
fotoszintézis-gátló, kontakt hatás
Nedvesíthető por (WP)
1 kg-os vízoldható tasak
II.
0 nap
2 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem tűzveszélyes
Kifejezetten veszélyes
–

Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kukorica (takarmány,
csemege és vetőmag)
vöröshagyma

Károsító
magról kelő kétszikű
gyomnövények
magról kelő kétszikű

Dózis (kg/ha)
1,2–1,5

Permetlé (l/ha)
200–300

É.v.i. (nap)
56

1,0

300–400

28

gyomnövények

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kezelések
maximális
száma

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)

Az utolsó kezelés
időpontja (fenológiához
viszonyítva)

kukorica (takarmány, csemege
és vetőmag)

1

–

10–20 cm-es fejlettség,
3–5 leveles állapot

vöröshagyma

2

10

Kultúra

32

(BBCH 13–15)
hagymafejképződés,
fejesedés kezdete
(BBCH 41)

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kukorica 10–20 cm-es, a magról kelő kétszikű
gyomnövények 2–4 valódi leveles fejlettségénél. A készítménynek talajon keresztüli hatása nincs,
csak a kezelés idején meglévő gyomnövényeket pusztítja el.
25 oC feletti hőmérséklet esetén fitotoxikus tüneteket okozhat a kultúrnövényen.
Olajtartalmú készítményekkel TILOS keverni!
Kukoricavonalak esetében a LIMMCI 29, KW 1472, LIMUKM 1 vonalakban nem alkalmazható, egyéb
kukoricavonalak gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is
meg kell kérni.
Vöröshagymában a készítményt posztemergensen kell kijuttatni, legkorábban a vöröshagyma
3–4 leveles állapotában, 1,0 kg/ha dózisban. A készítmény tartamhatással nem rendelkezik, a gyomok újrakelése esetén a kezelés megismételhető. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 leveles
állapotukban a legérzékenyebbek a kezelésre. Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2–3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a vöröshagyma levelén a védő viaszréteg újból
megerősödhessen. Csak ép, egészséges levélzetű hagymát szabad kezelni, a készítményt 25 °C
feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt TILOS kijuttatni!
A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, illetve
műtrágya hozzáadása TILOS!
Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt TILOS permetezni!
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Kontakt hatású gyomirtó szer, amely a kétszikű gyomnövények ellen fejti ki hatását. A permetezést
úgy kell végrehajtani, hogy a permetezőgép durva cseppeket képezzen (800–1200 mikronos
cseppnagyság), így a permetléfedettség alig 15–20 csepp/cm2 körül alakul. A WP formuláció miatt
kevésbé fordulhat elő perzselés a kultúrnövényen.
Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapos sugarú fúvóka hagyományos kivitelben, alacsony nyomáson
üzemeltetve.

Emblem
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

150 g/l fluazifop-P-butil
Ariloxi-fenoxi-propionátok (HRAC „A”)
Gyomirtó permetezőszer
Az acetil-koenzim-A-karboxiláz (ACCáz) enzim
működésének gátlása révén a zsírsav-bioszintézis blokkolása, szelektív egyszikűirtó
Emulzióképző koncentrátum (EC)
1 l-es műanyag flakon, 5 l-es műanyag kanna
II.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Közepesen veszélyes
Légi kijuttatás erdészetben 50–70 l/ha
vízmennyiséggel

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
napraforgó,
őszi káposztarepce
őszi káposztarepce
cukorrépa, lucerna,
lóhere, vöröshagyma*, fokhagyma, mogyoróhagyma, mák

Károsító
magról kelő egyszikű
gyomok, fenyércirok,
tarackbúza
gabona-árvakelés
magról kelő egyszikű
gyomok, fenyércirok,
tarackbúza

Dózis (l/ha)
0,8–2,5

Permetlé (l/ha)
250–300

É.v.i. (nap)
90

0,4–0,6
0,8–2,5

250–300
250–300

90
56 (cukorrépa, lucerna,
lóhere, vöröshagyma,
fokhagyma,
mogyoróhagyma),
90 (mák)

száraz borsó,
szárazbab
burgonya

34

magról kelő
egyszikű gyomok
magról kelő
egyszikű gyomok

0,8–1,5

250–300

90

0,8–1,5

250–300

56

Kultúra
alma, körte, kajszi,
őszibarack, cseresznye, meggy, szilva,
szőlő (bor, csemege)
sorkezelés
erdészet

Károsító
magról kelő és évelő
egyszikű gyomok

Dózis (l/ha)
0,8–2,5

Permetlé (l/ha)
250–300

É.v.i. (nap)
56

siska nádtippan
felszaporodásának
megakadályozására

1,5–2,0

250–300
légi: 50–70

előírás
szerinti felhasználásnál
nincs korlátozás

* újhagymában nem használható

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
napraforgó, őszi káposztarepce, száraz borsó,
szárazbab, burgonya
cukorrépa, lucerna, lóhere,
vöröshagyma, fokhagyma,
mogyoróhagyma, mák, alma,
körte, kajszi, őszibarack,
cseresznye, meggy, szilva,
szőlő (bor, csemege), erdészet

Kezelések maximális
száma

Kezelés ideje (fenológiai
állapot szerint)

1

kizárólag a kultúrnövény
virágzása előtt

1

gyomfejlettséghez igazítva

Fusilade Forte
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
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 2,5 l/ha dózisban kell alkalmazni a gyomnövények intenzív növekedési szakaszában,
azok 20–30 cm-es fejlettségekor.
Őszi káposztarepcében a gabona-árvakelés 3–5 cm-es fejlettségéig kell kipermetezni a készítményt, 0,4–0,6 l/ha dózisban.
Napraforgó, repce, burgonya, száraz borsó és szárazbab kultúrákban kizárólag virágzás
előtt alkalmazható.
Szőlő- és gyümölcsültetvényekben kizárólag sorkezelésre használható.
Kizárólag foltkezelésre csillagpázsit, siska nádtippan és nád ellen 2,6–2,8 l/ha dózisban használható.
Erdészetben felszaporodó siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) növekedésének gátlására
1,5–2,0 l/ha adagban, tavasszal, a gyomnövény intenzív növekedési szakaszában kell kijuttatni a
készítményt.
A légi kijuttatás kizárólag erdészetben, kizárólag a természetes felújítású, legalább 3 ha kiterjedésű, nehezen megközelíthető, rossz terepviszonyú területeken lehetséges, abban az esetben,
ha a földi kijuttatás nem megoldható. Helikopterrel történő kijuttatás esetén a permetléhez
cseppnehezítő adalék hozzáadása kötelező. Lémennyiség: 50–70 l/ha.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó hatóanyagú, szuperszelektív egyszikűirtó készítmény. A megfelelő gyomirtó hatás
érdekében a permetezést a gyomnövények kelése után, azok intenzív növekedésének kezdetén
kell elvégezni. Az egyszikű gyomok felálló, vékony, fonalas levélkéin csak a finom porlasztású, apró
cseppek képesek megtapadni, ezért itt a permetcseppek MVD-je 100–200 mikron lehet, 40–70
csepp/cm2 fedettséggel.
Védőtávolságok (m):
Felszíni vizektől
Nem mezőgazdasági területeken lévő nem célnövényektől

Földi

Légi

5
–

20
20

Fúvókaajánlás: Hagyományos lapos sugarú fúvóka, minél kisebb haladási sebesség, hogy az elsodródás csökkenthető legyen. Szeles időben vagy 6 km/óra feletti haladási sebességnél anti-drift
(elsodródáscsökkentett, perdítőbetétes kivitel) vagy kompakt légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyomás
felett üzemeltetve.
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

5% kizalofop-P-etil
Ariloxi-fenoxi-propionátok (HRAC „A”)
Gyomirtó permetezőszer
Az acetil-koenzim-A-karboxiláz (ACCáz) enzim
működésének gátlása révén a zsírsav-bioszintézis blokkolása, szelektív egyszikűirtó
Emulzióképző koncentrátum (EC)
5 l-es műanyag kanna
II.
0 nap
2 év
Veszély
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
őszi káposztarepce, cukorrépa,
napraforgó,
paradicsom, zöldborsó, zöldbab,
szárazbab, száraz
borsó, lencse,
szója, burgonya,
közönséges
mézontófű (facélia)
őszi káposztarepce

Károsító
magról kelő
egyszikű
gyomnövények
fenyércirok
(magról kelő)
fenyércirok
(rizómáról kihajtó)
tarackbúza

gabona-árvakelés

Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha)
200–300
0,7–1,0

É.v.i. (nap)
21
(paradicsom)

35
(zöldborsó, zöldbab)
45
(szárazbab, száraz

0,8
1,0–1,2

borsó, lencse,
2,0–2,5
(burgonyában 2,0)
0,4–0,6

burgonya)
60
(cukorrépa)
200–300

90
(őszi káposztarepce,
szója, napraforgó)
előírás szerinti
felhasználás esetén
nincs korlátozás
(közönséges
mézontófű)
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FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra

Károsító

őszi káposztarepce magról kelő egyszikű gyomnövények
fenyércirok (magról kelő)
fenyércirok (rizómáról kihajtó)
tarackbúza
gabona-árvakelés
cukorrépa
napraforgó
paradicsom
zöldborsó, zöldbab,
szárazbab, száraz
borsó
lencse
szója
burgonya
közönséges
mézontófű (facélia)

magról kelő egyszikű
gyomnövények
fenyércirok (magról kelő)
fenyércirok (rizómáról kihajtó)
tarackbúza

Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)
a kultúrnövény 1–6 leveles
állapotában (BBCH 11–16)

a kultúrnövény 4 leveles korától
10 leveles fejlettségéig (BBCH 14–19)
a kultúrnövény 4–6 leveles
állapotában (BBCH 14–16)
a kultúrnövény 4 leveles fejlettségétől
a sorok záródásáig (BBCH 14–19)
a kultúrnövény 8–10 cm-es fejlettségi
állapotában
a kultúrnövény 5–10 cm-es fejlettségi
állapotában
a kultúrnövény 5–15 cm-es fejlettségi
állapotában
a kultúrnövény 5–15 cm-es fejlettségi
állapotában (BBCH 11–13)
a kultúrnövény 4–8 leveles
állapotában (BBCH 14–18)

Gramin
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!
Őszi káposztarepcében a magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint a fenyércirok és a 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 megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózis alkalmazása szükséges.
Cukorrépában a kezelést a magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint a fenyércirok és a tarackbúza ellen a kultúrnövény 4 leveles korától 10 leveles fejlettségéig kell elvégezni.
Napraforgóban a kezelést a magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint a fenyércirok és a tarackbúza ellen a kultúrnövény 4–6 leveles fejlettségénél kell elvégezni.
Paradicsomban a kezelést a magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint a fenyércirok és a tarackbúza ellen a kultúrnövény 4 leveles fejlettségétől a sorok záródásáig kell elvégezni.
Zöld- és száraz borsóban, valamint zöld- és szárazbabban a kultúrnövény 8–10 cm-es, lencsében 5–10 cm-es, szójában és burgonyában pedig 5–15 cm-es fejlettségi állapotában kell a készítményt kijuttatni.
Közönséges mézontófű (facélia) kultúrában a kezelést a kultúrnövény 4–8 leveles stádiumában
kell elvégezni.
A magról kelő egyszikű gyomnövények 2 leveles koruktól bokrosodásukig, a fenyércirok és a tarackbúza pedig intenzív növekedési szakaszukban (10–30 cm-es fejlettségükkor) a legérzékenyebbek a készítményre. Erős gyomosodás vagy megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban
megadott magasabb dózisokban kell felhasználni.
A készítmény minden egyszikű kultúrát károsít, kijuttatásánál erre fokozottan ügyelni kell!
Normál vetésváltás esetén bármilyen kétszikű szántóföldi kultúrnövény és kalászos kultúra vethető
a normál vetésidő betartásával. A kultúrnövény kipusztulása esetén 2 hét után bármilyen kétszikű
kultúra vethető, míg a kalászosok 6 hét után vethetőek.
A kizalofop-P-etil hatóanyag a HRAC „A”, acetil-koenzim-A-karboxiláz-gátló (ACCáz-gátló) herbicidcsoporton belül az ariloxi-fenoxi-propionátok hatóanyagcsoportba tartozik.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó hatóanyagú, szuperszelektív egyszikűirtó készítmény. A megfelelő gyomirtó hatás érdekében a permetezést a gyomnövények kelése után, azok intenzív növekedésének kezdetén kell elvégezni, +10 oC hőmérséklet felett. Az egyszikű gyomok felálló, vékony, fonalas levélkéin csak a finom
porlasztású, apró cseppek képesek megtapadni, ezért itt a permetcseppek mérete 100–200 mikron
lehet, 40–70 csepp/cm2 fedettséggel. A permetlébe tilos hatásfokozó adalékanyagot, ammóniumszulfát hatóanyagú terméket, más gyomirtó szert vagy lombtrágyát keverni. Hatlevelesnél fejlettebb napraforgóban már nem javasolt a használata. Napraforgóban legfeljebb 1,5 l/ha dózis
alkalmazását javasoljuk.
40

Fúvókaajánlás: Hagyományos lapos sugarú fúvóka, minél kisebb haladási sebesség, hogy az elsodródás csökkenthető legyen. Szeles időben vagy 6 km/óra feletti haladási sebességnél anti-drift
(elsodródáscsökkentett, perdítőbetétes kivitel) vagy kompakt légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyomás
felett üzemeltetve.
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ÁLTALÁNOS ADATOK
40 g/l nikoszulfuron
Szulfonil-karbamidok (HRAC „B”)
Gyomirtó permetezőszer
ALS enzimek működésének gátlása révén
a fehérjeszintézis blokkolása
Olajalapú szuszpenzió koncentrátum (OD)
5 l-es műanyag kanna
I.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kukorica
(takarmány)

Károsító

Dózis (l/ha)

Permetlé (l/ha)

Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

magról kelő egyés kétszikű
gyomnövények

1,0

250–300

3–7 leveles állapot
(BBCH 13–17)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Takarmánykukoricában a készítményt annak 3–7 leveles fenológiai állapotában kell kipermetezni,
amikor a magról kelő egyszikű gyomnövények 1–3 levelesek. A magról kelő kétszikű gyomfajok
2–4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.
Szerves foszforsav-észterrel kezelt állományban csak a kezelést követő 7. nap elteltével
végezhető a gyomirtás.
Normál vetésváltás esetén legalább 20 cm mély szántást követően ősszel őszi búza vethető, illetve
a következő év tavaszán nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.
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Ha a készítménnyel kezelt kultúrnövény kipusztul, akkor a kezelt területre a szántást követően csak
kukorica vethető.
A nikoszulfuron hatóanyag a HRAC „B”, acetolaktát-szintetáz-működést gátló herbicidcsoporton belül
a szulfonil-karbamid hatóanyagcsoportba tartozik.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó gyomirtó szer a kukorica magról kelő egyszikű, valamint magról kelő kétszikű gyomnövényei ellen. A permetezést közepes cseppnagysággal (400–600 mikron) és 25–50 csepp/cm2 fedettséggel kell elvégezni. A túl apró cseppek fokozzák a kultúrnövény fedettségét és esetleges
perzselését, a túl nagy cseppek pedig megtapadnak a levél felületén és szintén erős perzselést
okozhatnak.
Védőtávolságok (m)
Felszíni vizektől

Földi

20

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapos sugarú fúvóka, kompakt kivitelben.

A Kideka Power és a Zeagran Top csomagok
leírása a 150–151., illetve a 164–165. oldalon található.

Ikanos
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engedélyokirat-változás várható

ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

100 g/l mezotrion
Triketonok (HRAC „F2”)
Gyomirtó permetezőszer
Plasztokinon-bioszintézis gátlása (HPPD-gátló)
Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
5 l-es műanyag kanna
II.
0 nap
2 év
Veszély
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kukorica (takarmány,
csemege)

Károsító
magról kelő kétszikű
gyomnövények

Dózis
(l/ha)
1,0–1,5

Permetlé Kezelés ideje (fenológiai
(l/ha)
állapot szerint)
200–300 kultúrnövény 2–8 leveles
fejlettségekor (BBCH 12–18)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Kukoricában (takarmány, csemege) a készítményt a kultúrnövény kelése után (posztemergensen),
annak 2–8 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2–6 valódi leveles fejlettségekor kell kijuttatni 1,0–1,5 l/ha dózisban.
Egyszikű gyomnövények ellen a kukoricában engedélyezett készítmények bármelyikével kombinálható az engedélyokiratukban meghatározott dózisokban, amennyiben az optimális kijuttatási
időpontok is egybeesnek.
Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának,
ha a készítmény kijuttatása július elseje előtt történt, a jó mezőgazdasági gyakorlat elveivel összhangban. Érzékeny kétszikű kultúra (cukorrépa, pillangóskultúrák, őszi káposztarepce, napraforgó
és zöldségfélék) termesztése legalább 15 cm mély szántás után javasolt. Kalászosok, angolperje és
olaszperje vetése szántás nélkül is lehetséges.
44

A kultúrnövény kipusztulása esetén kukorica, tavaszi árpa, mák vagy pohánka vethető.
Csemegekukoricában a készítmény használatára vonatkozóan a felhasználás előtt a fajtafenntartó véleményét is ki kell kérni.
A mezotrion hatóanyag a HRAC „F”, pigment-bioszintézist gátló herbicidcsoporton belül az „F2”
plasztokinon-bioszintézist gátló (4-HPPD-gátló) hatású triketonok hatóanyagcsoportba tartozik.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó gyomirtó szer, amely a kukorica magról kelő kétszikű gyomnövényei ellen használható
fel. Kijuttatása akkor indokolt, amikor a gyomnövények kikeltek, de nagyságuk nem haladja meg a
2–6 leveles fejlettséget. Ilyenkor még nem fedik egymást a levelek, és a permetlé fedettségét biztosítani lehet minden növényen. A kijuttatást közepes cseppnagysággal (250–400 mikron) és 25–40
csepp/cm2 fedéssel ajánlatos elvégezni. 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!
Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapos sugarú fúvóka, hagyományos vagy kompakt kivitelben.

A Kideka Power csomag leírása a 150–151. oldalon található.

Kideka
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

750 g/l MCPA
Fenoxi-alkán-karbonsav típusú, auxin hormon
analóg (HRAC „O”)
Gyomirtó permetezőszer
Növényi növekedési hormon túladagolása
révén anyagcserezavar előidézése,
növekedésgátlás
Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)
5 l-es műanyag kanna
I.
0 nap
3 év
Veszély
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Mérsékelten veszélyes
Légi kijuttatás kalászos-, lenkultúrákban
40–60 l/ha vízmennyiséggel

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kalászosok (őszi búza, őszi és tavaszi
árpa, zab, rozs, tritikálé, fénymag, köles)
rizs
rét-legelő
rost- és olajlen
szőlő, gyümölcsös
(4 évesnél idősebb)
római kamilla

Károsító

Dózis (l/ha)

Permetlé (l/ha)

kétszikű gyomok

0,8–1,0

200–300

kétszikű gyomok
kétszikű gyomok
kétszikű gyomok
kétszikű gyomok

0,8–1,0
1,2–1,4
0,4–0,5
0,8–1,0

200–300
300–400
300
300–400

kétszikű gyomok

0,6–0,8

300–400

É.v.i. (nap)

előírás
szerinti
felhasználás
esetén
korlátozás
nincs

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Kalászosokban (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé, fénymag), valamint köleskultúrában a készítmény a kultúrnövény 4–6 leveles korától a szárba indulás kezdetéig (BBCH 30), vala46

mint három szárcsomós állapotot követően (BBCH 33) a zászlós levél kiterüléséig (BBCH 39) alkalmazható. Egy, kettő és három szárcsomós (BBCH 31–33) állapotban nem alkalmazható. A gyomosodás mértékétől függően tavaszi gabonában 0,8 l/ha, őszi gabonában 0,8–1,0 l/ha mennyiséget
kell felhasználni. A kezelés optimális időpontja a kétszikű gyomnövények 2–4 leveles stádiuma.
Rizskultúrában a készítmény a kultúrnövény 3 leveles állapotától 15–20 cm-es fejlettségéig,
szárba indulás kezdetéig (BBCH 30) 0,8–1,0 l/ha mennyiségben alkalmazható.
Rét és legelő területen a kezelést tavasszal, a gyomok intenzív növekedési szakaszában –
5–10 cm-es növénymagasság mellett – kell végrehajtani. A tapadás elősegítése céljából adalékanyag alkalmazható.
Rost- és olajlenkultúrákban a készítményt a kultúrnövény 8–12 cm-es fejlettségénél, 8 leveles
állapotig (BBCH 18) kell kijuttatni, durva cseppek (250–300 mikron) formájában. Csapadékos időjárás
esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes nap után végezzük.
Négyévesnél idősebb telepítésű szőlőben a kezelést a bogyók borsó nagyságú fejlettsége
(BBCH 75) után, 0,8–1,0 l/ha dózisban, 300–400 l/ha vízzel kell végrehajtani, durva cseppek
(300–400 mikron) alkalmazásával. A permetezést úgy kell végezni, hogy a permetlé a kultúrnövény
zöld részére ne jusson, mert károsodást idézhet elő. Az eljárás csak sorkezeléssel alkalmazható.
Négyévesnél idősebb telepítésű gyümölcsösök esetében a virágzás előtt (BBCH 59) vagy
gyümölcskötődés (BBCH 70) után 0,8–1,0 l/ha mennyiségben kell alkalmazni, a szőlőnél leírt módon.
A római kamilla 5–10 cm magas állományában, 8 leveles állapotig (BBCH 18) 0,6–0,8 l/ha dózisban, 300–400 l/ha vízzel kell a szert kipermetezni.
A készítmény nem hatásos a poloskafű (Bifora radians), madárhúr (Cerostium spp.), füstike (Fumaria spp.), galaj (Galium spp.), gólyaorr (Geranium spp.), árvacsalán (Lamium spp.), székfű (Matricaria spp.), tyúkhúr (Stellaria spp.), pipitér (Anthemis spp.) gyomnövények ellen.
A kezelés után 3 órán belül lehulló csapadék a szer hatását csökkentheti.
A készítmény elsodródásának megakadályozására fokozott figyelmet kell fordítani!
Légi kijuttatás: kalászos- (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé), köles-, rizs-, valamint
rost-, len- és olajlenkultúrákban a szárba indulás kezdetéig (BBCH 30) engedélyezett. Rét és
legelő területen, szőlőben, gyümölcsösökben, valamint rómaikamilla-kultúrában a légi kijuttatás
nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Hormonhatású, felszívódó hatóanyagú gyomirtó szer, amely a kétszikű gyomnövények ellen fejti ki
hatását. Ha önmagában alkalmazzák, a közepes cseppnagyság, 400–600 mikronos cseppméret
használata ajánlatos. Gabona gyomirtására használva fontos, hogy a permetlé fedettsége ne
legyen túl magas a gabona levelén. Ehhez az szükséges, hogy a normál idejű permetezéskor a
gabona ne legyen nagyobb 20–25 cm-esnél. Ha késői permetezésre használják a készítményt,
a cseppnagyságot lehet csökkenteni 250–400 mikronosra, így a cseppszám növekszik, eléri a
40–50 db/cm2-t. A késői alkalmazásnál nagyon fontos, hogy a permetlé elsodródását meggátolják.
Szélcsendes időben kell a permetezést elvégezni.
Védőtávolságok (m):
Felszíni vizektől
Nem mezőgazdasági területeken lévő nem célnövényektől

Földi

Légi

20
–

40
20

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapos sugarú fúvóka hagyományos vagy kompakt kivitelben.

Mecomorn 750 SL
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ÁLTALÁNOS ADATOK
200 g/kg metszulfuron-metil
Szulfonil-karbamidok (HRAC „B”)
Gyomirtó permetezőszer
ALS enzimek működésének gátlása révén
a fehérjeszintézis blokkolása
Vízben diszpergálható granulátum (WG)
75 g-os műanyag flakon
I.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
búza (őszi),
árpa (őszi)
vasúti pályatestek
erdészet

Károsító
magról kelő kétszikű
gyomnövények
totális gyomirtás
bálványfa (Ailanthus
altissima) sarjak

Dózis (g/ha)
20–30

Permetlé (l/ha)
200–300

60–100
0,32% töménységben

300–400
–

É.v.i. (nap)
rendeltetésszerű
felhasználásnál nincs
korlátozás

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kezelések
maximális
száma

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)

búza (őszi),
árpa (őszi)

1

–

erdészet

1

–

Kultúra
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Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)
bokrosodás kezdetétől
bokrosodás végéig
(BBCH 21–29)
tápanyagforgalom megindulásától a tápanyagforgalom
leállásáig kéregkenéssel

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény kizárólag tavasszal, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Őszi búza, őszi árpa kultúrákban a készítményt tavasszal, posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől a bokrosodás végéig. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 leveles korukban, a ragadós galaj 1–3 levélörvös fejlettségekor a legérzékenyebb a
készítményre. A gyomirtó hatás növelésére a permetléhez hatásfokozó adalékanyagot kell keverni.
Galaj (Galium aparine) erős fertőzése esetén vagy fejlettebb egyedek ellen fluroxipir hatóanyagú
készítménnyel, kombinációban célszerű kijuttatni.
Vasúti pályatestek totális gyomirtására a glifozát hatóanyagú készítmények engedélyokiratukban meghatározott magasabb dózisával kombinációban kell alkalmazni, posztemergensen kijuttatva. Hatásfokozó adalékanyag hozzáadásával a gyomirtó hatás növelhető. Erős gyomosodásnál, fejlettebb gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni.
Utóvetemény: A készítmény kijuttatását követően ugyanabban az évben csak őszi kalászosok
és őszi káposztarepce vethető. Őszi káposztarepce csak a 6,5-nél alacsonyabb pH-értékű talajokon, a készítménnyel való kezelést követő 120 nap után, mélyszántást követően vethető, és ha a készítmény kijuttatása után a vegetációs idő nem volt hosszan aszályos. A vegetációs idő alatti hosszú
szárazság, aszály esetén a metszulfuron-metil hatóanyag gátolt lebomlása miatt az őszi káposztarepce károsodást szenvedhet.
A készítménnyel kezelt kalászos betakarítását követő év tavaszán bármely szántóföldi kultúra
vethető, cukorrépa kivételével. Zöldség, dísz- és gyógynövények, gyümölcsösök telepítése, palántázása, illetve őszi mák vetése előtt kérje ki a gyártó cég munkatársainak véleményét!
A kultúrnövény kipusztulása esetén a kezelt területre csak kalászos gabona vethető.
Erdészeti területeken a készítmény felhasználható 0,32%-os koncentrációban az inváziós
bálványfa (Ailanthus altissima) ellen kéregkenéses technológiával, glifozát (diammónium só) hatóanyagú gyomirtó szerrel, a kéregkenéses technológiára kifejlesztett speciális adjuvánssal kombinációban. A készítmény a tápanyagforgalom megindulásától a leállásáig (május közepétől szeptember végéig) juttatható ki hosszú szárú ecset segítségével. Bálványfáknál a kenést az egy–három
éves sarjak (3-5 cm mellmagassági törzsátmérőjű) törzsén kell elvégezni térdmagasság és mellmagasság közötti magasságban, 30-40 cm hosszan a teljes körpaláston. A kezelt egyedek a kezelés után
2-3 hónappal vághatóak ki (nem javasolható ennél korábbi kivágásuk az erőteljes sarjképződés miatt).
A permetlékeverék készítéséhez először a glifozát hatóanyagú készítményt (5 liter) öntsük a 10
liter adjuvánst tartalmazó keverőedénybe, majd ehhez adjuk hozzá az 50 gramm Mezzo készítmény 750 ml vízzel elkészített szuszpenzióját.
A metszulfuron-metil hatóanyag a HRAC „B” herbicidcsoporton belül az acetolaktát-szintetázműködést gátló, szulfonil-karbamid hatóanyagcsoportba tartozik.
Kombinációs lehetőségek: Őszi búzában és őszi árpában tavasszal egynyári és évelő kétszikű
gyomok erős fertőzése esetén Mecomorn 750 SL® vagy U-46® M Plus 750 SL-lel kombinálva juttassuk ki.
Vasúti pályatestek totális gyomirtására Amega Up® 4,0–5,0 l/ha-os dózisával kombinálható.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó gyomirtó szer. Hatása elsősorban a kétszikű gyomnövényekre terjed ki. A permetezést
finom porlasztással, 250–400 mikronos cseppnagysággal kell elvégezni, lehetőleg elérve a
35–50 cseppet cm2-enként.
Fúvókaajánlás: Lapos sugarú anti-drift (elsodródáscsökkentett, perdítőbetétes kivitelű) vagy kompakt
légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyomás felett üzemeltetve. A nem célnövények védelme érdekében elsodródáscsökkentő szórófej használata javasolt.
Mezzo
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

750 g/kg tribenuron-metil
Szulfonil-karbamidok (HRAC „B”)
Gyomirtó permetezőszer
ALS enzimek működésének gátlása révén
a fehérjeszintézis blokkolása
Vízben diszpergálható granulátum (WG)
0,1 kg-os műanyag flakon
I.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra

Károsító

magról kelő
őszi és tavaszi
kétszikű gyomok,
kalászosok
mezei acat
(őszi búza, őszi
árpa, tavaszi
árpa, zab, rozs,
tritikálé)

Kezelések
maximális
száma

Dózis
(g/ha)

Permetlé
(l/ha)

1

10–25

200–300

Az utolsó kezelés
időpontja (fenológiához viszonyítva)
a zászlós levél
megjelenése (BBCH 37),
zab: 2 nóduszos állapotig
(BBCH 32)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény őszi és tavaszi kalászosokban tavasszal, a fagyok megszűnését követően a kalászosok zászlós leveles koráig (zab esetében 2 nóduszig) alkalmazható. A kezelés időpontját és dózisát
a gyomnövények fejlettsége és a gyomfajok összetétele határozza meg. A magról kelő kétszikű
gyomnövények 2–4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre, Galium aparine
(ragadós galaj) esetében annak 2–3 levélörvös állapotában van a kezelés optimális időpontja, Cirsium arvense (mezei acat) ellen a gyomnövény tőlevélrózsás állapotában kell a kezelést végrehajtani.
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Cirsium arvense, valamint 2–4 valódi levelesnél fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni.
A hatásfokozás érdekében a permetléhez permetezőszer-segédanyag (nedvesítőszer)
hozzáadása szükséges.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó gyomirtó szer. Hatása elsősorban a kétszikű gyomnövényekre terjed ki. A permetezést
finom porlasztással, 150–200 mikronos cseppnagysággal kell elvégezni, lehetőleg elérve a 35–50
cseppet cm2-enként.
A terméket nem javasolt olyan kalászosban felhasználni, amely szárazság, vízállás, víznyomás, alacsony hőmérséklet, rovarkártétel, tápanyag- vagy mészhiány vagy egyéb a növény növekedését
akadályozó tényezők miatt stresszállapotba került.
Az árvakelésű, tribenuron-metil-toleráns napraforgó mint gyomnövény elleni kezeléseket olyan készítménnyel javasoljuk elvégezni, melynek hatásmechanizmusa nem az ALS enzim gátlásán alapszik, így például MCPA, 2,4-D hatóanyagú gyomirtó szerek használatát ajánljuk.
Védőtávolságok (m)
Felszíni vizektől
Nem mezőgazdasági területeken lévő nem célnövényektől

Földi
5
5

Fúvókaajánlás: Lapos sugarú anti-drift (elsodródáscsökkentett, perdítőbetétes kivitelű) vagy kompakt
légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyomás felett üzemeltetve. A nem célnövények védelme érdekében
elsodródáscsökkentő szórófej használata javasolt.

Nuance 750 WG
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag

500 g/kg tifenszulfuron-metil
+ 250 g/kg tribenuron-metil
Szulfonil-karbamidok (HRAC „B”)
Gyomirtó permetezőszer
ALS enzimek működésének gátlása révén
a fehérjeszintézis blokkolása
Vízben diszpergálható granulátum (WG)
0,1 kg-os műanyag flakon
I.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra

Károsító

magról kelő
őszi és tavaszi
kétszikű
kalászosok
(őszi búza, őszi gyomnövények,
mezei acat
és tavaszi árpa,
rozs, zab,
tritikálé)

Kezelések
maximális
száma

Dózis
(g/ha)

Permetlé
(l/ha)

Az utolsó kezelés
időpontja (fenológiához viszonyítva)

1

40–60

200–250

a zászlós levél állapotig
(BBCH 39),
zab: 2 nóduszos állapotig
(BBCH 32)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Őszi és tavaszi kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) a készítmény tavasszal, a fagyok megszűnését követően a kalászosok zászlós leveles koráig (zab esetében 2 nóduszig) alkalmazható. A kezelés időpontját és dózisát a gyomnövények fejlettsége és a
gyomfajok összetétele határozza meg. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles
korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Ragadós galaj (Galium aparine) esetében annak
2–3 levélörvös állapotában van a kezelés optimális időpontja. Erős ragadósgalaj-fertőzés esetén
vagy fejlettebb egyedek ellen fluroxipir hatóanyagú készítmény 75–125 g hatóanyag/ha dózisával
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kombinációban célszerű kijuttatni. Egyszikű, illetve évelő kétszikű gyomok fertőzése esetén ellenük
hatékony kombinációs partner alkalmazása szükséges.
Mezei acat (Cirsium arvense), valamint 2–4 valódi levelesnél fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó gyomirtó szer. Hatása elsősorban a kétszikű gyomnövényekre terjed ki. A permetezést
finom porlasztással, 150–200 mikronos cseppnagysággal kell elvégezni, lehetőleg elérve a
35–50 cseppet cm2-enként.
Az árvakelésű, tribenuron-metil-toleráns napraforgó mint gyomnövény elleni kezeléseket olyan készítménnyel javasoljuk elvégezni, melynek hatásmechanizmusa nem az ALS enzim gátlásán alapszik, így például MCPA, 2,4-D hatóanyagú gyomirtó szerek használatát ajánljuk.
Ha a Nuance Supert fluroxipir hatóanyagú készítménnyel kombinálja, és a tervezett kezelés előtt
vagy után 24 óra tartós lehűlés várható (+8 °C), akkor a permetezést halassza el! A Nuance Super,
illetve annak tankkeveréke fluroxipir hatóanyagú készítménnyel kijuttatható fungicidekkel egy
menetben. Ne juttassa ki a Nuance Supert, ha a levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint +8 °C.
Védőtávolságok (m)
Felszíni vizektől
Nem mezőgazdasági területeken lévő nem célnövényektől

Földi
5
5

Fúvókaajánlás: Lapos sugarú anti-drift (elsodródáscsökkentett, perdítőbetétes kivitelű) vagy kompakt
légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyomás felett üzemeltetve. A nem célnövények védelme érdekében elsodródáscsökkentő szórófej használata javasolt.

A Nuance SuperB csomag leírása a 152–153. oldalon található.
A Nuance SuperB gyűjtőcsomag Mystic Pro 500 gombaölő és Sumi Alfa 5 EC
rovarölő szerrel együtt, Nuance SuperB Full csomagban is beszerezhető.
A csomag leírása a 154–155. oldalon található.

Nuance Super
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

310 g/l diklórprop-p + 160 g/l MCPA
+ 130 g/l mecoprop-p
Fenoxi-alkán-karbonsav típusú, hormonhatású
hatóanyagok (HRAC „O”)
Gyomirtó permetezőszer
Növényi növekedési hormon túladagolása
révén anyagcserezavar előidézése,
növekedésgátlás
Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)
5 l-es műanyag kanna
I.
0 nap
3 év
Veszély
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
őszi és tavaszi
kalászosok

Károsító
magról kelő és évelő
kétszikű gyomnövények

Dózis (l/ha)
1,5–2,0

Permetlé (l/ha)
200–300

É.v.i. (nap)
előírás
szerinti
felhasználás

esetén
nincs
korlátozás
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítményt a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől a bokrosodás végéig, szárba indulás
kezdetéig lehet felhasználni. Az Optica Trio eredményesen alkalmazható a kalászosokban előforduló, nehezen irtható kétszikű gyomnövények ellen: ragadós galaj, szikfűfélék, pipitérfélék, keserűfűfélék, veronikafélék, árvakelésű napraforgó, mezei acat, apró szulák stb.
A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles állapotukban, a ragadós galaj (Galium
aparine) 2–4 levélörvös stádiumban, a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotában a
legérzékenyebb a készítményre.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Hormonhatású, felszívódó hatóanyagú készítmény. A széles levelű, kétszikű gyomnövények ellen
használható. Közepes cseppnagysággal, 400–600 mikronos cseppekkel kell kijuttatni. A cseppszám 15–25 csepp/cm2 lehet.
Védőtávolságok (m):

Felszíni vizektől
Nem mezőgazdasági területeken lévő nem célnövényektől

Földi
5
5

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapos sugarú fúvóka hagyományos vagy kompakt kivitelben.

Optica Trio
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

50 g/l floraszulam
Szulfonil-karbamidok (HRAC „B”)
Gyomirtó permetezőszer
ALS enzimek működésének gátlása révén
a fehérjeszintézis blokkolása
Szuszpenzió koncentrátum (SC)
0,5 l-es műanyag flakon
II.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra

Károsító

Dózis
(l/ha)

Permetlé
(l/ha)

Kezelés ideje
(fenológiai állapot
szerint)

200–300

3 leveles állapottól kétnó-

tavaszi kalászosok
(tavaszi árpa, zab)

magról kelő kétszikű
gyomnövények

0,1

őszi kalászosok
(őszi búza, őszi árpa,
rozs, tritikálé)

magról kelő kétszikű
gyomnövények

0,1

duszos állapotig
(BBCH 13–32)
200–300 3 leveles állapottól zászlós
levél kiterüléséig
(BBCH 13–39)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges.
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Tavaszi kalászosokban (tavaszi árpa, zab) a kultúrnövény 3 leveles állapotától kétnóduszos
fejlettségig lehet kijuttatni a készítményt.
Őszi kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikálé) tavaszi kijuttatással, a kultúrnövény 3 leveles állapotától a zászlós levél kiterüléséig lehet kijuttatni a készítményt.
A ragadós galaj 2–4 levélörvös, az egyéb magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.
A floraszulam hatóanyag a HRAC „B”, acetolaktát-szintetáz-működést gátló herbicidcsoporton belül
a triazol-pirimidin-szulfonanilid hatóanyagcsoportba tartozik.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó gyomirtó szer. Hatása elsősorban a kétszikű gyomnövényekre terjed ki. A permetezést
finom porlasztással, 250–400 mikronos cseppnagysággal kell elvégezni, lehetőleg elérve a
35–50 cseppet cm2-enként.
Védőtávolságok (m)

Felszíni vizektől
Nem mezőgazdasági területeken lévő
nem célnövényektől

Földi
10 (növényzettel borított [zárt gyep])
5 (50%-os elsodródáscsökkentő szórófej
alkalmazása esetén biztonsági övezet
megtartása nem szükséges)

Fúvókaajánlás: Lapos sugarú anti-drift (elsodródáscsökkentett, perdítőbetétes kivitelű) vagy kompakt
légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyomás felett üzemeltetve. A nem célnövények védelme érdekében
elsodródáscsökkentő szórófej használata javasolt.

Saracen
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engedélyokirat-kiterjesztés várható

ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

500 g/l diflufenikán + 50 g/l floraszulam
Karotinoid bioszintézis gátlók (HRAC „F1”)
+ szulfonil-karbamidok (HRAC „B”)
Gyomirtó permetezőszer
ALS enzimek működésének gátlása révén a fehérjeszintézis blokkolása, valamint a karotinoidbioszintézis gátlásán keresztüli fehérítő hatás
Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
0,5 l-es műanyag flakon
II.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
őszi búza, tavaszi
búza, őszi árpa,
tavaszi árpa

Károsító
magról kelő kétszikű
gyomnövények

Dózis
(l/ha)

Permetlé
(l/ha)

Kezelés ideje
(fenológiai állapot
szerint)

0,1

200–300

bokrosodás kezdetétől
kétnóduszos állapotig
(BBCH 21–32)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges.
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Őszi búza, tavaszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa kultúrákban tavaszi kijuttatással, a kultúrnövény
bokrosodásának kezdetétől kétnóduszos állapotáig lehet kijuttatni a készítményt 0,1 l/ha dózisban.
A ragadós galaj 2–4 levélörvös, az egyéb magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.
A főnövény kipusztulása esetén a kezelt területre legalább 20 cm mély talajművelést követően tavaszi búza, tavaszi árpa vagy zab vethető.
Normál vetésváltás esetén a kezelt kalászos betakarítását követően ugyanabban az évben kalászosokat, őszi káposztarepcét és lóbabot szabad vetni, továbbá káposztaféléket szabad palántázni.
A készítmény kijuttatását követő évben kalászosok, őszi káposztarepce, lóbab, borsó, cukorrépa,
burgonya és kukorica vethető, illetve káposztafélék palántázhatók.
A floraszulam hatóanyag a HRAC „B”, acetolaktát-szintetáz működést gátló herbicidcsoporton belül
a triazol-pirimidin-szulfonanilid hatóanyagcsoportba tartozik, a diflufenikán hatóanyag pedig a
HRAC „F” herbicidcsoporton belül az „F1” karotinoid-bioszintézist gátló herbicidek (fitoén dezaturázok)
közé sorolható.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó gyomirtó szer. Hatása elsősorban a kétszikű gyomnövényekre terjed ki. A permetezést
finom porlasztással, 250–400 mikronos cseppnagysággal kell elvégezni, lehetőleg elérve a
35–50 cseppet cm2-enként.
Védőtávolságok (m)

Felszíni vizektől
Nem mezőgazdasági területeken lévő
nem célnövényektől

Földi
10 (növényzettel borított [zárt gyep])
10

Fúvókaajánlás: Lapos sugarú anti-drift (elsodródáscsökkentett, perdítőbetétes kivitelű) vagy kompakt
légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyomás felett üzemeltetve. A nem célnövények védelme érdekében
elsodródáscsökkentő szórófej használata javasolt.

A Saracen Delta+Mystic 250 EW csomag leírása a 156–157. oldalon
található.
Saracen Delta
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

300 g/l szulkotrion
Triketonok (HRAC „F2”)
Gyomirtó permetezőszer
Plasztokinon-bioszintézis gátlása (HPPD-gátló)
Szuszpenzió koncentrátum (SC)
5 l-es műanyag kanna
II.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kukorica
(takarmány, vetőmag,
csemege)

Károsító
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények

Dózis
(l/ha)
1,5

Permetlé
(l/ha)

Az utolsó kezelés
időpontja (fenológiához viszonyítva)

250–300 a kultúrnövény 25-30 cm-es
átlagos magassága
(BBCH 17)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges.
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel!
A készítmény a kukorica (takarmány, vetőmag, csemege) 3–5 leveles korától juttatható ki, ameddig
a kezelt kukorica átlagos magassága nem haladja meg a 25-30 cm-t. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles, a magról kelő egyszikűek 1–3 leveles állapotukban a legérzékenyebbek a készítményre. Hatásfokozás céljából a permetléhez adalékanyag hozzáadása javasolt.
Vetőmag-előállításban, csemegekukoricában való alkalmazásakor a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni!
A főnövény kipusztulása esetén csak kukorica vethető. A készítménnyel történő kezelést
követően 90 nap elteltével bármilyen növény vethető. Szárazságtól, víznyomástól vagy
egyéb stresszhatástól legyengült kukoricát tilos kezelni!
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Markáns tartamhatással rendelkező, felszívódó gyomirtó szer, amely a kukorica magról kelő gyomnövényei ellen használható fel. Kijuttatása akkor indokolt, amikor a gyomnövények kikeltek, de nagyságuk nem haladja meg a 2–6 leveles fejlettséget. Ilyenkor még nem fedik egymást a levelek, és a
permetlé fedettségét biztosítani lehet minden növényen. A kijuttatást közepes cseppnagysággal
(200–300 mikron) és 25–40 csepp/cm2 fedéssel ajánlatos elvégezni. 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! Fenyércirokkal fertőzött területen más hatóanyaggal (nikoszulfuron) kombinálható a jobb hatás elérése érdekében.
Védőtávolságok (m)

Felszíni vizektől
Nem mezőgazdasági területen lévő nem célnövényektől

Földi
5
5

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapos sugarú fúvóka, hagyományos vagy kompakt kivitelben.

Sulcogan
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

400 g/l MCPB
Fenoxi-alkán-karbonsav típusú, auxin hormon
analóg (HRAC „O”)
Gyomirtó permetezőszer
Növényi növekedési hormon túladagolása
révén anyagcserezavar előidézése,
növekedésgátlás
Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)
5 l-es műanyag kanna
I.
0 nap (száradásig)
3 év
Veszély
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Közepesen veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
zöldborsó,
szárazborsó

Károsító

Dózis
(l/ha)

Permetlé
(l/ha)

magról kelő és évelő 2,0–4,0 300–400
kétszikű gyomnövények

Kezelés ideje
(fenológiai állapot
szerint)
10-15 cm-es fejlettségi
állapotban, 3 leveles
állapottól a hajtásmegnyúlás kezdetéig
(BBCH 13–30)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 28 nap.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!
Borsóban a készítményt a kultúrnövény 10-15 cm-es fejlettségi állapotában (3 leveles fejlettségi állapotától a szárba indulás kezdetéig) kell kijuttatni, magról kelő és évelő kétszikű gyomokkal fertőzött
területeken 2,0–4,0 l/ha dózisban.
A készítmény a következő gyomnövények ellen jó hatékonyságú: libatopfajok (Chenopodium spp.),
mezei acat (Cirsium arvense) és csorbókafajok (Sonchus spp.).
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Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) mérsékelten érzékeny a készítményre.
Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes nap elteltével lehet végezni.
A túl korai vagy késői kezelés a kultúrát károsíthatja. Optimális időben végzett kezelésnél is megfigyelhető enyhe torzulás, csavarodás, illetve a borsó vegetációs ideje meghosszabbodhat.
Az MCPB hatóanyag a HRAC „O”, hormonhatású herbicidek herbicidcsoporton belül a fenoxi-alkánkarbonsavak hatóanyagcsoportba tartozik.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
A permetezést nagy cseppekkel (200–400 mikron), alacsony nyomásra beállított géppel végezzük.
A kezelést lehetőség szerint 20 Celsius-fok alatti hőmérsékleten kell elvégezni. A fokozott fitotoxicitás
veszélye miatt 25 oC felett tilos a Tropotox XT-vel permetezni! Melegebb, a növényekre kedvező időjárás
esetén gyorsabban, hűvös idő esetén lassabban jelentkeznek a tünetek. Csapadékos idő után csak a
teljesen regenerálódott, ép viaszréteggel borított borsó kezelhető (2-3 nap várakozás). Ugyancsak
ne kezeljük a borsót, ha éjszakai fagyveszély van, illetve az állományt előzetesen fagy vagy köd
károsította. A kezelést követő 3-4 órán túli csapadék a hatékonyságot gyakorlatilag nem csökkenti.
A Tropotox XT 2 l/ha adagban kombinálható bentazon (960 g/ha) hatóanyag-tartalmú készítményekkel. Felületaktív anyagokkal vagy azt tartalmazó készítményekkel ne kombináljuk!
Konzervborsó kezelése esetén ajánlott a fajtatulajdonossal konzultálni az esetleges fajtaérzékenységgel kapcsolatban.
Védőtávolságok (m)

Felszíni vizektől

Földi
5

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapos sugarú fúvóka hagyományos vagy kompakt kivitelben.

A Tropotox XT+Tazer 250 SC csomag leírása a 162–163. oldalon található.

Tropotox XT
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engedélyokirat-változás várható

ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

90 g/l bromoxinil + 250 g/l terbutilazin
Benzonitrilek (HRAC „C3”) + triazinok (HRAC „C1”)
Gyomirtó permetezőszer
Légzési anyagcserét szétkapcsoló hatású,
fotoszintézis-gátló kontakt hatás, valamint
fotoszintézis-gátló szisztémikus hatás
Vizes szuszpo-emulzió (SE)
5 l-es műanyag kanna
I.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kukorica
(takarmány)

Károsító

Dózis (l/ha)

Permetlé (l/ha)

Kezelés ideje
(fenológiai
állapot szerint)

magról kelő kétszikű
gyomok

2,0–3,0
1,0–2,0
kombinációban

250–300

a kukorica
3 leveles
fejlettségétől
6 leveles
állapotáig
(BBCH 13–16)

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható.
A készítményt a kukorica (takarmány) kelése után posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 3
leveles fejlettségétől 6 leveles állapotáig. A kijuttatási időpont megválasztásakor a gyomnövények
fejlettsége az irányadó. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles állapotukban a
legérzékenyebbek a készítményre. Egyszikű gyomfajok ellen a kukoricában engedélyezett egyszikűirtó készítményekkel kombinálható, azok engedélyokiratában meghatározott paramétereik
szerint.
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Amennyiben kukorica gyomirtására nikoszulfuron vagy mezotrion hatóanyagú készítménnyel tankkombinációban kerül alkalmazásra, akkor a Zeagran 340 SE 1,0–2,0 l/ha-os dózisban is kijuttatható.
Az első kombinációban a nikoszulfuron engedélyezett, legalább 40 g hatóanyag/ha dózisával, a
másik kombinációban a mezotrion engedélyezett dózisával kombinálva kell kijuttatni a készítményt.
Szerbtövisfajok (Xanthium spp.) ellen a kombinációkban minden esetben a magasabb, 2,0 l/ha dózisban kell kijuttatni a készítményt. Nikoszulfuron hatóanyagú gyomirtó szerekkel kombinációban
parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) és selyemmályva (Abutilon theophrasti) ellen is a magasabb
dózis (2,0 l/ha) alkalmazása szükséges.
Ne kezeljen közvetlenül eső után! A kultúrnövény levelén a viaszréteg kialakulásához
1–2 nap szükséges. Ne kezeljen tartósan hűvös időjárás esetén vagy ha a kezelést követően tartósan hűvös, csapadékos időjárás várható! Más növényvédő szerrel történő keverés esetén keverési
próbált kell végezni.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.
A terbutilazin hatóanyag a HRAC „C” herbicidcsoporton belül a szimmetrikus triazinok hatóanyagcsoportba sorolható, a bromoxinil hatóanyag a HRAC „C” herbicidcsoporton belül a 4-hidroxi-benzonitril hatóanyagcsoportba tartozik.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges (120 nap).

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Kontakt és felszívódó gyomirtó hatóanyagok kombinációja. Kukorica gyomirtására használható,
főleg kétszikű gyomnövények ellen, a magról kelő egyszikű gyomnövények elleni mellékhatással.
Kijuttatása akkor indokolt, amikor a gyomnövények már kikeltek, de még nem túl fejlettek, azaz nem
árnyékolják egymás lombozatát. A permetezést közepes cseppnagysággal, (400–600 mikron) és
25–50 csepp/cm2 fedettséggel kell elvégezni. A túl apró cseppek fokozzák a kultúrnövény
fedettségét és esetleges perzselését, a túl nagy cseppek pedig megtapadnak a levél felületén és
szintén erős perzselést okozhatnak. A Zeagran 340 SE készítményt nem ajánlatos eső után rövid
idővel, erős napsütésben vagy erősen szeles időben permetezni. A sérült levelű vagy gyenge
viaszréteggel védett kukoricanövény erősebben károsodhat. A sebzések és lekopott viaszréteg
felépülésére 3–4 napot ajánlatos várni.
Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapos sugarú fúvóka, kompakt kivitelben.

A Kideka Power és a Zeagran Top csomagok leírása
a 150–151., illetve a 164–165. oldalon található.

Zeagran 340 SE
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BLOSSOM PROTECT
ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

5x109 CFU/g Aureobasidium pullulans (DSM
14940 [CF10] és DSM 14941 [CF40] törzsek)
Élő szervezetet tartalmazó, kontakt hatású biológiai készítmény (FRAC-kód: nem besorolt)
Baktérium- és gombaölő permetezőszer
A növény felületén a kórokozó gombák antagonistájaként viselkedve verseng az élettérért
és a tápanyagokért
Vízben diszpergálható granulátum (WG)
1,5 kg-os műanyag flakon
III.
0 nap
20 ºC-on 18 hónap, 8 ºC-on 30 hónap
–
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Biotermelésben felhasználható termék a
834/2007/EK rendelet előírásainak megfelelően

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
almatermésűek
(alma, körte, birs,
naspolya)
1 m-es
2 m-es
3 m-es vagy
magasabb
lombkorona
almatermésűek
(alma, körte, birs,
naspolya)
1 m-es
2 m-es
3 m-es vagy
magasabb
lombkorona
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Károsító
tűzelhalás

tárolási betegségek
(Penicillium spp., Botrytis
spp., Monilia sp. stb.)

Dózis (kg/ha)

Permetlé (l/ha)

0,75–1,25
1,25–1,75
1,75-2,25

500–600
700–800
900–1500

0,5–0,8
0,8–1,2
1,2–1,5

500–600
700–800
900–1500

É.v.i. (nap)

előírás
szerinti
felhasználás
esetén nincs
korlátozás

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra

Károsító

almatermésűek (alma,
körte, birs, naspolya)

tűzelhalás

almatermésűek (alma,
körte, birs, naspolya)

tárolási
betegségek

Kezelések
maximális
száma (év)
5

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)
1

4

2

Kezelés ideje
(fenológiai állapot
szerint)
virágzás kezdetétől
(BBCH 61)
50%-os sziromhullásig
(BBCH 67)
érés kezdetétől
(BBCH 81) fogyasztásra
érettségig (BBCH 89)

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) 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. Öt
kezelés elhúzódó virágzásban szükséges. Előrejelző rendszer (pl. MaryblytTM, BILLING) adatainak
figyelembevételekor a permetezéseket a fertőzés várható bekövetkezéséhez képest 1-2 nappal korábban kell elvégezni.
Tárolási betegségek ellen a készítményt a gyümölcsérés időszakában preventív jelleggel javasolt
kijuttatni, a fertőzési nyomástól függően 2–10 napos időközökkel.
A dózist és a permetlé mennyiségét a kezelt fák koronaméretéhez szükséges igazítani. Minden esetben törekedni kell a virágok, illetve a termések egyenletes és teljes permetléfedésére.
A permetezéshez használt víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 25 °C-ot. A készítményt adagolás előtt alaposan fel kell rázni. Az elkészített szuszpenziót 8 órán belül szükséges felhasználni.
Blossom Protect

67

Tűzelhalás ellen a készítmény bekeverése előtt a permetezésre használt víz kémhatását pH 3,5–4,0
értékre kell beállítani citromsavalapú puffer segítségével.
A készítmény gombaölő szerekkel általában nem keverhető. A nem kompatibilis készítmények használata esetén a virágzás idején a készítménnyel végzett kezelés előtt 1 napos, azt követően
3 napos időközt, az érés időszakában végzett kezelések előtt és után 3 napos időközt szükséges
betartani. A kompatibilitási lista a gyártó honlapján található.
A permetezések előtt a permetezőgépet alaposan ki kell tisztítani. Az alkalmazás során törekedni
kell a folyamatos keverés biztosítására.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
A Blossom Protect kétféle módon hatásos a tűzelhalás baktériuma ellen:
1. A kijuttatott Aureobasidium pullulans gomba rendkívül gyors szaporodása révén elfoglalja az
Erwinia amylovora fertőzési helyeit, ezáltal kiszorítja kórokozót.
2. A permetlé alacsony pH-ja révén (3,5–4,0 pH) a fertőzési helyek kémhatását eltolja a tűzelhalás
kórokozója számára nem optimális tartományba.
A Blossom Protect kijuttatása során a szermennyiséget és a permetlé-adagolást a kezelendő lombkorona magasságához kell igazítani. 2 m-es lombkorona-magasságnál 1,0 kg/ha Blossom Protect
1000 l/ha vízben (0,1% koncentráció) kijuttatva ad megfelelő hatást. A lombkorona alacsonyabb vagy
magasabb állománya esetén méterenként 0,5 kg/ha Blossom Protect és 500 l/ha vízben elkészített
permetlé hozzáadása vagy csökkentése jelenti a kiadandó permetlémennyiséget.
A permetezést axiálventilátoros permetezőgéppel, 2,0–4,0 bar nyomáson, 30 000–60 000 m3/h
légmennyiséggel, 100–150 m/sec légáramsebességgel, a lombkorona megfelelő szintjére irányítva
ajánlatos elvégezni. A szórószerkezeten eltérő méretű szórófejbetétek elhelyezésére van szükség.
Így érhető el, hogy a nagyobb lombfelületű részek több, a kisebb felületű részek kevesebb permetet
kapjanak. Fontos teendő a szórás irányának és intenzitásának meghatározása. Virágzás idején
alacsony a lombkorona levélfedettsége, így feltétlenül fontos a permetlevet pontosan az érzékeny
részekre irányítani, mint a virágkezdemények és a virágok.
Elektrosztatikus permetezőfej felszerelésével javítható a permetlé fedettsége és csökkenthető a permetléveszteség.
Tűzelhalás elleni felhasználásakor a készítmény bekeverése előtt a permetezésre használt víz kémhatását pH 3,5–4,0 értékre kell beállítani, amit citromsavalapú, speciálisan erre a célra kifejlesztett
puffer, a Buffer Protect™ hozzáadásával érünk el.
Ügyeljen a korai riasztási rendszer előrejelzésére. A tűzelhalás tökéletes mérséklése nem minden
esetben érhető el. Ezért ha szükséges, figyelje a fertőzöttséget, és alkalmazzon metszést, távolítsa
el a fertőzött hajtásokat, esetleg a teljes növényt. Amennyiben lehetséges, a készítmény alkalmazásának időzítéséhez használja a MaryBlytTM vagy más fertőzés-előrejelző modellt.
Védőtávolságok (m)

Felszíni vizektől
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Földi
10 (elsodródásgátló szórófejjel 5)

Blossom Protect
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

5x109 db CFU/g Aureobasidium pullulans (DSM
14940 [CF10] és DSM 14941 [CF40] törzsek)
Élő szervezetet tartalmazó, kontakt hatású biológiai készítmény (FRAC-kód: nem besorolt)
Gombaölő permetezőszer
A növény felületén a kórokozó gombák antagonistájaként viselkedve verseng az élettérért és a
tápanyagokért
Vízben diszpergálható granulátum (WG)
400 g-os műanyag flakon
III.
0 nap
20 ºC-on 10 hónap, 8 ºC-on 2 év
Veszély
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Biotermelésben felhasználható termék a
834/2007/EK rendelet előírásainak megfelelően

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
szőlő (bor,
csemege)

Károsító
szürkerothadás

Dózis (kg/ha)
0,4

Permetlé (l/ha)
400–800

É.v.i. (nap)
előírás
szerinti
felhasználás
esetén nincs
korlátozás

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
szőlő (bor,
csemege)
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Kezelések
maximális
száma (év)
3

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)
3

Kezelés ideje
(fenológiai állapot
szerint)
virágzás végétől
(BBCH 68) szedésérettségig
(BBCH 89)

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítményt virágzástól szedésérettségig célszerű kijuttatni preventív jelleggel, a fertőzési nyomástól függően 3–7 napos időközönként. Súlyos fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (3-4 napos)
permetezési forduló alkalmazása ajánlott. Minden esetben törekedni kell a virágok, illetve a fürtök
teljes permetléfedésére, különösen a lombozat belsejében.
A permetezések előtt a permetezőgépet lúgos kémhatású mosószerrel (pl. hipó, trisó)
minden fungicidmaradványtól alaposan meg kell tisztítani!
A készítmény más fungiciddel történő kijuttatása hatástalanságot eredményezhet!
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
A Botector egyéb növényvédő szerekkel általában keverhető, azonban keverés előtt tájékozódjon
a www.bio-ferm.com oldalon angol és német nyelven már elérhető, illetve a www.nufarm.hu oldalon
hamarosan magyar nyelven is megjelenő keverhetőségi listából. A készítménnyel nem keverhető
termékeket 3 nappal a tervezett kijuttatás előtt, valamint 3 napig a kezelés után nem szabad használni.
Védőtávolságok (m)

Felszíni vizektől

Földi
5

A permetlé kijuttatására légszállításos axiálventilátoros vagy légporlasztásos radiálventilátoros szórószerkezeteket használhatunk. Nagyon fontos a permetezés során a megfelelő fedettség elérése
a növény (fürtök, bogyók) felületén. Szőlő esetében a szállító levegőt lehetőleg alulról és felülről irányítsák a növényzetre, mert az oldalirányú levegőáramlás összetömöríti a leveleket, és a lombozatban, fürtök belsejében alacsony fedettség érhető el. Axiálventilátoros permetezőgépek esetén
100–150 m/sec légárammal kell a kilépő permetlevet indítani, 30 000–60 000 m3/h légszállítással.
Radiálventilátoros és gégecsöves permetezőgépek esetén 140–160 m/sec kilépő légsebességet és
15 000 m3/h légteljesítményt ajánlott beállítani. Az optimális permetléfedettséget 100–200 mikronos,
apró cseppekkel lehet elérni a növény teljes felületén. Az alagútpermetező berendezések komolyabb permetlé-megtakarítást tesznek lehetővé.
A permetezések előtt a permetezőgépet lúgos kémhatású mosószerrel (pl. hipó, trisó) minden fungicidmaradványtól alaposan meg kell tisztítani!
A készítmény más fungiciddel történő kijuttatása hatástalanságot eredményezhet!

Botector
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

576 g/kg réz-hidroxid (375 g/kg fémréz)
Réztartalmú gombaölő szerek (FRAC „M01”)
Gombaölő permetezőszer
Kontakt hatású gombaölő szer (lisztharmatgombák kivételével)
Vízben diszpergálható granulátum (WG)
10 kg-os papírzsák
III.
0 nap
3 év
Veszély
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
almatermésűek
(alma, körte, birs,
naspolya)

őszibarack,
kajszibarack,
cseresznye,
meggy,
szilva

bogyóstermésűek
(ribiszke, málna,
köszméte, szamóca,
szeder, szedermálna,
fekete bodza)

72

Dózis (kg/ha)
Károsító
3,0–4,0
őszi és tavaszi lemosó
permetezés (baktériumos,
gombás ágelhalások),
tűzelhalás
2,0–3,0
varasodás
2,0–3,0
baktériumos, gombás
ágelhalások, levéllyukacsosodás, tafrina,
apiognomónia

őszi és tavaszi lemosó
permetezés, levél- és
vesszőbetegségek

3,0

Permetlé (l/ha)
800–1500

É.v.i. (nap)
10

800–1500

21

500–800

21

Kultúra
héjas gyümölcsűek
(dió, mandula,
mogyoró, gesztenye)
szőlő
paprika, paradicsom
szabadföldi
hajtatott
kabakosok
uborka (konzerv)
szabadföldi
hajtatott
hüvelyesek
(bab, borsó, lóbab,
lencse, csicseriborsó)

Dózis (kg/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)
Károsító
2,0–3,0
800–1200
21
baktériumos és gombás
betegségek
(kivéve lisztharmat)
2,0
600–1000
21
peronoszpóra, orbánc
7
baktériumos betegségek,
2,0
400–800
alternária, paradicsomvész
0,2%
600–1500
baktériumos betegségek,
peronoszpóra

baktériumos betegségek,
aszkohita, fenésedés,
peronoszpóra,
rozsdabetegségek
baktériumos betegségek,
hagyma
peronoszpóra
burgonyavész, alternária
burgonya
cerkospórás, fómás,
cukorrépa
ramuláriás levélfoltosság
baktériumos betegségek,
gyógy-, aroma- és
peronoszpóra,
fűszernövények
(macskagyökér, korian- alternáriás, szeptóriás,
fómás betegség
der, angelika, borsmenta, citromfű,
kamilla, kapor, konyhakömény, édeskömény,
ánizs, szurokfű, borsfű,
izsóp, sáfrányos szeklice, kakukkfű, rozmaring, bazsalikom,
zamatos turbolya,
orvosi csucsor,
körömvirág, orbáncfű,
lestyán, majoránna,
tárkony, máriatövis,
levendula, gyapjas
gyűszűvirág, cickafark,
vasfű, lósóska, orvosi
zsálya, fehérmályva,
articsóka, keskenylevelű útifű, mórmályva)
közterületi díszfák és baktériumos és gombás
betegségek (kivéve
díszcserjék
lisztharmat)

5
3 (uborka,
konzervipari)

2,0

400–800

0,2%
2,0

600–2000
400–600

5

2,0

400–600

21

2,0
2,0

400–600
400–600

7
21

2,0

250–500

14

0,2%

600–1500

nem
szükséges

Házikerti felhasználás: 30–40 g Champ DP 10 liter vízhez.

Champ DP
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A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kezelések
maximális
száma
4

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)
7

őszibarack

4

7

kajszibarack

4

7

levélhullás kezdetétől (BBCH 93)
pirosbimbós állapotig (BBCH 57)

cseresznye, meggy, szilva

4

7

bogyóstermésűek (ribiszke,
málna, köszméte, szamóca,
szeder, szedermálna, fekete
bodza)
héjas gyümölcsűek
(dió, mogyoró, gesztenye)

4

10

3

10

mandula

3

10

levélhullás kezdetétől
(BBCH 93)
fehérbimbós állapotig
(BBCH 57)
betakarítás utáni állapottól
(BBCH 90)
bimbós állapot kezdetéig
(BBCH 55)
levélhullás kezdetétől (BBCH 93)
végső gyümölcsméretig
(BBCH 80)
levélhullás kezdetétől (BBCH 93)
levélrügypattanásig (BBCH 07),
majd intenzív gyümölcsnövekedés kezdetétől (BBCH 74) végső
gyümölcsméretig (BBCH 80)

szőlő

4

7

paprika, paradicsom
(szabadföldi, hajtatott)

4

10

kabakosok
uborka (konzerv)
szabadföldi
hajtatott

4

10

Kultúra
almatermésűek
(alma, körte, birs, naspolya)
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Az utolsó kezelés
időpontja (fenológiához
viszonyítva)
levélhullás kezdetétől (BBCH 93)
zöldbimbós állapotig (BBCH 56),
majd dió nagyságú
gyümölcsöktől (BBCH 74)
3 héttel betakarítás előttig
(BBCH 83)
levélhullás kezdetétől (BBCH 93)
levélrügypattanásig (BBCH 09)

3. levél kiterülésétől
(BBCH 13)
fürtzáródás végéig
(BBCH 79)
5 leveles állapottól
(BBCH 15)
50%-os érésig (BBCH 85)
5 leveles állapottól
(BBCH 15)
termésnövekedés végéig
(BBCH 79)

Kultúra

Kezelések Két kezelés közti
minimális
maximális
időtartam (nap)
száma

Az utolsó kezelés
időpontja (fenológiához viszonyítva)

hüvelyesek (bab, borsó, lóbab,
lencse, csicseriborsó)

4

10

hagyma

4

10

burgonya

4

7

cukorrépa

4

7

gyógy-, aroma- és fűszernövények*
közterületi díszfák és díszcserjék

2

14

5 leveles állapottól
(BBCH 15) érés kezdetéig
(BBCH 81)
első valódi levél kifejlődésétől (BBCH 11) a külső
levelek talajra fekvésének
kezdetéig (BBCH 47)
sorzáródás kezdetétől
(BBCH 31) levélszáradás
kezdetéig (BBCH 95)
6–8 leveles állapottól
(BBCH 18) 50%-os gyökérnagyságig (BBCH 45)
betakarítás előtt 21 nappal

3

10

nincs korlátozás

* macskagyökér, koriander, angelika, borsmenta, citromfű, kamilla, kapor, konyhakömény, édeskömény, ánizs,
szurokfű, borsfű, izsóp, sáfrányos szeklice, kakukkfű, rozmaring, bazsalikom, zamatos turbolya, orvosi csucsor,
körömvirág, orbáncfű, lestyán, majoránna, tárkony, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark,
vasfű, lósóska, orvosi zsálya, fehérmályva, articsóka, keskenylevelű útifű, mórmályva

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Valamennyi kultúránál az egy tenyészidőszakban felhasználható réz hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 6,0 kg-ot hektáronként.
Almatermésűekben a készítményt baktériumos és gombás eredetű ágelhalások ellen tavaszi és
őszi lemosó permetezéssel javasolt kijuttatni. A tűzelhalás és varasodás ellen megelőző jelleggel,
rügypattanástól zöldbimbós állapot végéig, 2–3 alkalommal lehet védekezni. A kezeléseket 7–10
napos gyakorisággal, nagy permetlémennyiséggel célszerű végezni. A termés viaszosodását követően a készítmény záró permetezésre újból használható a rézérzékenység, a perzselési veszély
figyelembevételével. A faiskolai alany-, csemete-, oltványkertekben a tűzelhalás elleni védekezéseket a fertőzési időszak előtt kell megkezdeni. A fertőzési helyzet ismeretében a permetezéseket
10–14 naponként, 2–3 alkalommal, 300–400 l/ha permetlé felhasználásával ajánlott elvégezni.
Csonthéjasokban (őszi- és kajszibarack, szilva, meggy, cseresznye) baktériumos és gombás
eredetű ágelhalások, levéllyukacsosodás, valamint tafrinás levélfodrosodás ellen legfeljebb levélrügypattanásig (őszibarack), pirosbimbós állapotig (kajszibarack), illetve fehérbimbós állapotig
(szilva, meggy, cseresznye) lehet védekezni a rézérzékenységből fakadó perzselési veszély nélkül. Ősszel, a lombhullás kezdetétől a baktériumos és gombás eredetű ágelhalások ellen a kezelés
ismét indokolttá válhat.
Valamennyi csonthéjaskultúrában összesen 4 alkalommal végezhető permetezés, beleértve az őszi
és tavaszi lemosó permetezést, valamint a tenyészidőszakra vonatkozó permetezéseket is.
Bogyósokban a vegetációs időszak elején és a termés betakarítása után a vessző- és levélfoltosságok ellen javasolt a készítmény lemosásszerű alkalmazása.
Champ DP
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Héjas gyümölcsűekben (dió, mogyoró, szelídgesztenye, mandula) a baktériumos és gombás eredetű betegségek (kivéve lisztharmat) ellen a védekezést az első tünetek megjelenésekor szükséges
megkezdeni, és a kezelést a fertőzés erősségétől függően, 10–14 naponta ajánlott megismételni.
Mandulában a rézérzékenységet figyelembe véve a kezelések tavasszal levélrügypattanásig végezhetők, majd az intenzív gyümölcsnövekedés kezdetétől folytathatók.
Szőlőben peronoszpóra ellen megelőző jelleggel, az előrejelzésre alapozva kell védekezni. A
permetezést általában a hajtások 20–25 cm-es állapotában javasolt megkezdeni, majd a fertőzés
alakulása szerint, 7–10 naponként célszerű megismételni. A bogyófejlődés időszakában végzett kezelések kedvezően befolyásolják a szürkepenész elleni védekezések eredményességét is. Orbánc
ellen a készítményt 3–4 leveles állapottól, a továbbiakban pedig a peronoszpóra elleni kezelésekkel egybekötve ajánlott kijuttatni. A vegetációs időszak első felében végzett kezeléseknél tekintettel kell lenni a termesztett szőlőfajta rézérzékenységére.
Szabadföldi és hajtatott zöldségfélékben a baktériumos és gombás eredetű betegségek (kivéve
lisztharmat) ellen a kezeléseket az előrejelzésre alapozva, preventíven kell megkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint 2–3 alkalommal, 10–14 naponként javasolt megismételni. Hagymában és
borsóban a permetlé megfelelő tapadása érdekében nedvesítőszer használata indokolt. A permetlé mennyiségét a védendő növényfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.
Burgonyában a permetezéseket lehetőleg előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges
megkezdeni, majd a fertőzés alakulásától függően 7–12 naponként indokolt megismételni.
Cukorrépában előforduló levélbetegségek (a lisztharmat kivételével) ellen megelőző jelleggel, de
legkésőbb az első tünetek észlelésekor javasolt elkezdeni a védekezést. Az időjárási körülmények,
illetve a járványhelyzet alakulásától függően 7–10 naponként célszerű megismételni a permetezést.
Gyógy,- aroma-, és fűszernövényekben* baktériumos betegségek, valamint peronoszpóra,
alternáriás, szeptóriás és fómás betegségek ellen a készítményt megelőző jelleggel, de legkésőbb
az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni. A permetezések előtt a fitotoxicitás elkerülése
érdekében próbapermetezés elvégzése indokolt!
Közterületi díszfák, díszcserjék baktériumos és gombás betegségei (kivéve lisztharmat) ellen a
készítmény az előzetes rézérzékenység megállapítása után 0,2%-os töménységben (20 g/10 l víz)
használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10–14 nap múlva meg lehet ismételni.
A permetezések előtt a fitotoxicitás elkerülése érdekében próbapermetezés elvégzése indokolt!
A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától és az alkalmazott
növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.
A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása 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 betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!
A réz több hatáshelyű (FRAC kód: M01), kontakt gombaölőszer-hatóanyag.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.
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KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Kontakt hatású gombaölő szer. 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.
Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, kettős lapos sugarú fúvóka.
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

350 g/l tribázikus réz-szulfát (190 g/l fémréz)
Réztartalmú gombaölő szerek (FRAC „M01”)
Gombaölő permetezőszer
Kontakt hatású gombaölő szer (lisztharmatgombák kivételével)
Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
5 és 20 l-es műanyag kanna
III.
0 nap
2 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
almatermésűek
(alma, körte, birs,
naspolya)
szőlő
virágzás előtt
virágzás után
szilva, meggy,
cseresznye, kajszi

Károsító
varasodás,
tűzelhalás

Permetlé (l/ha)
800–1500

É.v.i. (nap)
10

800–1200

21

3,5–4,0
4,0–4,5
4,0–5,0

800–1000

21

4,0–5,0
2,0–2,5
4,0–5,0

300–400

7

4,0–5,0
4,0–5,0

400–1000
300–600

5
7

peronoszpóra

baktériumos ágelhalás,
gombás eredetű ágelhalás, levéllyukacsosodás, monília, tafrina,
apiognomóniás levélfoltosság,
őszibarack*
levélfodrosodás
pirosbimbós állapotig
virágzás végétől
baktériumos és gombás
paprika,
betegségek (kivéve
paradicsom
lisztharmat)
zöldbab, zöldborsó
fitoftóra, alternária
burgonya

78

Dózis (l/ha)
virágzás előtt:
4,0–5,0
virágzás után: 4

Károsító

Dózis (l/ha)

Permetlé (l/ha)

É.v.i. (nap)

baktériumos és gombás
betegségek (kivéve
lisztharmat)
gombás levélbetegségek (kivéve lisztharmat)
baktériumos és gombás
betegségek
(kivéve lisztharmat)

4,0–5,0

400–600

21

4,0–5,0

400–500

21

4,0–5,0

400–1000

5
3 (konzervuborka)

Kultúra
vöröshagyma

cukorrépa
görögdinnye,
sárgadinnye,
uborka, cukkini

Házikerti felhasználás: 40–50 ml Cuproxat FW 10 liter vízhez.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
almatermésűek
(alma, körte, birs,
naspolya)

Kezelések Két kezelés közti
minimális
maximális
időtartam (nap)
száma
6
7

szőlő

7

7

cseresznye, meggy,
szilva

6

7

kajszi

6

7

őszibarack*

6

7

paprika, paradicsom

6

7

burgonya

6

7

zöldbab, zöldborsó

6

7

vöröshagyma

6

7

cukorrépa

6

7

görögdinnye, sárgadinnye, uborka,
cukkini

6

7

Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)
rügypattanástól (BBCH 07) zöldbimbós
állapotig (BBCH 56), majd dió nagyságú
gyümölcsöktől (BBCH 74) a fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85)
6. levél kiterülésétől (BBCH 16) a fürtkezdemények megjelenéséig (BBCH 50),
majd gyümölcskötődés kezdetétől
(BBCH 70) érés kezdetéig (BBCH 81)
levélrügypattanástól (BBCH 07)
a fajtára jellemző színeződés
kialakulásáig (BBCH 85)
levélrügypattanástól (BBCH 07) pirosbimbós állapotig (BBCH 57)
levélrügypattanástól (BBCH 07) pirosbimbós állapotig (BBCH 57), majd virágzás végétől (BBCH 69) a fajtára jellemző
színeződés kialakulásáig (BBCH 85)
5 leveles állapottól (BBCH 15) 50%-os
érésig (BBCH 85)
sorzáródás kezdetétől (BBCH 31)
bogyóérésig (BBCH 85)
5 leveles állapottól (BBCH 15) virágzás
végéig (BBCH 69)
5 leveles állapottól (BBCH 15) dőlés
kezdetéig (BBCH 47)
sorzáródás végétől (BBCH 39) 50%-os
gyökérnagyságig (BBCH 45)
5 leveles állapottól (BBCH 15) 50%-os
érésig (BBCH 85)

* őszibarackban sziromhullás utáni felhasználása esetén egyes fajtákon vagy kedvezőtlen időjárási
körülmények között fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek.

Cuproxat FW

79

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Valamennyi kultúránál az egy tenyészidőszakban felhasználható réz hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 6,0 kg-ot hektáronként.
Almatermésűekben varasodás ellen rügypattanástól zöldbimbós állapotig az erős aszkospóraszóródáskor, megelőző jelleggel 4,0–5,0 l/ha mennyiségben javasolt kijuttatni. A magasabb dózis
az érzékenyebb fajtakörben szükséges. A nyári időszakban a késői fertőzések megelőzésére, az
alma viaszosodása és a hajtásnövekedés lezárulása után (kb. július eleje-közepe) a színeződésig
4,0 l/ha mennyiségben javasolt kijuttatni. A perzselésre fogékonyabb fajtákban (például Golden Delicious) esetleg más kontakt hatóanyaggal kombinálva használjuk. A készítményt almatermésű kultúrákban tűzelhalásos betegség ellen lemosó permetezéssel rügyfakadástól a zöldbimbós állapot
végéig javasolt kijuttatni. A kezeléseket a tavaszi időszakban 2–3 alkalommal, 7–10 naponkénti gyakorisággal, nagy lémennyiséggel (1500 l/ha) történő kijuttatással célszerű megismételni. A vegetáció
második felében a termés viaszosodásától kezdődően a baktérium elleni védekezések folytathatók,
a rézérzékenység, illetve a perzselődési veszély figyelembevételével.
Szőlőben a készítményt virágzás előtt 3,5–4,0 l/ha, virágzás után 4,0–4,5 l/ha dózisban kell kijuttatni. A magasabb dózis a peronoszpórára érzékenyebb fajtákban és erős fertőzési veszély esetén
indokolt.
Zöldségfélékben: burgonyában, paprikában, paradicsomban, görögdinnyében, sárgadinnyében, uborkában, cukkiniben, zöldbabban, zöldborsóban és vöröshagymában baktériumos és gombás betegségek ellen a kezeléseket előrejelzésre alapozva, preventíven szükséges
elkezdeni és 7–10 naponként megismételni. Erős fertőzési nyomásnál a magasabb dózis alkalmazása javasolt. Burgonyában a kezeléseket fitoftórás betegség ellen preventív módon, a sorzáródástól kezdve célszerű megkezdeni. Hagymánál és borsónál a permetlé jó tapadásához nedvesítőszer hozzáadása javasolt.
Cukorrépában a védekezéseket lisztharmat kivételével az egyéb levélbetegségek ellen megelőző
jelleggel vagy legkésőbb az első tünetek megjelenése idején kell megkezdeni. Az időjárási körülmények, illetve a járványhelyzet alakulásától függően 7–10 naponként célszerű megismételni.
Szilvában, meggyben és cseresznyében levéllyukacsosodás, monília és ágelhalások ellen folyamatosan, a fertőzés alakulása szerint célszerű védekezni. A moníliás virágfertőzéssel szemben
a fehérbimbós állapotban és a virágzás kezdetén végzett kezelések az eredményesek.
Őszibarackban ágelhalás, tafrinás levélfodrosodás és levéllyukacsosodás ellen, kajsziban apiognomónia, ágelhalások és levéllyukacsosodás ellen a kezeléseket a rügypattanástól a pirosbimbós
stádiumig 4,0–5,0 l/ha dózisban, 7–10 naponként javasolt végrehajtani, a fertőzési veszélyhelyzettől
függően. Őszibarackban a készítmény sziromhullás utáni alkalmazása 2,0–2,5 l/ha dózisban lehetséges. A baktériumos és gombás eredetű ágelhalások ellen lombhullástól kezdve további kezelések szükségesek.
Kajsziban a pirosbimbós stádium után az esetleges rézérzékenység miatt
a további felhasználás tilos!
A réz több hatáshelyű (FRAC kód: M01), kontakt
gombaölőszer-hatóanyag.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.
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KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Kontakt hatású gombaölő szer. 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.
Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, kettős lapos sugarú fúvóka.
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

800 g/l kén
Szervetlen kéntartalmú vegyületek
(FRAC-kód: M02)
Gombaölő permetezőszer
Több hatáshelyű, kontakt gombaölő szer,
hatása a gombák sejtlégzésének aspecifikus
gátlásán alapul
Szuszpenzió koncentrátum (SC)
10 l-es műanyag kanna
III.
0 nap
3 év
–
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Biotermelésben felhasználható termék a
834/2007/EK rendelet előírásainak megfelelően

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
cukorrépa,
takarmányrépa
kalászosok (őszi és
tavaszi búza, őszi és
tavaszi árpa)
szőlő (bor, csemege)
almatermésűek
(alma, körte, birs,
naspolya)
őszibarack, kajszibarack, nektarin
paradicsom,
tojásgyümölcs
paprika
cukkini
uborka
sütőtök, spárgatök,
patisszon
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Károsító
lisztharmat

Dózis (l/ha)
5,0–7,5

Permetlé (l/ha)
200–600

É.v.i. (nap)
3

lisztharmat

7,5–10

150–300

35

lisztharmat
lisztharmat

4,0
5,0–7,5

500–1000
600–1000

5
3

lisztharmat

5,0

600–1000

3

lisztharmat

2,0

400–1500

3

lisztharmat
lisztharmat
lisztharmat
lisztharmat

5,0
5,0–7,5
5,0–7,5
5,0

400–1000
400–1000
400–1000
200–600

3
3
3
3

Kultúra
sárgadinnye,
görögdinnye
zöldborsó
fejes saláta és
egyéb salátafélék
(zsázsa, endíviasaláta, borsmustár [rukkola], vörös saláta)
szamóca
rózsa

Károsító

Dózis (l/ha)

Permetlé (l/ha)

É.v.i. (nap)

lisztharmat

5,0–7,5

200–600

3

lisztharmat
lisztharmat

5,0–7,5
3,5–7,5

400–1000
200–1000

3
3

lisztharmat
lisztharmat

5,0–7,5
3,0

200–600
450–1500

3
–

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
cukorrépa,
takarmányrépa
kalászosok (őszi és
tavaszi búza, őszi és
tavaszi árpa)
szőlő (bor, csemege)
almatermésűek
(alma, körte, birs,
naspolya)
őszibarack, kajszibarack, nektarin

Kezelések Két kezelés közti
minimális
maximális
száma (év) időtartam (nap)
2
15
2

14

8

7

9

7

3

7

Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)
szikleveles állapottól (BBCH 10)
magérés végéig (BBCH 89)
első levelek megjelenésétől (BBCH 10)
viaszérésig (BBCH 85)
5. levél kiterülésétől (BBCH 15)
érés kezdetéig (BBCH 81)
első virágok nyílásától (BBCH 60) fajtára
jellemző gyümölcsszíneződés kialakulásáig (BBCH 85)
virágzás végétől (BBCH 69) fajtára jellemző gyümölcsszíneződés kialakulásáig
(BBCH 85)
Flosul
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Kultúra
paradicsom,
tojásgyümölcs
paprika

Kezelések Két kezelés közti
minimális
maximális
száma (év) időtartam (nap)
6
10
6

10

cukkini

3

7

uborka

6

7

sütőtök, spárgatök,
patisszon
sárgadinnye,
görögdinnye
zöldborsó

8

7

5

7

1

–

fejes saláta és
egyéb salátafélék
(zsázsa, endíviasaláta,
borsmustár [rukkola],
vörös saláta)
szamóca

4

15

8

9

rózsa

5

10

Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)
háromleveles állapottól (BBCH 13) teljes
érésig (BBCH 89)
háromleveles állapottól (BBCH 13) teljes
érésig (BBCH 89)
háromleveles állapottól (BBCH 13) teljes
érésig (BBCH 89)
háromleveles állapottól (BBCH 13) teljes
érésig (BBCH 89)
háromleveles állapottól (BBCH 13) teljes
érésig (BBCH 89)
háromleveles állapottól (BBCH 13) teljes
érésig (BBCH 89)
háromleveles állapottól (BBCH 13) végső
hüvelyméretig (BBCH 79)
2-3 leveles állapottól (BBCH 13) teljes
magérésig (BBCH 89)

az első virágok nyílásától (BBCH 60) a
szedéseket követő időszakig (BBCH 90)
első levelek kiterülésétől (BBCH 11)

Házikerti felhasználás: 30–50 ml Flosul 10 l vízhez.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény 25°C felett – az esetleges perzselések elkerülése érdekében – nem alkalmazható!
Cukorrépában és takarmányrépában a kezelést a kezdeti tünetek megjelenésekor javasolt végrehajtani, ami a fertőzésveszély fennállása esetén megismételhető.
Kalászosokban (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa) az első kezelést a kezdeti tünetek megjelenésekor, szárba indulás kezdetén, a második kezelést kalászhányás végén, virágzás elején
javasolt elvégezni.
Szőlőben (bor, csemege) a vegetációs időszakban megelőző jelleggel, legkésőbb az első tünetek
megjelenésekor kell permetezni. A permetezést a fertőzési nyomástól függően 7–12 napos időközönként célszerű megismételni. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.
Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) a készítményt a fertőzési nyomástól függően
7–12 naponként célszerű kijuttatni. A gyümölcskötődéstől a kisebb, 5,0 l/ha-os dózis kijuttatása indokolt.
Kajsziban, őszibarackban és nektarinban a készítményt sziromhullást követően, elsősorban a
terméskezdemények védelme érdekében legfeljebb 3 alkalommal, a fertőzési nyomástól függően
7–12 naponta lehet kijuttatni.
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Zöldségfélékben (paradicsom, tojásgyümölcs, paprika, cukkini, uborka, sütőtök, spárgatök, patiszszon, sárgadinnye, görögdinnye, fejes saláta és egyéb salátafélék) a kezelést a kezdeti tünetek megjelenésekor célszerű végrehajtani, és szükség esetén javasolt megismételni. Zöldborsóban az első
tünetek megjelenésének idején egyszeri kijuttatás lehetséges. A készítmény alkalmazásakor figyelemmel kell lenni egyes növényfajok és -fajták kénérzékenységére.
Szamócában a lisztharmatfertőzés megakadályozása érdekében a permetezést az első virágok
nyílásakor el kell végezni és 10 nap múlva megismételni. A termések szedését követően, az indanövekedés időszakában a fertőzésveszély fennállása esetén javasolt további védekezések végrehajtása.
Rózsában a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor
kell elkezdeni. Szükség esetén a kezeléseket 10–14 naponként javasolt megismételni.
A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától és az
alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.
A kén több hatáshelyű (FRAC-kód: M02), kontakt gombaölőszer-hatóanyag.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Kontakt hatású gombaölő szer. A permetezést a betegségek (lisztharmatfélék) megjelenése előtt kell
elvégezni, mert akkor hatékonyabb 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, 200–300 mikronos cseppnagysággal lehet elérni. A felhasznált lémennyiség az adott kultúrában szokásos 200–500 l/ha vízmennyiség szerint változhat. Figyelni kell a növényfelület alapos fedettségére. Fiatal állományban
lapos sugarú, keresztréses szórófejjel (TeeJet Standard 110 04), magas növényállományban dupla
réses (TwinJet) szórófejjel ajánlatos permetezni.
Védőtávolságok (m)

Felszíni vizektől
Nem mezőgazdasági földterületektől

Földi
5 (zárt gyep)
20 (almatermésűek), 10 (őszibarack, nektarin),
5 (uborka)

Flosul
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

250 g/l tebukonazol
Triazol típusú gombaölő szerek (FRAC „3”)
Gombaölő permetezőszer
Ergoszterol-bioszintézis gátlása, szisztémikus
gombaölő szer (kivéve peronoszpórafélék)
Olajemulzió vizes fázisban (EW)
5 l-es műanyag kanna
I.
0 nap
2 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kalászosok
(őszi és tavaszi búza,
őszi és tavaszi árpa,
rozs, tritikálé, zab)

Károsító

lisztharmat, rozsdák,
szeptóriás, pirenofórás
(helmintosporiózis)
és rinhospóriumos
levélfoltosságok,
kalászfuzáriózis
őszi káposztarepce
alternáriás és fómás
betegségek,
fehér- és szürkepenész,
növekedésszabályozás
szőlő (bor)
lisztharmat,
pszeudopezikulás
orbánc, feketerothadás
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Dózis (l/ha)

Permetlé (l/ha)

É.v.i. (nap)

1,0

200–400

35

0,5–1,0

250–600

56

0,4

400–800

14

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
kalászosok

Kezelések Két kezelés közti
minimális
maximális
időtartam (nap)
száma
2
14

őszi káposztarepce

őszi káposztarepce
(növekedésszabályozás)
szőlő

1

–

2

10

Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)
szárba indulástól (BBCH 30)
virágzás végéig (BBCH 69)
4 leveles állapottól (BBCH 14)
becőképződésig (a becők 10%-a elérte a végleges nagyságot, BBCH 71)
4–6 leveles állapottól (BBCH 14)
zöldbimbós állapotig (BBCH 51)
1. levél kiterülésétől (BBCH 11)
zsendülésig (BBCH 85)

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Kalászosokban a fertőzés mértékétől függően egy vagy két alkalommal szükséges védekezni. A
permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor – bokrosodás végétől – kell megkezdeni és szükség esetén megismételni kalászhányásvirágzás idején. A kalászfuzáriózis elleni védelmet célzottan, a virágzás idején indokolt elvégezni,
biztosítva a kalászok egyenletes permetléfedettségét.
Őszi káposztarepcében a készítmény egy tenyészidőszakban egyetlen alkalommal juttatható ki.
Az őszi kezelés alkalmas a káposztarepce kifagyásának csökkentésére, a szárba indulás késleltetésére, a gyökérnyakvastagság, illetve a gyökér/lomb arány növelésére. A permetezést ősszel, a
repce 4–8 leveles állapotában kell elvégezni, lehetőleg 12 °C feletti hőmérsékleten. Fagykárcsökkentés céljára a javasolt dózis 0,5 l/ha. Tavasszal, gombabetegségek ellen, a repce szárba indulásától a becőképződésig alkalmazandó, 0,75–1,0 l/ha dózisban. A tavaszi kezelés is hat a repce
növekedésére: csökkenti a növénymagasságot és a megdőlést, növeli a szárszilárdságot, serkenti
az oldalhajtások képződését. A növekedésszabályozó hatás csak a zöldbimbós állapotig elvégzett permetezés esetén érvényesül.
Borszőlőben a kezeléseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel célszerű elkezdeni és a
fertőzési viszonyoktól függően ismételni. A lisztharmat elleni permetezéseket a virágzás (BBCH 57)
és a fürtzáródás kezdete (BBCH 77) közötti időszakban javasolt elvégezni. A gombaölő szer egy
vegetációban legfeljebb 2 alkalommal használható fel, a további szükséges kezeléseket más hatásmechanizmusú hatóanyagokat tartalmazó készítményekkel kell végrehajtani. A kijuttatásnál az
előírt permetlémennyiséget az ültetvény művelésmódjához, a lombozat nagyságához igazítva,
illetve az alkalmazott géptípustól függően célszerű megválasztani.
A tebukonazol membrán-szterolbiosztintézist gátló hatóanyag (FRAC kód: 3).
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

Mystic 250 EW
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KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó gombaölő szer. Több kultúrában felhasználható, széles hatásspektrumú fungicid. A kijuttatását mindig finom porlasztással, 250–400 mikronos átlagos cseppnagysággal, 50–70
csepp/cm2 fedettséggel kell biztosítani. A hatóanyag a permetezés helyén felszívódik, majd csúcsi
irányban szállítódik. A védendő felületet teljes egészében le kell permetezni, különben a tőhöz közelebb eső részek védtelenek maradnak. Ha sűrű az állomány (szántóföldön), akár kettős lapos
sugarú szórófej is használható. Álló kultúrákban (szőlő) nagy levegőszállítási kapacitású permetezőgéppel kell elvégezni a kijuttatást.
Fúvókaajánlás: Kettős lapos sugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben, de ez
utóbbi esetben 4 bar körüli nyomáson üzemeltetve.

A Tazer Kombi csomag leírása a 160–161. oldalon, a Saracen Delta+
Mystic 250 EW csomag leírása pedig a 156–157. oldalon található.

88

Mystic 250 EW

89

ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

200 g/l tebukonazol + 300 g/l prokloráz
Triazol, valamint imidazol típusú gombaölő
szerek (FRAC „3”)
Gombaölő permetezőszer
Ergoszterol-bioszintézis gátlása, szisztémikus
gombaölő szer (kivéve peronoszpórafélék)
Emulzióképző koncentrátum (EC)
5 l-es műanyag kanna
I.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Közepesen veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kalászosok (búza,
rozs, tritikálé)

Károsító
levél- és
kalászbetegségek

Dózis (l/ha)
1,0–1,25

Permetlé (l/ha)
250–400

É.v.i. (nap)
35

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
kalászosok

90

Kezelések
maximális
száma
2

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)
10

Az utolsó kezelés
időpontja (fenológiához
viszonyítva)
teljes virágzás (BBCH 65)

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Kalászosokban (búza, tritikálé, rozs) a gombaölő szert 2 alkalommal: szárba indulástól a zászlós
levél megjelenéséig (1) és kalászhányás kezdetétől virágzásig (2) 250–400 l/ha vízmennyiséggel
célszerű kijuttatni, megfelelő permetléfedést biztosító technológia alkalmazásával, 1,0–1,25 l/ha dózissal. Szeptória erős fertőzése esetén Tazer 250 SC 0,8–1,0 l/ha kombinációját javasoljuk. A fuzárium
elleni védekezés során, illetve ha az időjárási körülmények kedveznek a gombafertőzéseknek, a
Mystic Pro 500-at 1,25 l/ha dózissal célszerű alkalmazni.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó gombaölő szer hatóanyagok kombinációja, mely a búza, rozs és tritikálé levél- és
kalászbetegségei ellen használható. A kijuttatását finom porlasztással kell elvégezni, 250–400 mikronos cseppnagysággal. Lombvédelem céljából 50–70 db/cm2-enkénti cseppszámmal lehet elérni
a növény fedettségét. A korai permetezéseket lehetőleg légzsákos permetezőgéppel ajánlatos
végezni. A késői kijuttatásra, kalászvédelemre a legjobb, ha kettős lapos sugarú szórófejeket használnak. A kalász – különösen a toklászos kalász – felülete rendkívül tagolt, így nagyon sok permetcseppet felfognak a toklászok, szálkák, amelyek miatt a hatóanyag nagy része elvész. A célfelület
a virág és a pelyvalevelek. Ezeket permetcseppekkel befedni nagyon nehéz, csak oldalirányú
áramlással lehet. Ezért kettős lapos sugarú szórófejet kell használni.
Fúvókaajánlás: Kettős lapos sugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben, de ez
utóbbi esetben 4 bar körüli nyomáson üzemeltetve.

A Mystic Pro 500 a Nuance SuperB Full csomagban is beszerezhető.
A csomag leírása a 154–155. oldalon található.

Mystic Pro 500
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

500 g/l fluazinam
Fenil-piridinamin típusú gombaölő szerek
(FRAC „29”)
Gombaölő permetezőszer
Kontakt gombaölő szer
Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
1 l-es műanyag flakon
II.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
burgonya

Károsító
burgonyavész,
alternária

Dózis (l/ha)
0,4

Permetlé (l/ha)
400–600

É.v.i. (nap)
7

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
burgonya

Kezelések
maximális
száma
10

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)
7

Az utolsó kezelés
időpontja (fenológiához
viszonyítva)
levélsárgulás
(BBCH 93)

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Burgonyában a permetezéseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel célszerű elvégezni,
és a fertőzési viszonyoktól függően 7–10 naponként ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén rövidebb
permetezési fordulók alkalmazása ajánlott. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes
permetléfedésre, különösen a lombozat belsejében.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.
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KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Kontakt hatású gombaölő szer burgonyában. A készítményt a védendő növények teljes felületére
kell permetezni, finom porlasztással, 250–400 mikronos cseppekkel, 50–70 csepp/cm2 fedettséggel. A megfelelő fedettséget kettős lapos sugarú szórófejjel felszerelt permetezőgéppel lehet elérni,
amely a levelek többirányú permetezésével segíti a permetcseppek bejutását és lecsapódását a
levél fonákára is.
Fúvókaajánlás: Kettős lapos sugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben.

Nando 500 SC
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

200 g/l tebukonazol
Triazol típusú gombaölő szerek (FRAC „3”)
Gombaölő permetezőszer
Ergoszterol-bioszintézis gátlása, szisztémikus
gombaölő szer (kivéve peronoszpórafélék)
Olajemulzió vizes fázisban (EW)
1 l-es műanyag flakon, 5 l-es műanyag kanna
II.
0 nap
2 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kalászosok
(őszi búza, őszi,
tavaszi árpa, tritikálé)

Károsító
gabonalisztharmat,
-rozsda, helmintospóriumos, szeptóriás és
pirenofórás betegségek,
kalászfuzáriózis
csonthéjasok
moníliás virág- és
(kajszibarack,
hajtásszáradás, apiogcseresznye, meggy,
nomóniás levélfoltosság,
őszibarack)
blumeriellás levélfoltosság, tafrinás
levélfodrosodás
őszi káposztarepce
gombabetegségek,
fagykárcsökkentés
almatermésűek
lisztharmat, varasodás*
(alma, körte, birs,
naspolya)
szőlő (bor, csemege)
lisztharmat,
szürkerothadás**

Dózis (l/ha)
1,0–1,2

Permetlé (l/ha)
300–400

É.v.i. (nap)
35

0,75–0,9

800–1000

14

0,6–1,25

300–500

35

0,6*

800–1000

28

0,5

600–800

14

* csak kontakt készítménnyel kombinálva ** járványveszélyes időszakban célszerű hatásosabb szürkerothadás elleni készítménnyel kombináltan kijuttatni
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A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
kalászosok (őszi búza, őszi,
tavaszi árpa, tritikálé)
csonthéjasok (kajszibarack,
cseresznye, meggy)
őszibarack
őszi káposztarepce
almatermésűek (alma, körte,
birs, naspolya)
szőlő (bor, csemege)

Kezelések
maximális
száma
2

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)
10

3

7

színesedés kezdete

3
2
3

7
14
10

3

14

virágzás vége
szárba indulás
érés kezdete
(BBCH 81)
bogyószíneződés
(BBCH 83)

Az utolsó kezelés
időpontja
virágzás vége

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Csonthéjasokban a készítményt fertőzésveszélyes időszakban (hűvös, csapadékos időjárás fennállása esetén a kultúrnövény érzékeny fenológiai stádiuma alatt) megelőző jelleggel kell kijuttatni,
és 7–10 naponként megismételni. Moníliás virág- és hajtásszáradás ellen virágzás kezdetén, fővirágzásban, majd sziromhullás kezdetén (3 alkalommal), apiognomóniás és blumeriellás levélfoltosság
ellen virágzás végétől a fertőzésveszély fennállásáig (3 alkalommal), tafrinás levélfodrosodás ellen
pirosbimbós stádiumtól kb. május elejéig (3 alkalommal) szükséges a védekezést folytatni. Fokozott
fertőzésveszély esetén a magasabb dózis és szerves hatóanyagú, kontakt hatású kombinációs
partner alkalmazása szükséges. A szakszerű kijuttatáshoz a teljes növényállomány tökéletes befedéséhez elegendő – 800–1000 l/ha – lémennyiség alkalmazása elengedhetetlen.
Kalászosokban 2 alkalommal (2 nóduszos állapotban, illetve kalászhányás végén, virágzás elején), legalább 300 l/ha permetlémennyiséggel kijuttatva célszerű védekezni. Fokozott fertőzésveszély esetén, valamint a rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében a magasabb dózis
és esetleg eltérő hatásmechanizmusú kombinációs partner alkalmazása szükséges.
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Őszi káposztarepcében 2 alkalommal (4–6 leveles állapotban ősszel, illetve szárba induláskor
tavasszal) 300–500 l/ha permetlémennyiséggel kijuttatva célszerű védekezni. Erősebb fertőzésre
és túlfejlődésre hajlamosító körülmények között (hosszú, meleg, csapadékos őszi időjárás, nitrogénbőség) és érzékeny fajta/hibrid esetén a magasabb dózis alkalmazása javasolt. A készítmény őszi
kezelés esetén alkalmas a káposztarepce gyökérnyakvastagságának növelésére, a szárba indulás
késleltetésére, ezáltal a repce kifagyásának csökkentésére. Tavaszi kezelés esetén csökkenti a
növénymagasságot és a megdőlést, növeli a szárszilárdságot, serkenti az oldalhajtások
képződését.
Almatermésűekben lisztharmat és varasodás ellen megelőző jelleggel vagy legkésőbb az első
tünetek megjelenésekor kell a védekezést elkezdeni, és azt a fertőzés erősségétől függően 1-2
alkalommal megismételni. Varasodás ellen a rezisztencia elkerülése, valamint a megfelelő hatás
elérésének érdekében a készítmény csak kombináltan, kontakt hatóanyagú készítménnyel együtt
juttatható ki!
Szőlőben szőlőlisztharmat ellen, megelőző jelleggel, összesen 3 alkalommal, a virágzástól kezdve
ajánlatos a kezeléseket megkezdeni. Szürkepenészes rothadás ellen a készítmény hatása mérsékelt,
ezért járványveszélyes időszakban célszerű hatásosabb szürkerothadás elleni készítménnyel kombináltan kijuttatni.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó gombaölő szer. Több kultúrában felhasználható, széles hatásspektrumú fungicid. A kijuttatását mindig finom porlasztással, 250–400 mikronos átlagos cseppnagysággal, 50–70
csepp/cm2 fedettséggel kell biztosítani. A hatóanyag a permetezés helyén felszívódik, majd csúcsi
irányban szállítódik. A védendő felületet teljes egészében le kell permetezni, különben a tőhöz
közelebb eső részek védtelenek maradnak. Ha sűrű az állomány (szántóföldön), akár kettős lapos
sugarú szórófej is használható. Álló kultúrákban (szőlő, gyümölcs) nagy levegőszállítási kapacitású
permetezőgéppel kell elvégezni a kijuttatást.
Védőtávolságok (m):
Felszíni vizektől

Földi

50

Fúvókaajánlás: Kettős lapos sugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben, de ez
utóbbi esetben 4 bar körüli nyomáson üzemeltetve.
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség

500 g/kg fenpirazamin
Ergoszterolbioszintézis-gátló gombaölő szerek
(FRAC „17”)
Gombaölő permetezőszer
Ergoszterol-bioszintézis gátlása, mély hatású
gombaölő szer
Vízben diszpergálható granulátum (WG)
0,25 és 1 kg-os műanyag doboz
III.
0 nap (száradásig)
2 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Közepesen veszélyes

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
szőlő
őszibarack,
nektarin
szamóca
szabadföldi
hajtatott

paradicsom, paprika, tojásgyümölcs
hajtatott
uborka, cukkini
hajtatott
dísznövények (cserepes, konténeres és vágott virágnak termesztett dísznövények), hajtatott és szabadföldi
díszfák, díszcserjék
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Károsító
szürkepenész

Dózis (kg/ha)
1,2

Permetlé (l/ha)
800–1200

moníliás virág- és
hajtásszáradás
moníliás termésrothadás
szürkepenész

0,8

500–1200

szürkepenész

szürkepenész
moníliás virág- és
hajtásszáradás,
szürkepenész

É.v.i. (nap)
21 (bor)
14 (csemege)
1

1,2
1
1,2
0,08–0,12%
(max.
1,2 kg/ha)
0,08–0,12%
(max.
1,2 kg/ha)
0,08–0,12%
(max. 1,2 kg/ha)
0,08–0,12%
(max.
1,2 kg/ha)

1000–2000
500–1200

600–1200

1

600–1200

1

300–1200

előírásszerű
felhasználás
esetén nem
szükséges

Kultúra
szőlő
őszibarack, nektarin
moníliás virág- és hajtásszáradás
moníliás termésrothadás
szamóca
szabadföldi
hajtatott
paradicsom, paprika, tojásgyümölcs (hajtatott)
uborka, cukkini (hajtatott)
dísznövények, díszfák, díszcserjék

Házikerti koncentráció (g/10 l)
12
8
12
12
8–12
8–12
8–12
8–12

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
szőlő

Kezelések
maximális
száma
1

őszibarack, nektarin
moníliás virág- és
hajtásszáradás
moníliás termésrothadás

3

szamóca
szabadföldi

3

Két kezelés közti
Az utolsó
Az első kezelés
minimális
kezelés
fenostádiuma
időtartam (nap)
fenostádiuma
–
virágzás kezdetétől (BBCH 61)
zsendülésig (BBCH 85) (1 kezelés)
7
virágzás kezdete virágzás vége
(BBCH 61)
(BBCH 69)
50%-os gyümölcs- szedésérettség
méret (BBCH 75)
(BBCH 87)
7

hajtatott

paradicsom, paprika,
tojásgyümölcs hajtatott
uborka, cukkini
hajtatott

3

10

3

10

dísznövények
moníliás virág- és
hajtásszáradás
szürkepenész

3

7

díszfák, díszcserjék

3

7

virágzás kezdete
színeződés
(BBCH 61)
kezdete (BBCH 85)
virágzás kezdete
gyümölcsök
(BBCH 61)
jelentős része
színeződött
(BBCH 87)
virágzás kezdete
70%-os érés
(BBCH 61)
(BBCH 87)
virágzás kezdete a termések 70%-a
(BBCH 61)
teljesen érett
(BBCH 87)
virágzás kezdete
(BBCH 61)
szikleveles
állapot (BBCH 10)
virágzás kezdete
(BBCH 61)

sziromhullás
(BBCH 69)
sziromhullás
(BBCH 69)
sziromhullás
(BBCH 69)

Prolectus
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Szőlőben a gombaölő szer szürkepenész ellen, megelőző védekezésre használható fel a virágzás
és a zsendülés fenológiai állapotok között. Törekedni kell az egyenletes permetléfedettség elérésére.
A permetlé mennyiségét az ültetvény művelésmódjától, a lombozat nagyságától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.
Őszibarackban és nektarinban moníliás virág- és hajtásszáradás ellen virágzás idején, megelőző
jelleggel kell a gombaölő szerrel permetezni 0,8 kg/ha dózisban. A moníliás termésrothadás ellen
a készítmény termésérés előtt használható fel, 1,2 kg/ha dózisban.
Szamócában szürkepenész ellen megelőző jelleggel kell védekezni a virágzás és a termésfejlődés
időszakában.
Paradicsomban, paprikában, tojásgyümölcsben, uborkában és cukkiniben (hajtatott) a készítmény szürkepenész ellen használható fel egy vegetációban, maximum 3 alkalommal. A permetezéseket előrejelzésre alapozva, preventíven kell elkezdeni, majd szükség esetén 10 naponta
megismételni.
Dísznövényekben moníliás virág- és hajtásszáradás ellen a virágzás idején megelőző jelleggel
kell a gombaölő szerrel permetezni. Szürkepenész ellen a fertőzésre hajlamosító körülmények
között indokolt a védekezés, szintén megelőző jelleggel. A készítményt más hatásmechanizmusú
gombaölő szereket is tartalmazó kezelési program részeként javasolt felhasználni. A permetlé menynyiségét a növények habitusától, a lombozat nagyságától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.
Hatásmechanizmus: szterolbioszintézis-gátló (FRAC kód: 17).
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!
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Mély hatású gombaölő szer. 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!
Fúvókaajánlás: Kettős lapos sugarú, közepes-finom cseppeket képező fúvóka. Szabadföldi alkalmazás esetén ajánlott a légbeszívásos vagy keverőkamrás kivitel, az elsodródás csökkentése érdekében. Ültetvényekben axiálventilátoros permetezőgépek használata esetén közepes-finom
cseppképzésű, kúppalást szórásképű fúvóka javasolt.
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

300 g/l ciprodinil
Anilin-pirimidinek (FRAC „9”)
Gombaölő permetezőszer
Metionin-bioszintézis gátlása, szisztémikus
gombaölő szer, kuratív hatással
Emulzióképző koncentrátum (EC)
1 l-es műanyag flakon
III.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
almatermésűek
(alma, körte)
szőlő (bor, csemege)

Károsító
ventúriás varasodás

Dózis (l/ha)
0,6–0,75

Permetlé (l/ha)
800–1000

É.v.i. (nap)
60

szürkepenész

1,25

600–1000

21

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
almatermésűek (alma, körte)
szőlő (bor, csemege)
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Kezelések
maximális
száma
3

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)
7

2

7

Az utolsó kezelés
időpontja (fenológiához
viszonyítva)
gyümölcsfejlődés
(BBCH 76)
fürtzáródás kezdete
(BBCH 77)

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Almatermésűekben (alma, körte) a varasodás elleni permetezéseket megelőző jelleggel, az
aszkospóra-szóródás idején kell megkezdeni és az intenzív hajtásnövekedés idején a fertőzés nyomásától függően 7–10 naponta megismételni. Törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre,
még a lombozat belsejében is. Ehhez 800–1000 l/ha permetlé alkalmazása javasolt. A készítmény
egy tenyészidőszak alatt maximum 3 alkalommal használható fel.
Szőlőben a szürkepenész elleni permetezéseket preventív módon, megelőző jelleggel kell megkezdeni. A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb 2 alkalommal használható fel,
fürtzáródás kezdetéig. Súlyos fertőzésveszély fennállásakor 7 napos permetezési forduló alkalmazása ajánlott. A kijuttatásnál az előírt permetlémennyiséget az ültetvény művelésmódjától, a lombozat nagyságától és az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.
A betegségek elleni további kezeléseket más hatóanyagcsoportba tartozó növényvédő szerekkel
kell elvégezni.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó hatóanyagú gombaölő szer, melyet gyümölcs- és szőlőkultúrában lehet felhasználni. Kijuttatását finom porlasztással kell elvégezni, 150–200 mikronos cseppnagysággal. Lombvédelem
céljából 60–70 db/cm2-enkénti cseppszámmal lehet elérni a növény fedettségét, amit finom porlasztással lehet biztosítani, azaz 150–200 mikronos cseppeket kell létrehozni. Álló kultúrákban (alma,
körte, szőlő) axiálventilátoros, nagy mennyiségű levegő szállítására alkalmas permetezéssel kell kijuttatni. A termék hatóanyaga felszívódik a növény szöveteibe, majd a felszívódást követően az
edénynyalábokban csúcsirányban szállítódik. A permetezés során el kell érni, hogy az alsóbb zöld
részek és a lomb belsejében lévő növényfelületek is kellő mennyiségű permetcseppet kapjanak. Különösen fontos a szőlőfürtök fedése a fürt kocsányán is.
Védőtávolságok (m)
Felszíni vizektől

Földi

20 (gyümölcsös), 10 (szőlő)

Qualy
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

250 g/l azoxistrobin
Strobilurin típusú gombaölő szerek (FRAC „11”)
Gombaölő permetezőszer
Sejtlégzés gátlása, szisztémikus gombaölő szer
Szuszpenzió koncentrátum (SC)
1 l-es műanyag flakon és 5 l-es műanyag kanna
III.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
búza, árpa, rozs,
zab, tritikálé

Károsító
Dózis (l/ha)
lisztharmat, rozsda0,8–1,0
betegségek, pirenofórás
levélfoltosság, szeptóriás
betegség
őszi káposztarepce,
alternáriás, fómás
1,0
olajretek
betegség, szürkepenész,
fehérpenész
paradicsom
paradicsomvész,
0,8–1,0
(hajtatott)
alternáriás betegség
uborka, cukkini
lisztharmat,
0,6–0,8
(hajtatott)
peronoszpóra
sárgadinnye,
lisztharmat,
0,8–1,0
görögdinnye,
peronoszpóra
tökfélék (hajtatott)
vöröshagyma,
peronoszpóra,
0,8–1,0
fokhagyma,
szürkepenész
mogyoróhagyma,
póréhagyma
újhagyma
peronoszpóra,
0,8
szürkepenész
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Permetlé (l/ha)
250–400

É.v.i. (nap)
35

250–500

49

400–1200

3

600–1500

3

400–600

3

300–500

14
21 (póréhagyma)

300–500

14

Kultúra

Károsító

Dózis (l/ha)

Permetlé (l/ha)

É.v.i. (nap)

spárga

rozsda

1,0

600–800

lisztharmat,
peronoszpóra, rozsda,
aszkohitás foltosság

0,75–1,0

400–600

szürkepenész,
lisztharmat, gnomóniás
betegség, mikoszferellás
levélfoltosság,
antraknózis
lisztharmat,
peronoszpóra, rozsda,
szürkepenész,
alternáriás betegség

0,8–1,0

400–600

előírása nem
szükséges
14 (friss hüvelyesek:
cukorborsó,
zöldborsó,
zöldbab,
fejtett bab)
35 (száraz
hüvelyesek:
bab, borsó,
lencse)
3

0,8–1,0

500–1500

–

szárazbab, száraz
borsó, lencse,
cukorborsó,
zöldborsó,
zöldbab,
fejtett bab

szamóca

közterületi jelentőségű fás szárú és
évelő növények,
cserepes és vágott
dísznövények

Házikerti dózis: 8–10 ml 5–10 l vízhez.

A Tazer Kombi csomag leírása a 160–161. oldalon, a Tropotox XT+Tazer
250 SC csomag leírása pedig a 162–163. oldalon található.

Tazer 250 SC
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búza, árpa, rozs, zab, tritikálé

Kezelések
maximális
száma
2

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)
14

őszi káposztarepce, olajretek

2

20

paradicsom (hajtatott)

2

8

uborka, cukkini (hajtatott)

2

21

sárgadinnye, görögdinnye,
tökfélék (hajtatott)
vöröshagyma, fokhagyma,
mogyoróhagyma, póréhagyma
újhagyma

2

21

2

21

2

21

spárga

3

10

szárazbab, száraz borsó, lencse

2

10

cukorborsó, zöldborsó, zöldbab

2

10

fejtett bab

2

10

szamóca

2

10

közterületi jelentőségű fás szárú
és évelő növények, cserepes és
vágott dísznövények

2

14

Kultúra

Kezelés ideje
1 szárcsomós állapot
(BBCH 31) – virágzás vége
(BBCH 69)
4 leveles állapot (BBCH 14)
– virágzás vége (BBCH 69)
hajtásnövekedés (BBCH 40)
– 50%-os érés (BBCH 85)
4 leveles állapot (BBCH 14)
– érés kezdete (BBCH 80)
4 leveles állapot (BBCH 14)
– érés kezdete (BBCH 80)
3 leveles állapot (BBCH 13)
– héjképződés (BBCH 46)
3 leveles állapot (BBCH 13)
– héjképződés (BBCH 46)
hajtásnövekedéstől (BBCH
60) termés (bogyó) éréséig
(BBCH 88)
3 leveles állapot (BBCH 13)
– a hüvelyek 50%-a elérte
a végleges nagyságot
(BBCH 75)
3 leveles állapot (BBCH 13)
– a hüvelyek 30%-a elérte
a végleges nagyságot
(BBCH 73)
3 leveles állapot (BBCH 13)
– érés kezdete (BBCH 81)
első virágzatok megjelenése (BBCH 55)
– érés kezdete (BBCH 81)
nincs korlátozás

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Kalászosokban (búza, árpa, tritikálé, rozs, zab) a növényvédő szer levél- és kalászbetegségek
ellen használható fel. A korai betegségek ellen a készítményt már a szárnövekedés kezdetétől célszerű kijuttatni. A második kezelést a kalászhányás-virágzás idejére kell időzíteni.
Őszi káposztarepcében és olajretekben a készítmény a táblázatban felsorolt betegségek
ellen használható fel, maximum 2 alkalommal. Az őszi kezelés (4–8 leveles állapot) a levélbetegségek ellen hatékony, míg a tavaszi szárba indulás–virágzás idején elvégzett permetezés a levél- és
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szárbetegségek ellen nyújt védelmet. Az esetleges további permetezéseket más hatóanyagcsoportba tartozó készítménnyel kell elvégezni.
Hajtatott paradicsomban a növényvédő szert a táblázatban felsorolt betegségek ellen előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel vagy legkésőbb a kezdeti fertőzési tünetek megjelenésekor
kell kijuttatni. Járványveszélyes körülmények mellett 8, gyenge fertőzésnél 12 napos permetezési forduló ajánlott.
Kabakosokban a gombaölő szert a felsorolt betegségek ellen megelőző jelleggel kell kijuttatni.
A készítményt más hatásmechanizmusú gombaölő szerrel váltogatva kell használni.
Hagymafélékben a növényvédő szert hagymaperonoszpóra és szürkepenész ellen lehet felhasználni. A permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni, majd a fertőzési nyomástól függően megismételni.
Spárgában a növényvédő szert spárgarozsda ellen, előrejelzésre alapozva, betakarítás után
a fertőzés kezdetétől célszerű kijuttatni. A készítmény 1 vegetációban maximum 3 alkalommal használható fel.
Hüvelyesekben (cukorborsó, zöldborsó, száraz borsó, szárazbab, zöldbab, fejtett bab, lencse)
lisztharmat, peronoszpóra, aszkohitás foltosság és rozsda ellen az állománypermetezéseket a kezdeti tünetek megjelenése előtt, megelőző jelleggel, a virágzás körül ajánlott elkezdeni. A fertőzési
nyomástól függően a hüvelyképződési időszakban még egy további kezelés lehet szükséges.
Szamócában szürkepenész ellen a készítményt 1,0 l/ha dózisban megelőző jelleggel, a virágzás időszakában javasolt kijuttatni. Fertőzésre kedvező körülmények között a védekezéseket 20%os virágnyíláskor, teljes virágzáskor és 80%-os elvirágzáskor szükséges végrehajtani. Lisztharmat,
valamint egyéb levél- és termésbetegségek ellen a permetezést megelőző jelleggel kell megkezdeni és a fertőzési nyomástól függően javasolt megismételni. A készítményt csak más hatásmechanizmusú gombaölő szereket is tartalmazó permetezési program részeként lehet felhasználni.
Közterületi jelentőségű fás szárú és évelő növények, cserepes és vágott dísznövények
esetén az említett betegségek ellen megelőző jelleggel vagy legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell védekezni. A permetezés 14 nap múlva megismételhető. A felhasználás előtt fitotoxicitási
próbát kell végezni!
Más készítménnyel történő együttes kijuttatás esetén a permetlékészítés előtt keverési próbát kell végezni!
A fokozott rezisztenciaveszély miatt a készítményt más hatásmechanizmusú gombaölő szerekkel váltogatva kell felhasználni!
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó hatású gombaölő szer. Kijuttatását finom porlasztással kell elvégezni, 250–400 mikronos
cseppnagysággal. Lombvédelem céljából 50–70 db/cm2-enkénti cseppszámmal lehet elérni a
növény fedettségét. A korai permetezéseket lehetőleg légzsákos permetezőgéppel ajánlatos
végezni. Késői kijuttatásra, kalászvédelemre a legjobb, ha kettős lapos sugarú szórófejeket használnak. A kalász – különösen a toklászos kalász – felülete rendkívül tagolt, így nagyon sok permetcseppet felfognak a toklászok, szálkák, amelyek miatt a hatóanyag nagy része elvész. A célfelület
a virág és a pelyvalevelek. Ezeket permetcseppekkel befedni nagyon nehéz – csak oldalirányú
áramlással lehetséges –, ezért javasolt a kettős lapos sugarú szórófej használata.
Fúvókaajánlás: Kettős lapos sugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben, de ez
utóbbi esetben 4 bar körüli nyomáson üzemeltetve.

Tazer 250 SC
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport

133 g/l tebukonazol + 267 g/l prokloráz
Triazol, valamint imidazol típusú gombaölő
szerek (FRAC „3”)
Gombaölő permetezőszer
Ergoszterol-bioszintézis gátlása, szisztémikus
gombaölő szer (kivéve peronoszpórafélék)
Olajemulzió vizes fázisban (EW)
5 l-es műanyag kanna
I.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kalászosok (őszi búza,
rozs, tritikálé)
őszi káposztarepce

napraforgó

Károsító
levél- és kalászbetegségek
fómás és alternáriás
betegségek,
fehérpenész
diaportés, fómás és alternáriás betegségek,
fehér- és szürkepenész

Dózis (l/ha)
1,0–1,5

Permetlé (l/ha)
300–400

É.v.i. (nap)
35

1,0–1,25

300–400

56

1,0–1,25

300–400

56

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
kalászosok (őszi búza, rozs,
tritikálé)
őszi káposztarepce
napraforgó
108

Kezelések Két kezelés közti
minimális
maximális
időtartam (nap)
száma

2

21

Az utolsó kezelés
időpontja (fenológiához
viszonyítva)
teljes virágzás (BBCH 65)

1
1

–
–

virágzás vége (BBCH 69)
csillagállapot (BBCH 51)

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Kalászosokban a készítményt lehetőleg megelőző jelleggel, általában 2 nóduszos állapot, illetve
kalászhányás-virágzás idején célszerű kijuttatni. Gyenge-közepes fertőzöttség esetén az alacsonyabb, erős fertőzöttség mellett a magasabb dózis használata javasolt.
Őszi káposztarepcében a készítményt egy tenyészidőszakon belül legfeljebb egy alkalommal
lehet felhasználni. A készítményt megelőző jelleggel, virágzás idején célszerű kijuttatni.
Napraforgóban a készítményt fertőzésveszély fennállása esetén preventív jelleggel, legkésőbb
az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni csillagbimbós állapotban. Erősebb fertőzésveszély
esetén a magasabb dózis használata indokolt.
A kijuttatás során törekedni kell a minél jobb permetléfedettség elérésére.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó hatóanyagú gombaölő szerek kombinációja, mely a gabonafélék levél- és kalászbetegségei, valamint a repce és a napraforgó gombabetegségei ellen használható. A kijuttatását
finom porlasztással kell elvégezni, 200–300 mikronos cseppnagysággal. Lombvédelem céljából
50–70 db/cm2-enkénti cseppszámmal lehet elérni a növény fedettségét. A korai permetezéseket lehetőleg légzsákos permetezőgéppel ajánlatos végezni. A késői kijuttatásra, kalászvédelemre a legjobb, ha kettős lapos sugarú szórófejeket használnak. A kalász – különösen a toklászos kalász –
felülete rendkívül tagolt, így nagyon sok permetcseppet felfognak a toklászok, szálkák, amelyek
miatt a hatóanyag nagy része elvész. A célfelület a virág és a pelyvalevelek. Ezeket permetcseppekkel befedni nagyon nehéz, csak oldalirányú áramlással lehet. Ezért kettős lapos sugarú szórófejet
kell használni. Napraforgó- és repcekultúrákban a lombozat, a szár és a terméskezdemények védelme céljából a permetezést kettős lapos sugarú szórófejjel vagy belógatott, aszimmetrikus lapos
sugarú szórófejjel, oldalirányú permetezéssel ajánlatos elvégezni. Fejlettebb állományban a légzsákos permetezést kell választani. A hatóanyagok a felszívódást követően csak csúcsi irányban
szállítódnak a növényben, ezért a hatóanyagot minél mélyebben kell bejuttatni a lombozatba.
Védőtávolságok (m)
Felszíni vizektől

Földi

5

Fúvókaajánlás: Kettős lapos sugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben, de ez
utóbbi esetben 4 bar körüli nyomáson üzemeltetve.

Zamir
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

540 g/kg Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki,
ABTS-351 törzs
Biológiai készítmény (IRAC „11A”)
Rovarölő permetezőszer
A hatóanyag elfogyasztását követően leáll a
lárva táplálkozása (a bélcsatorna perforációja
és bénulása következtében), majd 2–5 nap
múlva a kár tevő elpusztul.
Vízben diszpergálható granulátum (WG)
5 kg-os műanyag vödör
III.
0 nap
2 év
–
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
almatermésűek
(alma, körte)
szőlő (bor, csemege)
őszibarack
kukorica (csemege,
takarmány és
vetőmag)
káposztafélék (fejes
káposzta, brokkoli,
kelbimbó, karfiol)
paprika

Dózis (kg/ha)
Károsító
almamoly, aknázó1,0–1,5
molyok, sodrómolyok
szőlőmolyok
1,0
barackmoly,
1,5
keleti gyümölcsmoly
kukoricamoly,
1,5
gyapottok-bagolylepke

káposzta-bagolylepke,
répalepke, lombrágó
hernyók
gyapottok-bagolylepke,
lombrágó hernyók
hajtatott
gyapottok-bagolylepke,
zöldségfélék
paradicsommoly,
(paprika, paradicsom,
lombrágó hernyók
uborka, padlizsán,
bab)
110

Permetlé (l/ha)
500–1500

É.v.i. (nap)
2

500–1000
1000–1500

2
2

400–800

2

1,0

500–1000

2

1,5

500–1000

2

0,5–1,5

teljes fedettség
biztosítása, megcsorgás nélkül

2

Kultúra
hajtatott dísznövények (szegfű,
muskátli, gerbera,
hibiszkusz, rózsa)
cseresznye, meggy,
kajszi, szilva

bogyós gyümölcsűek (málna, szeder,
köszméte, ribiszke,
fekete bodza, szamóca)
héjas gyümölcsűek
(dió, mandula,
mogyoró,
szelídgesztenye)

Károsító
lombrágó hernyók

Dózis (kg/ha)
0,75–1,0

lombrágó hernyók,
gyümölcsmolyok,
amerikai fehér medvelepke
lombrágó hernyók,
amerikai fehér
medvelepke

1,0–1,5

1,0–1,5

400–800

2

lombrágó hernyók,
gyümölcsmolyok,
amerikai
fehér medvelepke

1,0–1,5

800–1500

2

Permetlé (l/ha)
É.v.i. (nap)
teljes fedettség előírás szerinti
biztosítása, meg- felhasználás
csorgás nélkül
esetén nem
szükséges
800–1500
2

Házikerti felhasználás:
Kultúra
almatermésűek, szőlő, őszibarack, cseresznye, meggy,
kajszi, szilva, héjas gyümölcsűek, bogyós gyümölcsűek,
hajtatott zöldségfélék, káposztafélék, paprika, hajtatott
dísznövények
kukorica

Házikertben 10 liter vízhez
szükséges szer mennyisége
(gramm)
10–20

20–30

BAN
LKODÁS
Á
D
Z
A
BIOG
LHATÓ
ASZNÁ
IS FELH
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A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
almatermésűek (alma, körte)
szőlő (bor, csemege)
őszibarack
kukorica (csemege, takarmány és
vetőmag)
káposztafélék (fejes káposzta,
brokkoli, kelbimbó, karfiol)
paprika
hajtatott zöldségfélék (paprika,
paradicsom, uborka, padlizsán,
bab)
hajtatott dísznövények (szegfű,
muskátli, gerbera, hibiszkusz,
rózsa)
cseresznye, meggy, kajszi,
szilva
bogyós gyümölcsűek (málna,
szeder, köszméte, ribiszke, fekete
bodza, szamóca)
héjas gyümölcsűek (dió, mandula, mogyoró, szelídgesztenye)

Kezelések
maximális
száma
8
8
10
8

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)
7
7
7
7

szedésérettség (BBCH 87)
szedésérettség (BBCH 87)

8

7

szedésérettség (BBCH 49)

8
8

7
7

8

7

szedésérettség (BBCH 87)
szedésérettség (paprika,
paradicsom BBCH 87,
uborka BBCH 79)
szedésérettség (BBCH 87)

8

7

szedésérettség (BBCH 87)

8

7

szedésérettség (BBCH 87)

8

7

szedésérettség (BBCH 87)

Az utolsó kezelés
fenostádiuma

szedésérettség (BBCH 87)
szedésérettség (BBCH 89)

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény lúgos kémhatású növényvédő szerekkel nem keverhető.
A készítményt előrejelzés alapján a fiatal lárvastádiumok ellen kell alkalmazni (L1–L2) minden kultúrában. Erős fertőzésnél és elhúzódó rajzás esetén 7–10 nap múlva szükséges megismételni a kezelést a magasabb dózist alkalmazva. A permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, valamint
az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani. A szer biológiai készítmény, amelynek azonnali taglózó hatása nem tapasztalható a kijuttatás után, viszont 1-2 órával később a lárvák táplálkozása leáll, ami után 2–5 napon belül elpusztulnak. A készítménnyel való permetezés elvégzése az
esti órákban ajánlott.
Általános technológia valamennyi kultúrában: szexferomoncsapdás előrejelzésre alapozva a tömeges lárvakeléskor kell
kezelni. Elhúzódó és nagy egyedszámú rajzás esetén nemzedékenként minimum kétszer kell permetezni, 7–10 napos időközönként.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.
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KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
A készítmény a fiatal lárvák ellen hatékony, ezért a megfelelő hatás érdekében elengedhetetlen a
pontos időzítés és a tökéletes permetléfedettség. Fontos a levelek fonákjának a bepermetezése, a
lombozat belsejében is. A kezeléseket mindig rajzásmegfigyelés alapján, legkésőbb a tömeges lárvakelés elején kell elvégezni, és a kijuttatáskor finom porlasztású fúvókát kell használni. Finom porlasztás: 200–300 mikronos cseppek.
Fúvókaajánlás: Hajtatásban hagyományos lapos sugarú vagy kettős lapos sugarú fúvóka, mivel itt
nem kell elsodródással számolni. Szabadföldi alkalmazás esetén ajánlott a légbeszívásos vagy keverőkamrás kivitel, az elsodródás csökkentése érdekében. Ültetvényekben, axiálventilátoros permetezőgépek használata esetén közepes-finom cseppképzésű, kúppalást szórásképű fúvóka javasolt.

Bactospeine WG
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engedélyokirat-változás várható

ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

25 g/l béta-ciflutrin
Piretroidok (IRAC „3A”)
Rovarölő permetezőszer
Gyors és látványos taglózó hatással rendelkező
kontakt ideg- és gyomorméreg
Emulzióképző koncentrátum (EC)
1 l-es műanyag flakon, 5 l-es műanyag kanna
II.
0 nap
3 év
Veszély
Kifejezetten kockázatos
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Dózis (l/ha)
0,5

Permetlé (l/ha)
600–1000

É.v.i. (nap)
7

0,6

600–1000

7

0,5
0,3

500–1000
300

14
21

0,3

250–400

35

zöldborsó, száraz
borsó

Károsító
almamoly,
zöld alma-levéltetű
szilvamoly,
poloskaszagú darazsak, levéltetvek
szőlőmolyok, kabócák
vetésfehérítő bogarak,
levéltetvek,
gabonapoloskák
repcedarázs, repcebolha, földibolhák,
repceszárormányos,
repce-fénybogár, repcebecő-ormányos
bagolylepkék,
borsómoly, levéltetvek

0,6

400–500

7 (zöldborsó)

káposztafélék (fejes,
kelkáposzta, brokkoli,
bimbóskel, karfiol)

bagolylepkék, fehérlepkék, káposztamoly,
földibolhák

0,5

Kultúra
alma
szilva, ringló

szőlő (bor, csemege)
kalászosok (őszi
búza, tritikálé)
őszi káposztarepce

21 (száraz
borsó)
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300–500

7

Kultúra
Károsító
kukorica (takarmány, kukoricamoly, gyapottokbagolylepke, amerikai
csemege)
kukoricabogár
vetési bagolylepke,
dohány
gyapottok-bagolylepke

Dózis (l/ha)
0,8

Permetlé (l/ha)
400–600

0,3–0,5

400–600

É.v.i. (nap)
14 (csemege)
21 (takar-

mány)
előírás szerinti
felhasználás
esetén nincs
korlátozás

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
alma

Kezelések
maximális
száma
2

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)
14

Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)
érés kezdetéig (BBCH 81), de
a korai zöldbimbós (BBCH 55)

szilva, ringló

2

14

szőlő (bor, csemege)

2

14

1 ősszel,
1 tavasszal
(tavaszi kár tevők ellen)
1 ősszel,
1 tavasszal
(tavaszi kár tevők ellen)
2

–

állapottól a teljes sziromhullásig
(BBCH 69) nem alkalmazható
érés kezdetéig (BBCH 81), de a
zöldbimbós (BBCH 54) állapottól
a teljes sziromhullásig (BBCH 69)
nem alkalmazható
érés kezdetéig (BBCH 81), de a
fürtkezdemények növekedésétől
(BBCH 55) a virágzás végéig
(BBCH 69) nem alkalmazható
kalászhányás végéig (BBCH 59)

–

rejtett bimbós állapotig (BBCH 50)

14

káposztafélék (fejes,
kelkáposzta, brokkoli,
bimbóskel, karfiol)
kukorica (takarmány,
csemege)

2

14

hüvelyképződés kezdetéig
(BBCH 71), de az első virágbimbók
megjelenésétől (BBCH 51) a
virágzás végéig (BBCH 69) nem
alkalmazható
fejesedés kezdetéig (BBCH 41)

2

14

dohány

2

14

kalászosok
(őszi búza, tritikálé)

őszi káposztarepce

zöldborsó, száraz borsó

szemfejlődés kezdetéig (BBCH 71),
de a címerhányás előtti állapottól
(BBCH 50) a virágzás végéig
(BBCH 69) nem alkalmazható
levélsárgulás kezdetéig (BBCH 90)
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban
nem alkalmazható! Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Almában almamoly ellen szexferomoncsapdás rajzásmegfigyelés alapján, a rajzáscsúcsot követő
8–10 nappal, lárvakeléskor javasolt az első permetezést elvégezni. Nemzedékenként rendszerint
2 védekezés szükséges, ezért elhúzódó rajzás esetén a további permetezés más hatásmechanizmusú készítménnyel 14 nap elteltével folytatható. A zöld alma-levéltetű ellen az első levéltetű-kolóniák
kialakulásakor szükséges védekezni. A készítmény korai zöldbimbós állapottól teljes sziromhullásig nem alkalmazható.
Szilvában és ringlóban károsító szilvamoly ellen szexferomoncsapdás rajzásmegfigyelés alapján
a lárvakelés kezdetén javasolt a permetezést elvégezni. Elhúzódó rajzás, illetve lárvakelés esetén
14 nap múlva a védekezés más hatásmechanizmusú készítményekkel folytatható. A poloskaszagú
darazsak ellen közvetlenül a sziromhullás után kell a védekezést elvégezni. A levéltetvek ellen az
első levéltetű-kolóniák kialakulásakor szükséges védekezni. A készítmény zöldbimbós állapottól
teljes sziromhullásig nem alkalmazható.
Szőlőben (bor, csemege) szőlőmolyok ellen a védekezéseket szexferomoncsapdás megfigyelés
alapján, a tömeges lárvakelés idején kell megkezdeni. Nemzedékenként rendszerint 2 védekezés
szükséges, ezért elhúzódó rajzás esetén a további permetezést más hatásmechanizmusú készítménnyel 14 nap elteltével szükséges végrehajtani. A kabócák elleni védekezést a fiatal lárvák ellen
kell időzíteni. A készítmény a virágzat kifejlődésétől a virágzás végéig nem alkalmazható.
Kalászosokban (őszi búza, tritikálé) a vetésfehérítő bogarak elleni permetezést a bogarak táblára
történő betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése idején kell elvégezni. A levéltetvek ellen előrejelzés alapján az első nagyobb levéltetű-kolóniák kialakulásakor szükséges védekezni. Gabonapoloskák ellen az egyedek táblára történő betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése idején kell
permetezni.
Őszi káposztarepcében a védekezést a repcedarázs fiatal lárvái ellen kell időzíteni. A repcebolha
és a földibolhák ellen a kártevők táblára történő betelepedésének az időszakában, rendszerint a
repce szikleveles, néhány lombleveles állapotában válik indokolttá a kezelés. A károsított levélfelület
ismeretében kell dönteni a védekezés szükségességéről. Tavasszal a repceszárormányos, a repcefénybogár és a repcebecő-ormányos táblára történő tömeges betelepedése idején szükséges elvégezni a kezelést. A készítményt legkésőbb a repce rejtett bimbós állapotáig szabad
kipermetezni.
Zöldborsóban és száraz borsóban a fiatal, kelő L1–L2 fejlődési stádiumú bagolylepkelárvák ellen
kell időzíteni a kijuttatást. A levéltetvek ellen előrejelzés alapján, a betelepedő szárnyas nőstények
egyedszámát figyelemmel kísérve kell a védekezés szükségességéről dönteni. A permetlébe nedvesítőszer adagolása szükséges. Borsómoly ellen általában kétszeri védekezéssel érhető el a
megfelelő hatás. Szexferomoncsapdával végzett rajzásmegfigyelés alapján az első kezelést közvetlenül virágzás végén szükséges elvégezni, kizárólag abban az esetben, ha a táblán virágzó
növény már nem található, a másodikat pedig 14 nap elteltével. A készítmény az első virágbimbók megjelenésétől a virágzás végéig nem alkalmazható.
Káposztafélékben (fejes, kelkáposzta, brokkoli, bimbóskel, karfiol) károsító fehérlepke-, káposztamoly- és bagolylepkelárvák (L1–L2 fejlődési stádiumú) kelésekor kell a permetezést elvégezni. A földibolhák ellen az első kártételek megjelenésekor célszerű a védekezést elvégezni. A permetlébe
nedvesítőszer adagolása szükséges.
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Kukoricában (takarmány, csemege) a kukoricamoly, illetve a gyapottok-bagolylepke elleni védekezést előrejelzésre (fénycsapdás, szexferomoncsapdás megfigyelés, valamint tojáscsomó-vizsgálat) alapozva, a tömeges lárvakelés idején kell végrehajtani. A kukoricabogár imágói elleni
védekezés célja a bogarak tojásrakás előtti gyérítése a jövő évi lárvakártétel mérséklése, valamint
a bibeszálak lerágásának, ezáltal a hiányos termékenyülésnek az elkerülése érdekében. A védekezést a tömeges rajzás idejére, lehetőleg a tojásrakás előtti időre kell időzíteni. A kukoricabogár
rajzásdinamikájáról növényvizsgálattal és sárga ragadós csapdák segítségével, a tojásrakásról a
nőstény imágók tojástartalmának egyedi vizsgálatával (a bogarak potrohának enyhe megnyomásával és kézi nagyító segítségével) lehet tájékozódni. Nem szabad permetezni a virágzás kezdetétől a virágzás végéig.
Dohányban károsító vetési bagolylepke és gyapottok-bagolylepke lárvái (L1–L2 fejlődési stádiumú)
megjelenésekor célszerű a készítményt kipermetezni.
A béta-ciflutrin hatóanyag IRAC „3A” típusú nátriumioncsatorna-módosító, kontakt hatású (nem felszívódó) szintetikus piretroid.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Kontakt hatású, piretroid hatóanyagú rovarölő szer. A kijuttatásnál el kell érni a 60–70 csepp/cm2 fedettséget, amit finom porlasztással lehet biztosítani, azaz 150–200 mikronos cseppeket kell létrehozni. A permetezés során ügyelni kell arra, hogy a növényállomány belső részét, a levelek fonákját
is kellően be lehessen fedni. Szántóföldön lehetőleg kettős lapos sugarú szórófejjel, álló kultúrákban
(szőlő, gyümölcs) axiálventilátoros, nagy mennyiségű levegő szállítására alkalmas permetezéssel
kell kijuttatni.
Védőtávolságok (m)
Felszíni vizektől
Nem mezőgazdasági földterülettől

Földi
5 (szántóföld, zöldség), 10 (szőlő), 30 (gyümölcsös)
5 (szántóföld, zöldség), 10 (szőlő, gyümölcsös)

Fúvókaajánlás: Kettős lapos sugarú fúvóka hagyományos kivitelben.
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engedélyokiratváltozás várható

ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

50 g/kg lambda-cihalotrin
Piretroidok (IRAC „3A”)
Rovarölő permetezőszer
Kontakt és gyomorméreg. Szívó és rágó
kártevők lárvái, imágói ellen hatékony
Emulzióképző granulátum (EG)
1 kg-os műanyag flakon
II.
0 nap
3 év
Figyelem
Mérsékelten veszélyes
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kalászosok (búza,
árpa, tritikálé, rozs,
zab)
kukorica (takarmány),
csemegekukorica
kukoricavetőmagtermesztés
napraforgó

Károsító
levéltetvek, vetésfehérítő bogarak,
gabonapoloskák
kukoricabogár,
kukoricamoly, bagolylepkék hernyói

Dózis (kg/ha)
0,15–0,2

Permetlé (l/ha)
250–400

É.v.i. (nap)
28

0,25–0,3

250–400

14

levéltetvek, poloskák

0,15–0,2

250–400

őszi káposztarepce

repcebecő-ormányos,
repce-fénybogár,
levéltetvek, repcedarázs,
repceszárormányos
lisztes répabarkó,
répabolha, bagolylepkék hernyói,
levéltetvek
almamoly, levélaknázó
molyok, levéltetvek,
sodrómolyok

0,15–0,2

250–400

előírás szerinti
felhasználásnál nincs
korlátozás
35

0,2

250–400

14

0,2–0,3

600–1200

7

cukorrépa

almatermésűek
(alma, körte, birs,
naspolya)
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Kultúra
őszibarack, kajszi,
szilva
cseresznye, meggy
szőlő (csemege-,
borszőlő)
fekete bodza

Károsító
gyümölcsmolyok,
levéltetvek
cseresznyelégy,
levéltetvek
szőlőmolyok
amerikai szőlőkabóca
levéltetvek, amerikai
fehér medvelepke,
sodrómolyok
levéltetvek,
bagolylepkék hernyói

Dózis (kg/ha)
0,2–0,3

Permetlé (l/ha)
600–1200

É.v.i. (nap)
7

0,2–0,3

600–1200

7

0,15–0,25
0,25
0,3

600–1200
600–1200
500–1500

7
14

0,2–0,25

400–600

7

400–800

14
3

fejes káposzta, bimbós kel, kelkáposzta
karfiol, brokkoli
karalábé
paradicsom
levéltetvek, bagolylep(hajtatott
kék hernyói, üvegházi
szabadföldi)
molytetű
paprika (hajtatott és
levéltetvek, bagolyszabadföldi)
lepkék hernyói
uborka (hajtatott és
levéltetvek, bagolyszabadföldi)
lepkék hernyói
borsó
levéltetvek
(zöld, száraz)

0,2–0,4
0,2–0,25
0,2–0,25

400–600

5

0,2

400–800

3

0,15

400–600

burgonya

0,15–0,2

400–600

3 (zöldborsó)
14 (szárazborsó)
14

levéltetvek

0,2
0,15

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
kalászosok (búza, árpa, tritikálé, rozs, zab)
kukorica (takarmány),
csemegekukorica
kukoricavetőmagtermesztés
napraforgó
őszi káposztarepce
cukorrépa
almatermésűek
(alma, körte, birs,
naspolya)
őszibarack, kajszi,
szilva
cseresznye, meggy
szőlő (csemege-,
borszőlő)
fekete bodza

Kezelések maximális
száma
1

Az utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)
virágzás vége (BBCH 69)

1

tejesérés (BBCH 75)

1

nincs korlátozás

1
1+1 (őszi + tavaszi)
1
1

teljesen elkülönülő virágzat (BBCH 58)
becőképződés (BBCH 70)
sorzáródás vége (BBCH 39)
pirosbimbós és fehérbimbós (körte) stádium
kezdete (BBCH 57)

1

erősödő színeződés (BBCH 83)

1
1

erősödő színeződés (BBCH 83)
fürtzáródás (BBCH 78)

1

virágzás vége (BBCH 69)
Kaiso EG
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Kultúra
fejes káposzta, bimbós kel, kelkáposzta,
karfiol, brokkoli
karalábé
paradicsom
paprika
uborka
borsó
burgonya

Kezelések maximális
száma
1

Az utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)
50%-os fejméret (BBCH 45)

1
1
1
1
1
1

50%-os gumóméret (BBCH 45)
érés kezdete (BBCH 81)
érés kezdete (BBCH 81)
termésfejlődés kezdete (BBCH 70)
hüvelyképződés kezdete (BBCH 70)
sorzáródás vége (BBCH 39)

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Kalászosokban a vetésfehérítő bogarak, a levéltetvek és a gabonapoloskák elleni permetezést
az imágók táblára történő betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése idején kell elvégezni. A védekezés szükségességéről az egyedszámok felmérése alapján lehet dönteni. Vetésfehérítő elleni
védekezés esetén, különösen sűrű állományban a tökéletes hatás eléréséhez javasoljuk
légzsákos permetező és nedvesítőszer használatát.
Kukoricában a kukoricamoly és a bagolylepkék rajzását alapul véve, a fiatal lárvák megjelenésekor célszerű kijuttatni a készítményt. 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 termékenyülésnek az elkerülése. A védekezést a tömeges rajzás idejére, a bogarak tojásrakása előtti időre kell
időzíteni. A bogarak rajzásdinamikájáról sárga ragadós csapdák segítségével, a tojásrakásról 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 visszarágása már észlelhető a táblában, célszerű
haladéktalanul megkezdeni 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 megjelenésekor indokolt védekezni.
A környező kultúrákból betelepedő mezei poloskák elleni védekezés szükségességéről növényvizsgálat alapján lehet dönteni.
Őszi káposztarepcében repcedarázs esetében a fiatal lárvák ellen kell időzíteni a védekezést
(szikleveles – néhány lombleveles állapot). A permetezést repceszárormányosok, repce-fénybogarak és repcebecő-ormányosok ellen a kártevők táblára történő betelepedése idején a bogarak
egyedszámának folyamatos megfigyelése alapján kell elvégezni.
Cukorrépában a barkó, a bolhák és a levéltetvek betelepedése idején, az első kártételek
észlelésekor célszerű kijuttatni a készítményt. A bagolylepkék lárvái ellen a permetezést a lárvakelés
időszakára időzítve ajánlott elvégezni.
Almatermésűekben sodrómolyok ellen a védekezést hajtásvizsgálat alapján, az áttelelő lárvák
károsításának kezdetén kell végrehajtani. Almamoly és aknázómolyok ellen szintén a rajzásmegfigyelésre alapozva, a tömeges lárvakelés idején kell elvégezni a védekezést. A levéltetvek ellen a
kezelést a kártevők megjelenésekor, a kis kolóniák kialakulása előtt kell elvégezni.
Őszibarackban a tavaszi permetezést a barackmoly áttelelő lárvái 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 védekezést sárga lapos rajzásmegfigyelés alapján, az imágók megjelenésekor szükséges végrehajtani. A levéltetvek ellen a védekezést
a kártevők megjelenésekor, a kis kolóniák kialakulása előtt kell elkezdeni.
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Szőlőben szőlőmolyok ellen a védekezéseket szexferomoncsapdás megfigyelés alapján, a tömeges lárvakelés idején kell elvégezni. Amerikai szőlőkabóca ellen 0,25 kg/ha dózissal célszerű
permetezni az L1–L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor. A permetlé mennyiségét az ültetvények művelésmódjától, lombfelületének 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 megjelenését követően, a telepek kialakulása előtt célszerű elvégezni.
Fejes káposztában, kelkáposztában, karalábéban, bimbós kelben, brokkoliban, karfiolban, valamint hajtatott és szabadföldi paprikában, paradicsomban 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-egészségügyi várakozási idők figyelembevételével szükséges végrehajtani. Káposztafélékben a permetléhez tapadásfokozó szer hozzáadása indokolt.
Paradicsomban üvegházi molytetű ellen a kezelést az első kis kolóniák kialakulása előtt célszerű
elkezdeni. A készítmény elsődlegesen 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 készítményekkel kell folytatni!
Borsóban a levéltetvek elleni védekezést a kártevők megjelenésekor, a telepek kialakulása előtt
kell megkezdeni. Az egyedek betelepedése és felszaporodása sárga tálas megfigyeléssel és növényvizsgálattal követhető nyomon. A megfelelő tapadás érdekében a kijuttatás során nedvesítőszer használata szükséges. A permetlé mennyiségét a kezelendő lombfelülettől és az
alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani.
Burgonyában a levéltetvek elleni védekezést a kártevők megjelenésekor, a telepek kialakulása
előtt kell megkezdeni. Az egyedek betelepedése és felszaporodása sárga tálas megfigyeléssel és
növényvizsgálattal követhető nyomon.
A készítmény virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte
esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag csak méhkímélő
technológiával juttatható ki! Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést
23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Kontakt hatású, piretroid hatóanyagú rovarölő szer. A kijuttatásnál el kell érni a 60–70 csepp/cm2 fedettséget, amit finom porlasztással lehet biztosítani, azaz 200–300 mikronos cseppeket kell létrehozni. A permetezés során ügyelni kell arra, hogy a növényállomány belső részét, a levelek fonákját
is kellően be lehessen fedni. Szántóföldön lehetőleg kettős lapos sugarú szórófejjel, álló kultúrákban
(szőlő, gyümölcs) axiálventilátoros, nagy mennyiségű levegő szállítására alkalmas permetezőgéppel kell kijuttatni.
Fúvókaajánlás: Kettős lapos sugarú fúvóka hagyományos kivitelben.
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MAVRIK 24 EW
ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

240 g/l tau-fluvalinát
Piretroidok (IRAC „3A”)
Rovarölő permetezőszer
Gyorsan taglózó és hosszú hatástartammal
egyaránt rendelkező kontakt ideg- és gyomorméreg
Olajemulzió vizes fázisban (EW)
1 l-es műanyag flakon, 5 l-es műanyag kanna
II. (50 ml-es és annál kisebb kiszerelések: III.)
0 nap
2 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
Légi kijuttatás repcében és almában 70–80 l/ha
vízmennyiséggel

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
Károsító
kalászosok (őszi
vetésfehérítő bogár,
búza, rozs, tritikálé,
levéltetvek, poloskák
árpa, zab)
őszi káposztarepce repce-fénybogár, repceszárormányos, repcebecő-ormányos,
mustár, olajretek
repcedarázs, mustárdarázs, levéltetvek
napraforgó
levéltetvek, poloskák
alma
szőlő
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almamoly, aknázómoly,
levéltetvek
szőlőmolyok, amerikai
szőlőkabóca

Dózis (l/ha)
0,2

Permetlé (l/ha)
300–400

É.v.i. (nap)
30

0,2

300–400
70–80 (légi)

56

300–400
0,2

60

0,2–0,3

300–400
70–80 (légi)
800–1000

0,2–0,3

600–1000

21

30

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
kalászosok
(őszi búza, rozs, tritikálé,
árpa, zab)
őszi káposztarepce,
mustár, olajretek
napraforgó
alma
szőlő

Kezelések
maximális
száma
2

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)
10

2

14

virágzás (BBCH 67)

2
2
2

14
14
14

virágzás (BBCH 67)
végső gyümölcsméret (BBCH 80)
érés kezdete, bogyószíneződés
(BBCH 80)

Az utolsó kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)
szemképződés
(BBCH 70)

Házikerti felhasználás almában és szőlőben: 3 ml Mavrik 24 EW 10 liter vízhez.

Mavrik 24 EW
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Virágzó kultúrában, nappali permetezés esetén a Mavrik 24 EW rovarölő szert csak önmagában javasoljuk kijuttatni!
Kalászosokban a készítményt a vetésfehérítő bogarak, a levéltetvek és a poloskák tömeges betelepedésekor, illetve a lárvakelés kezdetén kell kijuttatni. A kezelést szükség szerint 10–14 nap elteltével
meg lehet ismételni.
Repcében, mustárban, olajretekben a védekezés szükségességéről a repce-fénybogarak
egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Növényenként 5 repce-fénybogár előfordulása
esetén javasolt a védekezést elvégezni. A tavaszi időszakban a repce-fénybogár, repceszárormányos és repcebecő-ormányos ellen a kártevők táblára történő betelepedési időszakában, illetve
az imágólétszám figyelemmel kísérése mellett javasolt a védekezést elvégezni.
Napraforgóban károsító levéltetvek ellen az első kolóniák megjelenésekor indokolt védekezni. A
környező kultúrákból betelepedő mezei poloskák elleni védekezés szükségességéről növényvizsgálat alapján lehet dönteni. Az imágók elleni védekezéssel megakadályozhatjuk a tojásrakást.
Almában almamoly ellen szexferomoncsapdás 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 a kezelést
14 nap múlva célszerű megismételni. A levéltetvek ellen az első telepek kialakulásakor kell a készítményt kipermetezni.
Szőlőben szőlőmolyok ellen a védekezést előrejelzésre alapozva az imágók tojásrakását követően, a tömeges lárvakelés idején kell elvégezni. Elhúzódó rajzás és erős fertőzés esetén nemzedékenként 2 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 2 alkalommal juttatható ki a készítmény. A további permetezéseket más hatóanyagcsoportba tartozó készítménnyel kell elvégezni. Nagyobb fertőzési
nyomás esetén és az amerikai szőlőkabóca imágója ellen a magasabb dózist kell alkalmazni.
A tau-fluvalinát IRAC „3A” típusú nátriumioncsatorna-módosító, kontakt hatású (nem felszívódó) hatóanyag.
Légi kijuttatás: repcében és napraforgóban 70–80 l/ha vízmennyiséggel.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Kontakt hatású, piretroid hatóanyagú rovarölő szer. A kijuttatásnál el kell érni a 60–70 csepp/cm2 fedettséget, amit finom porlasztással lehet biztosítani, azaz 150–200 mikronos cseppeket kell létrehozni. A permetezés során ügyelni kell arra, hogy a növényállomány belső részét, a levelek fonákját
is kellően be lehessen fedni. Szántóföldön lehetőleg kettős lapos sugarú szórófejjel, álló kultúrákban
(szőlő, gyümölcs) axiálventilátoros, nagy mennyiségű levegő szállítására alkalmas permetezéssel
kell kijuttatni.
Védőtávolságok (m):
Felszíni vizektől
Nem mezőgazdasági kultúráktól és földterülettől
Fúvókaajánlás: Kettős lapos sugarú fúvóka hagyományos kivitelben.
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Földi

Légi

50
–

100
20
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engedélyokiratváltozás várható

ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

50 g/l eszfenvalerát
Piretroidok (IRAC „3A”)
Rovarölő permetezőszer
A rovarok idegrendszerére hat, kontakt (taglózó), riasztó (repellens) és bénító hatást fejt ki
Emulzióképző koncentrátum (EC)
1 l-es műanyag flakon, 5 l-es műanyag kanna
II.
0 nap
3 év
Veszély
Mérsékelten kockázatos
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
Légi kijuttatás 50–70 l/ha vízmennyiséggel,
kukoricában kukoricabogár ellen 70–80 l/ha
vízmennyiséggel

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
őszi, tavaszi
kalászosok
csemegekukorica,
takarmánykukorica
repce

cukorrépa
burgonya,
paradicsom
paprika
uborka
káposztafélék

borsó
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Károsító
levéltetvek
vetésfehérítő bogarak
és lárváik
kukoricamoly
kukoricabogár
repcedarázs,
repce-fénybogár
repcebecő-ormányos
levéltetvek
burgonyabogár

Dózis (l/ha)
0,1
0,2

Permetlé (l/ha)
150–300

É.v.i. (nap)
14

0,3
0,4–0,5
0,2

300–500

5
21
14

0,3
0,15
0,3

300
300–1000

levéltetvek
levéltetvek, tripszek
bagolylepkék,
káposztalepkék,
levéltetvek
levéltetvek,
bagolylepkék

0,3
0,3
0,3

300–1000
500–600
300–500

56
14
7
7
7
10

0,3

300–500

5

150–300

Kultúra
almatermésűek,
csonthéjasok
szőlő
dísznövények

Károsító
lombrágó hernyók,
gyümölcsmolyok,
levéltetvek
szőlőmoly,
szőlőilonca
üvegházi molytetű*

Dózis (l/ha)
0,1–0,3

Permetlé (l/ha)
500–1500

É.v.i. (nap)
14

0,1–0,3

500–1500

14

0,5

500–1000

rendeltetésszerű felhasználás
esetén előírása nem
szükséges

* fitotoxicitási vizsgálat eredményétől függően

HÁZIKERTI FELHASZNÁLÁS
Kultúra
őszi, tavaszi kalászosokban levéltetvek ellen
őszi, tavaszi kalászosokban vetésfehérítő bogarak és
lárváik ellen
csemegekukoricában, takarmánykukoricában kukoricamoly ellen
csemegekukoricában, takarmánykukoricában kukoricabogár ellen
repce, burgonya, paradicsom, paprika, uborka, káposztafélék, borsó, almatermésűek, csonthéjasok, szőlő
dísznövények
cukorrépa

Házikertben 10 liter vízhez
szükséges szer mennyisége (ml)
2,0
4,0
6,0
10,0
6,0
10,0
3,0

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Virágzó növényzeten vagy azok szomszédságában a védekezés csak a méhek napi repülési
időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést éjfélig be kell fejezni, illetve éjféltől a következő nap alkonyatáig szüneteltetni
kell.
A kezeléseket az előrejelzésre alapozva, a kártevők betelepedésekor, illetve azok legérzékenyebb
fenológiai stádiumában kell elvégezni.
Repcében – ha a repcebecő-ormányos nincs jelen – az alacsonyabb dózis alkalmazása javasolt.
Ismételt kezelésnél, továbbá ha a kártevő rovarnépességben repcebecő-ormányos is van, a magasabb dózist kell alkalmazni.
Kukoricában a kukoricamoly ellen a tömeges lárvakelés időszakában kell permetezni. A kukoricabogár imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás előtti gyérítése, a jövő évi lárvakártétel
mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásának és így a hiányos termékenyülésnek az elkerülése.
Sumi Alfa 5 EC
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A védekezést a tömeges rajzás idejére, lehetőleg a bogarak tojásrakása előtti időre kell időzíteni. A
bogarak rajzásdinamikájáról sárga ragadós csapdák segítségével, a tojásrakásról 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 visszarágása már észlelhető a táblában, haladéktalanul védekezni kell. Mivel a készítmény nem hosszú hatástartamú, az imágók rajzáserősségétől
függően ismételt védekezés(ek)re lehet szükség. A kukorica pollenszóródása (hímvirágzása) idején,
illetve ha a védendő táblán virágzó gyomok vagy a környezetében virágzó kultúra található, a
szer csak méhkímélő technológiával juttatható ki.
A kijuttatáshoz szőlő- és gyümölcskultúrákban az ültetvény művelésmódjától, a lombozat nagyságától és az alkalmazott géptípustól függően 500–1500 l/ha, burgonyában, paradicsomban
és paprikában a növényállomány nagyságától függően 300–1000 l/ha, kalászosokban, repcében a növényállománytól és a kártevők elhelyezkedésétől függően 150–300 l/ha permetlé szükséges. Viaszos felületű növények esetében tapadásfokozó szerrel, például Spraygarddal kell
elkészíteni a permetlevet.
Dísznövényekben fitotoxicitási vizsgálat elvégzése szükséges a permetezés megkezdése előtt.
A készítményt légi kijuttatás esetén 50–70 l/ha vízmennyiséggel kell kijuttatni (őszi, tavaszi kalászosok, repce, burgonya, paprika, almatermésűek, csonthéjasok, szőlő, csemegekukorica és takarmánykukorica). A légi kijuttatás kukoricában kukoricabogár ellen 70–80 liter/ha vízmennyiség
felhasználásával történjen.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Kontakt hatású, piretroid hatóanyagú rovarölő szer. A kijuttatásnál el kell érni a 60–70 csepp/cm2 fedettséget, amit finom porlasztással lehet biztosítani, azaz 200–300 mikronos cseppeket kell létrehozni. A permetezés során ügyelni kell arra, hogy a növényállomány belső részét, a levelek fonákját
is kellő cseppszámmal lehessen befedni. Szántóföldön lehetőleg kettős lapos sugarú szórófejjel, álló
kultúrákban (szőlő, gyümölcs) axiálventilátoros, nagy mennyiségű levegő szállítására alkalmas permetezőgéppel kell kijuttatni.
Fúvókaajánlás: Kettős lapos sugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben, de ez
utóbbi esetben 4 bar körüli nyomáson üzemeltetve.

A Sumi Alfa 5 EC a Nuance SuperB Full csomagban is beszerezhető.
A csomag leírása a 154–155. oldalon található.
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Sumi Alfa 5 EC
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engedélyokirat-változás várható

ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

110 g/l etoxazol
Difenil-oxazolinok (IRAC „10B”)
Atkaölő permetezőszer
Kontakt és mély hatású (transzlamináris), növekedésszabályozó (juvenoid) atkaölő szer.
A kifejlett egyedek kivételével az atkák minden
fejlődési alakja (tojás, lárva és nimfa) ellen
hatékony. Hatására a nőstény atkák terméketlen
tojásokat raknak
Szuszpenzió koncentrátum (SC)
0,25 és 1 l-es műanyag flakon
III.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
almatermésűek
(alma, körte, birs,
naspolya)
szilva

szőlő
(bor, csemege)

paradicsom, tojásgyümölcs (hajtatott)
szamóca (hajtatott)
dísznövények
(hajtatott, szabadföldi)
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Károsító
takácsatkák, piros
gyümölcsfa-takácsatka

Dózis (l/ha)
0,5

Permetlé (l/ha)
600–1000

É.v.i. (nap)
42

takácsatkák, piros
gyümölcsfa-takácsatka,
levélatkák
takácsatkák, piros
gyümölcsfa-takácsatka,
szilva-takácsatka, szőlőlevélatka
takácsatkák

0,5

800–1000

42

0,25

300–800

28

0,5

800–1200

3

0,5
0,5

500–1000

3
nincs
korlátozás

takácsatkák
takácsatkák, piros
gyümölcsfa-takácsatka

800–1000

Kultúra
szójavetőmagtermesztés*
kukoricavetőmagelőállítás*

Károsító
közönséges takácsatka

Dózis (l/ha)
0,5

Permetlé (l/ha)
300–500

közönséges takácsatka

0,5

600

É.v.i. (nap)
nincs
korlátozás
nincs
korlátozás

Házikerti felhasználás esetén, atkák ellen: 5 ml Zoom 11 SC 10 liter vízhez.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kezelések
maximális száma

Az utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)

almatermésűek (alma, körte, birs,
naspolya)
szilva

1

végső gyümölcsméret (BBCH 80)

1

szőlő
(bor, csemege)
paradicsom, tojásgyümölcs
(hajtatott)
szamóca
(hajtatott)
dísznövények
(hajtatott, szabadföldi)
szójavetőmag-termesztés*
kukoricavetőmag-előállítás*

1

gyümölcsnövekedés, 70%-os
gyümölcsméret (BBCH 77)
fürtzáródás (BBCH 78)

1

70%-os érés (BBCH 87)

1
1

1 héttel betakarítás előtti állapot
(BBCH 86)
nincs korlátozás

1
1

nincs korlátozás
címerhányás előtti állapot (BBCH 50)

Kultúra

* A kezelt szója és kukorica terménye kizárólag vetőmagként forgalmazható, élelmezési és takarmányozási
célra tilos felhasználni!

Zoom 11 SC
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban egy alkalommal használható!
A készítményben található hatóanyag (etoxazol) mély hatású (transzlamináris) tulajdonságokkal is
rendelkezik. Az atkák kifejlett egyedein kívül valamennyi fejlődési alak ellen hatásos. A növényvédő
szer kijuttatása gyéríti a tojások és lárvák számát, hatására a nőstény atkák terméketlen tojásokat
raknak.
A védekezést megfigyelésre alapozva, a növényállomány rendszeres vizsgálata alapján és a kártevő egyedszámának ismeretében kell megkezdeni. A permetezés az atkák felszaporodásának
kezdetén indokolt. A készítmény az engedélyezett kultúrákban, egy vegetációs időszakban legfeljebb egy alkalommal használható fel, a rezisztencia kialakulásának veszélye miatt! A permetlé
mennyiségét a kezelt növényfelület nagyságától függően kell megválasztani.
Vetőmag céljára termesztett szójában a növényállomány folyamatos vizsgálata alapján az
atkák felszaporodásának kezdetén indokolt a permetezés végrehajtása.
Vetőmag céljára termesztett kukoricában a permetezést hidas traktorra felszerelt, belógó üreges
kúpos szórófejes permetezőgéppel javasolt elvégezni. A védekezést megfigyelésre alapozva, pontos egyedszám ismeretében kell elvégezni. A kártételi küszöbérték 3–5 kifejlett egyed/levél. Előzetesen a legalsó levelek fonákán fel kell mérni a betelepedő kifejlett egyedek (adult) és az első lerakott
tojások számát. A kezelés optimális ideje az első nemzedék kifejlett egyedeinek kifejlődése előtti
időszak.
Az etoxazol vedlésihormon-antagonista (IRAC kód: 10B), kontakt atkaölő szer hatóanyag.
Az optimális hatás elérése érdekében javasolt paraffinolaj-tartalmú készítmény engedélyezett dózisával kombinálni.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Kontakt és mély hatású, kitinszintézis-gátló atkaölő szer. 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.
Fúvókaajánlás: Kettős lapos sugarú, közepes-finom cseppeket képező fúvóka. Szabadföldi alkalmazás esetén ajánlott a légbeszívásos vagy keverőkamrás kivitel, az elsodródás csökkentése
érdekében. Ültetvényekben axiálventilátoros permetezőgépek használata esetén közepes-finom
cseppképzésű, kúppalást szórásképű fúvóka javasolt.
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Tűzveszélyesség
Méhveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

60 g/l tebukonazol
Triazol típusú gombaölő szerek (FRAC „3”)
Gombaölő csávázószer
Ergoszterol-bioszintézis gátlása, szisztémikus
gombaölő szer (kivéve peronoszpórafélék)
Szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
5 l-es műanyag kanna
I.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Mérsékelten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kalászosok (búza,
árpa, tritikálé, rozs,
zab)

Károsító
kőüszög, porüszög,
fedettüszög, fuzáriumos
betegségek,
helmintospóriumos
betegségek, egyéb
csírakori betegégek

Dózis (l/t)
0,5

Csávázólé (l/t)
10–20

É.v.i. (nap)
előírás
szerinti felhasználás
esetén nincs
korlátozás

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
kalászosok (búza,
árpa, tritikálé, rozs,
zab)
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A kezelések maximális száma
1

Az utolsó kezelés időpontja
vetőmag

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítményt az előírt dózisban 10–20 l/t vízmennyiséggel keverve, tökéletes borítást biztosítva kell
felvinni a vetőmag felületére.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.
A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható fel. A csávázott vetőmagot étkezési és
takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos!

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Fungicid hatású csávázószer. A csávázást a magvak teljes fedettségével kell elvégezni. Ezt a magvak durva cseppes permetezésével és a bepermetezett magvak további keverésével lehet elérni.
Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapos sugarú fúvóka hagyományos kivitelben, alacsony nyomáson
üzemeltetve.

Orius 6 FS
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BUFFER PROTECT™
ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

427 g/kg citromsav
–
pH-beállító puffer
Hatásfokozó adalék a permetlé pH-értékének
beállításához, Blossom Protect permetezőszerhez tűzelhalás elleni felhasználás esetén
Vízben oldódó por (SP)
10,5 kg-os zsák
–
–
–
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
–

Dózis: 5,25 kg/ha 1 méteres koronamagasság esetén.
Tűzelhalás ellen a Blossom Protect bekeverése előtt a permetezésre használt víz kémhatását (pH)
3,5–4,0 értékre kell beállítani a Buffer Protect segítségével.
További útmutatásért lásd a Blossom Protect terméklapját a 66–69. oldalon.
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Buffer Protect
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ÁLTALÁNOS ADATOK
660 g/l etefon
Etilénanalóg anyagok
Növekedésszabályozó permetezőszer
Növekedési hormonok, elsősorban az auxinok
és a gibberellinek szintézisének gátlása
Folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
5 l-es műanyag kanna
I.
0 nap
3 év
Veszély
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Közepesen veszélyes
Fémekre korrozív hatású anyag
–

Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Fizikai veszély
Egyéb

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra

Felhasználás

tavaszi árpa
őszi és tavanövekedésgátlás,
szi búza,
dőléscsökkentés
őszi árpa
tritikálé
rozs

Dózis (l/ha)

Permetlé
(l/ha)

Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

200–300

1 szárcsomós állapottól az
első toklászok megjelenéséig
(BBCH 31–49)

0,5
0,4–0,75

0,75
1,0–1,1

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb egy alkalommal használható fel!
A készítményt őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs- és tritikálékultúrákban szárszilárdításra,
megdőlés megelőzésére kell használni. A készítmény alkalmazása elsősorban jó tápanyag- és vízellátottságú területen, erős növényállományban indokolt.
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A készítmény hatóanyaga, az etefon a növénybe jutva pH4 fölött etilénre, sósavra és foszforsavra
bomlik. A felszabaduló etilén a növekedési hormonok, mindenekelőtt az auxinok és gibberellinek
szintézisét gátolva növekedéslassulást idéz elő. Ezáltal alacsonyabb és vastagabb lesz a gabona
szára, ami jelentősen csökkenti a megdőlés mértékét, vagy teljesen megakadályozza a dőlést és
ezáltal a termésveszteséget. Az etilén ugyanakkor stresszhormon, amely kedvezőtlen körülmények
között, túladagolva vagy túl későn kijuttatva akár terméscsökkenést is okozhat, ezért fokozottan
ügyelni kell a megfelelő használatra.
Őszi és tavaszi búzában, valamint őszi árpában a készítmény 0,4–0,75 l/ha közötti dózisban, 1
szárcsomós állapottól az első toklászok megjelenéséig alkalmazható. Az optimális időszak a kezelésre a kultúrnövény intenzív növekedési szakaszában, a zászlós levél megjelenése (BBCH 37) és
a zászlós levél nyelvecskéjének megjelenése (BBCH 45) között van. Kifejezetten aszályos időszakban vagy gyenge tápanyag-ellátottságnál azonban a kezelést inkább el kell hagyni, mert az őszi
búza ilyenkor negatívan reagálhat a stresszhormon megjelenésére.
Tavaszi árpában a készítmény 0,5 l/ha dózisban alkalmazható, 1 szárcsomós állapottól az első
toklászok megjelenéséig. Az optimális időszak a kezelésre a kultúrnövény intenzív növekedési szakaszában, a zászlós levél megjelenése (BBCH 37) és a zászlós levél nyelvecskéjének megjelenése
(BBCH 45) között van. Stresszhatásnak kitett, legyengült tavasziárpa-kultúránál a kezelés felerősítheti
a stressz által kiváltott tüneteket, így a kezelést inkább el kell hagyni.
Tritikáléban a készítmény 1 szárcsomós állapottól az első toklászok megjelenéséig 0,75 l/ha dózisban alkalmazható.
Rozsban a készítmény 1 szárcsomós állapottól az első toklászok megjelenéséig 1,0–1,1 l/ha dózisban alkalmazható.
Nem szabad stresszhatásnak (fagy, szárazság, belvíz, betegségek, kártevők) kitett, legyengült kalászosállományt kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt! Nem javasolt kijuttatni, ha 10 napon belül gyomirtó szeres kezelés vagy műtrágya kijuttatása történt.
Nem szabad nedves növényállományt kezelni, illetve nem lehet kezelni, ha eső várható!
Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra! A készítmény elsodródásának megakadályozására fokozott figyelmet kell fordítani!
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Az Ephon Top más növényvédő szerekkel többnyire kijuttatható egy menetben, de alacsony,
1,7-es pH-ja miatt keverési próbát kell végezni. Réztartalmú szerek tankkeverése nem javasolt. Egyes
triazol típusú fungicidek használata a retardáló hatást felerősítheti.
Védőtávolságok (m):
Felszíni vizektől

Földi

5 (növényzettel borított [zárt gyep])

Ephon Top
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

175 g/l trinexapac-etil
Ciklohexán-karboxilsav-származékok
Növekedésszabályozó permetezőszer
Gibberellin típusú növényi hormonok
szintézisének gáltása
Emulzióképző koncentrátum (EC)
5 l-es műanyag kanna
II.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Mérsékelten veszélyes
–

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra

Felhasználás

Kezelések
maximális
száma

őszi búza

rozs, zab,
tritikálé

Permetlé
(l/ha)

0,4–0,6

őszi árpa
tavaszi árpa

Dózis
(l/ha)

0,6–0,9
szárszilárdítás

1

250–400
0,5–0,7
0,4–0,6

Az utolsó kezelés
időpontja (fenológiához viszonyítva)
zászlós levél
(BBCH 37–39)
zászlós levél
(BBCH 37–39)
2 nóduszos állapot
(BBCH 32)
2 nóduszos állapot
(BBCH 32)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges.
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Őszi búzában a bokrosodás vége – zászlós levél megjelenése közötti időszakban kell kijuttatni a
készítményt.
Őszi árpában az 1–3 nóduszos állapottól a zászlós levél megjelenéséig használható fel.
Tavaszi árpa, rozs, zab és tritikálé kultúrákban a kezelést 1–2 nóduszos állapotban célszerű
elvégezni.
A készítmény használata csökkenti a növényállomány magasságát, vastagítja a szalmaszárat, így
mérsékli a megdőlés okozta termésveszteséget. A kezelést el kell halasztani 8 °C alatti hőmérsékleten, illetve éjszakai fagyveszély esetén.
Aszályos időben, gyenge tápanyag-ellátottságú állományokban az alacsonyabb, jó víz- és
tápanyag-ellátottság esetén, illetve erősebb növekedésű fajták kezelésére a magasabb dózist kell
alkalmazni.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
A növekedésszabályzó anyagokat a megfelelő fenológiai stádiumban közepes nyomáson
(2,5–3,5 bar) és közepes cseppnagyság (200–300 mikron) alkalmazásával kell kijuttatni. A kijuttatás
időpontja gyakran egybeeshet a gyomirtás időpontjával, ilyen esetben gyomirtó szerekkel is keverhető, de háromnál több hatóanyag együttes kijuttatását kerülni kell. A permetezés idejének megválasztására fokozottan ügyelni kell, alacsony hőmérséklet mellett (+8 °C alatti vagy fagyveszélyes
napokon) tilos a szert kijuttatni!
Védőtávolságok (m)
Felszíni vizektől

Földi
5

Fúvókaajánlás: Lapos sugarú anti-drift (elsodródáscsökkentett, perdítőbetétes kivitelű) vagy kompakt
légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyomás felett üzemeltetve. A nem célnövények védelme érdekében
elsodródáscsökkentő szórófej használata javasolt.

Optimus
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

555 g/l pinolén
Terpénpolimerek
Pergésveszteség-csökkentő permetezőszer
Termések öregedésének csökkentése, újranedvesedés és felrepedés megakadályozása
Emulzióképző koncentrátum (EC)
5 l-es műanyag kanna
II.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
Légi kijuttatás őszi káposztarepcében
60–80 l/ha permetlével

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
őszi káposztarepce
mezőgazdasági
kultúrák

Felhasználás

Dózis (l/ha)

Permetlé (l/ha)

pergési veszteség
csökkentése
a permet elsodródásának
csökkentése

1,0–1,25

300–500

1,0–1,25

a gombaölő, rovarölő,
atkaölő és gyomirtó
szer engedélyokirata
szerint

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
őszi káposztarepce
mezőgazdasági
kultúrák
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Az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
a becők 40%-a érett – teljes magérettség (BBCH 84–89)
a gombaölő, rovarölő, atkaölő és gyomirtó szer
engedélyokirata szerint

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban egy alkalommal használható!
A készítményt a pergési veszteség csökkentése céljából a becősárgulás idején, a várható betakarítás előtt 10–20 nappal kell kijuttatni, földi géppel vagy légi úton, 1,0–1,25 l/ha dózisban. Földi géppel történő kijuttatás esetén 300–500 l/ha vízmennyiséggel, légi úton történő kijuttatásnál 60–80
l/ha permetlével. A készítmény a becőtermésekre ragadva megakadályozza azok felnyílását és a
magok kipergését, ezért alkalmas a repce kipergésből adódó termésveszteségének csökkentésére,
különösen a várhatóan elhúzódó betakarítás esetén. A túl késői kijuttatás (többségében már kiszáradt becők) a hatékonyságot ronthatja. A legjobb hatékonyság eléréséhez törekedni kell a becők
teljes permetlé-borítottságának elérésére.
A készítmény kijuttatható önmagában, valamint repcében engedélyezett állományszárító (deszikkáló) készítményekkel kombinációban.
A készítmény a permet elsodródásának csökkentése céljából 1,0–1,25 l/ha-os adagban gombaölő, rovarölő, atkaölő és gyomirtó szerhez adagolva juttatható ki.
A permetlé készítésekor a vízzel félig feltöltött tartályba először a növényvédő szert kell bekeverni,
majd ezt követően a fennmaradó vízmennyiséget betölteni. Legvégül az adalékanyagot kell a tartályba önteni, folyamatos keverés mellett. A permetezés folyamán a permetlé folyamatos keverését
szükséges biztosítani.
A felhasznált növényvédő szer dózisának csökkentése nem javasolt.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szer
előírásai szerint.
Légi kijuttatás: 60–80 l/ha permetlével, illetve az adott növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Kontakt hatású, terméspergést csökkentő anyag, melyet úgy kell kijuttatni, hogy minél alaposabban
befedje a permetlé a növényzetet, repce esetén a becőket. Ehhez alacsony nyomást, durva cseppeket kell alkalmazni, azaz 1000–1200 mikronos cseppekkel kell elvégezni a permetezést. Ilyen esetben a 15–20 csepp/cm2 már biztosítja a megfelelő fedettséget. A növényzet rendkívül tagolt állapota
miatt a nagy cseppeket az alsó becőkre is el kell juttatni, így nagy permetlémennyiséget (400–500
l/ha) és alacsony haladási sebességet kell alkalmazni. Légi kijuttatásnál törekedni kell a durva cseppek mellett a 100–120 l/ha-os permetlémennyiség felhasználására, kétszeri rárepüléssel.
Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapos sugarú fúvóka, hagyományos kivitelben.

A Spodnam+Amega Up csomag leírása a 158–159. oldalon található.

Spodnam DC
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

400 g/l di-1-p-mentén (pinolén)
Terpénpolimerek
Permetezőszer-segédanyag
Tapadás- és hatásfokozás, illetve a permet
elsodródásának csökkentése
Emulzióképző koncentrátum (EC)
5 l-es műanyag kanna
III.
0 nap
2 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
–

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kertészeti kultúrák

Felhasználás
gombaölő, rovarölő,
atkaölő és gyomirtó
szerekhez tapadás- és
hatásfokozásra

Dózis (l/ha)
0,2–0,4

szántóföldi kultúrák

gombaölő, rovarölő,
atkaölő és gyomirtó
szerekhez tapadás- és
hatásfokozásra

0,2–0,4

mezőgazdasági
kultúrák

a permet elsodródásának csökkentése

0,4

É.v.i. (nap)
Permetlé (l/ha)
a gombaölő,
rovarölő, atkaölő
előírás
és gyomirtó szer
szerinti
engedélyokirata felhasználás
szerint
esetén nincs
a gombaölő,
korlátozás,
rovarölő, atkaölő illetve a kéés gyomirtó szer szítménnyel
engedélyokirata együtt alkalszerint
mazott
a gombaölő,
növényvédő
rovarölő, atkaölő szer előírásai
és gyomirtó szer
szerint
engedélyokirata
szerint

Házikerti felhasználás esetén: 10 liter vízhez 10 ml készítmény szükséges.
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A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
kertészeti, szántóföldi és mezőgazdasági kultúrák

Kezelések maximális száma
nincs korlátozás

Az utolsó kezelés fenostádiuma
a gombaölő, rovarölő, atkaölő
és gyomirtó szer engedélyokirata

szerint

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény 0,2–0,4 l/ha dózisban gombaölő, rovarölő, atkaölő és gyomirtó szerhez adagolva
juttatható ki. Elsodródás csökkentésére 0,4 l/ha dózisban alkalmazandó.
Légi kijuttatás: az adott növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
A permetlé készítésekor a vízzel félig feltöltött tartályba először a növényvédő szert kell bekeverni,
majd ezt követően a fennmaradó vízmennyiséget betölteni. Legvégül az adalékanyagot kell a
tartályba önteni, folyamatos keverés mellett. A permetezés folyamán a permetlé folyamatos keverését szükséges biztosítani. A felhasznált növényvédő szer dózisának csökkentése nem javasolt.
Fúvókaajánlás: A gombaölő, rovarölő, atkaölő és gyomirtó szer kijuttatásához javasoltak szerint.
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés
Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Fizikai veszély

460 g/l klórmekvát
Kvaterner ammóniumvegyületek
Növekedésszabályozó permetezőszer
Gibberellin típusú növényi hormonok
szintézisének gátlása
Vízoldható koncentrátum (SL)
10 l-es műanyag kanna
II.
0 nap
2 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Mérsékelten veszélyes
Fémekre korrozív hatású anyag

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra

Felhasználás

őszi búza

szárszilárdítás,
növekedéscsökkentés
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1

Két kezelés
közti
minimális
időtartam
–

2

10 nap

1

–

A kezelések
maximális
száma

Dózis
(g, l/ha)

Permetlé
(l/ha)

Kezelés ideje
(fenológiai
állapot szerint)

1,5–2,0 l 200–300 bokrosodás
Stabilan SL
kezdetétől egy
szárcsomós
állapotig
(BBCH 21–31)
1,5 + 0,5 l 200–300 bokrosodás
Stabilan SL
kezdetétől két
szárcsomós
állapotig
(BBCH 21–32)
0,7–1,3 l 200–300
egy és két
Stabilan SL
szárcsomós
+ 198–330 g
állapot
etefon
(BBCH 31–32)
hatóanyag

Kultúra
őszi búza

A kezelések
maximális
száma
1

Két kezelés
között eltelt
minimális
időtartam
–

Dózis
(g, l/ha)

Permetlé
(l/ha)

1,5 l
Stabilan SL
+ 132–330 g
etefon
hatóanyag

200–300

Kezelés ideje
(fenológiai
állapot szerint)
Stabilan SL:
bokrosodás
kezdetétől egy
szárcsomós
állapotig
(BBCH 21–31)
etefon:
két szárcsomós
állapottól a
zászlós levél
kiterüléséig
(BBCH 32–39)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 42 nap.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy, osztott kezelés esetén két alkalommal használható!
Őszi búzában a következő kezelési módok lehetségesek:
• egyszeri alkalmazással: a bokrosodás és az egy szárcsomós állapot között 1,5–2,0 l/ha dózisban,
• osztott kezeléssel: a bokrosodás és az egy szárcsomós fejlettség között 1,5 l/ha, majd 10–15 nap
elteltével, két szárcsomós állapotban 0,5 l/ha dózisban megismételve,
• etefonos kombinációnál: a szárba indulás kezdete és a két szárcsomós állapot között 0,7–1,3
l/ha Stabilan SL + az etefont tartalmazó készítmény 198–330 g hatóanyag/ha dózisban, tankkeverékben kijuttatva,
• etefonnal külön időpontban végzett permetezésnél: a Stabilan SL készítményt 1,5 l/ha dózisban a bokrosodás és a szárba indulás kezdete között kell kipermetezni, majd a két szárcsomós
fenológiai stádiumtól az utolsó levél nyelvecskéjének megjelenéséig az etefont tartalmazó készítmény 132–330 g hatóanyag/ha dózisát kell alkalmazni a már kezelt területen.
A készítmény dózisait 20–25%-kal csökkenteni lehet, ha a napi középhőmérséklet tartósan eléri a
12-15 ˚C-ot. Hormonbázisú gyomirtó szerekkel, gombaölő szerekkel kombinálható.
Az etefonos kombináció használata esetén, illetve az etefonnal külön időpontban végzett kezelésnél
gyomirtó szerekkel nem keverhető. A védekezést 12–15 nap múlva lehet elvégezni.
A búza növekedésszabályozóval
nem kezelhető, ha:
• gyenge, ritka az állomány,
• tápanyagban szegény a talaj,
• a terület víznyomásos,
• szárazságra hajló idő várható.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.
Stabilan SL
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag

Hatóanyagcsoport

Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

500 g/kg klórtoluron + 100 g/l diflufenikán
+ 60 g/kg metszulfuron-metil
+ 600 g/kg diflufenikán
Karbamidszármazékok (HRAC „C2”)
+ szulfonil-karbamidok (HRAC „B”)
+ karotinoidbioszintézis-gátlók (HRAC „F”)
Gyomirtó permetezőszer gyűjtőcsomag
Fotoszintézis és karotinoid-bioszintézis gátlása,
továbbá az ALS enzimek működésének gátlása
révén a fehérjeszintézis blokkolása
Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) + vízben
diszpergálható granulátum (WG)
20 l-es műanyag kanna
+ 800 g-os műanyag flakon
I.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
A csomag tartalma: 20 l Agility + 800 g Alliance
660 WG (16 hektár kezelésére alkalmas)

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
őszi búza,
őszi árpa
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Károsító
magról kelő egy- és
kétszikű gyomnövények

Dózis (l, g/ha)
1,25 l Agility
+
50 g Alliance
660 WG

Permetlé (l/ha)

200–300

É.v.i. (nap)
előírás szerinti

felhasználás
esetén nincs
korlátozás

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
Az Agilityre vonatkozó technológiai javaslat részletes leírása a 20. oldalon található.
Az Alliance 660 WG-re vonatkozó technológiai javaslat részletes leírása a 23. oldalon található.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Az Agilityre vonatkozó kijuttatási tanácsok részletes leírása, valamint a fúvókaajánlás a 21. oldalon
található.
Az Alliance 660 WG-re vonatkozó kijuttatási tanácsok részletes leírása, valamint a fúvókaajánlás
a 23. oldalon található.

Agility+Alliance
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engedélyokirat-változás várható

ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport

Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

90 g/l bromoxinil + 250 g/l terbutilazin + 40 g/l
nikoszulfuron + 100 g/l mezotrion
Benzonitrilek (HRAC „C3”) + triazinok (HRAC „C1”)
+ szulfonil-karbamidok (HRAC „B”) + triketonok
(HRAC „F2”)
Gyomirtó permetezőszer gyűjtőcsomag
A légzési anyagcserét szétkapcsoló hatású,
fotoszintézis-gátló, kontakt hatás, továbbá
fotoszintézist gátló, szisztémikus hatás, valamint
az ALS enzimek működésének gátlása révén a
fehérjeszintézis blokkolása, plasztokinonbioszintézis gátlása (HPPD-gátló)
Vizes szuszpo-emulzió (SE) + olajalapú szuszpenzió koncentrátum (OD) + vizes szuszpenzió
koncentrátum (SC)
5 l-es műanyag kannák kartondobozban
I.
0 nap
2 év
Veszély
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
A csomag tartalma 5 l Zeagran 340 SE
+ 5 l Ikanos + 5 l Kideka (5 hektár kezelésére
alkalmas)

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kukorica
(takarmány)

Dózis (l/ha)
Károsító
magról kelő egy- és
1,0 l Zeagran 340 SE
kétszikű gyomnövények
+
1,0 l Ikanos
+
1,0 l Kideka

Permetlé (l/ha)
250–300

É.v.i. (nap)
előírásszerű
felhasználása esetén
nem
szükséges
(120 nap)
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JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítményeket a kukorica 3–6 leveles, illetve 10–20 cm-es állapotában kell kipermetezni, amikor
a magról kelő egyszikű gyomnövények 1–3 levelesek. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4
leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményekre.
Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának,
ha a készítmény kijuttatása július elseje előtt történt, a jó mezőgazdasági gyakorlat elveivel összhangban. Érzékeny kétszikű kultúra (cukorrépa, pillangós kultúrák, őszi káposztarepce, napraforgó
és zöldségfélék) termesztése legalább 15 cm mély szántás után javasolt. Kalászosok, angolperje és
olaszperje vetése szántás nélkül is lehetséges. A kultúrnövény kipusztulása esetén kukorica, tavaszi
árpa, mák vagy pohánka vethető.
A terbutilazin hatóanyag a HRAC „C” herbicidcsoporton belül a szimmetrikus triazinok hatóanyagcsoportba sorolható, a bromoxinil hatóanyag a HRAC „C” herbicidcsoporton belül a 4-hidroxi-benzonitril hatóanyagcsoportba tartozik. A mezotrion hatóanyag a HRAC „F”, pigment-bioszintézist gátló
herbicidcsoporton belül az „F2” plasztokinon-bioszintézist gátló (4-HPPD gátló) hatású triketonok hatóanyagcsoportba tartozik. A nikoszulfuron hatóanyag a HRAC „B”, acetolaktát-szintetáz működést
gátló herbicidcsoporton belül a szulfonil-karbamid hatóanyagcsoportba tartozik.
Szerves foszforsav-észterrel kezelt állományban csak a kezelést követő 7. nap elteltével
végezhető a gyomirtás.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Kontakt és felszívódó gyomirtó szerek, illetve hatóanyagok kombinációja, amely a kukorica magról
kelő egy- és kétszikű gyomnövényei ellen egyaránt védelmet biztosít. Kijuttatása akkor indokolt,
amikor a gyomnövények kikeltek, de nagyságuk nem haladja meg a 4–6 leveles fejlettséget.
Ilyenkor még nem fedik egymást a levelek, és a permetlé minden növényt elérhet. A kombináció a
talaj felszínére jutva a később csírázó gyomnövényeket is elpusztítja, ezzel többhetes tartamhatást
biztosítva. A kijuttatást közepes cseppnagysággal (250–400 mikron) és 20–40 csepp/cm2 fedéssel
ajánlatos elvégezni. A kombináció 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!
Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapos sugarú fúvóka, hagyományos vagy kompakt kivitelben.

Kideka Power
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag
Hatóanyagcsoport
Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció
Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség
Tűzveszélyesség
Vízveszélyesség
Egyéb

500 g/kg tifenszulfuron-metil + 250 g/kg tribenuron-metil + 200 g/l fluroxipir
Szulfonil-karbamidok (HRAC „B”) + fenoxi-alkánkarbonsav típusú, hormonhatású gyomirtó szerek
Gyomirtó permetezőszer gyűjtőcsomag
ALS enzimek működésének gátlása révén
a fehérjeszintézis blokkolása, továbbá anyagcserezavart okozó, torzulást és növekedésgátlást előidéző hatás
Vízben diszpergálható granulátum (WG)
+ emulzióképző koncentrátum (EC)
0,1 kg-os műanyag flakon + 1 l-es műanyag
flakon, kartondobozban
I.
0 nap
3 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Kevésbé tűzveszélyes
Kifejezetten veszélyes
A csomag tartalma: 2x0,1 kg Nuance Super
+ 2x1 l Barclay Hurler 200 (5 hektár kezelésére
alkalmas)

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra

őszi és tavaszi
kalászosok
(őszi búza,
őszi és tavaszi
árpa, rozs, zab,
tritikálé)
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Károsító
magról kelő kétszikű
gyomnövények

Dózis (g, l/ha)
40 g Nuance
Super
0,4 l Barclay
Hurler 200

Permetlé (l/ha)

200–250
200–300

É.v.i. (nap)
előírás
szerinti
felhasználás

esetén nincs
korlátozás

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A gyomirtószer-kombináció egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! A kalászos gabonát egy tenyészidőszak alatt csak egyszer kezelje szulfonil-urea
típusú készítménnyel!
Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) a kombináció tavasszal, a
fagyok megszűnését követően a kalászosok zászlós leveles koráig (zab esetében 2 nóduszig)
alkalmazható.
A kezelés időpontját és dózisát a gyomnövények fejlettsége és a gyomfajok összetétele határozza
meg. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a
készítményre. Ragadós galaj (Galium aparine) esetében annak 2–3 levélörvös állapotában van a
kezelés optimális időpontja. Egyszikű, illetve évelő kétszikű gyomok fertőzése esetén ezek ellen hatékony kombinációs partner alkalmazása szükséges.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Felszívódó gyomirtó szerek kombinációja. Mindkét szer hatása főleg a kétszikű gyomnövényekre
terjed ki. A permetezést finom porlasztással kell elvégezni. 250–400 mikronos cseppekkel, 20–35
csepp/m2-es fedettséggel. A késői kijuttatásnál különösen ügyelni kell a megfelelő fedettség elérésére,
mert a fejlett kultúrnövény a permetlé nagy részét felfogja. Ilyen esetben a kettős lapos sugarú szórófejekkel lehet megfelelő fedettséget elérni. A sűrű gabonaállományban nehéz a permetezés
penetrációját (behatolását) biztosítani, itt szóba jöhet a légzsákos permetezőgép használata.
Amennyiben a két készítményt kombinációban juttatja ki, és a tervezett kezelés előtt vagy után 24
órán belül tartós lehűlés várható (+8 °C), akkor a permetezést halassza el! A tankkeverék kijuttatható
fungicidekkel egy menetben is.
Fúvókaajánlás: Kettős lapos sugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben

A Nuance SuperB gyűjtőcsomag Mystic Pro 500 gombaölő és
Sumi Alfa 5 EC rovarölő szerrel együtt, Nuance SuperB Full csomagban
is beszerezhető. A csomag leírása a 154–155. oldalon található.

Nuance SuperB
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ÁLTALÁNOS ADATOK
Hatóanyag

Hatóanyagcsoport

Rendeltetés
Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás
Forgalmi kategória
Munkaegészségügyi várakozási idő
Eltarthatóság
Figyelmeztetés
Méhveszélyesség

Tűzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

154

500 g/kg tifenszulfuron-metil + 250 g/kg tribenuron-metil + 200 g/l fluroxipir + 200 g/l tebukonazol + 300 g/l prokloráz + 50 g/l eszfenvalerát
Szulfonil-karbamidok (HRAC „B”) és fenoxi-alkánkarbonsav típusú, hormonhatású gyomirtó szerek + triazol, valamint imidazol típusú gombaölő
szerek (FRAC „3”) + piretroidok (IRAC „3A”)
Gyomirtó, gombaölő és rovarölő permetezőszer gyűjtőcsomag
ALS enzimek működésének gátlása révén a
gyomok fehérjeszintézisének blokkolása,
továbbá anyagcserezavart okozó, torzulást és
növekedésgátlást előidéző hatás + ergoszterolbioszintézis gátlása, szisztémikus gombaölő
szer (kivéve peronoszpórafélék) + a rovarok
idegrendszerére hat, kontakt (taglózó), riasztó
(repellens) és bénító hatást fejt ki
Vízben diszpergálható granulátum (WG) (Nuance Super, Barclay Hurler 200) + emulzióképző
koncentrátum (EC ) (Mystic Pro 500, Sumi Alfa 5 EC)
0,1 kg-os műanyag flakon + 1 l-es műanyag flakon
+ 5 l-es műanyag kanna + 1 l-es műanyag flakon
I (Nuance Super, Barclay Hurler 200, Mystic Pro
500 ) + II. (Sumi Alfa 5 EC)
0 nap
3 év
Figyelem (Nuance Super, Barclay Hurler 200,
Mystic Pro 500 ) + veszély (Sumi Alfa 5 EC)
Nem jelölésköteles (Nuance Super, Barclay
Hurler 200, Mystic Pro 500 ) + mérsékelten
kockázatos (Sumi Alfa 5 EC)
Nem jelölésköteles (Nuance Super, Mystic Pro
500, Sumi Alfa 5 EC) + kevésbé tűzveszélyes (Barclay Hurler 200)
Kifejezetten veszélyes (Nuance Super, Barclay
Hurler 200, Sumi Alfa 5 EC)
+ közepesen veszélyes (Mystic Pro 500)
A csomag tartalma: 2x0,1 kg Nuance Super
+ 2x1 l Barclay Hurler 200 + 5 l Mystic Pro 500
+ 1 l Sumi Alfa 5 EC (5 hektár kezelésére alkalmas)

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra

őszi és tavaszi
kalászosok
(őszi búza, rozs,
tritikálé)

Károsító
magról kelő kétszikű
gyomnövények

levél- és kalászbetegségek
levéltetvek
vetésfehérítő bogarak

Dózis (g, l/ha)
40 g Nuance
Super
0,4 l Barclay
Hurler 200
1,0 l Mystic Pro
500
0,1 l Sumi Alfa 5
EC
0,2 l Sumi Alfa 5
EC

Permetlé (l/ha)

200–250

É.v.i. (nap)
előírás szerinti

felhasználás

200–300

esetén nincs
korlátozás

250–400

35

150–300

14

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A Nuance Super gyomirtó szerre vonatkozó technológiai javaslat részletes leírása az 52. oldalon
található.
A Barclay Hurler 200 gyomirtó szerre vonatkozó technológiai javaslat részletes leírása a Barclay
Hurler engedélyokiratában található.
A Mystic Pro 500 gombaölő szerre vonatkozó technológiai javaslat részletes leírása a 91. oldalon
található.
A Sumi Alfa 5 EC rovarölő szerre vonatkozó technológiai javaslat részletes leírása a 127. oldalon
található.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
A Nuance Super gyomirtó szerre vonatkozó kijuttatási tanácsok részletes leírása, valamint a fúvókaajánlás az 53. oldalon található.
A Mystic Pro 500 gombaölő szerre vonatkozó kijuttatási tanácsok részletes leírása, valamint a fúvókaajánlás a 91. oldalon található.
A Sumi Alfa 5 EC rovarölő szerre vonatkozó kijuttatási tanácsok részletes leírása, valamint a fúvókaajánlás a 128. oldalon található.

Nuance SuperB Full
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500 g/l diflufenikán + 50 g/l floraszulam
+ 250 g/l tebukonazol
Karotinoidbioszintézis-gátlók (HRAC „F1”)
+ szulfonil-karbamidok (HRAC „B”)
+ triazol típusú gombaölő szerek (FRAC „3”)
Gyomirtó és gombaölő permetezőszer gyűjtőcsomag
ALS enzimek működésének gátlása révén a
fehérjeszintézis blokkolása, valamint karotinoidbioszintézis gátlásán keresztüli fehérítő hatás
+ ergoszterol-bioszintézis gátlása, szisztémikus
gombaölő szer (kivéve peronoszpórafélék)
Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
+ olajemulzió vizes fázisban (EW)
0,5 l-es műanyag flakon + 5 l-es műanyag
kanna
II. (Saracen Delta) + I. (Mystic 250 EW)
0 nap
3 év (Saracen Delta) + 2 év (Mystic 250 EW)
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
A csomag tartalma: 0,5 l Saracen Delta + 5 l
Mystic 250 EW (5 hektár kezelésére alkalmas)

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra

őszi búza,
tavaszi búza,
őszi árpa,
tavaszi árpa

Károsító
magról kelő kétszikű
gyomnövények

Dózis (l/ha)
0,1 l
Saracen Delta

Permetlé (l/ha)

200–300

É.v.i. (nap)
előírásszerű
felhasználás

esetén nem
szükséges
lisztharmat, rozsdák,
szeptóriás, pirenofórás
(helmintosporiózis) és
rinhospóriumos levélfoltosságok, kalászfuzáriózis

1,0 l
Mystic 250 EW

200–400

35

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A Saracen Deltára vonatkozó technológiai javaslat részletes leírása az 59. oldalon található.
A Mystic 250 EW-re vonatkozó technológiai javaslat részletes leírása a 87. oldalon található.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
A Saracen Deltára vonatkozó kijuttatási tanácsok részletes leírása, valamint a fúvókaajánlás az
59. oldalon található.
A Mystic 250 EW-re vonatkozó kijuttatási tanácsok részletes leírása, valamint a fúvókaajánlás a
88. oldalon található.

Saracen Delta+Mystic 250 EW
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555 g/l pinolén + 360 g/l glifozát (izopopil-amin só
formában)
Terpénpolimerek + foszfonoglicin (HRAC „G”)
Pergésveszteség-csökkentő és állományszárító
permetezőszer gyűjtőcsomag
Termések öregedésének csökkentése, újranedvesedés és felrepedés megakadályozása
+ totális hatású gyomirtó szer állományszárítás
céljára
Emulzióképző koncentrátum (EC) + folyékony,
vízoldható koncentrátum (SL)
5 és 20 l-es műanyag kannák
II. (Spodnam DC) + III. (Amega Up)
0 nap
2 év
Figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes (Spodnam DC) + nem jelölésköteles (Amega Up)
A csomag tartalma: 2x5 l Spodnam DC + 2x20 l
Amega Up (10 hektár kezelésére alkalmas)

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
őszi káposztarepce

Felhasználás
pergési veszteség csökkentése
állományszárítás

Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha)
1,0–1,25
300–500
Spodnam DC
3,0–4,0
150–250
Amega Up

É.v.i. (nap)
–
10

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kultúra
őszi káposztarepce
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Kezelés ideje
a becők 40%-a érett – teljes
magérettség (BBCH 84–89) (Spodnam
DC) 60% magbarnulásnál (Amega Up)

Kezelések maximális száma
1

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A Spodnam DC-re vonatkozó technológiai javaslat részletes leírása a 143. oldalon található.
Az Amega Up-ra vonatkozó technológiai javaslat részletes leírása a 27. oldalon található.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
A Spodnam DC-re vonatkozó kijuttatási tanácsok részletes leírása, valamint a fúvókaajánlás a
143. oldalon található.
Az Amega Up-ra vonatkozó kijuttatási tanácsok részletes leírása, valamint a fúvókaajánlás a
28. oldalon található.

Spodnam+Amega Up
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250 g/l azoxistrobin + 250 g/l tebukonazol
Strobilurin típusú gombaölő szerek (FRAC „11”)
+ triazol típusú gombaölő szerek (FRAC „3”)
Gombaölő permetezőszer gyűjtőcsomag
Sejtlégzés gátlása, szisztémikus gombaölő szer
+ ergoszterol-bioszintézis gátlása, szisztémikus
gombaölő szer (kivéve peronoszpórafélék).
Zöldítő mellékhatás
Szuszpenzió koncentrátum (SC) + olajemulzió
vizes fázisban (EW)
5 l-es műanyag kannák, kartondobozban
III. (Tazer 250 SC) + I. (Mystic 250 EW)
0 nap
2 év
Veszély
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
A csomag tartalma: 2x5 l Tazer 250 SC + 2x5 l
Mystic 250 EW (10 hektár kezelésére alkalmas)

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
őszi búza, őszi és
tavaszi árpa, rozs,
zab, tritikálé
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Károsító
Dózis (l/ha)
lisztharmat, rozsda0,8–1,0
betegségek, pirenofórás Tazer 250 SC
levélfoltosság, szeptóriás
betegség
lisztharmat, rozsdák,
1,0
szeptóriás, pirenofórás Mystic 250 EW
(helmintosporiózis)
és rinhospóriumos
levélfoltosságok,
kalászfuzáriózis

Permetlé (l/ha)
250–400

É.v.i. (nap)
35

200–400

35

Kultúra
őszi káposztarepce

Károsító
Dózis (l/ha)
alternáriás, fómás
1,0
betegség, szürkepenész, Tazer 250 SC
fehérpenész
alternáriás és fómás
0,5–1,0
betegségek,
Mystic 250 EW
fehér- és szürkepenész,
növekedésszabályozás

Permetlé (l/ha)
250–500

É.v.i. (nap)
49

250–600

56

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A Tazer 250 SC-re vonatkozó technológiai javaslat részletes leírása a 106. oldalon található.
A Mystic 250 EW-re vonatkozó technológiai javaslat részletes leírása a 87. oldalon található.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
A Tazer 250 SC-re vonatkozó kijuttatási tanácsok részletes leírása, valamint a fúvókaajánlás a 107.
oldalon található.
A Mystic 250 EW-re vonatkozó kijuttatási tanácsok részletes leírása, valamint a fúvókaajánlás a 88.
oldalon található.

Tazer Kombi
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400 g/l MCPB + 250 g azoxistrobin
Fenoxi-alkán-karbonsav típusú, auxin hormon analóg (HRAC „O”) + strobilurin típusú gombaölő szerek
(FRAC „11”)
Gyomirtó + gombaölő permetezőszer
Növényi növekedési hormon túladagolása révén
anyagcserezavar előidézése, növekedésgátlás
+ sejtlégzés gátlása, szisztémikus gombaölő szer
Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL) + szuszpenzió koncentrátum (SC)
5 l-es műanyag kannák
I. + III.
0 nap
3 év
Veszély + figyelem
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Közepesen veszélyes + kifejezetten veszélyes
A csomag tartalma: 3x5 l Tropotox XT + 1x5 l Tazer
250 SC

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
zöldborsó,
szárazborsó
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Felhasználás
magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények
lisztharmat, peronoszpóra,
rozsda, aszkohitás foltosság

Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)
2,0–4,0
300–400
28
(Tropotox XC)
0,75–1,0
400–600
14 (zöldborsó)
(Tazer 150 SC)
35 (szárazborsó)

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
Kezelések
maximális
száma

Két kezelés közti
minimális
időtartam (nap)

zöldborsó
Tropotox XT

1

–

Tazer 250 SC

2

10

szárazborsó
Tropotox XT

1

–

Tazer 250 SC

2

10

Kultúra

Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

10-15 cm-es fejlettségi állapotban, 3 leveles
állapottól a hajtásmegnyúlás kezdetéig
(BBCH 13–30)
3 leveles állapot (BBCH 13) – a hüvelyek
30%-a elérte a végleges nagyságot
(BBCH 73)
10-15 cm-es fejlettségi állapotban, 3 leveles
állapottól a hajtásmegnyúlás kezdetéig
(BBCH 13–30)
3 leveles állapot (BBCH 13) – a hüvelyek
50%-a elérte a végleges nagyságot
(BBCH 75)

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A Tropotox XT-re vonatkozó technológiai javaslat részletes leírása a 62. oldalon található.
A Tazer 250 SC-re vonatkozó technológiai javaslat részletes leírása a 106. oldalon található.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
A Tropotox XT-re vonatkozó kijuttatási tanácsok részletes leírása, valamint a fúvókaajánlás a 63.
oldalon található.
A Tazer 250 SC-re vonatkozó kijuttatási tanácsok részletes leírása, valamint a fúvókaajánlás a 107.
oldalon található.

Tropotox XT+Tazer 250 SC
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engedélyokirat-változás várható
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90 g/l bromoxinil + 250 g/l terbutilazin + 40 g/l
nikoszulfuron + 344 g/l 2,4-D dimetilamin só
+ 120 g/l dikamba
Benzonitrilek (HRAC „C3”) + triazinok (HRAC „C1”)
+ szulfonil-karbamidok (HRAC „B”)
+ auxin hormon analógok (HRAC „0”)
+ hormonhatású ariloxikarbonsav + benzoesavszármazékok
Gyomirtó permetezőszer gyűjtőcsomag
A légzési anyagcserét szétkapcsoló hatás, fotoszintézis-gátló, kontakt hatás, továbbá fotoszintézist gátló, szisztemikus hatás, valamint az ALS
enzimek működésének gátlása révén a fehérjeszintézis blokkolása + növekedési rendellenesség, továbbá anyagcserezavar, valamint
torzulás
Vizes szuszpo-emulzió (SE) + olajalapú
szuszpenzió koncentrátum (OD) + folyékony,
vízoldható koncentrátum (SL)
5 l-es műanyag kannák, kartondobozban
I.
0 nap
2 év
Veszély
Nem jelölésköteles
Nem jelölésköteles
Kifejezetten veszélyes
A csomag tartalma 2x5 l Zeagran 340 SE
+ 1x5 l Ikanos + 5 l Dicopur Top 464 SL
(5 hektár kezelésére alkalmas)

FELHASZNÁLHATÓ
Kultúra
kukorica
(takarmány)

Károsító
magról kelő egyszikű,
magról kelő és
évelő kétszikű
gyomnövények

Dózis (l/ha)
2,0 l Zeagran 340 SE
+
1,0 l Ikanos
+
1,0 l Dicopur
Top 464 SL

Permetlé (l/ha)
250–300

É.v.i. (nap)
előírás
szerinti
felhasználás

esetén
nem
szükséges
(120 nap)

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítményeket a kukorica 3–6 leveles, illetve 10–20 cm-es állapotában kell kipermetezni, amikor
a magról kelő egyszikű gyomnövények 1–3 levelesek, az évelő egyszikűek átlagos magassága
15–25 cm. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2–4 leveles korukban, az acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás korában, az aprószulák (Convolvulus arvensis) és a sövényszulák (Calystegia sepium) pedig
intenzív növekedési szakaszukban – amikor a hajtásaik átlagosan 15–20 cm hosszúak – a
legérzékenyebbek a készítményre.
Szerves foszforsav-észterrel kezelt állományban csak a kezelést követő 7. nap elteltével
végezhető a gyomirtás.
A légi kijuttatás nem engedélyezett.

KIJUTTATÁSI TANÁCSOK
Kontakt és felszívódó gyomirtó szerek, illetve hatóanyagok kombinációja, amely a kukorica magról
kelő egy- és kétszikű, valamint évelő kétszikű gyomnövényei ellen egyaránt védelmet biztosít. Kijuttatása akkor indokolt, amikor a gyomnövények kikeltek, de nagyságuk nem haladja meg a 4–6 leveles fejlettséget. Ilyenkor még nem fedik egymást a levelek, és a permetlé fedettségét biztosítani
lehet minden növényen. A kijuttatást közepes cseppnagysággal (400–600 mikron) és 25–50
csepp/cm2 fedéssel ajánlatos elvégezni. Ha a csomag tartalmát egy menetben, tankkeverékben
juttatjuk ki, a Dicopur Top 464 SL dózisát célszerű 0,8 l/ha -ra visszavenni!
Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapos sugarú fúvóka, hagyományos vagy kompakt kivitelben.

Zeagran Top
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MECOMORN
750 SL

OPTICA TRIO

MEZZO*

ACCURATE*

TAZER KOMBI

MECOMORN
750 SL

ZAMIR**

NUANCE SUPERB

NUANCE SUPER

NUANCE 750 WG

SARACEN DELTA

AGILITY+ALLIANCE

MYSTIC 250 EW

A NUFARM-KÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA KALÁSZOSOKBAN

AMEGA UP
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STABILAN SL

EPHON TOP

OPTIMUS

SPRAYGARD

SPRAYGARD

*nedvesítőszer hozzáadása javasolt **ősziárpa- és rozskultúrákban nem használható ***engedélyokirat-változás történt vagy várható, felhasználás előtt, kérjük, ellenőrizze a termék felhasználhatóságát

ORIUS
6 FS

SUMI ALFA 5 EC

SUMI ALFA 5 EC

MAVRIK 24 EW

MYSTIC PRO 500

FLOSUL
KAISO EG

MYSTIC PRO 500

MYSTIC PRO 500

BULLDOCK 25 EC***

TAZER KOMBI**

MYSTIC PRO 500**
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SPRAYGARD

elsodródásgátlásra

*engedélyokirat-változás történt vagy várható, felhasználás előtt, kérjük, ellenőrizze a termék felhasználhatóságát! Zeagran 340 SE tartalmú tankkombinációk esetén a Spraygard használata nem javasolt.
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vagy

BULLDOCK 25 EC*
tél

vagy

BULLDOCK
25 EC*

SUMI ALFA 5 EC

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

AMEGA UP

ZOOM 11 SC*

KAISO EG

vagy

SUMI ALFA
5 EC

Bogyónövekedés

KAISO EG

MAVRIK 24 EW

Fürtzáródás

Zsendülés

MECOMORN 750 SL
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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

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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PERMETEZÉSI
JAVASLATOK

A MEGFONTOLT PERMETEZÉS
ALAPKÖVETELMÉNYEI

–01

> A növényvédelem az egyik, ha nem a legfontosabb része a

növénytermesztésnek. Hiába a jó minőségű vetőmag, a kellő
talajállapot és a rendelkezésre álló tápanyag, ha ezt nem tudjuk
érvényesíteni a haszonnövény javára. A magas gyomborítottság,
a növény kórokozók és károsítók általi sanyargatottsága mind terméscsökkentő hatással bír, mely mennyiségi és minőségi szempontból is jelentős lehet.
A permetezési munka során alapvető, hogy milyen a permetezőgépünk állapota. Amennyiben egy stabil működésre képes gépet
veszünk alapul, mely mentes a szivárgástól, kellő mennyiségű és
minőségű szűrűvel van ellátva, szükséges mértékű és stabil
nyomást tud előállítani, valamint a szórókeret is megfelelő, még
akkor sem lehetünk biztosak benne, hogy a vele végzett munka
minősége megfelelő lesz.
A permetezőgépünk talán legolcsóbb része, a fúvóka határozza meg, hogy a kijuttatandó növényvédő szer milyen
hatékonysággal tud érvényesülni. A fúvókák kiválasztása
rendkívül bonyolultnak tűnhet, pedig néhány alapszabályt betartva könnyen boldogulhatunk. A fúvóka méretének kiválasztásakor az alábbiak ismeretére van első körben szükségünk, ami
gazdaságunkra, permetezőgépünkre jellemző:
• Kijuttatandó permetlémennyiség l/ha (minden növényvédő
szer leírásában megtalálható).
• Haladási sebesség (domborzat- és erőgépfüggő, de ismert
paraméter).
• Üzemi nyomás (itt figyelembe kell venni azt a veszteséget,
mely a nyomásmérő óra és a fúvókák közötti táv megtétele
alatt keletkezik).
Ennek a három alapadatnak az ismeretében ki tudjuk választani
a fúvóka méretét, mely az ISO-kódolásnak megfelelően egy színt
fog adni (például piros = 04, lásd a színskálát). A mai elektronikus
világban a gyártói információk mind a szerek, mind a fúvókák témakörében könnyen hozzáférhetőek, de bizonyos szakmai
portálok is készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére,
hogy segítsék munkájukat és növeljék szakmai felkészültségüket.

–015
–02
–025
–03
–04
–05
–06
–08
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A fúvóka méretének kiválasztását követi a típus
megválasztása, mely szintén gazdaságunk
jellemzőihez igazítandó. Az alábbiak ismeretére van szükség:
• Alkalmazandó cseppméret (a növényvédő
szer hatásmechanizmusa meghatározó).
• Permetezés időzítése (szél, páratartalom és
hőmérséklet).
Mindezek ismerete lehetővé teszi, hogy a legmegfelelőbb fúvókát vagy fúvókákat válasszuk
ki, ami a készítmény maximális hatékonyságát
segíti elő.
Nem szabad azonban megfeledkeznünk a
fúvókák folyamatos karbantartásáról, esetleges
cseréjéről, mert hiába a gondosan megválasztott fúvóka, ha az elhasználódott, túlságosan megkopott. A fúvókák anyagukat tekintve többfélék
lehetnek, ami alapvetően meghatározza használhatóságuk idejét, élettartamukat:
• Sárgaréz (150 ha).
• Saválló acél és műanyag /POM/ (1500 ha).
• Kerámia (6000 ha).
A kapcsolt hektárteljesítmények azt jelentik, hogy 18 m-es szórókerettel a fúvókák mennyi lepermetezett terület után kopnak meg annyira, hogy cseréjük indokolt legyen. Elgondolkodtató, hogy
18 m-es szórókerettel, műanyag fúvókákat használva, 500 hektáron évente háromszori permetezéssel évenkénti fúvókacsere indokolt.
Adjon lehetőséget rá, hogy a növényvédő szerek a leghatékonyabban kifejthessék hatásukat, ezáltal biztosítva a legjobb eredményt, ami segítheti gazdaságosabbá tenni a növénytermesztést.
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7. E-mail cím:

6. Telefonszám:

14. Szaktanácsadó neve és címe:

16. Engedély száma:

13. Növényvédelmi szakirányító neve és címe:

15. Kamarai regisztrációs száma:

(AMENNYIBEN ALKALMAZ A GAZDÁLKODÓ SZAKEMBERT)

12. E-mail cím:

11. Telefonszám:

SZAKTANÁCSADÓ ÉS SZAKIRÁNYÍTÓ ADATAI

10. Közterület neve, száma:

9. Helység, irányítószám:

8. Név:

(AMENNYIBEN ELTÉR A GAZDÁLKODÓ ADATAITÓL)

5. Közterület neve, száma:

4. Helység, irányítószám:

KAPCSOLATTARTÓ ADATAI

3. Cégforma:

2. Ügyfél regisztrációs száma (MVH):

1. Név:

GAZDÁLKODÓ ADATAI

PERMETEZÉSI NAPLÓ

Felelős kiadó: Salamon György
Szakmai konzulensek: Fazekas Fanni, 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 kiadványban előforduló esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A Nufarm Növényvédelmi Megoldások szerkesztése lezárva: 2020. november
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el
a címkét és a használati útmutatót!

