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KREATIVITÁS

Olyan emberek, akik új megoldásokat, lehetőségeket és gondolkodásmódot 
képviselnek. Magas szintű technikai támogatással a Belchim Crop 
Protection képes más oldalról is megközelíteni a megoldandó helyzeteket.  
A piac mély ismerete és az igények feltárása révén képesek vagyunk igazi megoldásokat 
ajánlani partnereink részére.

BELCHIM CROP PROTECTION ÉRTÉKEI
INNOVÁCIÓ

Az innováció a Belchim Crop Protection működésének, DNS-ének alapja. Azonban megoldásaink sikere 
számos jól homogenizált tényező összefonódásának eredménye, mint a fejlesztés, fenntarthatóság, az 
együttműködés, a stratégiai döntések gyors meghozatala a piaci követelményeknek megfelelően.

FENNTARTHATÓSÁG

A termék hatékonysága mellett a vegyület toxikológiai és öko-toxikológiai tulajdonságai is rendkívül 
fontosak. A megfelelő termék kiválasztásánál fontos szempont, hogy olyan biztonságos termékeket 
választunk, melyek profilja nemcsak a ma, hanem a jövő követelményeinek is megfeleljen. A Belchim 
Crop Protection valós megoldásokat kínál a fenntartható növénygazdálkodás számára, és eddigi 
történelmében is bizonyította már, hogy megbízható és kompetens partner.
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KEDVES OLVASÓNK,  KEDVES OLVASÓNK,  

TISZTELT FELHASZNÁLÓNKTISZTELT FELHASZNÁLÓNK

Ön a Belchim Crop Protection Hungary Kft. 2023. évi termékkatalógusát tartja a kezében, melyből megismerheti 

termékeinket és technológiai ajánlatainkat.

Visszatekintve a mögöttünk álló termelési évre, megint csak azt láttuk, hogy nem egy megszokott és mással 

összehasonlítható szezont zártunk le. A klímaváltozás hatásait egyre erősebben érezhetjük, és nemcsak mi 

magunk, hanem termesztett növényeink is nehezebben alkalmazkodnak az éppen aktuális időjáráshoz.

A Belchim Crop Protection életére is nagy hatással volt az elmúlt évek. Ugyanis a Mitsui & Co. Ltd. a Mitsui 

AgriScience International nevű leányvállalatán keresztül megvásárolta az eddig a Belchim Managament által 

birtokolt részesedését, amivel meghatározó tulajdonosunk lett.

Belchim-ben a Mitsui & Co mellett az eddigi részvényesek, az ISK és a Mitsui Chemicals Agro együttesen azt 

eredményezik, hogy egy teljes egészében japán háttérrel rendelkező vállalattá alakultunk.

A mezőgazdaság mindig fontos szerepet tölt be a gazdasági életben, hiszen az élelemre mindig szükség van, 

legyen szó bármilyen kialakult helyzetről a világban. Az élelem forrását pedig a szántóföldeken, ültetvényekben 

és üvegházakban megtermelt alapanyagok biztosítsák számunkra, ahol folyamatosan újabb és újabb 

kihívásokkal kell szembe néznünk.

A Belchim Crop Protection segítsége a termelőknek a folyamatos fejlesztéseinknek köszönhető innovatív, új – 

néha egyedi- termékkel bővülő termékpalettánk. Az idei év sem telhet el új termék bevezetése nélkül melyet 

elsősorban szőlőtermesztők figyelmébe ajánlunk.

A VALIS® PLUS három hatóanyag (valifenalát, rézhidroxid és rézoxiklorid) gyári kombinációja, melyet 

bor és csemegeszőlőben használhatunk peronoszpóra fertőzés ellen. A VALIS® PLUS a Gowan által 

szabadalmaztatott FLUID BED eljárással előállított termék. A technológia lényege, hogy az alkotóelemek sokkal 

finomabb összetételűek a finomabb őrlésnek köszönhetően. A finomabb összetétel, gyorsabb oldódást, jobb 

és tartósabb réz ion felszabadulást eredményez. Továbbá a FLUID BED technológia révén a termék esőállósága 

kimagasló, valamint egységnyi területen kevesebb adag használata is elegendő.

A Belchim Crop Protection a fenntartható mezőgazdasági termékekre fókuszál, melyet a piaci igényekhez 

igazodó ajánlat révén tesz vonzóvá Partnerei részére..

Belchim Crop Protection Hungary Kft. minden munkatársa nevében kívánunk

Önöknek eredményes gazdálkodást!
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A Bazoka - hatóanyaga a tribenuron-metil - levélen és gyökéren keresztül is felszívódó, a növényben szisztemikus mozgó 

gyomirtó szer. A hajtások és gyökerek apikális merisztéma szöveteibe bejutva, gátolja a növények fejlődését, mely végül a 

kezelt gyomnövények pusztulását okozza.

A gyomok fejlődése a kijuttatástól számított néhány óra elteltével leáll, az első látható tünetek 6-11 nap múlva válnak 

láthatóvá a klimatikus viszonyok alakulásától függően. A gyomok teljes elpusztítása a gyomirtó szer alkalmazását követő 

15-25 napon belül megtörténik.

Hatóanyag
750 g/l tribenuron-metil

Hatóanyag csoport
tribenuron-metil: HRAC „B” hebicidcsoport tagja

Formuláció
vízben diszpergálható granulátum (WG)

Eltarthatóság: 
2 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám:
6300/3195-2/2020. NÉBIH

TERMÉK INFORMÁCIÓ

RUGALMASAN FELHASZNÁLHATÓ GYOMIRTÓ  
PERMETEZŐSZER KALÁSZOSOKBAN

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Őszi és tavaszi kalászosokban (őszi búza, tavaszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) a készítményt tavasszal a kultúrnövény bokrosodásának 

kezdetétől (őszi kalászosokban a fagyok megszűnését követően), a zászlós levél megjelenéséig (zab esetében 2 nóduszos fejlettségig) kell kijuttatni 10-

20 g/ha-os dózisban. 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. Mezei acat (Cirsium arvense) ellen a gyomnövény tőlevélrózsás állapotában kell a kezelést végrehajtani. 2-4 valódi 

levelesnél fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni.

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb egy alkalommal használható!

Kultúra Károsító
Dózis
(g/ha) 

Permetlé (l/ha)
Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

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

magról kelő kétszikű
gyomnövények,
mezei acat
(Cirsium arvense)

10-20 200-300

bokrosodás kezdetétől zászlós
levél megjelenéséig
(BBCH 21-37),

zab esetében 2 nóduszos
fejlettségig (BBCH 21-32)
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Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Az előírás szerinti felhasználás esetén előírása  
       nem szükséges 
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

100 g

BAZOKA® 750  WG FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Mezei acat Pipacs Ebszékfű

ID1993_Belchim_Catalogus_2023_HU.indd   10-11ID1993_Belchim_Catalogus_2023_HU.indd   10-11 06/12/2022   10:12:3706/12/2022   10:12:37



A Beloukha Garden egy nem szelektív gyomirtó szer, számos magról kelő és évelő egy és kétszikű ellen, mely házikertekben 

történő felhasználásra engedélyeztettünk.

A Beloukha Garden hatóanyaga a pelargonsav a növényekben is előforduló természetes hatóanyag, mely azonban a 

kémiai folyamatoknak köszönhetően gyorsan tovább is bomlik a növényben, mivel erőteljes szárító hatással rendelkezik. 

A Beloukha Garden a pelargonsav ezen a szárító hatást aknázza ki. Hatását tekintve egy kontakt hatóanyag, mely a kijuttatás 

után gyorsan kifejti hatását (akár 2-3 órán belül)

Hatóanyag
500 g/l pelargonsav

Hatóanyag csoport
pelargonsav a HRAC „Z” hebicidcsoport tagja

Formuláció
emulzióképző koncentrátum (EC)

Kiszerelés: 
100 ml; 250 ml; 500 ml; 1 liter; 5 liter f-HDPE l

Eltarthatóság: 
2 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám:
6300/701-1/2019. NÉBIH

TERMÉK INFORMÁCIÓ

TERMÉSZETES ALAPÚ GYOMIRTÓSZER  
HÁZI KERTI FELHASZNÁLÁSRA

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Házi kertekben nem művelt területek, útszegélyek, járdaszegélyek gyomirtására alkalmazható 225 ml/100 m2 dózisban. A kezeléseket a magról kelő 

kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles fejlettségénél kell elvégezni. A készítmény a zöld növényi részek 

leperzselésével fejti ki a hatását, talajon keresztüli tartamhatása nincs.

A további kezeléseket a terület újra gyomosodásakor, 14-28 nap múlva célszerű elvégezni. A készítményt minimum 15 °C-on kell alkalmazni, száraz 

felületen, figyelmet fordítva a teljes borítottságra.

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb négy alkalommal használható!

Kultúra Károsító
A kezelések 
maximális 
száma 

Kezelések 
közötti 
időtartam 
(nap)

Dózis
(ml/100m2)

Permetlé 
(l/100m2)

Kezelés ideje
(fenológiai állapot 
szerint)

Házi kerti
felhasználás:
nem művelt
terület,
útszegély,
járdaszegély

magról kelő 
egy- és kétszikű 
gyomnövények

4 14-28 225 3-5

a vegetációs 
időszakban 
a gyomok 
felszaporodásakor
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Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Az előírás szerinti felhasználás esetén előírása  
       nem szükséges 
Forgalmazási kategória:     III. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

100 ml
250 ml
500 ml
1 liter
5 liter

BELOUKHA GARDEN FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kezelés előtt 3 órával a kezelés után
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A Botiga két hatóanyag (piridát, mezotrion) gyári kombinációját tartalmazó korszerű OD formulációval rendelkező 

posztemergens kukorica gyomirtószer. A piridát a gyakorlatban használt hatóanyagokétól eltérő hatásmechanizmussal 

rendelkezik. Ennek köszönhetően valódi segítséget jelenthet a kukorica termesztők számára. A piridát sem szisztémikus 

sem talajon keresztüli hatással nem rendelkezik. Lipofil tulajdonságának köszönhetően viszont gyorsan és könnyen behatol 

a kutikulába, de tovább nem mozog a növényen belül. A permetezést követően a gyomnövények látványos hervadásnak 

indulnak. A levél szélétől kezdődően beszáradnak és a gyomnövény pusztulása hamarosan bekövetkezik. Kukoricában 6 

leveles állapotáig javasoljuk a kijuttatását, 2-4 leveles fejlettségű egynyári kétszikűek ellen. A Botiga nagyon jól írtja a libatop-

féléket a disznóparéj-féléket, porcsin keserűfüvet, csattanó maszlagot, selyemmályvát és a parlagfüvet is. Nagyon jó hatással 

rendelkezik néhány mostanában felszaporodó gyomnövény ellen, mint az egynyári szélfű vagy a varjúmák.

A kombinációban lévő mezotrion pedig talajon keresztüli tartamhatást biztosít számos magról kelő kétszikű ellen, a megfelelő 

bemosó csapadék függvényében.

Hatóanyag
300 g/l piridát + 90 g/l mezotrion

Hatóanyag csoport
piridát a HRAC „C” fenil-piridazon hatóanyagcsoport tagja, a 
mezotrion a HRAC “F” triketonok hatóanyagcsoport tagja

Formuláció
olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)

Kiszerelés: 
5 literes HDPE flakon

Eltarthatóság: 
3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám:
6300/699-1/2021 NÉBIH

TERMÉK INFORMÁCIÓ

EGYEDI HATÓANYAG
TARTALMÚ GYOMIRTÓ

PERMETEZŐSZER KUKORICÁBAN

KIÜTI A 
GYOMOKAT

KIÜTI A GYOMOKAT

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:
Kukoricában (takarmány, csemege) a készítményt a kultúrnövény kelése után (posztemergensen), annak 2-6 leveles a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles 

fejlettségekor kell kijuttatni. Felhasználható egyszeri kezelésben 0,67-1,0 liter/ha dózisban, vagy osztott kezelés formájában 0,5+0,5 l/ha mennyiségben. Osztott kezelés esetén 

a két kezelés időpontja között 7-21 napnak kell eltelnie.

Csemegekukoricában a készítmény használatára vonatkozóan a felhasználás előtt a fajtafenntartó véleményét is ki kell kérni.

A permetezés során kerülni kell az átfedést, mert dupla dózis kijuttatása után a kultúrnövényen átmeneti fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek. A permetezést 250-300 mikronos 

cseppmérettel, 2 bar nyomással kell végrehajtani.

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően ősszel őszi kalászosok és őszi káposztarepce vethetők.

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követő tavasszal, amennyiben a talaj pH értéke 6-nál alacsonyabb, cukorrépa, pillangós növények, burgonya valamint levélzöldségek 

nem vethetők.

Extrém száraz időjárási viszonyok fokozzák az utóhatás kockázatát. Ha a készítménnyel kezelt kultúrnövény kipusztul, akkor a kezelt területre azonnal kukorica vethető, vagy 

20 cm mély szántás után tavaszi árpa.

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

25 °C feletti hőmérsékleten tilos kezelni, a fokozott fitotoxicitási veszély miatt.
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Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Az előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges 
Forgalmazási kategória:     II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

5 L

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés 
között eltelt 
idő (nap)

Dózis
(l/ha)

Permetlé (l/
ha)

Kezelés ideje
(fenológiai állapot 
szerint)

Kukorica

(takarmány, 

csemege)

magról kelő

kétszikű

gyomnövények

1 - 0,67-1,0

200-300

2 leveles állapottól 6 

leveles állapotig

(BBCH 12-16)2 7-21
osztott kezelés 
formájában
0,5 + 0,5

A BOTIGA FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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Botiga a Belchim Crop Protection N.V. bejegyzett márkaneve

 Beilleszthető minden gyomirtási stratégiába 
 Gyors hatás (7-10 nap) 
 Széles gyomspektrum 
 Jó hatás nehezen írtható gyomok esetében (pl: mandulapalka) 
 Szelektív a kukoricára (takarmány, csemege) 
 Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag (Rezisztencia 

menedzsment) 

Előnyei
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A Chaco készítményben található hatóanyagok (klopiralid, pikloram) mindegyike felszívódik és szisztemikusan mozog 

a kezelt gyomnövényekben. A klopiralid és a piklorám is hormonszerű (csavarodás, torzulás) tüneteket okoz. A kezelés 

után az érzékeny gyomok csavarodnak, torzulnak, majd 2-3 héten belül elpusztulnak. (A hatás kifejtésének ideje függ a 

hőmérséklettől és az időjárási viszonyok alakulásától.) 

A Chaco nagyon jól írtja a székfű- és pipitér- féléket, ragadós galajt, mezei acatot és a keserűfű-féléket. Jó a hatással 

rendelkezik parlagfű, csattanó maszlag és árvakelésű napraforgó ellen.

Hatóanyag
67 g/l pikloram + 267 g/l klopiralid 

Hatóanyag csoport
A klopiralid és a pikloram hatóanyag a HRAC „O” 
hebicidcsoport tagja

Formuláció
folyékony vízoldható koncentrátum (SL)

Kiszerelés: 
1 és 5 literes HDPE flakon

Eltarthatóság: 
3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám:
6300/1307-1/2021. NÉBIH

TERMÉK INFORMÁCIÓ

RUGALMASAN FELHASZNÁLHATÓ GYOMIRTÓ 
PERMETEZŐSZER REPCÉBEN ÉS MUSTÁRBAN

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:
Őszi káposztarepce kultúrában a készítményt posztemergensen, tavasszal kell kijuttatni, a kultúrnövény első oldalhajtásának megjelenésétől (a nyugalmi időszak után, mikor 

a levegő hőmérséklete már 10 C° felett van) a virágbimbók megjelenéséig (rejtettbimbós állapotig), 0,3-0,35 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles 

fejlettségi állapotukban, a ragadós galaj (Galium aparine) 3 levélörvös állapotában, a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre. 

Erős galaj fertőzés, vagy 3 örvösnél fejlettebb egyedek esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.

Mustárban a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 4-6 leveles, a kétszikű gyomfajok szik-4 leveles, a mezei acat tőlevélrózsás állapotában.

Jó hatékonyságú a fészkes virágzatúak és a keserűfű-félék családjába tartozó gyomnövények, továbbá ragadós galaj ellen.

A készítménnyel kezelt kultúrnövény maradványai károsíthatják a következő, klopiralid hatóanyagra érzékeny kultúrákat: borsó, bab, csillagfürt és más hüvelyesek, sárgarépa, 

petrezselyem, pasztinák és más ernyős virágzatú kultúrák, burgonya, saláta és egyéb fészkes virágzatú kultúrnövények. Nem vethetők a fentebb felsorolt érzékeny kultúrák a 

készítmény kijuttatásával azonos évben. A betakarítás után a lehető leghamarabb fel kell aprítani és be kell dolgozni a talajba a növényi maradványokat, hogy azok hamarabb 

lebomoljanak. Érzékeny növények vetése előtt meg kell győződni arról, hogy a kezelt kultúrnövény maradványai teljesen lebomlottak.

Normál vetésváltás esetén a kijuttatatást követő év tavaszán nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. Viszont hüvelyesek vetése előtt szántás vagy mély talajművelés 

szükséges.

A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal csak tavaszi kalászosok, tavaszi káposztarepce és kukorica vethető.

A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
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Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Az előírás szerinti felhasználás esetén  
       előírása nem szükséges
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

Kultúra Károsító
Dózis
(l/ha)

Permetlé (l/
ha)

Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

őszi káposztarepce
magról kelő és évelő kétszikű 

gyomnövények
0,3-0,35 200-300

1. oldalhajtás megjelenésétől a 

virágbimbók megjelenéséig (BBCH 21-50)

mustár
magról kelő és évelő kétszikű 

gyomnövények
0,3-0,35 200-300

4 leveles állapottól 6 leveles fejlettségig 

(BBCH 14-16)

A CHACO FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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A Chaco gyártója és a termék tulajdonosa a Globachem N.V., Belgium.

 Rugalmas tavaszi kijuttatás
 Széles gyomspektrum
 Szelektív a repcére és mustárra
 Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag gyári kombinációja 

Előnyei

1 liter
5 liter
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Dicavel SL®

Hatóanyag

480 g/l dikamba

Hatóanyag csoport

HRAC „O” aromás karbonsavak hatóanyagcsoport

Formuláció

folyékony vízoldható koncentrátum (SL)

Engedélyszám

04.2/311-1/2017. NÉBIH

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

A Dicavel SL hatóanyaga a dikamba a hormonhatású herbicidek herbicidcsoporton belül benzoesav-származékok 

csoportjába tartozik. Magról kelő és évelő kétszikűek ellen használható, valamint jól írtja a 2,4-D és MCPA hatóanyagokra 

kevésbé érzékeny gyomnövényeket – pl: kamilla, galaj – is.

A Dicavel SL a kijuttatás után felszívódik a gyomnövényében, ahol gátolja az auxin kötések kialakulását, ezáltal a 

növények a hosszirányú növekedését, rügydifferenciálódását, és virágzását. 

GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER KUKORICÁBAN

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény kelése után annak 3-6 leveles, valamint a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségekor 

kell a kezelést végrehajtani. Évelő kétszikű gyomfajok esetében a magasabb dózisban kell alkalmazni, apró szulák (Convolvulus arvensis) és sövény 

szulák (Calystegia sepium) ellen, ha a gyomnövények átlagos nagysága eléri a 15-20 cm-t, mezei acat (Cirsium arvense) ellen pedig annak tőlevélrózsás 

állapotában. Évelő kétszikű gyomnövényekkel erősen fertőzött területen a kukorica 6 leveles fejlettségén túl, a permetezést durva cseppképzésű, a sorok 

közé belógó szórófejekkel célszerű elvégezni.
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   6 óra
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

5 L

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális száma

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés ideje

Kukorica 
(takarmány)

magról kelő és 
évelő kétszikű 
gyomnövények 

1 0,5-0,6 200 - 300
kultúrnövény 3-6
leveles fejlettsége
(BBCH 13-16)

DICAVEL SL FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

500 g/l diflufenikán

Hatóanyag csoport

HRAC „F1” karotinoid bioszintézis gátlók hatóanyagcsoport

Formuláció

Szuszpenzió koncentrátum (SC)

Engedélyszám

04.2/3593-1/2018. NÉBIH

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

A Diflanil 500 SC-ben található diflufenikán a gyomnövények karotinoidok bioszintézisét gátolja. A karotinoidok 

hiánya a levélszövet fehérítését és a sejtek bomlását okozza, ami különösen az új szövetek esetében megfigyelhető. A 

diflufenikán a fiatal, folyamatosan növekvő gyomnövények ellen a leghatékonyabb. Kijuttatás után hosszú tartamhatást 

biztosít talajon keresztül is, megfelelő mennyiségű bemosó csapadék esetén.

GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER KALÁSZOSOKBAN

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Őszi búzában és őszi árpában a készítményt őszi kijuttatással, magról kelő kétszikű gyom¬növényekkel fertőzött területen preemergensen vagy korai 

posztemergensen a kultúrnövény 3 leveles fejlettségéig 0,25 l/ha-os dózisban kell alkalmazni. A magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles 

fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt. A kultúrnövény károsodásának megelőzése érdekében meg kell akadályozni a készítmény közvetlen 

érintkezését a kalászos vetőmaggal. A jó szelektivitáshoz jó magágy készítés, egyenletes vetésmélység és valamennyi vetőmag talajjal való megfelelő 

takarása szükséges. Nem szabad a készítményt rögös magágyra kijuttatni. A készítményt nem szabad kijuttatni havas, fagyott talajfelszínre, deres illetve 

károsodott és legyengült állományban, valamint fagyos éjszakák előtt és után (fagymentes időszak szükséges).
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

1 l 
5 l

Kultúra Károsító
Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés időpontja  
(fenológiához viszonyítva)

Őszi búza,  
őszi árpa

magról kelő kétszikű 
gyomnövények

0,25 200 - 300
vetés után kelés előtt, első levél 
megjelenésétől 3 leveles állapotig
(BBCH 00-13)

DIFLANIL 500 SC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

A Figaro 360 hatóanyaga a glifozát melyet a növény klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag 

innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A tünetek 1-2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpe 

növésben, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, a kezelt növény elpusztul. Mivel a glifozátok a 

növényben való mozgása során a szaporító képletekbe is eljut, hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához, 

vagy maradandó károsodásához vezet. Hatása ennek megfelelően a választott dózis függvényében kiterjed mind a 

magról kelő, mind az évelő egy- és kétszikűekre.

Hatóanyag

360 g/l glifozát

Hatóanyag csoport

HRAC „G”, glicinek hatóanyagcsoport

Formuláció

vízoldható folyadék (SL)

Engedélyszám

6300/3213-1/2020 NÉBIH  

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban

NEM SZELEKTÍV SZISZTEMIKUS HERBICID AZ 
EGYÉVES ÉS ÉVELŐ GYOMOK IRTÁSÁRA

Kultúra Károsító (cél) Kezelés ideje
Kezelések 
maximális 
száma

Kezelések
közti min. 
idő (nap)

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

É.V.I.
(nap)

Összes szántóföldi 
kultúra

magról kelő egy- és kétszikű 
gyomok
Évelő egy- és kétszikű gyomok

vetés előtt 1 -
2,0-3,0
4,0-6,0

150-300 n.k.

Összes szántóföldi 
kultúra

magról kelő egy- és kétszikű 
gyomok

vetés után a csírázás 
megindulásáig

1 - 2,0-3,0 150-300 n.k.

Tarló és művelés alatt 
nem álló mezőgaz-
dasági területek

magról kelő egy- és kétszikű 
gyomok
Évelő egy- és kétszikű gyomok

a gyomnövények
intenzív
növekedésekor 

1 -
2,0-3,0
4,0-6,0

150-300 n.k.

Nem mezőgazdasá¬gi 
területek *

totális gyom- és cserjeirtás
a gyomnövények
intenzív
növekedésekor

2 60 5,0-6,0 250-300 n.k.

Közterületek **
magról kelő egy- és kétszikű 
gyomok
Évelő egy- és kétszikű gyomok

a gyomnövények
intenzív
növekedésekor

2 60
2,0-3,0
4,0-6,0

250-300 n.k.

Legelő, gyep totális gyomirtás
a gyep feltörését 
megelőzően

2 60 4,0-6,0 250-300 n.k.

Erdészet 
összes fafaj

totális gyom- és cserjeirtás
legkésőbb a telepítés 
előtt 1-2 héttel

1 - 3,0-5,0 250-300 n.k.

Erdészet
fakitermelés után

sarjhajtások sarjhajtások ellen 2 60
3,5 % tömé-
nységben

300-400 n.k.

Szőlő
(min. 3 éves)

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

hajtásnövekedés 
kezdetéig, szüret után

2 60
2,0-3,0 
4,0-6,0

150-200 n.k.

Almatermésűek (min. 
3 éves)

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

hajtásnövekedés 
kezdetéig, szüret után

2 60
2,0-3,0 
4,0-6,0

150-200 n.k.

Csonthéjasok (min. 3 
éves)

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

hajtásnövekedés 
kezdetéig, szüret után

2 60
2,0-3,0 
4,0-6,0

150-200 n.k.

Héjas
gyümölcsűek (min. 3 
éves)

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

hajtásnövekedés 
kezdetéig, szüret után

2 60
2,0-3,0 
4,0-6,0

150-200 n.k.
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20 L

FIGARO 360 FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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Kultúra Károsító (cél) Kezelés ideje
Kezelések 
maximális 
száma

Kezelések
közti min. 
idő (nap)

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

É.V.I.
(nap)

Őszi búza évelő egy- és kétszikű gyomok
2 héttel
betakarítás előtt 1 - 4,0-6,0 150-250 14

Őszi és tavaszi árpa évelő egy- és kétszikű gyomok
2 héttel
betakarítás előtt

1 - 4,0-6,0 150-250 14

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

60%
magbarnulásnál

1 - 3,0-4,0 150-250 10

n.k.: Ezen kultúrák esetében élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges, amennyiben a növényvédelmi technológia az 

engedélyokiratban előírtak szerint történik. 

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, törpe növésben, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, az érintett 

növény elpusztul. Mivel a glifozát a növényben való mozgása folyamán a szaporító képletekbe is eljut így 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. 

Előírt növényvédelmi 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, azért hogy a hatóanyag a gyomnövény földalatti 

szaporító képleteibe is lejusson. Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a 

legintenzívebb. Szulák-félék 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.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén található használati utasítást!

Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Forgalmazási kategória:     III. forgalmi hategória:  
       1 literes és ennél kisebb kiszerelés esetében
       II. forgalmi kategória: 1 liter feletti kiszerelés esetében
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett
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A Figaro 360 azonos a 6300/2199-1/2020. NÉBIH számon engedélyezett Barclay Gallup Biograde 360 gyomirtó permetezőszerrel.
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A Flurostar Super –ben található hatóanyagok (fluroxipir, floraszulam) mindegyike magról kelő és évelő kétszikű 
gyomnövények ellen hatékony. Eltérő hatásmechanizmusnak köszönhetően széles gyomspektrum ellen felhasználható. A 
floraszulam gátolja az acetolaktát-szintázt (ALS), bioszintézisét, mely az egyik kulcsenzime az elágazó láncú aminosavak 
(valin, leucin és izoleucin) szintézisének, míg a fluroxipir egy növekedés szabályozó hatóanyag, mely hatásmechanizmusát 
tekintve utánozza az auxin működését a növényekben. A fluroxipir megzavarja a növényi sejtek növekedését az érzékeny 
gyomnövények újonnan képződő száraiban és leveleiben, ami hibás – kanalasodás, csalánosodás - növekedéshez vezet. 
A Flurostar Super gyorsan megállítja a fogékony gyomok növekedését. A tipikus tünetek azonban (elszíneződés, kanalasodás, 
csalánosodás) a haldokló gyomnövényeknél a kijuttatást követő 1-2 hétig nem észlelhetők, a termesztési körülményektől 
és a gyomnövények érzékenységétől függően. Az érzékeny gyomnövények a kezelés után 2-3 héttel elpusztulnak.

Hatóanyag
100 g/l fluroxipir + 1 g/l floraszulam

Hatóanyag csoport
A fluroxipir hatóanyag a HRAC „O” piridiloxi-karbonsavak 
hatóanyagcsoportba, a floraszulam a HRAC „B”, triazol-
pirimidin-szulfonanilid hatóanyagcsoportba tartozik.

Formuláció
szuszpo-emulzió (SE)

Kiszerelés: 
1 l

Eltarthatóság: 
3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám:  
6300/248-1 /2021. NÉBIH

TERMÉK INFORMÁCIÓ

EGYEDI KOMBINÁCIÓJÚ GYOMIRTÓ 
SZER KALÁSZOSOKBAN

1 L

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikálé és zab kultúrákban a kultúrnövény 4 leveles állapotától a két nóduszos fejlettségéig lehet kijuttatni a 

készítményt. A kijuttatás időpontját elsősorban a gyomnövények fenológiai állapota határozza meg. A ragadós galaj (Galium aparine) 2-4 levélörvös, 

az egyéb magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Erős ragadós galaj fertőzés vagy fejlettebb 

gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni a készítményt.

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.

A kultúrnövény kipusztulása esetén a kezelést követően, csak tavaszi búza, tavaszi árpa, zab, kukorica és angolperje vethető.

A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

FLUROSTAR SUPER HATÉKONYSÁGA:

Kultúra Károsító
Kijuttatáshoz szükséges A kezelés ideje (fenológiai 

állapot szerint)szer (l/ha) víz (l/ha)

őszi búza, őszi árpa, 
tavaszi árpa, rozs, 
tritikále, zab

magról kelő kétszikű gyomnövények 1,0-1,25 200-300
4 leveles állapottól
2 nóduszos állapotig
(BBCH 14-32)

Növény neve
Flurostar Super (1,0 l/ha)

Posztemergens

Aprószulák

Sövényszúlák

Mezei acat

Árvacsalán-fajok

Baracklevelű keserűfű

Keserűfű-fajok

Szulák keserűfű

Kék búzavirág

Útszéli zsázsa

Ebszikfű

Pipitér-fajok

Növény neve
Flurostar Super (1,0 l/ha)

Posztemergens

Hamvas szeder

Vadrepce

Mezei tarsóka

Repcsényretek

Vadkender

Parlagfű

Nagy széltippan

Hatékonyság> 95%

95% > Hatékonyság > 85%

85% > Hatékonyság > 65%

Hatékonyság < 65%

Növény neve
Flurostar Super (1,0 l/ha)

Posztemergens

Árvakelésű napraforgó (SU, IMI)

Árvakelésű repce (IMI)

Ragadós galaj

Pipacs

Pásztortáska

Sebforrasztó zsombor

Szarkaláb - félék

Tyúkhúr

Egynyári szélfű

Fekete ebszőlő

Mezei árvácska
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Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória:    II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:     Nem engedélyezett

FLUROSTAR SUPER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A Flurostar Super gyártója és a termék tulajdonosa a Globachem N.V., Belgium.
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A Galgone 200 EC hatóanyaga a fluroxipir egy növekedés szabályozó gyomirtó készítmény. A fluroxipir hatásmechanizmusát 

tekintve utánozza az auxin működését a növényekben. A fluroxipir megzavarja a növényi sejtek növekedését az érzékeny 

gyomnövények újonnan képződő száraiban és leveleiben, ami hibás – kanalasodás, csalánosodás - növekedéshez vezet. 

Az érzékeny gyomnövények a kezelés után 2-3 héttel elpusztulnak.

Hatóanyag
200 g/l fluroxipir

Hatóanyag csoport
fluroxipir: HRAC „O”, piridin-karboxilsav amidok hatóanyagcsoport

Formuláció
emulzióképző koncentrátum (EC)

Kiszerelés: 
5 l

Eltarthatóság: 
3 év eredeti csomagolásba

Engedélyszám:
6300/85-2/2019. NÉBIH

TERMÉK INFORMÁCIÓ

GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER 
KALÁSZOSOKBAN ÉS KUKORICÁBAN

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) a készítményt azok 2-3 leveles állapotától a kalászhányás kezdetéig lehet kijuttatni. 

Sörárpán kívül az egyéb kalászosokban a gyomirtási spektrum szélesítése, valamint mezei acat (Cirsium arvense) ellen hormonbázisú készítményekkel 

(2,4-D, MCPA) tankkombinációban célszerű alkalmazni. Hormonbázisú készítményekkel kombinációban a készítmény dózisa 0,75 l/ha, szulfonil karbamid 

hatóanyagú gyomirtó szerrel kombinációban a készítmény dózisa 0,4-0,6 l/ha, a kombinációs partnert annak engedélyokiratában meghatározott 

mennyiségben kell kijuttatni, valamint figyelembe kell venni a kombinációs partner kijuttatásának a kalászosokra vonatkozó fenológiai paramétereit.

Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény 4-6 leveles állapotában kell kijuttatni a készítményt. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles 

állapotukban, az aprószulák (Convolvulus arvensis), sövényszulák (Calystegia sepium) 10-15 cm-es, a hamvas szeder (Rubus caesius) 15-20 cm-es 

állapotában a legérzékenyebb a készítményre. Erős fertőzés esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz szükséges
Utolsó kezelés időpontja 

(fenológiához viszonyítva)szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

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

magról kelő kétszikű gyomnövények, 
valamint aprószulák, sövényszulák,  
hamvas szeder

0,4-1,0 200-300

2-3 leveles állapottól a 
kalászhányás kezdetéig
(BBCH 12-51) 

kukorica 
(takarmány)

magról kelő kétszikű gyomnövények, 
valamint aprószulák, sövényszulák,  
hamvas szeder

1,25-1,75 200-300
4-6 leveles állapot
(BBCH 14-16)
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Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Az előírás szerinti felhasználás esetén előírása  
       nem szükséges 
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

5 L

A Galgone 200 EC azonos a 04.2/8128-1/2011. MgSzH számon engedélyezett Flurostar 200 EC gyomirtó permetezőszerrel

GALGONE 200 EC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

667 g/l proszulfokarb + 14 g/l diflufenikán

Hatóanyag csoport

proszulfokarb: HRAC „N” lipid bioszintézis gátlók hatóanyagcsoport

diflufenikán: HRAC „F1” karotinoid bioszintézis gátlók 

hatóanyagcsoport

Formuláció

Emulzióképző koncentrátum (EC)

Engedélyszám

04.2/2648-1/2018. NÉBIH 

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

A Jura EC két eltérő hatásmechanizmusú gyomirtó hatóanyag gyári kombinációja. A proszulfokarb gátolja a hosszú 

szénláncú zsírsavak szintézisét. Kezelés hatására a gyomnövények ki sem csíráznak, vagy deformált csírákat és levelet 

hoznak, amelyek gyorsan el is pusztulnak. 

A diflufenikán hatóanyag pedig a karotinoidok bioszintézisét gátolja. A karotinoidok hiánya a levélszövet fehérítését és 

a sejtek bomlását okozza, ami különösen az új szövetek esetében megfigyelhető. A diflufenikán a fiatal, folyamatosan 

növekvő gyomnövények ellen a leghatékonyabb. Kijuttatás után hosszú tartamhatást biztosít talajon keresztül is, 

megfelelő mennyiségű bemosó csapadék esetén. 

GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER 
KALÁSZOSOKBAN

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

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

Őszi búzában és őszi árpában a készítményt őszi kijuttatással, nagy széltippannal (Apera spica-venti) és magról kelő kétszikű gyomnövényekkel fertőzött 

területen vetés után, kelés előtt (preemergensen) vagy korai posztemergensen a kultúrnövény első levelének megjelenésétől a 3 leveles fejlettségéig 2,7-

4,0 l/ha dózisban kell alkalmazni. Korai posztemergensen a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles, a nagy széltippan (Apera spica-venti) 1-2 

leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt. 

A megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín.

Preemergensen a jó szelektivitáshoz jó magágy készítés, egyenletes vetésmélység és valamennyi vetőmag legalább 3-4 cm-es talajréteggel való takarása 

szükséges. Nem szabad a készítményt rögös magágyra, vízzel telített talajokon kijuttatni. A kezelés időpontjában vízzel telített talajok, vagy közvetlenül a 

kezelés után lehulló nagy mennyiségű csapadék a kultúrnövény károsodásához vezethet.

Posztemergensen nem szabad stresszhatásnak kitett (fagy, szárazság, belvíz, betegségek, kártevők), legyengült kalászos kultúra állományt kezelni a 

kultúrnövény károsodásának veszélye miatt.

Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra!

A készítményt 1 % alatti szervesanyag-tartalmú talajokon, szélsőségesen könnyű talajokon nem szabad alkalmazni!

A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására.
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

 
10 l

Kultúra Károsító
Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés időpontja  
(fenológiához viszonyítva)

Őszi búza,  
őszi árpa

magról kelő kétszikű 
gyomnövények, nagy 
széltippan (Apera spica-venti)

2,7 - 4,0 200 - 300
vetés után kelés előtt, első levél 
megjelenésétől 3 leveles állapotig
(BBCH 00-13)

JURA EC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

A Kamba 480 SL hatóanyaga a dikamba a hormonhatású herbicidek herbicidcsoporton belül benzoesav-származékok 

csoportjába tartozik. Magról kelő és évelő kétszikűek ellen használható, valamint jól írtja a 2,4-D és MCPA hatóanyagok-

ra kevésbé érzékeny gyomnövényeket – pl: kamilla, galaj – is.

A Kamba 480 SL a kijuttatás után felszívódik a gyomnövényében, ahol gátolja az auxin kötések kialakulását, ezáltal a 

növények a hosszirányú növekedését, rügydifferenciálódását, és virágzását. 

Hatóanyag
480 g/l dikamba

Hatóanyag csoport
dikamba: a HRAC „O” aromás karbonsavak hatóanyagcsoport tagja

Formuláció
folyékony vízoldható koncentrátum (SL)

Engedélyszám
04.2/4490-2/2018. NÉBIH

Eltarthatóság
2 év eredeti csomagolásban 

GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER KUKORICÁBAN  
ÉS CIROKBAN

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha)
Kezelés ideje
(fenológiai állapot 
szerint)

Kukorica (takarmány)
magról kelő kétszikű 
gyomnövények

0,5 200-300
kultúrnövény 3-6
leveles fejlettsége
(BBCH 13-16)Cirok
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

1 L
5 L

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! 
Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény kelése után annak 3-6 leveles, valamint a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségekor kell 
a kezelést végrehajtani. 
Cirokban a kultúrnövény 3-6 leveles (10-20 cm) fejlettségénél kell a készítményt kijuttatni.

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

KAMBA 480 FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

A Katana hatóanyaga a flazaszulfuron, a szulfonil karbamidok (szulfonyl urea) családjába tartozik. A flazaszulfuron egy 

szisztemikus hatóanyag, amit a növények a gyökereiken és leveleiken keresztül is felveszik. A pusztulás folyamata lassú, 

jól látható tünetek a kifejlett növényeken a permetezés után 3 – 4 héttel jelentkeznek.

Hatóanyag

25 % flazaszulfuron

Hatóanyag csoport

flazaszulfuron a HRAC „B”, szulfonil-karbamid hatóanyagcsoport

Formuláció

WG (Vízoldható granulátum)

Engedélyszám

6300/2448-1/2022 NÉBIH

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

HOSSZÚ TARTAMHATÁSÚ GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER 
SZŐLŐBEN ÉS VASÚTI PÁLYATESTEKEN

Kultúra 
illetve 
felhasználási terület

Károsító (cél) Dózis (g/ha) Víz (l/ha)

Szőlő (bor és csemegeszőlő)
(2 évesnél idősebb)

magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 150 - 200 400 - 500

Vasúti pályatestek magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 200 400 - 500

erdészet (karácsonyfa 
ültetvény, erdősítés)
(lucfenyő, ezüstfenyő, 
kaukázusi jegenyefenyő, 
erdeifenyő, törpefenyő)
(3 évesnél idősebb

magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 150-200 400-500

Fekete bodza
(4 évesnél idősebb)

magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 150 400-500
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Szőlő (bor, csemege) - 75 nap
       Fekete bodza - előírás szerinti felhasználás  
       esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

50 g
200 g
1 kg

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Szőlőben (bor- és csemegeszőlő) 2 évesnél idősebb telepítésben a T4-es életformájú (melegigényes, tavasszal csírázó nyárutói egyéves) kétszikűek tömeges 
kelésekor, azok 2-4 valódi leveles állapotában, posztemergensen javasolt a készítményt kipermetezni. A készítmény dózisát a gyomosodás mértéke, és a 
gyomfajok összetétele határozza meg, a gyomirtó hatás fokozása érdekében a készítményhez tapadást fokozó adalékanyag hozzáadása javasolt. Ebben az 
esetben a kijuttatást az évelő gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtások átlagos hossza eléri a 20-25 cm-t, apró szulák (Convolvulus 
arvensis) esetében a virágzást megelőző időszakban kell elvégezni tapadást fokozó adalékanyag hozzáadásával. A készítmény a szőlő hajtásaira, leveleire 
jutva fitotoxikus tüneteket okozhat, ezért a kijuttatásnál erre fokozottan ügyelni kell.
Vasúti pályatestek gyomirtására magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen posztemergensen kijuttatva alkalmazható, a gyomok tömeges kelése 
időszakában, 2-4 valódi leveles állapotukban. A hatásfokozás érdekében a készítményhez tapadást fokozó adalékanyag hozzáadása javasolt. 
Erdészeti területek (karácsonyfa ültetvények, erdősítések) gyomirtására csak három évesnél idősebb lucfenyő (Picea abies), ezüstfenyő (Picea pungens), 
kaukázusi jegenyefenyő (Abies nordmanniana), erdeifenyő (Pinus sylvestris) és törpefenyő (Pinus mugo) telepítésekben használható. A készítményt kora 
tavasszal, a kultúrnövény nyugalmi állapotában, rügyfakadás előtt, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotában, posztemergensen 
kell kipermetezni. A készítmény dózisát a gyomosodás mértéke, és a gyomfajok összetétele határozza meg. 
Fekete bodzában, 4 évesnél idősebb ültetvényben, a kultúrnövény virágzása előtt, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotában, 
posztemergensen kell a készítményt kipermetezni. A készítmény dózisát a gyomosodás mértéke, és a gyomfajok összetétele határozza meg. A gyomirtó 
hatás fokozása érdekében a készítményhez tapadást fokozó adalékanyag hozzáadása javasolt. A készítmény a fekete bodza hajtásaira, leveleire jutva 
fitotoxikus tüneteket okozhat, ezért a kijuttatásnál erre fokozottan ügyelni kell.

KATANA FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A Katana azonos a Chikara 25 WG 6300/2080-1/2022 NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel.

A Katana gyártója és a termék tulajdonosa az ISK Biosciences Europe N.V., Belgium. 
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

A Lentagran WP posztemergens gyomirtó szer hatóanyaga a piridát, amely a növény zöld részein keresztül 

szívódik fel. A készítmény elsősorban a 2-4 levél fejlettségű egynyári kétszikűek ellen hatásos. A készítmény 

hatóanyaga a levélen keresztül kerül felvételre, és azonnal gátolja a fotoszintézist. A permetezést követően a 

gyomnövények látványos hervadásnak indulnak, a levélszélektől kezdődően beszáradnak így a gyomnövény 

pusztulása hamarosan bekövetkezik. A piridát zsíroldékonyságának köszönhetően nagyon gyorsan behatol a 

szövetekbe, így a permetezés után rövid idő múlva lehulló csapadék nem rontja a szer hatását.

Hatóanyag

45 % piridát

Hatóanyag csoport

HRAC „C” fenil-piridazon hatóanyagcsoport

Formuláció

WP (Vízoldható por)

Engedélyszám

6300/13380-1/2019. NÉBIH 

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban

KONTAKT HATÁSÚ SZELEKTÍV GYOMIRTÓ  
PERMETEZŐSZER MÁKBAN ÉS HAGYMÁBAN

Kultúra Károsító
A kezelések 

maximális száma
Dózis

(kg/ha)
Permetlé (l/ha)

Kezelés ideje
(fenológiai állapot 

szerint)

Vöröshagyma magról kelő 
kétszikű 

gyomnövények
1 1,5 - 2,0 200-300

3-4 leveles állapot 
(BBCH 13-14)

Mák
6-8 leveles állapot 

(BBCH 16-18)
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Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Vöröshagyma – 56 nap
       Mák: Az előírás szerinti felhasználás esetén  
       előírása nem szükséges 
Forgalmazási kategória:     II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

1 kg

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Vöröshagymában a kezelést a kultúrnövény 3-4 leveles állapotban kell elvégezni, amikor a hagyma levelén erős a védő viaszréteg. 

Mákban a kezelést a kultúrnövény 6-8 leveles állapotában kell elvégezni, mert ilyenkor a legerősebb a leveleken a védettséget biztosító viaszréteg. 

Felhasználási javaslat mákban és hagymában

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Vöröshagymában a kezelést 3-4 leveles állapotban kell elvégezni, amikor a hagyma levelén erős a védő viaszréteg. A permetlé kijuttatása durva cseppek 

formájában, alacsony nyomáson történjen, lehetőleg a késő délutáni vagy esti órákban. 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 készítmény a hagymán múló levélperzselésben 

megnyilvánuló fitotoxikus tüneteket okozhat.

A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos!

Mákban a kezelést a kultúrnövény 6-8 leveles állapotában kell elvégezni, mert ilyenkor a legerősebb a leveleken a védettséget biztosító viaszréteg. 

Csapadékos időjárás esetén 2-3 csapadékmentes napot követően lehet a kezelést elvégezni, mikorra a viaszréteg újból megerősödött. A magról 

kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre. A permetezést 250-300 mikronos cseppmérettel, 2 bar 

nyomással kell végrehajtani, 25 °C feletti hőmérsékleten tilos kezelni, a fokozott fitotoxicitási veszély miatt. A készítmény a mákon múló levélsárgulásban, 

levélperzselésben megnyilvánuló fitotoxikus tüneteket okozhat.

LENTAGRAN 20 WP FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

A Maceta 50 hatóanyaga a kizalofop-P-etil a növénybe gyorsan felszívódva és a növény szállítórendszerében haladva 

gátolja az acetil-koenzim-A karboxiláz (ACC) enzim működését, ezáltal meggátolva a zsírsav bioszintézisét. A kezelés 

után 10-14 nap múlva válnak láthatóvá az egyszikűírtókra jellemző lilás elszíneződések a növényeken. 

A Maceta 50 szelektíven irtja a legtöbb egyszikű gyomnövényt a kétszikű kultúrákban, mint az árvakelésű gabonafélék, 

kakaslábfű, parlagi ecsetpázsit, angol perje, francia perje, pirók-ujjasmuhar, mezei komócsin, csomós ebír, köles-félék, 

muhar-félék, rozsnok-félék, tarackos tippan, tarackbúza, fenyércirok, csillagpázsit, hélazab, nagy széltippan.

Hatóanyag
50 g/l kizalofop-P-etil

Hatóanyag csoport
kizalofop-P-etil hatóanyag a HRAC „A”, acetil-koenzim-A-
karboxiláz gátló (ACCáz gátló) herbicidcsoporton belül az ariloxi-
fenoxi-propionátok hatóanyagcsoport tagja

Formuláció
emulzióképző koncentrátum (EC)

Kiszerelés
5 l

Eltarthatóság
3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám
6300/1759-1/2021. NÉBIH

SZÉLES KULTÚRAKÖRBEN FELHASZNÁLHATÓ 
SZELEKTÍV EGYSZIKŰ GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER

G
yo

m
ir

tó
 s

ze
re

k

39

K
IS

Z
ER

EL
ÉS

...
...

...
...

...
...

Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 

Forgalmazási kategória:    II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:     Nem engedélyezett

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Őszi káposztarepcében a magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint fenyércirok és tarackbúza elleni kezelést a kultúrnövény 1-6 leveles korában kell elvégezni. Gabona árvakelés ellen 
a kezelést a gabona gyökérváltása előtt, legkésőbb a bokrosodás kezdetéig kell elvégezni. Erősen fejlett árvakelés, vagy kissé megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban meghatározott 
magasabb dózis alkalmazása szükséges. Cukorrépában a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4 leveles korától 10 
leveles fejlettségéig kell elvégezni. Napraforgóban a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint a fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4-6 leveles fejlettségénél kell 
elvégezni. Paradicsomban a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4 leveles fejlettségétől a sorok záródásáig kell elvégezni. 
Zöld- és száraz borsóban, valamint zöld- és száraz babban a kultúrnövény 8-10 cm-es, lencsében 5-10 cm-es, szójában és burgonyában pedig 5-15 cm-es fejlettségi állapotában kell a 
készítményt kijuttatni. A magról kelő egyszikű gyomnövények 2 leveles koruktól bokrosodásukig, fenyércirok és tarackbúza az intenzív növekedési szakaszukban 10-30 cm-es fejlettségükkor 
a legérzékenyebbek a készítményre. Erős gyomosodás, vagy megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban megadott 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 készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

MACHETA 50 FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A Maceta 50 gyártója és a termék tulajdonosa a Globachem N.V., Belgium.

5 L

Kultúra Károsító
Dózis
(l/ha)

Permetlé
(l/ha)

Kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)

őszi káposztarepce

magról kelő egyszikű gyomnövények 0,7-1,0

200-300
kultúrnövény 1-6 leveles állapotában

(BBCH 11-16)

fenyércirok (magról kelő) 0,8

fenyércirok (rizómáról kihajtó) 1,0-1,2

tarackbúza 2,0-2,5

gabona árvakelés 0,4-0,6

cukorrépa magról kelő egyszikű gyomnövények

fenyércirok 

(magról kelő)

fenyércirok

(rizómáról kihajtó)

tarackbúza

0,7-1,0

0,8

1,0-1,2

2,0-2,5

200-300

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

napraforgó kultúrnövény 4-6 leveles állapotában (BBCH 14-16)

paradicsom kultúrnövény 4 leveles fejlettségétől a sorok záródásáig (BBCH 14-19)

zöldborsó, zöldbab, száraz bab, 

száraz borsó
kultúrnövény 8-10 cm-es fejlettségi állapotában

lencse kultúrnövény 5-10 cm-es fejlettségi állapotában

szója kultúrnövény 5-15 cm-es fejlettségi állapotában

burgonya

magról kelő egyszikű gyomnövények 0,7-1,0

200-300

kultúrnövény 5-15 

cm-es fejlettségi állapotában

(BBCH 11-13)

fenyércirok (magról kelő) 0,8

fenyércirok (rizómáról kihajtó) 1,0-1,2

tarackbúza 2,0

Kultúra Várakozási idő (nap)

Őszi káposztarepce 90

Cukorrépa 60

Napraforgó 90

Paradicsom 21

Kultúra Várakozási idő (nap)

Zöldborsó, zöldbab 35

Száraz bab, száraz borsó, lencse 45

Szója 90

Burgonya 45
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

A Metric hatóanyagai közül a klomazon hatásmechanizmusát tekintve a karotinoid (pigment) bioszintézist gátló herbicidek 

csoportjába tartozik. Hatására a színes karotinoidok képződése gátolt, csak színtelen karotinoidok képződnek. Hatására 

az érzékeny növények rózsaszínes kifehéredéssel reagálnak, mely tünetek alapján a klomazon hatása jól beazonosítható. 

A metribuzin hatóanyag az aszimmetrikus triazinok hatóanyagcsoportjába tartozik, hatásmechanizmusát tekintve 

fotoszintézis gátló. A növénybe kerülve a xilém rendszerben transzlokálódik, és a növény vízháztartásával mutat szoros 

összefüggést. A növény anyagcsere folyamatába bekapcsolódva a fotoszintézis fényreakció szakaszában a Hill reakciót 

(víz fotolízise) gátolja. A kezelt területen a gyomnövények kicsírázhatnak, és akkor pusztulnak el, amikor a növényben 

megindul az intenzív fotoszintézis. A gyomnövények elhalása a levelek klorózisával kezdődik. A hatóanyag a talajban a 

talajbaktériumok és a gombák hatására degradálódik, és egy vegetációs idő alatt lebomlik.

Hatóanyag

60 g/l klomazon és 233 g/l metribuzin

Hatóanyag csoport
klomazon: HRAC „F4” izoxazolidinon hatóanyagcsoport
metribuzin: HRAC”C1” triazinon hatóanyagcsoport

Formuláció

kevert formuláció CS és SC (ZC)

Engedélyszám

02.5/1092/3/2009.MgSzHK

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER 
BURGONYÁBAN

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális száma

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés ideje

Burgonya
magról kelő 
kétszikűek

1 1,0-1,5 200 - 300 preemergensen
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás (60 nap) 
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Forgalmazási kategória:     II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

5 L

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

A készítményt a burgonya ültetése után kelése előtt (preemergensen) kell kipermetezni a végleges bakhátak kialakítása után. A kezelést követően 

talajmunkát ne végezzünk, laza talajokon az alacsonyabb, magas szerves anyag tartalmú kötöttebb talajokon a magasabb dózisban kell alkalmazni.

A klomazon hatóanyagra érzékeny kultúrák (kalászosok, cukorrépa) a készítmény felhasználását követően 60 nap elteltével vethetőek.

METRIC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Az Onyx hatóanyaga a piridát eltérő hatásmechanizmusának köszönhetően valódi segítséget jelenthet a kukorica 

termesztők számára. A piridát a fenil-piridazin csoporthoz (HRAC C3 csoport) tartozó kontakt herbicid. A fotoszintézis 

során gátlója a Hill reakciót a II. fotoszisztémában. A piridát sem szisztémikus sem talajon keresztüli hatással nem 

rendelkezik. Lipofil tulajdonságának köszönhetően gyorsan és könnyen behatol a kutikulába, de tovább nem mozog a 

növényen belül. A permetezést követően a gyomnövények látványos hervadásnak indulnak, a levélszélektől kezdődően 

beszáradnak és a gyomnövény pusztulása hamarosan (7-10 nap) bekövetkezik. Kukoricában 6 leveles állapotáig 

javasoljuk a kijuttatását, 2-4 leveles fejlettségű egynyári kétszikűek ellen.

Hatóanyag

600 g/l piridát

Hatóanyag csoport

HRAC „C” fenil-piridazon hatóanyagcsoport

Formuláció

emulzióképző koncentrátum (EC)

Engedélyszám

04.2/1294-1/2017. NÉBIH

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban

GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER KUKORICÁBAN

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális száma

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés 
időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva)

Kukorica 
(takarmány)

magról kelő kétszikű 
gyomnövények 

1 1,5 200-400
kultúrnövény 3-6
leveles fejlettsége
(BBCH 13-16)
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges 
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

5 L

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Kukoricában (takarmány) a készítmény a kultúrnövény 3 leveles állapotától 6 leveles állapotig alkalmazható 1,5 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű 

gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Jól irtja a szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), fehér libatop 

(Chenopodium album), pokolvar libatop (Chenopodium polyspermum), csattanó maszlag (Datura stramonium) és egynyári szélfű (Mercurialis annua) 

fajokat. 

A készítménynek tartós hatása nincs, csak a kezelés idején meglévő gyomokat pusztítja el.

A permetezést 250-300 mikronos cseppmérettel, 2 bar nyomással kell végrehajtani, 25°C feletti hőmérsékleten tilos kezelni, a fokozott fitotoxicitási 

veszély miatt.

A permetléhez nedvesítőszer, ill. műtrágya hozzáadása tilos!

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően, illetve a kultúrnövény kipusztulása esetén sincs veszélye az utóvetemény károsodásának. 

ONYX FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Az Európai Unióban a kilencvenes évek óta csökken a regisztrált karbamid típusú gyomirtó hatóanyagok száma. A linuron 
közelmúltbeli elvesztése miatt kevés karbamid herbicid alternatíva maradt. A tavaszi szántóföldi növények esetében 
a metobromuron az egyetlen alternatíva ebből a hatóanyag-csoportból. Az integrált növényvédelmi alapelvek és a 
rezisztencia-menedzsment keretében a karbamidcsoportból származó termékek elérhetősége nagyon fontos. Ezzel 
szélesítve az eltérő hatásmechanizmusú hatóanyagok felhasználását célzó törekvéseket. 
A Belchim Crop Protection beruházásainak köszönhetően a metobromuron megkapta az engedélyt ebben a csoportban. 
Az engedélynek köszönhetően hosszú távon számíthatunk a metobromuron piaci jelenlétére.
A gyomnövények a hatóanyagot főleg gyökéren keresztül veszik fel és xilémben transzlokálódik a levelek felé. 
Metobromuron a kloroplasztisz egy speciális helyére kötődik, ahol gátolja a fotoszintézist. Az itt felhalmozódó nagy 
reakcióképességű molekulák lerombolják a növény sejtfalát. Klorózis és a levél szöveteinek a nekrózisa figyelhető meg a 
fotoszintézis beindulása után. Korszerű folyékony formulációjának köszönhetően könnyen keverhető más növényvédő 
készítményekkel.
A Proman preemergensen alkalmazható számos kétszikű és néhány egyszikű gyomnövény ellen

Hatóanyag

500 g/l metobromuron

Hatóanyag csoport

metobromuron a HRAC „C” ureák hebicidcsoport tagja

Formuláció

szuszpenzió koncentrátum (SC)

Engedélyszám

04.2/1903-1/2015. NÉBIH  

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban

GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER NAPRAFORGÓBAN,  
SZÓJÁBAN ÉS BURGONYÁBAN

herbicide

MULTI

Kultúra Károsító
Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Kezelések 
maximális 
száma

A kezelés időpontja (fenológiához 
viszonyítva)

Burgonya
magról kelő kétszikű
gyomnövények

3,0-4,0 200 - 300 1
ültetés után, kelés előtt
(BBCH 00-08)

Napraforgó
magról kelő kétszikű 
gyomnövények

2,0-3,0 200 - 300 1 Vetés után kelés előtt (BBCH 00-08)

Szója
magról kelő kétszikű 
gyomnövények

2,0-3,0 200 - 300 1 Vetés után kelés előtt (BBCH 00-08)
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap
Forgalmazási kategória:    I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:     nem engedélyezett 

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Burgonyában magról kelő kétszikű gyomnövények ellen, a talajtípustól függően 3,0-4,0 l/ha dózisban a végleges bakhátak kialakítását követően, 

preemergensen kell kijuttatni a készítményt. A kezelést követően talajművelést már nem szabad végezni.

Napraforgóban és szójában magról kelő kétszikű gyomnövények ellen, a talajtípustól függően 2,0-3,0 l/ha dózisban vetés után 4 napon belül, 

preemergensen kell kijuttatni a készítményt. Homoktalajokon a 2,0 l/ha-os dózis alkalmazása szükséges.

A magról kelő egyszikű gyomnövények ellen az adott kultúrában engedélyezett egyszikűirtó készítmény engedélyezett dózisával kombinációban 

kell kijuttatni.

5 L
15L

PROMAN FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKA

Gyomnövény neve Proman 3 l/ha

Selyemmályva

Fehér libatop

Pokolvar libatop

Szőrös disznóparéj

Parlagfű

Terebélyes laboda

Csattanó maszlag

Pásztortáska

Orvosi füstike

Ragadós galaj

Gyakori gombvirág

Varjúmák

Piros árvacsalán

Orvosi székfű

Egynyári szélfű

Porcsin keserűfű

Gyomnövény neve Proman 3 l/ha

Szulák keserűfű

Baracklevelű keserűfű

Közönséges aggófű

Vadrepce

Fekete csucsor

Tyúkhúr

Perzsa veronika

Mezei árvácska

Bojtorján szerbtövis

Mezei acat

Aprószulák

Pirók újjasmuhar

Kakaslábfű

Egynyári perje

Zöld muhar

Tarackbúza

 Kiváló hatékonyság
 Jó hatékonyság
 Közepes hatékonyság
 Gyenge hatékonyság
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

A Rapsan 400 SC-ben található metazaklór az acetanilidek csoportjába tartozó hatóanyag. Hatását tekintve gátolja 

a növények csírázását a fehérjék, zsírsavak és lignin szintézisének gátlása által. A készítmény preemergensen és 

korai posztemergensen alkalmazható számos kétszikű és egyszikű gyomnövény ellen. Csírázásgátló hatása miatt a 

preemergens alkalmazástól várhatunk kifogástalan gyomirtó hatást.

Hatóanyag

400 g/l metazaklór

Hatóanyag csoport

HRAC „K3” klóracetanilid hatóanyagcsoport

Formuláció

szuszpenzió koncentrátum (SC)

Engedélyszám

04.2/1208-1/2013. NÉBIH 

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

ALAPVETŐ GYOMIRTÓ KÉSZÍTMÉNY A REPCÉBEN
Kultúra Károsító

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés időpontja 
(fenológiához viszonyítva)

Őszi
káposztarepce,
mustár, olajretek

magról kelő kétszikű
gyomnövények

1,5-1,875 200 - 300
vetés után, kelés előtt
(BBCH 00-07)

1,5-1,875 200 - 300
2 leveles fejlettségtől 
4 leveles fejlettségig
(BBCH 12-14)
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerint felhasználásnál nincs korlát
Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap
Forgalmazási kategória:    I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:     nem engedélyezett 

5 L

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Őszi káposztarepcében, mustárban, olajretekben a Rapsan 400 SC gyomirtó szert 1,5-1,875 l/ha dózisban, csak kombinációban lehet kijuttatni az adott 

kultúrában engedélyezett készítményekkel. Preemergens kijuttatás esetén a kultúrnövény vetése után 3 napon belül, 1,5-1,875 l/ha dózisban, jól

elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni. Fontos, hogy a kultúrnövény magját 2,0-2,5 cm vastag földréteg takarja.

Állománykezelés esetén 1,5-1,875 l/ha dózisban, korai posztemergensen a kultúrák 2 valódi leveles korától 4 leveles fejlettségéig, a magról kelő kétszikű 

gyomnövények 2-4 leveles korában kell a készítményt kombinációban kijuttatni. A kelő félben lévő kultúrnövényt a készítmény károsíthatja.

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! A készítmény ugyanazon a területen háromévenként csak egy alkalommal 

használható!

RAPSAN 400 SC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A Rapsan 400 SC azonos a Butisan 400 SC, 02.5/837/2/2010. MgSzHK számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel.
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

A Rapsan Plus két hatóanyagának köszönhetően a repcében megjelenő gyomnövények széles spektruma ellen 

felhasználható. A készítmény preemergensen és korai posztemergensen is kijuttatható. A megfelelő hatás eléréséhez 

10-20 mm bemosó csapadék szükséges kijuttatást követő 2-3 héten belül.

Pásztortáskával, sebforraszó zsomborral és tyúkhúrral fertőzőtt területeken a premergens kijuttatás esetén várhatunk jó 

gyomirtó hatékonyságot

Hatóanyag

333 g/l metazaklór + 83 g/l quinmerak

Hatóanyag csoport

metazaklór: HRAC „K3” klóracetanilid 

hatóanyagcsoport

quinmerak: HRAC”N” benzofurán hatóanyagcsoport

Formuláció

szuszpenzió koncentrátum (SC)

Engedélyszám

04.2/1204-1/2013. NÉBIH  

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

„PLUSZ”-T ADUNK A GYOMIRTÁSHOZ

Kultúra Károsító
Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés időpontja 
(fenológiához viszonyítva)

Repce (őszi, 
tavaszi), mustár, 
olajretek

magról kelő kétszikű
gyomnövények

Pre: 2,25
Poszt: 2,0-2,25

200 - 300

vetés után, kelés előtt
(BBCH 00-07)
szikleveles fejlettségtől
4 leveles fejlettségig
(BBCH 10-14)
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerint felhasználásnál nincs korlát
Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap
Forgalmazási kategória:    I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:     nem engedélyezett 

5 L

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

A készítményt az őszi káposztarepce, tavaszi káposztarepce, mustár és olajretek vetése után 3 napon belül (preemergensen) kell kijuttatni 2,25 l/ha 

dózisban, jól elmunkált, aprómorzsás talajfelszínre. Fontos, hogy a kultúrnövény magját 2,0-2,5 cm vastag földréteg takarja. Állománykezelés esetén 2,0-

2,25 l/ha dózisban lehet alkalmazni a kultúrnövények szikleveles korától 4 valódi leveles fejlettségéig. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2 leveles 

korukban, a ragadós galaj (Galium aparine) 1-2 levélörvös korában a legérzékenyebb a kezelésre.

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

RAPSAN PLUS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A Rapsan Plus azonos a Butisan Star 46722/2004. 

FVM számon engedélyezett gyomirtó 

permetezőszerrel.
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

A Samson 40 SC hatóanyaga a nikoszulfuron a szulfonil-ureák csoportjába, hatásmechanizmusát tekintve az ALS 

gátlók csoportjába tartozik. Hatásspektrumát tekintve védelmet biztosít a kukoricában előforduló magról kelő és évelő 

egyszikűek, valamint néhány magról kelő kétszikű (disznóparéj félék, vadrepce) gyomnövények ellen.

Hatóanyag

40 g/l nikoszulfuron

Hatóanyag csoport

HRAC „B” szulfonil-urea hatóanyagcsoport

Formuláció

SC (szuszpenzió koncentrátum)

Engedélyszám

02.5/11493-2/2010.MgSzHK

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

AZ EREDETI NIKOSZULFURON
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Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Kukorica - 60 nap, 
       smaragd tuja, nordmann fenyő Előírás szerinti 
       felhasználás esetén nincs korlátozás.
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett 

1 L
5 LSAMSON 40 SC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Samson 40 SC Az Ishihara Sangio Kaisha Ltd., Japán védjegyzett márkaneve A növényvédő szer gyártója és engedély tuladonosa:ISK Biosciences Europe N.V

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 
száma

Két 
kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés 
időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva)

Kukorica
(kivéve vetőmag 
és csemegeku-
korica)

magról kelő és évelő
egyszikű gyomfajok,
valamint néhány 
magról kelő kétszikű*

1 -
0,75-1,5

200 - 300

3 leveles fe-
jlettségtől a 7 
leveles állapotig 
(BBCH 13-17)

2 8-10 nap

osztott kezelés 
formájában: 1,0 
+ 0,5
0,75 + 0,75

3 leveles fe-
jlettségtől a 7 
leveles állapotig 
(BBCH 13-17)

smaragd tuja, 
nordmann fenyő 
(2 évesnél 
idősebb)

1 - 0,75-1,5
nyugalmi ál-
lapotban ősszel 
vagy tavasszal

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:
Kukoricában (kivéve vetőmag és csemegekukorica) a készítményt posztemergensen, a kultúrnövény 3 leveles állapotától a 7 leveles fejlettségéig 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 a legérzékenyebbek a készítményre. Felhasználható egyszeri kezelésben 0,75-1,5 l/ha dózisban, valamint újabb gyomkelési, kihajtási 
hullámot követően, osztott kezeléssel (a két kezelés között 8-10 napos eltéréssel) 1,0 + 0,5 vagy 0,75 + 0,75 l/ha mennyiségben. Erős fenyércirok (Sorghum 
halepense) fertőzés esetén, fejlett gyomnövények ellen (15-25 cm), amennyiben egyszeri kezeléssel alkalmazzuk 1,5 l/ha dózisban javasolt kijuttatni. Takarmány 
kukoricában csapadékszegény időjárás, légköri aszály esetén nedvesítőszer használatán túl 3-4 kg/ha ammónium-nitrát, vagy bármely más engedélyezett N 
tartalmú műtrágya szükséges. 
Pattogatni való kukoricában a kultúrnövény 3 leveles fejlettségétől a 6 leveles állapotáig juttatható ki és az osztott kezelés nem alkalmazható. A kezelést 
követően átmeneti fitotoxikus tünetek (klorózis, deformáció) jelentkezhetnek. A készítmény használatára vonatkozóan a felhasználás előtt a fajtafenntartó 
véleményét is ki kell kérni! Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra, mert ez jelentősen fokozhatja a károsodás veszélyét. 
Két évesnél idősebb smaragd tuja és nordmann fenyő kultúrákban a nyugalmi állapotban kell felhasználni 0,75-1,5 l/ha dózisban, 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 a legérzékenyebbek 
a készítményre. Ősszel a készítményt akkor lehet kijuttatni, amikor a kultúrnövény befejezte a hajtásnövekedést és a leveleken kialakult a védettséget biztosító 
viaszréteg. Tavasszal a rügyek kihajtása előtt alkalmazható.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy, osztott kezelés esetén két alkalommal használható!
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

A Samson Max 6 OD a nikoszulfuron hatóanyag-tartalmú készítmények legújabb generációját képviseli. A készítmény 

magasabb hatóanyagtartalmának és új formulációnak köszönhetően:

 •  gyorsabb hatóanyag felvétel,

 •  jobb esőállóság, 

 •   és alacsonyabb hektáronkénti dózis jellemzi.

Az alacsonyabb kijuttatandó mennyiség miatt csökkenthetjük környezetünk terhelését is.

Hatóanyag

60 g/l nikoszulfuron

Hatóanyag csoport

nikoszulfuron a HRAC „B” (HRAC 2), szulfonil-karbamid 

hatóanyagcsoport

Formuláció

olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)

Engedélyszám

6300/1146-1/2022. NÉBIH

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban

A MEGBÍZHATÓ NIKOSZULFURON
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1 L
5 L

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:
Kukoricában (kivéve vetőmag és csemegekukorica) a készítményt posztemergensen, a kultúrnövény 3 leveles állapotától a 7 leveles fejlettségéig kell 
kipermetezni, amikor a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 levelesek, az évelő egyszikűek átlagos magassága 10-20 cm. A magról kelő kétszikű 
gyomfajok 2-4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Felhasználható egyszeri kezelésben 0,5-0,75 l/ha dózisban, vagy osztott kezeléssel 
0,5 + 0,25 l/ha dózisban. Osztott kezelés esetén a két kezelés között 8-10 napos eltérés szükséges, a 2. kezelést az újabb gyomkelési, kihajtási hullámot 
követően célszerű elvégezni. Önmagában kijuttatva 0,5 l/ha dózisban csak a magról kelő egy- és kétszikű gyomfajok ellen hatékony. Pattogatni való 
kukoricában a kultúrnövény 3 leveles fejlettségétől a 6 leveles állapotáig juttatható ki és az osztott kezelés nem alkalmazható. A kezelést követően átmeneti 
fitotoxikus tünetek (klorózis, deformáció) jelentkezhetnek. A készítmény használatára vonatkozóan a felhasználás előtt a fajtafenntartó véleményét is ki 
kell kérni! Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra, mert ez jelentősen fokozhatja a károsodás veszélyét.
Két évesnél idősebb smaragd tuja és nordmann fenyő kultúrákban a nyugalmi állapotban kell felhasználni 0,5-0,75 l/ha dózisban, amikor a magról kelő 
egyszikű gyomnövények 1-3 levelesek, az évelő egyszikűek átlagos magassága 10-20 cm. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 leveles korukban a 
legérzékenyebbek a készítményre. Ősszel a készítményt akkor lehet kijuttatni, amikor a kultúrnövény befejezte a hajtásnövekedést és a leveleken kialakult 
a védettséget biztosító viaszréteg. Tavasszal a rügyek kihajtása előtt alkalmazható. Normál vetésváltás esetén, legalább 20 cm mély szántást követően 
ősszel őszi búza vethető. Normál vetésváltás esetén, legalább 20 cm mély szántást követően a következő év tavaszán nincs veszélye az utóvetemény 
károsodásának. Ha a készítménnyel kezelt kultúrnövény kipusztul, akkor a kezelt területre csak kukorica vethető szántást követően.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy, osztott kezelés esetén két alkalommal használható!

Samson Max 6 OD Az Ishihara Sangio Kaisha Ltd., Japán védjegyzett márkaneve. A Samson Max 6 OD engedély tuladonosa az:ISK Biosciences Europe N.V

SAMSON MAX 6 OD FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 
száma

Két 
kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés 
időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva)

Kukorica
(kivéve vetőmag 
és csemegeku-
korica)

magról kelő és évelő
egyszikű gyomfajok,
valamint néhány 
magról kelő kétszikű*

1 - 0,5-0.75

200 - 400

3 leveles fe-
jlettségtől a 7 
leveles állapotig 
(BBCH 13-17)

2 8-10
osztott kezelés 
formájában: 0,5 
+ 0,25

3 leveles fe-
jlettségtől a 7 
leveles állapotig 
(BBCH 13-17)

smaragd tuja, 
nordmann fenyő 
(2 évesnél 
idősebb)

1 - 0,5-0.75
nyugalmi ál-
lapotban ősszel 
vagy tavasszal

Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Kukorica - 56 nap, 
       smaragd tuja, nordmann fenyő Előírás szerinti  
       felhasználás esetén nincs korlátozás.
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett 
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

100 g/l mezotrion

Hatóanyag csoport

HRAC “F” triketonok hatóanyagcsoport

Formuláció

vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Engedélyszám

04.2/402-1/2016. NÉBIH 

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

SCSCSC

A Temsa SC hatóanyaga a mezotrion a HPPD gátlók csoportjába tartozó gyomirtószer. A gyomnövények levélen és 

a gyökéren keresztül is felveszik mezotriont, amely a gyökér és a csúcs irányába is szállítódik. Ennek köszönhetően a 

mezotrion jól használható vetés után, kelés előtt és állománykezelésre egyaránt. A mezotrion gátolja a HPPD enzim 

működését, ami a növény leveleiben a karotinoidok képzéséért felelős. Kezelés hatására a gyomnövények kifehérednek, 

sárgulnak, majd elpusztulnak. Egyszikű gyomok ellen mérsékelten hatásos, ezért más készítményekkel célszerű 

kiegészíteni.

MEZOTRION TARTALMÚ 
GYOMIRTÓSZER KUKORICÁBAN
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória:     II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

5 L

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény kelése után, annak 2-8 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-6 valódi leveles fejlettségekor kell 

a készítményt kijuttatni 1,5 l/ha dózisban. Egyszikű gyomnövények ellen a kukoricában engedélyezett készítmények bármelyikével kombinálható az 

engedélyokiratukban meghatározott dózisokban, amennyiben az optimális kijuttatási időpontok is egybe esnek. Amennyiben kukorica gyomirtására 

nikoszulfuron és dikamba, vagy nikoszulfuron és petoxamid + terbutilazin hatóanyagú készítményekkel tankkombinációban kerül alkalmazásra, akkor a 

Temsa SC 1,0 l/ha-os dózisban is kijuttatható. Az első kombinációban a nikoszulfuron engedélyezett, legalább 40 g hatóanyag/ha dózisával, és a dikamba 

engedélyezett, legalább 245 g hatóanyag/ha dózisával kell kijuttatni a gyomirtó szert. A másik kombinációban a nikoszulfuron engedélyezett, legalább 40 

g hatóanyag/ha dózisával, és a petoxamid 450 g hatóanyag/ha + terbutilazin 281 g hatóanyag/ha dózisával kell kijuttatni a készítményt.

A készítmény kijuttatásával azonos évben vethető őszi kalászos, őszi káposztarepce, az utóbbi vetése előtt mélyszántást kell végezni. A készítmény 

kijuttatását követő év tavaszán, amennyiben a talaj pH értéke 6-nál alacsonyabb, cukorrépa, pillangós növények, burgonya, valamint levélzöldségek nem 

vethetők. Extrém száraz időjárási viszonyok fokozzák az utóhatás kockázatát.

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!

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Kultúra Károsító
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES

szer (kg/ha) víz (l/ha)
mennyisége

Kezelés ideje (fenológiai 
állapot szerint)

Kukorica 
(takarmány)

magról kelő kétszikű
gyomnövények

1,5

200-300
2-8 leveles fejlettségig
(BBCH 12-18)1,0-1,5

kombinációban

TEMSA SC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

750 g/kg tribenuron-metil

Hatóanyag csoport

HRAC „B”, szulfonil-karbamid hatóanyagcsoport

Formuláció

Vízben diszpergálható granulátum (WG)

Engedélyszám

04.2/151-1/2017. NÉBIH 

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban

A Trimeo a megszokottól eltérően magasabb tribenuron-metil hatóanyag tartalommal forgalomba hozott gyomirtó 

készítmény, melyet kalászosokban lehet felhasználni. A megnövelt hatóanyagtartamomnak köszönhetően, kevesebb 

mennyiség kijuttatása szükséges hektáronként.

Trimeo a kijuttatás után felszívódik a gyomnövényében, ahol gátolja az acetolaktát-szintetáz (ALS) enzim működését. 

A hatóanyagra érzékeny gyomnövények növekedése a kezelés után leáll és az időjárástól függően 6-10 nap elteltével 

a kezelés tünetei láthatóvá válnak. 

GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER KALÁSZOSOKBAN
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

100 g

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Őszi búza, tavaszi búza és tavaszi árpa kultúrákban a készítmény tavasszal a fagyok megszűnését követően, a kultúrnövény 3 leveles állapotától 

szárbaindulás kezdetéig 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. Mezei acat (Cirsium arvense) ellen a gyomnövény tőlevélrózsás állapotában kell a kezelést 

végrehajtani. Erős mezei acat fertőzés esetén, vagy fejlettebb mezei acat egyedek ellen hatékony kombinációs partner alkalmazása szükséges. (Például: 2,4-

D, dikamba hatóanyagú készítmények.) Erős ragadós galaj fertőzés esetén, vagy fejlettebb egyedek ellen fluroxipir hatóanyagú készítmény engedélyezett 

dózisával kombinációban célszerű kijuttatni a készítményt. Egyszikű, illetve évelő kétszikű gyomfertőzés esetén, ezek ellen hatékony kombinációs partner 

alkalmazása szükséges. 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 tankkeverék készítésnél először a Trimeo-t adjuk a 2/3-ig vízzel feltöltött tartályba, majd állandó keverés mellett a TIPO készítményünket javasoljuk 1 l/

ha dózisban hozzáadni.

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. A kultúrnövény kipusztulása esetén a kezelés után 30 

nap után, szántást követően csak kalászos kultúrnövény és kukorica vethetőek.

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 
száma

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés 
időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva)

Őszi búza,  
tavaszi búza, tavaszi árpa

Magról kelő kétszikűek, 
mezei acat

1 15-25 200-300
3 leveles állapottól 
szárba indulásig
(BBCH 13-30)

TRIMEO FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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®

250 EC

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

250 g/l difenokonazol

Hatóanyag csoport 

difenokonazol: FRAC „G1”, triazolok hatóanyagcsoport

Formuláció

emulzióképző koncentrátum (EC)

Kiszerelés

1 l és 5 l

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám

6300/206-2/2019 NÉBIH

Az Agrizole 250 EC hatóanyaga a difenokonazol a triazolok kémiai csoport tagja, mely része a SBI (Szterol Bioszintézis 

Gátlók) csoportjának. A difenokonazol gátolja a C14 dimetiláz enzim működését, ami az ergoszterolok bioszintéziséért 

felel. Hatására a gomba növekedése leáll, majd elpusztul. Kijuttatás után gyorsan felszívódik a levélbe – kb 2 óra alatt (15 

0C-on) ahol akropetálisan és transzlaminárisan is mozog. A difenokonazol megelőző és gyógyító hatással rendelkező, 

szisztémikus hatású hatóanyag.

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER ALMATERMÉSŰEKBEN
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Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  14 nap: 

Forgalmazási kategória:     III. forgalmi kategória

Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

1 L
5 L

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) varasodás és lisztharmat ellen a kezeléseket előrejelzésre alapozva, a növény piros bimbós állapotától 

a gyümölcsök zöld dió nagyságáig terjedő időszakban kell végrehajtani. Általában 3 alkalommal, a fertőzési veszélyhelyzettől függően, 8-14 naponként 

szükséges permetezni.

Házikerti felhasználás: 5 ml készítmény / 10-20 l víz /200 m2

Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz szükséges
Kezelések 
maximális 

száma

Két kezelés közt 
eltelt minimális 

időtartam

Utolsó kezelés 
időpontja 

(fenológiához 
viszonyítva)

szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

Almatermésűek
(alma, körte,
birs, naspolya)

varasodás, 
lisztharmat, 
körterozsda

0,2-0,25 500-1500 3 8

fajtára jellemző 
színeződés 
kialakulása (BBCH 
81)

Az Agrizole 250 EC azonos a 04.2/1910-1/2011. MgSzH számon engedélyezett Difcor 250 EC gombaölő permetezőszerrel

AGRIZOLE 250 EC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

100 g/l tetrakonazol

Hatóanyag csoport

Tetrakonazol a FRAC „G1”, triazolok hatóanyagcsoport

Formuláció

emulzióképző koncentrátum (EC)

Engedélyszám

04.2/399-1/2017. NÉBIH

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

Az Alcedo hatóanyaga a tetrakonazol a triazolok kémiai csoport tagja, mely része a SBI (Szterol Bioszintézis Gátlók) 

csoportjának. A tetrakonazol egy széles spektrummal rendelkező hatóanyag, mely megelőző és gyógyító hatással 

rendelkezik. Hatását, mint minden triazol hatóanyag úgy fejti ki, hogy gátolja a gombák szterol szintézisét. A tetrakonazol 

szisztemikusan mozog a növényben.

Kórokozók széles köre ellen használható magas hatékonyságú hatóanyag.

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER 
SZŐLŐBEN ÉS ALMATERMÉSŰEKBEN
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  14 nap: Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)
       30 nap: szőlő (bor-, csemege)
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Forgalmazási kategória:     II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett 

1 L
5 L

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Almatermésűekben varasodás ellen a kezeléseket az aszkospórák szóródásának időszakában pirosbimbós fenológiai stádiumtól előrejelzés alapján, 

megelőző jelleggel célszerű elkezdeni, és 14 naponként javasolt folytatni. Egy védekezési szezonban felhasználni csak 3 alkalommal lehetséges. A 

védekezések egyidejűleg az almafalisztharmat szekunder fertőzései ellen is elfogadható védelmet biztosítanak. Járványhelyzetben kén készítményekkel 

történő kombinálása jelentősen növeli a védekezések biológiai hatását, de a készítmény felhasználása minden esetben kontakt (pl. kén, kaptán) 

készítmények tankkeverékben történő felhasználásával javasolt a szerrezisztencia kialakulásának csökkentése érdekében.

Szőlőben a lisztharmat elleni védekezéseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, az előző évi fertőzések ismeretében javasolt elkezdeni. Az előző 

évi jelentősebb fertőzések után a permetezéseket célszerű már virágzás előtt, fürtkezdemények növekedése körül elkezdeni. Az intenzív hajtásnövekedési 

időszakban virágzástól kezdődően a kezeléseket a fertőzési nyomás szerint 10-14 naponként javasolt folytatni. Járványhelyzetben célszerű lehet kontakt 

hatóanyagú (pl. kén) készítményekkel kombinálni

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 
száma

Két 
kezelés közt 
eltelt minimális 
időtartam

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés 
időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva)

Almatermésűek
(alma, körte,
birs, naspolya)

varasodás,
lisztharmat

3 7 0,3-0,4 600-1000

Pirosbimbós állapottól
(BBCH 57)
3 héttel betakarítás
előtti állapotig
(BBCH 83)

szőlő  
(bor-, csemege)

lisztharmat 3 10 0,25-0,3 600-800

fürtkezdemények
növekedésétől
(BBCH 55)
fürtzáródás végéig
(BBCH 79)

ALCEDO FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az Alcedo azonos a 04.2/2159-1/2012. NÉBIH számon engedélyezett Domark 10 EC gombaölő permetezőszerrel.

Az Alcedo gyártója és a termék tulajdonosa a Gowan Crop Protection Ltd, Egyesült Királyság
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

400 g/l propamokarb + 50 g/l cimoxanil

Hatóanyag csoport

Propamokarb a FRAC „F4”, karbamátok hatóanyagcsoport

cimoxanil a FRAC „U”, ciano-aceto-amidoxim hatóanyagcsoport

Formuláció

SC (Szuszpenzió koncentrátum)

Engedélyszám

04.2/1032-2/2013 

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

Az Axidor egy sokoldalú gombaölő készítmény. A két különböző hatásmechanizmusú hatóanyaga (propamokarb, 

cimoxanil) más-más pontján gátolja a Phytophtora infestans gomba fejlődését. A propamokarb helyileg felszívódva 

(lokálszisztémikus) védi a burgonya levelét és szárát, valamint az új kialakuló leveleit a betegségtől. A gomba spórulációjának 

gátlása révén fejti ki hatását, melynek következtében képes megállítani a már kialakult betegséget a burgonya korai 

fejlődési szakaszában. A cimoxanil szintén helyileg felszívódva védi a burgonyát. A cimoxanil egyike a legjobb gyógyító 

hatással rendelkező hatóanyagoknak, mely a gomba micélium növekedésének gátlása révén fejti ki hatását.

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER BURGONYÁBAN

G
o

m
b

aö
lő

 s
ze

re
k

65

K
IS

Z
ER

EL
ÉS

...
...

...
...

...
...

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Burgonya - 14 nap
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Forgalmazási kategória:     II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett 

5 L

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Burgonyában a burgonyavész elleni permetezéseket előrejelzésre alapozva, preventív módon kell kezdeni, majd a fertőzési veszély alakulásától függően 

7-12 naponként meg kell ismételni.

Javasolt felhasználás:

- Megelőzésre a korai időszakban: Axidor 2,5 l/ha

- Megelőzésre az intenzív növekedés időszakában: Axidor 2,5 l/ha + partner

- Erős fertőzés kezdetekor: Axidor 2,5 l/ha + partner

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 
száma

Két 
kezelés közt 
eltelt minimális 
időtartam

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés 
időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva)

Burgonya burgonyavész 6 7 nap 2,5 400 - 600
levélsárgulás
kezdete
BBCH 91

AXIDOR FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az Axidor azonos a Proxanil 450 SC, NÉBIH 04.2/2958-1/2012 számon engedélyezett gombaölő permetezőszerrel.

A növényvédő szer gyártója és az engedély tulajdonosa az Arysta LifeScience Benelux Sprl. Belgium.
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

236,64 g/l rézhidroxid + 239,36 g/l rézoxiklorid  

(készítményben lévő tiszta fémréz mennyisége 272 g/l)

Formuláció

Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Kiszerelés

1 l és 5 l

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám

6300/655-1/2019 NÉBIH

A korszerű gyártási technológiának köszönhetően a Badge SC-ben egyedülálló módon két különböző réz-sói (réz-

oxiklorid és réz-hidroxid) találhatóak, melyek egymás hatását kiegészítve biztosítanak preventív védelmet. Gombaölő 

hatása mellett baktériumos betegségek ellen is fel lehet használni.

A folyékony szuszpenzió koncentrátum (SC) megkönnyíti a permetlé készítését. Hatásspektruma széles, számos 

betegség ellen nyújt megfelelő védelmet. Ökológiai gazdálkodásban is felhasználható.

ÚJ ÉS EGYEDI RÉZTARTALMÚ GOMBAÖLŐSZER KÉT 
KÜLÖNBÖZŐ RÉZVEGYÜLETTEL.

Badge SC
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1 L
5 L

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés 
közt eltelt 
minimális 
időtartam 
(nap)

Dózis  
(l/ha)

Permetlé 
(l/ha)

Az utolsó kezelés fenostádiuma

Szőlő
peronoszpóra, 
orbánc

7 7

1,3-1,8  
virágzásig

400-500

3. levél kiterülésétől (BBCH 13) 
bogyó színeződésig (BBCH 83)1,8-2,6

virágzás 
után

500-1000

Almatermésűek
(alma, körte, birs, 
naspolya)

ventúriás 
varasodás

6

14

2,6 700-1000

levélrügy duzzadás végétől 
(rügypattanás előtt közvetlenül) 
(BBCH 03)
teljes virágzásig (BBCH 65)

2 3,0
1000-
1500

levélhullás kezdetétől (BBCH
91) teljes lombhullásig
(nyugalmi állapot) (BBCH 97)

tűzelhalás 2 7 3,0 700-1500

levélrügy duzzadás végétől 
(rügypattanás előtt közvetlenül) 
(BBCH 03)
teljes virágzásig (BBCH 65)

gombás és 
baktériumos 
eredetű
ágelhalások

2 14 3,0
1000-
1500

levélhullás kezdetétől (BBCH91)
levélrügy duzzadásvégéig 
(rügypattanás előttközvetlenül) 
(BBCH 03)

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

moníliás 
betegség tafrinás 
betegség sztig-
minás betegség 
(levéllyukacso-
sodás) egyéb 
gombás és  
baktériumos 
ágelhalás

4 14 3,6-4,0
1000-
1500

levélsárgulás kezdetétől (BBCH91) 
virágrügyekmegjelenéséig (BBCH 
55)

Burgonya burgonyavész 6 7 2,5-3,0 600-800
a főhajtáson az 5. levél 
kibomlásától (BBCH 15)
bogyóérésig (BBCH 85)

BADGE SC NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
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Dísznövények

gombás 
betegségek 
(peronoszpóra, 
cerkospórás 
levélfoltosság, 
antraknózis, 
rozsda) 
baktériumos 
betegségek

6 7-8 2,8 600-1000 az első tünetek megjelenésétől

Komló peronoszpóra 3 7-14 4,0-5,5
1000-
2000

indanövekedéstől (BBCH 39)
tobozok

Házikerti dózis:

· Szőlőben 20-30 ml/10 l víz

· Almatermésűekben 25-30 ml/10 l víz

· Csonthéjasokban 30-40 ml/10 l víz

· Burgonyában és dísznövényekben 25-30 ml/10 l víz

 Szinergista hatás

 Korszerű SC formuláció

 Kiváló tapadás a növényen

 Gyors oldódás

 Baktériumölő hatás

Badge SC Előnyei

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

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. Virágzást követően a nagyobb dózis használata a kórokozó 

számára kedvező körülmények között javasolt. 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. Szerves 

hatóanyagtartalmú készítmények kijuttatását követően a gombaölő szer kisebb dózisát permetezzük ki. 

Almatermésűekben varasodás ellen a kezeléseket közvetlenül rügypattanás előtti állapottól javasolt megkezdeni és csapadékos időjárásban 2 hetes 

gyakorisággal megismételni. Körtében a fás részeken történő áttelelés megakadályozása céljából a kezeléseket célszerű a levélhullás kezdetétől folytatni. 

Baktériumos fertőzések ellen permetezés elvégzése először 80-100%-os lombhulláskor, majd rügypattanás idején javasolt. Fertőzésre hajlamosító 

körülmények között a készítményt virágzás kezdetekor is indokolt kipermetezni. Nyugalmi időszakban a készítményt nagy permetlémennyiséggel, lemosás 

szerűen javasolt kipermetezni. 

Csonthéjasokban a betegségek ellen a permetezést ősszel, 20-50%-os levélhulláskor javasolt elvégezni, majd 75-100%-os lombhullásban megismételni. 

Tavasszal, rügyfakadást követően a virágrügyek megjelenéséig szintén indokolt a védekezés végrehajtása. Az őszi, illetve a nyugalmi időszakban végrehajtott 

kezeléseket a nagyobb dózissal, nagy permetlémennyiséggel javasolt elvégezni. Rügypattanás időszakában a kisebb dózis kijuttatása lehetséges.

Burgonyában burgonyavész ellen a permetezéseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges megkezdeni, majd a fertőzés alakulásától függően 

7-12 naponként indokolt megismételni. Fertőzésveszélyes időszakban a nagyobb dózis kijuttatása indokolt. 

Dísznövényekben a baktériumos és gombás eredetű betegségek ellen a készítménnyel végzett állománypermetezés előtt az esetleges növénykárosító hatás 

elkerülése érdekében próbapermetezés elvégzése javasolt. 

Komlóban peronoszpóra ellen megelőző jelleggel, az indanövekedés időszakában szükséges védekezni. A permetezéseket fertőzési veszélyhelyzettől 

függően 7-14 naponta javasolt megismételni. A dózist a permetezendő növénymagassághoz szükséges igazítani. 

Almatermésű és csonthéjas növényeknél a készítmény használatakor legyünk tekintettel a termesztett fajta rézérzékenységére. 

A permetlé mennyiségét a védendő növényfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.

4,6 l/ha-nál (1250 g/ha fémréz) nagyobb dózis virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely 

okból a méhek látogatják, kizárólag 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.

Az évente hektáronként kijuttatott fémréz mennyisége nem haladhatja meg a 4000 g-ot!

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Szőlő és almatermésűek: 21 nap 
Burgonya: 7 nap, Komló: 14 nap
Csonthéjasok: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje:  1 nap
Forgalmazási kategória:  250 ml-nél nagyobb kiszerelés:
 II. forgalmi kategória
 250 ml-es és az alatti kiszerelés:
 III. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:  Nem engedélyezett

A Badge SC engedélyokirat tulajdonosa és a növényvédő szer gyártója a Gowan Crop Protection Ltd. Egyesült Királyság.
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

120 g/l tetrakonazol

Hatóanyag csoport

Tetrakonazol a FRAC „G1”, triazolok hatóanyagcsoport

Formuláció

emulzióképző koncentrátum (EC)

Engedélyszám

04.2/400-1/2017. NÉBIH

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

A Bagani hatóanyaga a tetrakonazol a triazolok kémiai csoport tagja, mely része a SBI (Szterol Bioszintézis Gátlók) 

csoportjának. A tetrakonazol egy széles spektrummal rendelkező hatóanyag, mely megelőző és gyógyító hatással 

rendelkezik. Hatását, mint minden triazol hatóanyag úgy fejti ki, hogy gátolja a gombák szterol szintézisét. A tetrakonazol 

szisztemikusan mozog a növényben.

Kórokozók széles köre ellen használható magas hatékonyságú hatóanyag.

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER  
KALÁSZOSOKBAN ÉS CUKORRÉPÁBAN
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  42 nap: kalászosokban
       45 nap: cukorrépában
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Forgalmazási kategória:     II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett 

5 L

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Kalászos kultúrákban a kezelést – a fertőzési veszélytől függően – két időszakban lehet elvégezni, vagy szárbainduláskor, vagy kalászhányás végén, 

virágzás kezdetén – utóbbi kezelés egyben a kalászfuzáriózis ellen is védelmet nyújt. Az egyik kezelést eltérő hatásmechanizmusú készítménnyel kell 

végrehajtani.

Cukorrépában a védekezést a betegségek első tüneteinek megjelenésekor kell megkezdeni. A további szükséges kezeléseket más hatásmechanizmusú 

készítményekkel kell végrehajtani.

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 
száma

Két 
kezelés közt 
eltelt minimális 
időtartam

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés 
időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva)

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

kalászfuzáriózis,
lisztharmat,
rozsdabetegségek,
szeptóriás
betegségek,
pirenofórás
betegség

2 14 0,8-1,0 250-400 Virágzás

cukorrépa
cerkospóra,
lisztharmat

2 14 0,8 400-600
50 %-os
gyökérnagyság

BAGANI SC NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

A Bagani azonos a 47229/2004. FVM számon engedélyezett Eminent 125 SL gombaölő permetezőszerrel.

A Bagani engedélyokirat tulajdonosa és a növényvédő szer gyártója a Gowan Crop Protection Ltd. Egyesült Királyság.
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

450 g/kg cimoxanil

Hatóanyag csoport

cimoxanil a FRAC „U”, ciano-aceto-amidoxim hatóanyagcsoport

Formuláció

WG (Vízoldható granulátum)

Engedélyszám

04.2/1398-1/2012.MgSzHK 

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

A  Cymbal 45 WG hatóanyaga a cimoxanil a ftálimidek csoportjába tartozik. A készítmény gyorsan felszívódik a növé-

nyekben, ami miatt jó az esőállósága. Megelőző és gyógyító hatású gombaölő készítmény. Európa számos országában 

forgalomban van, melyet elsősorban a Peronoszpóra-félék családjába tartozó kórokozók ellen használnak.

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER  
SZŐLŐBEN ÉS BURGONYÁBAN
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Szőlő (bor, csemege) - 28 nap
       Burgonya - 7 nap
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Forgalmazási kategória:     II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett 

0,25 kg
1 kg

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Szőlőben szőlőperonoszpóra és orbánc ellen a védekezéseket megelőző jelleggel, előrejelzés alapján, 20-25 cm-es hajtásállapotban ajánlott 

elkezdeni, és a fertőzési viszonyoktól függően 7-10 naponként szükséges megismételni. A fertőzésre fogékony virágzási és fürtnövekedési 

időszakban, járványos környezeti feltételek mellett a kezeléseket célszerű 7 naponta megismételni. Egy védekezési időszakban 3 alkalomnál 

többszöri felhasználása nem javasolt. A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ajánlott más hatásmechanizmusú, a célkórokozóra 

hatásos készítménnyel egyszerre kijuttatni. 

Burgonyában burgonyavész és alternária ellen a kezeléseket a védekezési szezon első felében előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, vagy 

legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor, 2-3 alkalommal javasolt elvégezni. A permetezési fordulókat a fertőzés erősségétől függően 7-10 

napos időközben kell megválasztani. A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ajánlott más hatásmechanizmusú, a célkórokozóra 

hatásos készítménnyel egyszerre kijuttatni.

MINDIG TANKKOMBINÁCIÓBAN HASZNÁLJUK!

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 
száma

Két 
kezelés közt 
eltelt minimális 
időtartam

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés 
időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva)

Szőlő peronoszpóra, orbánc 3 7 nap 0,25 600 - 1200 zsendülés

Burgonya
burgonyavész, 
alternária

3 7 nap 0,25 400 - 600 gumónövekedés

CYMBAL 45 WG FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

+

Tankkombinációban 
használjuk
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag
10,7 g/l difenokonazol + 400 g/l folpet

Hatóanyag csoport
difenokonazol szterolbioszintézist gátló felszívódó hatóanyag (FRAC 
kód: 3) folpet több hatáshelyű kontakt hatóanyag (FRAC kód: M04)

Formuláció
vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Kiszerelés
5 l 

Eltarthatóság
3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám
6300/1326-1/2021. NÉBIH

A Difol két eltérő hatásmechanizmussal rendelkező hatóanyag (difenokonazol és folpet) gyári kombinációja. Hatását 

elsősorban varasodás ellen fejti ki, de számos egyéb betegség ellen is rendelkezik mellékhatással (lisztharmat, rozsda).

Difenokonazol gyorsan felszívódó a levélben lokálszisztémikusan mozgó hatóanyag, mely erős megelőző és gyógyító 

hatással rendelkezik. A gombával érintkezve gátolja a micéliumok növekedését.

Folpet egy kontakt hatóanyag, mely kiváló megelőző hatással rendelkezik. Megkötődve a növény felületén fejti ki hatá-

sát. Minimálisan bejut a növénybe, de nem felszívódó. Megállítja a micélium növekedését és gátolja a spóraképződést.

EGYEDI KOMBINÁCIÓJÚ GOMBAÖLŐ SZER 
VARASODÁS ELLEN ALMÁBAN ÉS KÖRTÉBEN
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Munkaegészségügyi várakozási ideje:   21 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Alma, körte: 110 nap
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Almában és körtében varasodás ellen, a kezeléseket a fő fertőzési időszakban előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek 

megjelenésekor kell megkezdeni, majd a fertőzési veszélyhelyzet függvényében 10-14 naponta javasolt megismételni. A készítménnyel végzett utolsó 

kezelés legkésőbbi időpontja a mogyoró nagyságú gyümölcsállapot. 

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

megválasztani. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.

Mit jelent a 21 napos munkaegészségügyi várakozási idő: A munkaegészségügyi várakozási idő azt a napokban megadott időtartamot jelenti, amelyen 

belül a kezelt területre csak az alkalmazott növényvédő szerhez előírt védőfelszerelésben lehet belépni. Védőfelszerelés nélkül csak az előírt várakozási idő 

letelte után lehet a kezelt területen tartózkodni vagy munkát végezni.

Difol használata esetén az előírt egyéni védőfelszerelés

• Előkészítőknek:  védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő

• Kijuttatóknak:  védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő

  (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

• Mezőgazdasági dolgozóknak metszéskor, ritkításkor: védőkesztyű

Kultúra Károsító

A kezelések 
évenkénti 
maximális 
száma

Két kezelés 
között eltelt min-
imális időtartam 
(nap)

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

A kezelés ideje (fenológiai állapot 
szerint)

alma, körte varasodás 3 10 3,5 300-1000
piros/fehérbimbós állapot kezdetétől 
(BBCH57) mogyoró nagyságú (10-20mm) 
gyümölcsállapotig (BBCH72)

DIFOL FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

5 L

A Difol gyártója és a termék tulajdonosa a Globachem N.V., Belgium.

 Megelőző és gyógyító hatás

 Két hatóanyag folyékony gyári kombinációja

 Megelőző és gyógyító hatás (legjobb eső után)

 Gyors hatóanyag felvétel 16°C felett

 Védi az új növekményt az újra eloszlásnak köszönhetően.

 Folpet – új hatóanyag almában

 Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag kombinációja

Előnyei
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Hatóanyag

60 g/kg flutolanil

Hatóanyag csoport

FRAC “7” sejtlégzés gátló (SDHI gátló) hatóanyag

Formuláció

Porozó szer (DP)

Kiszerelés

5 kg

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám

04.2/4710-1/2018 NÉBIH

A Hanami hatóanyaga a flutolanil szisztémikus hatásával gátolja a Rhizoctonia solani micélum oxigén-fogyasztását, 

valamint a szukcinát-dehidrogenáz-komplex (II. Komplex) aktivitását a gomba mitokondriumában. A flutolanil 

hatékonyabb volt az Rhizoctinia. solani komplex II aktivitásának blokkolásában, mint a többi toluanilid csoportba tartozó 

hatóanyag. 

®

GOMBAÖLŐ CSÁVÁZÓSZER BURGONYÁBAN
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Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Előírt növényvédelmi technológia szerinti  
       felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

A Hanami gyártója és a termék tulajdonosa az Belchim Crop Protection NV/SA, Belgium

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

A vetőgumó porcsávázását az ültetéssel egy menetben, vagy közvetlenül az ültetés előtt kell elvégezni. Ültetéskor a készítményt az ültetőgépre szerelt 

félautomata, vagy autómata adagoló adapterrel szükséges a gumó felületére juttatni. Az ültetés előtti kezeléskor a készítményt egyenletesen kell a 

vetőgumó felületére juttatni porcsávázásra engedélyezett berendezéssel.

A védőhatás biztosítása érdekében a csávázást illetve az ültetést esős időben kerülni kell. A kezelni kívánt vetőgumónak száraznak és lehetőleg portól és 

talajmaradványoktól mentesnek kell lennie. A beteg és sérült gumókat a kezelés előtt el kell távolítani.

A csávázott burgonyagumót étkezési célra felhasználni tilos!

Kultúra Károsító

A kezelések
évenkénti 
maximális 

száma

Kijuttatáshoz szükséges
Utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)szer (kg/t) víz (l/t)

mennyisége

Burgonya rizoktóniás betegség 1 1,5 - vetőgumó (BBCH 00)

5 Kg

HANAMI FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Hatóanyag

400 g/l izofetamid

Hatóanyag csoport

izofetamid a FRAC „C2” sejtlégzést gátlók csoport tagja (FRAC kód: 7)

Formuláció

vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Kiszerelés

1 l

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám

6300/2839-2/2020 NÉBIH

A Kenja hatóanyaga az izofetamid egy új széles spektrumú gombaölő hatással rendelkező molekula, mely számos 

gombabetegség ellen (szklerotínia, monília, szürkepenész)  hatékony. 

Egyedülállóan rugalmas molekulaszerkezete egyedi tulajdonságokat kölcsönöz neki, ami megkülönbözteti a 

hatóanyagcsoport többi tagjától.

Hatásmódját tekintve az izofetamid a kórokozók sejtjébe behatolva a szukcinát-dehidrogenáz (SDHI) enzim működését 

gátolja a mitokondriumokban. Az SDHI a mitokondriális elektrontranszport lánc kulcsfontosságú enzimje, mely 

befolyásolja a légzési lánc által termelt energia (ATP) felhasználását a Krebs ciklusban. Az SDHI enzim gátlása a kórokozók 

elpusztulásához vezet.

A BÖLCS DÖNTÉS
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Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Cseresznye, meggy, kajszi: előírt növényvédelmi 
       technológia szerinti felhasználás esetén nem  
       szükséges
       Szőlő (bor, csemege): 21 nap
Forgalmazási kategória:     500 ml-nél nagyobb kiszerelés:
       II. forgalmi kategória
       500 ml-es és az alatti kiszerelés:
       III. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

A Kenja gyártója és a termék tulajdonosa az ISK Bioscineces Europe N.V., Belgium.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Cseresznyében, meggyben és kajsziban a moníliniás virág és hajtáselhalás ellen a permetezéseket a fertőzésre hajlamosító körülmények fennállásakor a 
virágzás időszakában megelőző jelleggel, még a tünetek megjelenése előtt szükséges elvégezni.

Szőlőben (bor, csemege) a szürkepenész elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel virágzáskor, fürtzáródás előtt közvetlenül, illetve a 
zsendülés időszakában javasolt elvégezni.

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb két alkalommal juttatható ki.

A permetlé mennyiségét a művelés módtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell 
megválasztani. Minden esetben törekedjünk az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.

A rezisztens kórokozó törzsek kialakulásának megelőzése érdekében a készítményt csak más eltérő hatásmechanizmusú (eltérő FRAC kód), az adott 
kórokozó ellen alkalmazható hatóanyagot tartalmazó készítménnyel, illetve készítményekkel együtt vagy azokkal váltakozva lehet kijuttatni!

Kultúra Károsító
A kezelések 
évenkénti 

maximális száma

Két kezelés 
között eltelt 
minimális 

időtartam (nap)

A kijuttatáshoz szükséges A kezelés ideje 
(fenológiai 
állapot szerint)szer (l/ha) víz (l/ha)

Cseresznye, 
meggy, kajszi-
barack

monilíniás virág- 
és hajtáselhalás

2 9

0,7 l/10000 
m2 lomb-

felület
max. 0,9 l/ha

500-1000

fehér- illetve pi-
rosbimbós állapot 
kezdetétől (BBCH 

57) virágzás 
végéig (BBCH 69)

Szőlő (bor és 
csemege)

szürkepenész 2 21

1,07 l/10000 
m2 lomb-

felület
max. 1,5 l/ha

400-1000

virágzás kez-
detétől (BBCH 
61) zsendülésig 

(BBCH 85)

KENJA FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1 L
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

300 g/l pyriofenon

Hatóanyag csoport

piriofenon a FRAC „U”, benzol piridin hatóanyagcsoport

Formuláció

SC (Szuszpenzió koncentrátum) 

Engedélyszám

04.2/1949-1/2015 NÉBIH

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban

A Kusabi – ban található pyriofenon egy új a benzolpyridin hatóanyagcsoportba tartozó gombaölő hatóanyag, mely 

kiváló hatékonyságú a lisztharmatfélék (Erysiphe, Leveillula, Podosphaera, Sphaeroteca stb.) ellen. A pyriofenon a növény 

szöveteibe szívódva, valamint gőzfázisban fejti ki a hatását. A kijuttatás után azonnal kialakul a gázburok és folyamatos 

védelmet biztosít 10-14 napon keresztül. A pyriofenon gátolja a lisztharmatgomba micéliumának növekedését és 

a spóraképződést. Kusabi a fürtön és levélen egyaránt hatékony. Nincs negatív hatással a szüret után az erjedési 

folyamatokra, a bor ízét és minőségét nem befolyásolja. A hasznos rovarokra veszélytelen, szőlőben engedélyezett más 

készítményekkel tankkeverékben kijuttatható. 

SPECIÁLIS LISZTHARMAT ELLENI 
GOMBAÖLŐSZER SZŐLŐBEN
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Szőlő (bor, csemege) 28 nap 
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Forgalmazási kategória:     II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett 

1 L

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Szőlőben lisztharmat ellen a kezeléseket előrejelzésre alapozva, az első tünetek megjelenésekor kell megkezdeni, majd a fertőzés nyomásától függően 

10-14 naponta megismételni. A kijuttatás során törekedni kell arra, hogy a fürtök még a lombozat belsejében is megfelelően fedettek legyenek, ehhez 

szükséges a 600-1000 l/ha-os lémennyiség alkalmazása

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 
száma

Két 
kezelés közt 
eltelt minimális 
időtartam

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés 
időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva)

Szőlő 
(bor, csemege)

lisztharmat 3 10 nap 0,2 - 0,3 600-1000

4-6 leveles 
állapottól 
(BBCH 14-16) 
zsendülésig 
(BBCH 85)

KUSABI FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

25 g/l ciazofamid

Hatóanyag csoport

ciazofamid a FRAC „C4”, ciano-imidazolok hatóanyagcsoport

Formuláció

SC (Szuszpenzió koncentrátum) 

Engedélyszám

1560/2006. NTKSZ

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

A Mildicut hatóanyaga a ciazofamid a gombaölő szerek új osztályába (cyanoimidazolok) tartozik. A készítmény 

hatásmódja eltérő a többi peronoszpóra elleni készítmény hatásmódjától. A hatóanyag formulációja speciálisan szőlő 

peronoszpóra ellen lett kifejlesztve. A kontakt hatású ciazofamid mellett található egy speciális összetevő, melynek 

segítségével a hatóanyag a növény csúcsirányi része felé mozog. Ennek köszönhetően a készítmény szisztemikus 

hatású, és hosszú 10-14 napos védettséget biztosít a szőlő számára. A készítmény ezen kívül kedvező környezeti, 

toxikológiai és öko-toxikológiai tulajdonságokkal is rendelkezik.

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER SZŐLŐ 
PERONOSZPÓRÁS BETEGSÉGE ELLEN
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Szőlő - 21 nap
       Torma - 14 nap
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Forgalmazási kategória:     III. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

1 L
10 L

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 
száma

Két 
kezelés közt 
eltelt minimális 
időtartam

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

A kezelés utolsó
időpontja
(fenológiához
viszonyítva)

Szőlő peronoszpóra 3 10 nap 1,5 - 4,0 600-1600
fürtzáródás
BBCH 78

Torma albugós betegség 3 10 nap 2,0 - 4,0 400-600
gyökérfejlődés
vége
BBCH 48

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Szőlőben a védekezést előrejelzésre alapozva, preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kezdjük el. 

A készítményt 10-14 napos permetezési fordulókkal, géptípustól és lombozattól függően 600-1600 l/ha permetlé felhasználásával  

(a 0,25%-os permetlé koncentráció mindenkori betartása mellett) végezzünk el. Gyenge fertőzési nyomásnál, és kisebb lombozat esetén az alacsonyabb 

dózis is elegendő védelmet biztosít.

Torma albugós betegsége (fehér sömör) ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva kell kijuttatni. A permetezéseket szükség esetén 

10-14 naponta meg lehet ismételni. A megfelelő lombfedettség érdekében 400-600 l/ha permetlémennyiség szükséges.

Azonos területen a készítmény egy tenyészidőszakban 3 alkalommal használható!

MILDICUT FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A Mildicut gyártója és a termék tulajdonosa az ISK Biosciences Europe N.V., Belgium. 
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Hatóanyag
500 g/l fluazinam

Hatóanyag csoport
fluazinam: FRAC „C5”, dinitro-anilinek hatóanyagcsoport

Formuláció
szuszpenzió koncentrátum (SC)

Kiszerelés
1 L

Eltarthatóság
3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám
11764/2002. FVM

Az Ohayo hatóanyaga a fluazinam  a 2,6 dinitro-anilinek csoportjához tartozó kontakt hatással rendelkező hatóanyag. A 

fluazinam több helyen gátolja a gombák energiatermelést a mitokondriumokban, ezáltal megakadályozva a micéliumok 

növekedését a növényben. Megelőző kijuttatás esetén nagy hatékonysággal gátolja a gomba spórák csírázását. 

Megelőző hatása mellett korlátozott gyógyító hatással is rendelkezik. A fluazinam gombabetegségek széles köre – szőlő 

peronoszpóra, burgonya fitoftóra, szklerotínia, szürkepenész - ellen használható, és atkaölő hatással is rendelkezik. 

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER SZŐLŐBEN,  
BURGONYÁBAN ÉS HAGYMÁBAN
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Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  21 nap: borszőlőben 
 7 nap: burgonyában
 28 nap: vöröshagymában, mogyoróhagymában
Forgalmazási kategória:  II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:  Nem engedélyezett

1 L

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Borszőlőben mind peronoszpóra, mind szürkepenész ellen egyaránt védelmet nyújt, ezért a peronoszpóra elleni védekezések időszakában külön a 

szürkepenész ellen más készítmény kombinálása nem szükséges.

Szőlőperonoszpóra ellen a kezeléseket megelőző jelleggel célszerű elkezdeni 20-25 cm-es hajtásállapotban, és a fertőzési viszonyoktól függően 7-14 

naponként szükséges folytatni. Járványveszélyes helyzetben szőlőperonoszpóra ellen is a magasabb dózis használata javasolt. A hatékony fürtvédelem 

érdekében – miután a készítmény kontakt hatású, mind szőlőperonoszpóra, mind szürkepenészes rothadás ellen – nem nélkülözhetőek az időben 

elvégzett zöldmunkák.

Burgonyában a permetezéseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel célszerű elvégezni, és a fertőzési viszonyoktól függően 7-10 naponként 

ismételni. 

Vöröshagymában és mogyoróhagymában a peronoszpóra elleni védekezést az előrejelzésre alapozva, preventíven kell megkezdeni és a fertőzés 

alakulása szerint, 7-10 naponként javasolt ismételni. A kezelésekhez – a permetlé megfelelő tapadása érdekében – nedvesítőszer használata szükséges

OHAYO FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz szükséges
Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Utolsó kezelés 
fenostádiumaszer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

Borszőlő
peronoszpóra, 
szürkepenész

1-1,5 800-1000 5 7
fürtzáródás
vége
(BBCH 79)

burgonya

burgonya 
fitoftóra, 
alternáriás 
foltosság

0,4 400-500 4 7
levélsárgulás 
(BBCH 93)

vöröshagyma, 
mogyoróhagyma

peronoszpóra 0,8 400-600 2 14
50 %-os dőlés 
(BBCH 48)

Az Ohayo gyártója és a termék tulajdonosa az ISK Biosciences Europe N.V., Belgium.
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

60 g/kg valifenalát + 480 g/kg folpet

Hatóanyag csoport

Valifenalát a FRAC „H5”, karbonsav-amidok hatóanyagcsoport

folpet a FRAC „M4”, ftálimidek hatóanyagcsoport

Formuláció

WG (Vízben diszpergálható granulátum)

Engedélyszám

6300/14228-2/2019. NÉBIH

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

A Pegaso F hatóanyaga a valifenalát a karbonsav-amidok csoportjának legújabb tagja. A hatóanyag kiváló hatékonysággal 

rendelkezik a peronoszpóra és fitoftóra fajok ellen. Valifenalát hatékonyan akadályozza meg a gomba spórák csírázását, 

gátolja a fertőzési struktúrák (csíratömlő, légzőhólyagok) kialakulását, mely a sejtfal szintézis zavarának, gátlásának 

következménye. A kezelés után a hatóanyag gyorsan megkötődik a levelek viaszrétegében – kontakt hatás -, és kiváló 

mélyhatású tulajdonságának köszönhetően felszívódik a levélbe, elérve a hatékony koncentráció szintjét, amit képes 

hosszú ideig, akár 14 napig tartani. A kontakt hatást erősíti a készítmény másik hatóanyaga a folpet, ami több ponton 

gátolja a gomba életfolyamatait.

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER SZŐLŐ 
PERONOSZPÓRÁS, SZÜRKEPENÉSZES BETEGSÉGE ELLEN
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Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Borszőlő - 28 nap
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

1 kg
5 kg

Kultúra Károsító
A kezelések 
maximális 
száma

Két 
kezelés közt 
eltelt minimális 
időtartam

Kijuttatáshoz  
szükséges szer 
(kg/ha)

Kijuttatáshoz  
szükséges szer 
(l/ha)

Utolsó kezelés 
időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva)

Szőlő (bor)

peronoszpóra

2 10 nap 2,0

200-1000 rövid hajtás 
állapottól BBCH 

15 bogyószín 
fajtára jellemző 

kialakulásáig 
BBCH 83

szürkepenész 400-1000

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Borszőlőben peronoszpóra ellen a kezelést a fertőzésveszélyes időszakban előrejelzésre alapozva, preventív jelleggel, általában a hajtások 20-25 cm-es 

állapotában javasolt megkezdeni és szükség szerint megismételni a fertőzési nyomástól függően 7-14 napos időközökkel. Nagy fertőzési veszélyhelyzetben 

a rövidebb (7 napos) permetezési forduló betartása ajánlott. A készítményt, a peronoszpóra elleni védekezési program keretében, legfeljebb 3 alkalommal 

lehet kijuttatni. A védekezési programban a készítménnyel végzett kezelések előtt és után is eltérő hatásmechanizmussal rendelkező hatóanyagokat 

tartalmazó gombaölő szer kijuttatása indokolt. A szürkerothadás elleni védelemre a permetezéseket virágzásban és fürtzáródás előtt célszerű elvégezni. 

A kijuttatás során törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is. A permetlé mennyiségét a kezelendő 

növényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelésmódjától, valamint az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani.

PEGASO F FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A Pegaso F gombaölő permetezőszer azonos a 6300/712-1/2019.NÉBIH 

számon engedélyezett Valis F gombaölő permetezőszerrel
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

180 g/l pyriofenon

Hatóanyag csoport

piriofenon a FRAC „U”, benzol piridin hatóanyagcsoport

Formuláció

SC (Szuszpenzió koncentrátum)

Engedélyszám

04.2/2425-1/2015. NÉBIH

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban

A PROPERTY 180 SC - ben található pyriofenon a benzolpyridin hatóanyagcsoportba tartozó gombaölő hatóanyag, 

mely kiváló hatású a lisztharmatfélék (Erysiphe, Leveillula, Podosphaera, Sphaeroteca stb.) ellen, valamint nagyon jó 

mellékhatással rendelkezik kalászosokban szeptóriás levélfoltosság ellen. A pyriofenon a növény szöveteibe szívódva, 

valamint gőzfázisban fejti ki a hatását. A kijuttatás után azonnal kialakul a gázburok és folyamatos védelmet biztosít 

hosszú időn keresztül. Biológiai hatását tekintve a pyriofenon gátolja a lisztharmatgomba micéliumának növekedését 

és a spóraképződést.

EGY JÓ KEZDET A KIVÁLÓ TERMÉSÉRT
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, 
       tritikálé esetében az előírt technológia szerinti 
       felhasználással előírása nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Forgalmazási kategória:     II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

1 L

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 
száma

Két 
kezelés közt 
eltelt minimális 
időtartam

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés 
időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva)

Őszi búza, rozs,  
tritikálé

lisztharmat 3 14 nap 0,5 200 - 400

bokrosodás  
kezdete állapottól
(BBCH 21) teljes  
virágzásig BBCH 65

Őszi és tavaszi 
árpa, zab

lisztharmat 4 14 nap 0,5 200 - 400
levélsárgulás 
kezdete BBCH 91

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Kalászosokban lisztharmat ellen előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges védekezni, ezt 

követően – amennyiben szükséges – a kezelést a zászlóslevél megjelenésekor célszerű megismételni.

A Property 180 SC gyártója és  

a termék tulajdonosa az  

ISK Biosciences Europe N.V., Belgium. 

PROPERTY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag
300 g/l protiokonazol

Hatóanyag csoport
protiokonazol szterolbioszintézist gátló, felszívódó hatóanyag 
(FRAC kód: 3)

Formuláció
emulzióképző koncentrátum (EC)

Kiszerelés
5 l

Eltarthatóság
3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám
6300/731-1/2021 NÉBIH

A Protendo 300 EC hatóanyaga a protiokonazol a triazolintion hatóanyagcsoportba tartozik a triazol tipusú vegyületek 

családján belül. Széles gombaspektrummal rendelkező felszívódó gombaölő szer, mely preventív, kuratív és eradikatív 

hatással rendelkezik. Felhasználható csávázószerként és lombkezelésre is. Kipermetezve a növények felületére felszívódva 

jut el a célszervezetek sejtjeibe, ahol gátolja a C14 dimetiláz enzim működését. Hatására a gomba növekedése leáll, 

majd a gomba elpusztul.

SZÉLES SPEKTRUMÚ GOMBAÖLŐSZER
KALÁSZOSOKBAN ÉS REPCÉBEN

 Hatékony védelem repcében és 

kalászosokban gombabetegségek 

ellen

 Megelőző és gyógyító hatás 

 Kiemelkedő hatékonyság őszi kápo-

sztarepcében szklerotínia és fómás 

levélfoltosság ellen.

 Hosszú tartamhatás a transzlamináris 

és csúcsi irányú mozgásának köszön-

hetően. 

 Kiváló kombinációs partner.

Előnyei
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PROTENDO 300 EC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A Protendo 300 SC gyártója és a termék tulajdonosa a Globachem N.V., Belgium.

5 L

Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Kalászosok: 35 nap
       Őszi és tavaszi káposztarepce: 56 nap
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Kalászosokban (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, tritikálé) levélfoltosságok, lisztharmat és rozsdák ellen a permetezést előrejelzésre alapozva, 
megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor, általában a szárnövekedés kezdetén javasolt megkezdeni és a fertőzési veszélyhelyzettől 
függően 2-3 hét múlva megismételni. Szeptóriás pelyvafoltosság ellen a kalász és a felső levélemelet védelme érdekében szintén megelőző jelleggel, a 
zászlóslevél megjelenésétől teljes virágzásig célszerű a permetezés elvégzése. Kalászfuzáriózis ellen a készítménnyel végzett kezelést a virágzás kezdetén 
javasolt végrehajtani, törekedve a kalászok egyenletes permetlé fedettségére. A fertőzésre hajlamosító körülmények között, illetve a pirenofórás levélfoltosság 
és a kalászfuzáriózis ellen az engedélyezett nagyobb dózis (0,65 l/ha) kijuttatása indokolt. Őszi és tavaszi káposztarepcében gombás betegségek ellen 
a készítményt megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell kijuttatni. Leptoszfériás betegség ellen a fertőzésre hajlamosító 
körülmények között javasolt egy őszi kezelés (őszi káposztarepce) elvégzése tőlevélrózsás állapotban. A tavaszi kezelést az oldalhajtások képződésének idején 
indokolt végrehajtani. A szklerotíniás és alternáriás betegségek elleni permetezést a virágzás első felében szükséges elvégezni. A rezisztencia kialakulásának 
megelőzése érdekében készítményt ajánlott más hatásmechanizmusú hatóanyagokat tartalmazó készítményekkel szerrotációban, alternálva kijuttatni.

Kultúra Károsító

A kezelések 
évenkénti 
maximális 
száma

Két kezelés 
között eltelt 
minimális 
időtartam (nap)

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

A kezelés ideje (fenológiai állapot 
szerint)

búza
(őszi, tavaszi)

lisztharmat, levélrozsda, sárgarozsda, 
szeptóriás levélfoltosság, pirenofórás 
levélfoltosság, szeptóriás pelyvafoltosság, 
kalászfuzáriózis

2 14
0,33-
0,65

200-400

bokrosodásban az 5. mellékhajtás 

megjelenésétől (BBCH 25) a virágzás 

végéig (BBCH 69)

tritikálé
lisztharmat, szeptóriás levélfoltosság, 
rinhospóriumos levélfoltosság

2 14
0,33-
0,65

bokrosodásban az 5. mellékhajtás 

(BBCH 25) megjelenésétől a virágzás 

kezdetéig (BBCH 61)

árpa
(őszi, tavaszi)

lisztharmat, törperozsda, pirenofórás 
levélfoltosság, rinhospóriumos 
levélfoltosság

2 14
0,33-
0,65

bokrosodásban az 5. mellékhajtás 

megjelenésétől (BBCH 25) a virágzás 

kezdetéig (BBCH 61)

rozs levélrozsda, rinhospóriumos levélfoltosság 2 14
0,33-
0,65

bokrosodásban az 5. mellékhajtás 

megjelenésétől (BBCH 25) a virágzás 

kezdetéig (BBCH 61)

káposztarepce
(őszi, tavaszi)

leptoszfériás (fómás) betegség
2 (1 őszi + 1 
tavaszi)

86
0,3-
0,6

ősszel 6 leveles állapottól (BBCH 16) 

tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19)

tavasszal az első oldalhajtások 

kialakulásától (BBCH 20) sárgabimbós 

állapotig (BBCH 59)

leptoszfériás (fómás) betegség, 
szklerotíniás betegség (fehérpenész)
alternáriás betegség (becőrontó)

2 (2 tavaszi) 21
0,3-
0,6

oldalhajtások kialakulásától (BBCH 20) 

virágzás végéig (BBCH 69)
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

160 g/l ciazofamid

Hatóanyag csoport

ciazofamid a FRAC „C4”, ciano-imidazolok hatóanyagcsoport

Formuláció

SC (Szuszpenzió koncentrátum)

Engedélyszám

04.2/2076-1/2012. MgSZHK

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban

A Ranman Top hatóanyaga a ciazofamid a gombaölőszerek új osztályába (cyanoimidazolok) tartozik. A készítmény 

hatásmódja eltér a többi készítmény hatásmódjától. A hatóanyag formulációja speciálisan a burgonya és paradicsom 

számára lett kifejlesztve. A kontakt hatású ciazofamid mellett található adjuvánsnak köszönhetően nagyon jó fedettséget 

biztosít a növények felületén, így akár 10-14 napos védettséget biztosít a burgonya és paradicsom számára. A készítmény 

ezen kívül kedvező környezeti, toxikológiai és öko-toxikológiai tulajdonságokkal rendelkezik.

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER 
BURGONYA ÉS PARADICSOMVÉSZ ELLEN
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0,5 L
1 L
5 L

Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz 
szükséges

Kezelések 
maximális 
száma/év

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Utolsó kezelés 
fenostádiuma

szer 
(l/ha)

Két 
szer
(l/ha

mennyisége

burgonya
burgonya
vész

0,5 400-600 4 7

első oldalhajtás
megjelenésétől
(BBCH 21)
bogyóérés végéig
(BBCH 89)

paradicsom
(szabadföldi és
hajtatott)

paradicsom
vész

0,5 400-800 4 7

első oldalhajtás
megjelenésétől
(BBCH 21) teljes
érésig (BBCH 89)

tojásgyümölcs
(hajtatott)

fitoftórás 
betegség

50 cm-es magasságig

6 7

első oldalhajtás
megjelenésétől
(BBCH 21)
teljes érésig
(BBCH 89)

0,25 300-600

50-125 cm-es 
magasságig

0,375 600-900

125 cm-es 
magasság felett

0,5 900-1200

uborka
(szabadföldi)

peronoszpóra 0,5 400-1200 6 7

első oldalhajtás
megjelenésétől
(BBCH 21) teljes
érésig (BBCH 89)

RANMAN TOP FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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 Megbízható lombvédelem - minden hőmérsékleti tartományban

 Hatékony védelem az új hajtásoknak

 Gyors esőállóság

 Hosszú tartamhatás

 Védelem a gumóknak már a kezdetektől

 Hatékony a stop alkalmazásban

 Könnyű kezelhetőség és rugalmas felhasználás

Előnyei

Házikerti dózis: 8-10 ml/10 liter víz.

uborka,
cukkini
(hajtatott)

peronoszpóra

50 cm-es magasságig

6 7

első oldalhajtás
megjelenésétől
(BBCH 21) teljes
érésig (BBCH 89)

0,25 300-600

50-125 cm-es
magasságig

0,375 600-900

125 cm-es
magasság felett

0,5 900-1200

tökfélék
(cukkini,
sütőtök,
spárgatök,
patisszon,
lopótök,
pézsmatök)
(szabadföldi)

peronoszpóra 0,5 400-1200 6 7

első oldalhajtás
megjelenésétől
(BBCH 21) teljes
érésig (BBCH 89)

A Ranman Top gyártója és a termék tulajdonosa az ISK Biosciences Europe N.V., Belgium. 

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Burgonya: 7 nap 
       Paradicsom, tojásgyümölcs, uborka, cukkini,  
       spárgatök, patisszon, sütőtök, lopótök, 
       pézsmatök: 3 nap
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Forgalmazási kategória:     III. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Burgonyában és paradicsomban (szabadföldi és hajtatott) a készítményt a fertőzésveszélyes időszakban előrejelzésre alapozva, preventív jelleggel, 

legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni. A kezelést fertőzési nyomástól függően 7-14 napos időközönként szükség szerint (legfeljebb 

4 alkalommal) célszerű megismételni. Súlyos fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (7-10 napos) permetezési forduló alkalmazása ajánlott.

Kiskultúrás felhasználások:

Hajtatott tojásgyümölcs, uborka és cukkini kultúrákban a kezeléseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor 

célszerű elkezdeni. A készítmény dózisát a fenti táblázat alapján a növények magasságához kell igazítani. A kezeléseket a fertőzési veszélytől függően 7-14 

naponként célszerű megismételni. Fertőzésre erősen hajlamosító körülmények között a rövidebb (7 napos) permetezési forduló alkalmazása ajánlott.

Szabadföldi uborkában és tökfélékben (cukkini, sütőtök, spárgatök, patisszon, lopótök, pézsmatök) kultúrákban a készítményt előrejelzésre alapozva, 

megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni. A kezeléseket a fertőzési veszélytől függően 7-14 naponként javasolt 

megismételni. Fertőzésre erősen hajlamosító körülmények között rövidebb (7 napos) permetezési forduló alkalmazása ajánlott.

Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.

A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében készítményt más hatásmechanizmusú a felsorolt betegségek ellen ható hatóanyagokat tartalmazó 

készítményekkel együtt, vagy szerrotációban, alternálva szükséges kijuttatni.
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

60 g/l metkonazol

Hatóanyag csoport

Metkonazol a FRAC „G1”, triazolok hatóanyagcsoport

Formuláció

emulzióképző koncentrátum (EC)

Engedélyszám

04.2/2808-2/2017. NÉBIH

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban

A Sirena hatóanyaga a metkonazol a triazolok kémiai csoportjába tartozik, mely része a SBI (Szterol Bioszintézis Gátlók) 

csoportjának. A kezelt kultúrnövényre kipermetezve gyorsan felszívódik, és szisztémikusan mozog a növényben. Megelőző 

és gyógyító hatással is rendelkezik. A metkonazol hatékony védelmet biztosít kalászosokban gombabetegségek ellen.  

A metkonazol az egyik legszélesebb körben alkalmazott növekedés szabályozó hatóanyag őszi káposzta repcében. 

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER  
REPCÉBEN ÉS KALÁSZOSOKBAN
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Kalászosok: 35 nap, 
       Őszi káposztarepce: 56 nap
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

5 L

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 
száma

Két 
kezelés közt 
eltelt minimális 
időtartam

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés 
időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva)

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

Lisztharmat, 
gabonarozsdák, 
pirenofórás 
(helmintospoirózis), 
szeptóriás 
levélfoltosság, 
kalászfuzáriózis

2 21 1,2 250-350

Bokrosodás végétől
(BBCH 29)
a virágzás végéig
(BBCH 69)

Őszi  
káposztarepce

Növekedés 
szabályozás (fagykár 
csökkentése, 
növekedés lassítása) 
alternáriás betegség

2 14

0,7-1 
(növekedés 
szabályozás)

1,0
Alternáriás 
betegség

250-350

4 leveles állapottól
(BBCH 14)
a becőképződés 
kezdetéig (BBCH 71)

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Kalászosokban bokrosodás végétől a virágzás végéig a fertőzés mértékétől függően egy vagy két alkalommal szükséges védekezni. A permetezést 

előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulásakor kell elvégezni és szükség esetén megismételni. Kalászfuzáriózis 

ellen a gombaölő szert célzottan, kalászhányás után, a virágzás idején kell kijuttatni, biztosítva a kalász egyenletes permetlé fedettségét.

Őszi káposztarepcében a kifagyás csökkentése céljából a kezelést ősszel, a kultúrnövény 4-8 leveles állapotában javasolt elvégezni. Növekedésgátlás 

(retardálás) és a megdőlés csökkentése érdekében ősszel, a repce 4-8 leveles állapotában, vagy tavasszal, a szárbaindulás időszakában szükséges permetezni. 

Alternáriás betegség ellen a gombaölő szert 1,0 l/ha dózisban tavasszal, a repce szárbaindulásától a becőképződésig javasolt kijuttatni.

A metkonazol szterolbioszintézist gátló, felszívódó hatóanyag. FRAC kód: 3.

SIRENA FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Sirena azonos a 04.2/2722-1/2017. NÉBIH számon engedélyezett Conatra gombaölő permetezőszerrel.

A Sirena gyártója és a termék tulajdonosa az Globachem N.V.,Belgium
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

250 g/l tebukonazol

Hatóanyag csoport

Tebukonazol a FRAC „G1”, triazolok hatóanyagcsoport

Formuláció

olajemulzió vizes fázisban (EW)

Engedélyszám

04.2/9974-2/2014. NÉBIH

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

A tebukonazol a triazolok családjába tartozó felszívódó hatóanyag. A tebukonazol két helyen gátolja az ergoszterol 

szintézisét, ami nagy hatásbiztonságot eredményez. Kórokozók széles köre ellen alkalmazható, valamint őszi 

káposztarepcében regulátorként is felhasználható gibberellin szintézis gátló hatása miatt. 

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐ KÉSZÍTMÉNY
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Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Kalászosok: 35 nap, Őszi káposztarepce: 56 nap,   
       Borszőlő: 14 nap 
Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap
Forgalmazási kategória:     II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

1 L
5 L

Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 
száma

Két 
kezelés közt 
eltelt minimális 
időtartam

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés 
időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva)

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

gabonalisztharmat, 
gabonarozsda,
helmintospóriumos és 
szeptóriás
betegségek, 
kalászfuzáriózis

2 21 1 250 - 400 virágzás

őszi 
káposztarepce

plenodómuszos 
és alternáriás 
betegségek, fehér- és 
szürkepenész
fagykár csökkentés

2

1

21

-

0,5 - 1 250 - 400

Virágzás vége

Tőlevélrózsás 
állapot

szőlő (bor)
lisztharmat, 
szürkerothadás

3 14 0,4 400 - 800 zsendülés

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Kalászosokban a védekezés általában több betegség ellen irányul, ezért a kezelést megelőző jelleggel célszerű elvégezni, azaz szárba indulás kezdetén, 

továbbá a kalászhányás végén virágzás idején végzett egy-egy permetezéssel.

Őszi káposztarepcében a készítményt tőlevélrózsás állapottól virágzásig célszerű kijuttatni levél-és szárbetegségek ellen. Az őszi kijuttatás (4-6 leveles 

állapottól tőlevélrózsás állapotig) a téli-kora tavaszi fagyok miatt elpusztult növények számát is csökkenti.

Szőlőben lisztharmat ellen, preventív jelleggel, a virágzástól kezdve ajánlott védekezni. A védekezést a fertőzés fennállásáig célszerű folytatni. Egy 

tenyészidőszakban csak 3 alkalommal használható, a további szükséges kezeléseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell megoldani. 

Szürkerothadás ellen járványveszélyes időszakban más, a betegség ellen hatásos gombaölő szerrel kombináltan célszerű kijuttatni.

TESON FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A Teson azonos a Tebucor, 04.2/2395-1/2012. NÉBIH számon engedélyezett gombaölő permetezőszerrel.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Hatóanyag

60,0 g/kg valifenalát + 150 g/kg rézoxiklorid + 150 g/kg rézhidroxid

Hatóanyag csoport

A valifenalát sejtfal bioszintézis gátló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 40)

A réz-hidroxid és rézoxiklorid több hatáshelyű, kontakt hatóanyag 

(FRAC kód: M 01)

Formuláció

vízben diszpergálható granulátum (WG)

Engedélyszám

6300/2418-1/2022. NÉBIH

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

A VALIS® PLUS a valifenalát hatóanyaggal rendelkező termékcsaládunk legújabb tagja. A VALIS® PLUS egyedülálló 

gombaölő szer, amely három hatóanyagának eltérő hatásmechanizmusa nagy előnyt jelenthet összehasonlítva más, 

ugyanerre a célra használt gombaölő szerekkel szemben.

Valifenalát a gombaspórák sejtfalának lebontása révén fejti ki a hatását még a növény felületén. A valifenalát gyorsan 

megkötődik a növény viaszrétegében, és kiváló mélyhatású tulajdonságának köszönhetően felszívódik a levélbe. A 

valifenalát transzlamináris mozgással rendelkezik, ezzel védve a levél színét és fonáki részét is.

Rézoxiklorid a legmagasabb aktív (szabad) rézion-tartalommal rendelkezik. Lassabban jut be a levél pórusaiba, de éppen 

ezért tartósabb (hosszan ható), védő hatással rendelkezik.

Réz-hidroxid megelőző jelleggel gátolja a spórák csírázását. és hatását több helyen fejti ki:

- Blokkolja a légzési folyamatokat,

- Lassítja a fehérjék bioszintézisét,

- Csökkenti a membránaktivitást és az elemek átvitelét.

A réz a kórokozókra kifejtett komplex hatásmódja miatt nem fejleszt rezisztenciát.

G
o

m
b

aö
lő

 s
ze

re
k

101

K
IS

Z
ER

EL
ÉS

...
...

...
...

...
...

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 28 nap: bor és csemegeszőlő
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Szőlőben (bor és csemege) a peronoszpóra elleni kezelést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a fertőzés bekövetkezése előtt javasolt elvégezni.  

A készítmény kijuttatását a permetezendő lombfal felülethez (LFF) szükséges igazítani. Egyszeri dózisa 1,5 kg /10.000 m2 lombfalfelület.

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

Az 1 hektár alapterületre vetített lombfal felület kiszámításánál a képlet az alábbiak szerint módosul:

 

A felhasznált vízmennyiséget szintén a lombozat nagyságához, illetve a permetezőgép típusához kell igazítani. Mindig törekedni kell az egyenletes 

permetlé fedettségre, még a lombozat belsejében is.

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb két alkalommal használható fel. A rezisztens kórokozó törzsek kialakulása megelőzésének érdekében 

a peronoszpóra elleni védekezési program keretében a készítménnyel végzett permetezések előtt, illetve azokat követően a védekezéseket más 

hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó készítményekkel kell elvégezni.

Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz szükséges
Kezelések 
maximális 

száma

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

Szőlő
(Bor és cse-
mege)

peronoszpóra

1,5 kg/ 
10000 m2 

LFF
max. 2 kg/ha

100-1000 2 10

az 5. levél kiterülésétől
(BBCH 15)
a fajtára jellemző szín 
kialakulásáig
(BBCH 83)

5 kg

VALIS PLUS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

HÁRMAS HATÁSSAL 
A PERONOSZPÓRA ELLEN
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Hatóanyag

40 g/l ciazofamid + 400 g/l folpet

Hatóanyag csoport

ciazofamid: a FRAC „C4”, ciano-imidazolok hatóanyagcsoport

folpet: FRAC „M4”, ftálimidek hatóanyagcsoport

Formuláció

vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Engedélyszám

04.2/3843-1/2016. NÉBIH

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

A Videryo F hatóanyagai közül a ciazofamid a ciano-imidazolok (QiI fungicidek) kémiai osztályába tartozik, és hatását 

tekintve, a gombák energiatermelését gátolja azáltal, hogy blokkolja az elektrontranszportot a mitokondriumokban. A 

szőlő peronoszpóra ellen preventíven kijuttatatott ciazofamid spóraölő hatással rendelkezik.

A folpet a ftálimidek csoportjába tartozik és szintén a spórák csírázását gátolja. Biológiai hatását tekintve a folpet egy 

több helyen ható (multi-site) hatóanyag: gátolja a sejtosztódást, a légzési láncot és növeli a sejtfalak permeabilitását. A 

folpet preventíven kijuttatva számos kórokozó -peronoszpóra, szürkerothadás, fekete rothadás – ellen hatékony. 

Videryo F kiváló hatóanyag kombináció rezisztencia megelőzésre.

JACKPOT PERONOSZPÓRA 
ELLEN SZŐLŐBEN
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Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 28 nap: borszőlő
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén 
található használati utasítást!

A Videryo F gyártója és a termék tulajdonosa az ISK Biosciences Europe N.V., Belgium.

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Borszőlőben peronoszpóra ellen a kezeléseket előrejelzésre alapozva preventíven kell elkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint 10-12 naponként 

szükség szerint megismételni.

Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz szükséges
Kezelések 
maximális 

száma

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

borszőlő peronoszpóra 2,5 400-1000 6 10
5. levél kiterülésétől (BBCH 15) 
fürtzáródásig (BBCH 78)

1 L
5 L

VIDERYO F FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Hatóanyag

1013 spóra/kg  Trichoderma atroviride SC1 törzs

Hatóanyag csoport

Trichoderma atroviride SC1 több hatáshelyen ható 

mikroorganizmus (FRAC kód: BM02)

Formuláció

vízben diszpergálható granulátum (WG)

Engedélyszám

6300/2876-1/2020 NÉBIH

Eltarthatóság

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, szabályos növényvédő szer

raktárban 4 °C-on: 2 év, 20 °C-on: 6 hónap

A Vintec egy biológiai gombaölő szer, amely a Trichoderma atroviride SC1 törzs gombájának spóráit tartalmazza 

nagy koncentrációban.. Ezt a törzset - eltérően a legtöbb Trichoderma fajtól –mogyorófa ágából izolálták; mely a faj 

természetes előfordulási helye. A fás részeken gyorsan és hatékonyan képez telepeket, ezzel megakadályozva más 

patogén gombák bejutását a növénybe.

A TERMÉSZET ÖNNEK DOLGOZIK
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Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírt növényvédelmi technológia szerinti  
 felhasználás esetén nem szükséges 
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Szőlő oltvány iskolában a biológiai készítményt az oltvány előállításakor 

három fázisban javasolt felhasználni 0,2 kg/100 l víz töménységben, amely 

3000 oltvány kezelésére elegendő.

Első kezelés: az alany és oltóvesszők (oltócsapok) kitárolás utáni, oltás előtti 

előáztatásos felületkezelése. (A kezelés időtartama 5-12 óra a hűtőtárolás 

körülményeinek figyelembevételével pl. nejlonzsákos hűtőtárolás esetén 

rövidebb áztatási idő is elegendő.) 

Második kezelés: előhajtatáskor az elkészített oltványok betárolása után a 

hajtató közeg beöntözése.

Harmadik kezelés: közvetlenül kiiskolázás előtt a talpi rész, gyökérzet 10 

percig tartó beáztatása a sérült gyökerek védelmére.

Szőlő ültetvényben a készítményt a nyugalmi időszakban, a metszést 

követő napokban akkor kell kijuttatni, amikor a hőmérséklet legalább 5 

órán keresztül meghaladja a 10 C°-t, illetve a relatív páratartalom a 70%-

ot. Az optimális hatás eléréséhez a kezelést követő 24 órán belül eső és 

fagy nem fordulhat elő. A készítményt 0,2 kg/ha dózisban, hektáronként 

100-200 l vízmennyiség felhasználásával a metszési sebek felületére kell 

permetezni, vagy fecskendezni. A metszési sebek tökéletes befedése 

érdekében a permetezést a szőlősor mindkét oldalán el kell végezni. A 

készítménnyel végzett kezelés mellett a szőlő művelése során fokozottan 

ügyelni kell az egyéb megelőző eljárások végrehajtására (pl.: kései metszés, 

elhalt, illetve megbetegedett fás növénymaradványok eltávolítása a 

területről és annak közvetlen környezetéből).

Hajtatott paradicsomban szürkepenész ellen a készítményt 5-10 g/100l 

víz töménységben megelőző jelleggel szükséges kijuttatni az elsődleges 

oldalhajtások megjelenésétől. A fertőzési veszélyhelyzet fennállásáig 

a kezeléseket javasolt 5-10 naponként megismételni, törekedve az 

egyenletes permetléfedettség biztosítására, különösen a fitotechnikai 

munkálatok során ejtett sebzési felületeken.

Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz 
szükséges Kezelések 

maximális 
száma

Két 
kezelés

közt eltelt
minimális
időtartam

Utolsó kezelés időpontja
(fenológiához 
viszonyítva)

szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

Szőlő olt-
ványiskola

Korai tőkepusztulás kórokozói 
(Phaeomoniella chlamydospora, 
Phaeoacremonium minimum)

4 - 200 g 100l oltvány állapot

Szőlő (bor 
és csemege)

Korai tőkepusztulás kórokozói 
(Phaeomoniella chlamydospora, 
Phaeoacremonium minimum, 
Eutypa lata)

2 7 200 g
100-200 

l/ha

nyugalmi időszakban a 
metszést követően  
(BBCH 00)

Paradicsom
(hajtatás)

Szürkepenész 8 5

5-10 g/100 
l víz

max 150 
g/ha

500-1500 
l/ha

elsődleges oldalhajtások 
megjelenésétől (BBCH 21) 
teljes érésig (BBCH 89)

50 g
200 g

VINTEC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag
150 g/l valifenalát + 200 g/l fluazinam

Hatóanyag csoport
Valifenalát sejtfal bioszintézis gátló (FRAC kód: 40)  
Fluazinam sejtlégzést gátló (FRAC kód: 29)

Formuláció
vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Kiszerelés
1 l és 5 l

Eltarthatóság
3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám
6300/1442-1/2021. NÉBIH

A VOYAGER egy olyan gombaölőszer kombináció, amelyben a valifenalát hatóanyag által biztosított enyhe transzlamináris 

(enyhén szisztémikus) hatása kiegészül a fluazinam többhatáshelyű (multi-site sction) tulajdonságaival. 

Míg a valifenalát a növénybe bejutva gátolja a fertőzési struktúrák, például a sejtfal szintézisét zavaró csírázási cső 

kialakulását, addig a fluazinam elsősorban a növény felületén marad, és elpusztítja a vele érintkező gombaspórákat.

A VOYAGER egy ideális termék burgonyavész (Phytophthora infestans) ellen, melyben a két hatóanyag egymást 

kiegészítő aktivitása lehetővé tesz olyan védekezési stratégiát, amely megakadályozhatja a kórokozó rezisztens 

törzseinek kialakulását. 

EMELJE BURGONYÁJÁT BUSINESS OSZTÁLYRA
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VOYAGER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A Voyager gyártója és a termék tulajdonosa a Belchim Crop Protection N.V., Belgium.

Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Burgonya: 7 nap
Forgalmazási kategória:     I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:      Nem engedélyezett

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Burgonyában a védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel kell elkezdeni. A kezeléseket a fertőzési veszélyhelyzettől függően 5-14 naponként 

szükséges megismételni. Erős fertőzési nyomás, illetve a fertőzésre hajlamosító környezeti tényezők mellett a kezelést a nagyobb dózis kijuttatásával és a 

rövidebb permetezési forduló betartásával kell végrehajtani.

A védekezést rezisztencia megelőző technológia alkalmazásával szükséges megvalósítani. A védekezési program keretében a készítménnyel végzett kezelések 

száma nem haladhatja meg a hármat, illetve a burgonyavész ellen végrehajtott összes kezelés számának a felét. Javasolt a más hatásmechanizmusú 

készítményekkel szerrotációban, alternálva történő kijuttatás.

A készítmény felhasználásakor mindig törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.

 Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag kombinációja

 Megelőző és gyógyító hatás

 Folyékony formuláció

 Zöldítő hatás

 Erősíti a burgonya természetes védekező képességét

Előnyei

Kultúra Károsító

A kezelések 
évenkénti 
maximális 
száma

Két kezelés 
között eltelt 
minimális 
időtartam (nap)

Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

A kezelés ideje (fenológiai állapot 
szerint)

burgonya burgonyavész (fitoftórás betegség) 3 5
0,8-
1,0

200-400

10%-os gumómérettől (BBCH41) amíg 

az első virágzatok bogyói aszottá nem 

válnak (BBCH89)

1 L
5 L
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Hatóanyag

250 g/l azoxistrobin

Hatóanyag csoport

azoxistrobin: FRAC „C3”, Qoi hatóanyagcsoport

Formuláció

vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Kiszerelés

5 l

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám

6300/1265-2/2022. NÉBIH

A Zaftra AZT 250 SC hatóanyaga az azoxistrobin (FRAC „C3” csoport) egy a növényekben szisztémikusan és 
transzlokálisan is mozgó, megelőző és gyógyító hatással rendelkező vegyület. Biológiai hatásmódját tekintve gátolja 
a kórokozó gombák sejtlégzését és energiaképzését a mitokondriumokban. Ennek következtében pedig gátlódik, 
majd leáll a gombák csírázása, csíratömlő fejlődése. Az azoxistrobin biológiai hatása mellett erős, a kezelt növényekre 
kedvező élettani hatással is rendelkezik. Az azoxistrobin hatására fokozódik a növények tápanyagfelvétele, valamint 
az asszimilációs folyamatok is intenzívebbé válik, melynek következtében javulhat a termesztett növény minősége 
és emelkedhet a terméshozam is. A Zafra AZT 250 SC számos kultúrnövényben, gombabetegségek széles köre ellen 
alkalmazható.

AZT 250 SC 

®

SZÉLES KÖRBEN FELHASZNÁLHATÓ  
GOMBAÖLŐ PERMETEZŐ SZER
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Kultúra Károsító
Kezelések 
maximális 

száma

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Kijuttatáshoz szükséges
Utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

búza (őszi és 
tavaszi)

lisztharmat, 
levélrozsda, 
sárgarozsda, 
szeptóriás levél-
foltosság,
szeptóriás pely-
vafoltosság
alternáriás és 
kladospóriu-
mos kalász-
penészedés

2 14 0,75-1,0 200-400
szárbaindulás kezdetétől 
(BBCH 30) a virágzás végéig 
(BBCH 69)

árpa (őszi és 
tavaszi)

lisztharmat, 
törperozsda, 
pirenofórás 
betegség 
(hálózatos 
levélfoltosság), 
rinhospóriumos 
levélfoltosság

2 14 0,75-1,0 200-400
szárbaindulás kezdetétől 
(BBCH 30) a kalászhányás 
végéig (BBCH 59)

tritikálé, rozs

lisztharmat, 
levélrozsda, 
rinhospóriumos 
levélfoltosság

2 14 0,75-1,0 200-400
egy szárcsomós állapottól 
(BBCH 31) a virágzás végéig 
(BBCH 69)

zab
lisztharmat,
koronás rozsda

2 14 0,75-1,0 200-400
szárbaindulás kezdetétől 
(BBCH 30) a bugahányás 
végéig (BBCH 59)

rizs

pirikuláriás bar-
nulás, 
bipoláriszos 
levélfoltosság 
(helmintosporió-
zis)

2 14 1,0 200-400
zászlós levél megjelenésétől 
(BBCH 41) teljes virágzásig 
(BBCH 65)

napraforgó

szklerotíniás 
(fehérpenész), 
diaportés, fómás 
és alternáriás 
eredetű levél-, 
szár- és tányér-
betegségek

2 14 1,0 250-400
hatleveles állapottól (BBCH 
16) sziromlevelek meg-
jelenéséig (BBCH 59)

5 LZAFTRA AZT 250 SC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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burgonya
alternáriás 
betegség

3 7 0,5 200-600
első bimbók megjelenésétől 
(BBCH 51) bogyóérésig (BBCH 
85)

burgonya

rizoktóniás 
betegség
kolletotrihumos 
betegség (nyári 
hervadás)

1
(1 alka-

lom/2 év)
- 3,0 50-150 ültetéskor

káposztarepce, 
olajretek, mustár

szklerotíniás 
betegség 
(fehérpenész), 
botrítisz-
es betegség 
(szürkepenész), 
alternáriás levél- 
és becőfoltosság

2 21 1,0 200-500
szárnövekedés kezdetétől 
(BBCH 30) virágzás végéig 
(BBCH 69)

kukorica 
(vetőmag)

rozsda,
északi levélfol-
tosság (hel-
mintospórium)

2 21 1,0 200-300 virágzás kezdetétől (BBCH 61)

cukorrépa
lisztharmat, 
cerkospórás 
levélfoltosság

2 21 0,75-1,0 200-400
sorzáródás kezdetétől (BBCH 
31) gyökérfejlődés végéig 
(BBCH 49)

cékla, ta-
karmányrépa
(szabadföldi)

lisztharmat, 
peronoszpóra, 
cerkospórás 
levélfoltosság, 
rozsda

2 14 1,0 300-600
négyleveles állapottól (BBCH 
14) gyökérfejlődés végéig 
(BBCH 49)

spárga (szabad-
föld)

rozsda,
sztemfíliumos 
betegség

3 10 1,0 300-1000

a spárgasípok betakarítását 
követően (BBCH 51) a 
fillokládiumok 50%-ának sár-
gulásáig (BBCH 92)

vöröshagyma, 
fokhagyma, mo-
gyoróhagyma
(szabadföld)

peronoszpóra, 
botrítisz-
es betegség 
(szürkepenész),
rozsda,
alternáriás levél-
foltosság 

3 7 0,75-1,0 200-500
negyedik levél meg-
jelenésétől (BBCH 14) 50%-os 
levéldőlésig (BBCH 48)

Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz szükséges
Kezelések 
maximális 

száma

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz szükséges
Kezelések 
maximális 

száma

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

újhagyma
(szabadföld, 
hajtatás)

peronoszpóra, 
botrítisz-
es betegség 
(szürkepenész),
alternáriás levél-
foltosság 

3 10 0,75-1,0 200-500
negyedik levél meg-
jelenésétől (BBCH 14) 50%-os 
levéldőlésig (BBCH 48)

metélőhagyma
(szabadföld)

peronoszpóra, 
botrítisz-
es betegség 
(szürkepenész),
alternáriás levél-
foltosság

2 7 0,75-1,0 300-1000
negyedik levél meg-
jelenésétől (BBCH 14) 
levélszáradásig (BBCH 49)

póréhagyma
(szabadföld, 
hajtatás)

rozsda,
alternáriás levél-
foltosság

3 12 0,75-1,0 200-1000
hatodik levél megjelenésétől 
(BBCH 14) 50%-os levéldőlésig 
(BBCH 48)

fejes káposzta, 
kelkáposzta, 
bimbós kel, kínai 
kel, fodros kel, 
karfiol, brokkoli, 
karalábé  
(szabadföld)

albugós 
betegség, 
peronoszpóra, 
alternáriás 
betegség,
lisztharmat

2 12 0,75-1,0 200-600

hatleveles állapottól (BBCH 
16) végleges fejméret 
eléréséig (a csúcsrügy alatti 
rügyek szorosan zártak /
kelbimbó/) (BBCH 49)

sárgarépa
(szabadföld)

lisztharmat, 
alternáriás 
levélfoltosság, 
cerkospórás 
levélfoltosság

3 7 1,0 200-600
hatleveles állapottól (BBCH 
16) végső gyökérvastagság 
eléréséig (BBCH 49)

gumós zeller 
(szabadföld)

szeptóriás levél-
foltosság

2 14 1,0 200-600
hatleveles állapottól (BBCH 
16) végső gumóvastagság 
eléréséig (BBCH 49)

levél zeller 
(szabadföld)

szeptóriás levél-
foltosság

3 10 1,0 200-600
hatleveles állapottól (BBCH 
16) végső levélméret eléréséig 
(BBCH 49)

zamatos turbolya
(szabadföld)

lisztharmat 2 14 1,0 300-1000
négyleveles állapottól (BBCH 
14) végső levélméret eléréséig 
(BBCH 49)

gyökér petrezse-
lyem (szabad-
föld)

lisztharmat, sze-
ptóriás levélfol-
tosság

3 7 1,0 200-600
hatleveles állapottól (BBCH 
16) végső gyökérvastagság 
eléréséig (BBCH 49)

ID1993_Belchim_Catalogus_2023_HU.indd   110-111ID1993_Belchim_Catalogus_2023_HU.indd   110-111 06/12/2022   10:14:1306/12/2022   10:14:13



Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz szükséges
Kezelések 
maximális 

száma

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz szükséges
Kezelések 
maximális 

száma

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

pasztinák
(szabadföld)

lisztharmat, 
cerkospórás 
levélfoltosság

2 7 1,0 200-600
hatleveles állapottól (BBCH 
16) végső gyökérvastagság 
eléréséig (BBCH 49)

bakszakáll
(szabadföld)

albugós 
betegség, lisz-
tharmat

3 7 1,0 200-600
végleges hajtáshossz 
elérésétől (BBCH 39) virágzás 
végéig (BBCH 69)

torma
(szabadföld, 
hajtatás)

albugós 
betegség, 
lisztharmat, 
cerkospórás 
levélfoltosság

3 7 1,0 200-600
hatleveles állapottól (BBCH 
16) végső gyökérvastagság 
eléréséig (BBCH 49)

retek, fekete 
retek
(szabadföld, 
hajtatás)

albugós 
betegség, 
peronoszpóra, 
alternáriás 
betegség

2 7 1,0 200-600
hatleveles állapottól (BBCH 
16) végső gyökérvastagság 
eléréséig (BBCH 49)

orvosi angyal-
gyökér
(szabadföld)

lisztharmat, 
cerkospórás 
levélfoltosság,
rozsda

1 - 1,0 200-600
hatleveles állapottól (BBCH 
16) végső gyökérvastagság 
eléréséig (BBCH 49)

lestyán
(szabadföld)

cerkospórás 
levélfoltosság, 
rozsda

2 7 1,0 300-1000
négyleveles állapottól (BBCH 
14) végső levélméret/gyökér-
vastagság eléréséig (BBCH 49)

édeskömény
(szabadföld)

lisztharmat,
cerkospórás 
levélfoltosság

3 10 1,0 200-600
hatleveles állapottól (BBCH 
16) végső gumóvastagság 
(BBCH 49)

uborka, cukkini
(szabadföld,)

lisztharmat, 
peronoszpóra, 
kolletotrihumos 
betegség (antrak-
nózis), mézgás 
varasodás 
(kladospóriumos 
betegség), didi-
mellás betegség

2 10 0,75-1,0 200-1200

hatleveles állapottól (BBCH 
16) teljes érésig (BBCH 89)uborka, cukkini

(hajtatás)
3 10 0,75-1,0 500-1200

sárgadinnye, 
görögdinnye, 
tökfélék
(szabadföld, 
hajtatás)

lisztharmat, 
peronoszpóra, 
kolletotrihumos 
betegség (antrak-
nózis), mézgás 
varasodás 
(kladospóriumos 
betegség), didi-
mellás betegség

3 10 0,75-1,0 500-1200
hatleveles állapottól (BBCH 
16) teljes érésig (BBCH 89)

száraz bab, zöld-
bab, fejtett bab, 
lóbab, lencse, 
csillagfürt, 
szárazborsó
(szabadföld)

lisztharmat, per-
onoszpóra, rozs-
da, aszkohitás 
foltosság

2 14 0,75-1,0 150-800
hétleveles állapottól (BBCH 
17) a hüvelyek 20%-a végleg-
es nagyságáig (BBCH 72)

zöldborsó, cuko-
rborsó
(szabadföld)

lisztharmat, per-
onoszpóra, rozs-
da, aszkohitás 
foltosság

2 14 0,75-1,0 200-700
hétleveles állapottól (BBCH 
17) az első hüvelyek meg-
jelenéséig (BBCH 69)

endívia, fejes 
saláta, galamb-
begy saláta, 
borsmustár 
(rukola)
(szabadföld, 
hajtatás)

peronoszpóra,
rizoktóniás 
betegség

2 7 0,75-1,0 300-1200

négyleveles állapottól (BBCH 
14) végleges fejméret/
fajtára jellemző lombtömeg 
eléréséig (BBCH 49)

sóska
(szabadföld, 
hajtatás)

lisztharmat, ram-
uláriás betegség, 
rozsda

2 7 0,75-1,0 300-1200
négyleveles állapottól (BBCH 
14) fajtára jellemző lomb-
tömeg eléréséig (BBCH 49)

paradicsom, 
tojásgyümölcs
(szabadföld, 
hajtatás)

alternáriás 
betegség, 
lisztharmat, 
fitoftórás 
betegség (parad-
icsomvész), 
kladospóriumos 
betegség

3 7 0,75-1,0 400-1500
hatleveles állapottól (BBCH 
16) teljes érésig (BBCH 89)

paprika
(szabadföld)

alternáriás 
betegség, lisz-
tharmat

2 7 0,75-1,0 400-1500
hatleveles állapottól (BBCH 
16) teljes érésig (BBCH 89)
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Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz szükséges
Kezelések 
maximális 

száma

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz szükséges
Kezelések 
maximális 

száma

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

Házikerti felhasználás: 7 – 10 ml / 4-10 l víz / 100m2

A készítmény felhasználásakor be kell tartani a hatóanyagcsoportra vonatkozó rezisztencia megelőzési alapelveket! Emiatt javasoljuk, hogy a Zafrta AZT 250 

SC készítményünket eltérő hatásmechanizmusú készítményekkel tankkombinációban vagy váltogatva használják fel!

Környezeti tényezők és/vagy agrotechnikai beavatkozások következtében legyengült állományokban a készítmény kijuttatása nem javasolt

Állománypermetezéskor a permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés 

típusától függően kell megválasztani. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.

A készítménnyel végzett kezelés kalászos gabonafélékben kedvezően befolyásolja a zöld lombfelület arányát az állomány öregedése során

Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Kultúra Nap

Paradicsom, paprika, tojásgyümölcs, uborka, cukkini, sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék 3

Zöldbab, retek 7

Burgonya, sárgarépa, gyökérpetrezselyem, pasztinák, torma, gumós zeller, cékla, fekete retek, 
bakszakáll, orvosi angyalgyökér, vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma, újhagyma, fejtett bab, 
zöldborsó, cukorborsó, fejes káposzta, kelkáposzta, bimbós kel, kínai kel, fodros kel, brokkoli, karfi-
ol, karalábé, fejes saláta, endívia, rukkola, galambbegy saláta, sóska, levélzeller, levélpetrezselyem, 
metélőhagyma, zamatos turbolya, lestyán, édeskömény, dohány

14

Póréhagyma, repce, mustár, olajretek, mák 21

Komló 28

Száraz borsó, száraz bab, lóbab, lencse, csillagfürt,  búza, árpa, tritikálé, rozs, zab, rizs, cukorrépa, 
takarmányrépa

35

Napraforgó 60

Spárga, kukorica (vetőmag), dísznövények Előírás szerinti felhasználás 
esetén nincs korlátozás

Spárga Előírás szerinti felhasználás 
esetén nincs korlátozás

Forgalmazási kategória:  250 ml-nél nagyobb kiszerelés:
 II. forgalmi kategória
 250 ml-es és az alatti kiszerelés:
 III. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:  Nem engedélyezett

A Zaftra AZT 250 SC gombaölő szer azonos a 35042/2001. FVM számon engedélyezett Amistar gombaölő szerrel.

paprika
(hajtatás)

alternáriás 
betegség, lisz-
tharmat

3 7 0,75-1,0 400-1500
hatleveles állapottól (BBCH 
16) teljes érésig (BBCH 89)

komló
peronoszpóra,
lisztharmat 2 14

indák 70%-
os (felső 
huzalhoz 
képest) 

magasságáig 
(BBCH 37) 
0,75 l/ha

virágbimbók 
duzzadásáig 
(BBCH 55) 

1,0 l/ha

virágbimbók 
duzzadásától 

(BBCH 55) 
1,6 l/ha

1000-4000

az indák a felső huzalhoz 
képest 10%-os magasságától 
(BBCH 31) a tobozok sze-
désérettségéig (BBCH 89)

dohány
(szabadföld)

peronoszpóra 2 7 0,75-1,0 400-600
négyleveles állapottól (BBCH 
14) teljes virágzásig (BBCH 69)

étkezési és ipari 
mák

peronoszpóra, 
pleospórás 
betegség (hel-
mintospórium), 
lisztharmat

1 vagy 2 
(osztott 
kezelés)

10
0,75-1,0

vagy 2 x 0,5
400-800

négyleveles állapottól (BBCH 
14) kampósbot állapotig 
(BBCH 51)

dísznövények
(szabadföld, 
hajtatás)

lisztharmat, 
peronoszpóra, 
rozsda, botrítisz-
es betegség 
(szürkepenész), 
kolletotríhu-
mos betegség 
(antraknózis), 
levélfoltosságok 
(alternária, 
szeptória, 
dilokarpon, fóma, 
kladospórium, 
sztemfílium)

2 10 0,75-1,0 500-1500
négyleveles állapottól (BBCH 
14) a vegetációs időszak 
végéig (BBCH 99)

dísznövények
(szabadföld, 
hajtatás)

rizoktóniás 
betegség

1
(1 alkalom/ 

2 év)
- 3,0 50-150 ültetéskor
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag
100 g/l cipermetrin

Hatóanyag csoport
IRAC „3A”, piretroidok hatóanyagcsoport 

Formuláció
emulzióképző koncentrátum (EC)

Kiszerelés
1 l

Eltarthatóság
3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám
6300/19603-2/2019. NÉBIH

A Cyperfor 100 EC hatóanyaga a cipermetrin a szintetikus piretroidok hatóanyagcsoport tagja. Hatását, mint minden 

piretroid a központi idegrendszerben fejti ki megnövelve a nátriumcsatornák megnyitását a központi idegrendszer 

idegvégződéseinél. Az idegvégződések hosszú nyitott állapota hipopolarizációt vált ki, mely az idegsejtek 

hipergerjesztéséhez vezet. Ennek következtében a kezelt rovarok gyorsan elpusztulnak. A cipermetrin kontakt módon 

fejti ki hatását és általánosan elfogadott tény, hogy hosszabb hatástartammal rendelkezik a piretroidok között.

Munkaegészségügyi várakozási ideje:   0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória:   II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:   Nem engedélyezett

SZÉLES SPEKTRUMÚ ROVARÖLŐ PERMETEZŐSZER 

Cyperfor 100 EC

R
o

va
rö

lő
 s

ze
re

k

119

K
IS

Z
ER

EL
ÉS

...
...

...
...

...
...

1 L

Méhek látogatta területen (a kultúrnövény vagy a területen előforduló gyomnövények virágzásakor) a készítmény kijuttatása tilos!
Kalászosokban a készítményt a vetésfehérítő bogarak, a levéltetvek vagy a poloskák tömeges betelepedése, illetve a lárvakelés kezdetén kell kijuttatni. A kezelést szükség 
szerint 21 nap elteltével meg lehet ismételni.
Repcében a védekezést repcebolha és repcedarázs ellen a kultúrnövény 4-6 leveles állapotában célszerű elvégezni. Repcebolha esetén a károsított levélfelület 
ismeretében kell dönteni a védekezések szükségességéről. A tavaszi időszakban repce-fénybogár, repceszárormányos, repcebecő-ormányos és levéltetvek ellen a 
kártevők táblára történő betelepedési időszakában, az imágó létszám figyelemmel kísérése mellett javasolt elvégezni.
Burgonyában a kezelést a levéltetvek ellen a tömeges betelepedés idején célszerű elvégezni. A kezelést szükség szerint 21 nap elteltével meg lehet ismételni.
Cukorrépában a bagolypillék ellen a fiatal (L1-L2) lárvák megjelenésekor szükséges a készítményt kipermetezni. A levéltetvek, a répabolha és a répabarkó elleni 
védekezést a kártevők táblára történő betelepedése kezdetén célszerű elvégezni.
Sárgarépában, salátában, borsóban, babban és komlóban a kezelést a kártevők tömeges betelepedése idején, legkésőbb az első tünetek észlelésekor célszerű elvégezni.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén található használati utasítást!

„A Cyperfor 100 EC azonos a 04.2/162-2/2011. MgSzHK számon engedélyezett Sherpa 100 EC rovarölő permetezőszerrel

CYPERFOR 100 EC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz szükséges
Kezelések 
maximális 

száma

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Utolsó kezelés 
időpontja
(fenológiához 
viszonyítva)

É.V.I. 
(nap)

szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

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

Vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, 
gabonapoloskák

0,375 250-400 2 21
Virágzás  
(BBCH 69)

21

Repce
repcebolha, repcedarázs, 
ormányos -bogarak, repce-fény-
bogár, levéltetvek

0,2-0,25 250-400 2
1 ősszel 1 
tavasszal

zöldbimbós ál-
lapot (BBCH 51)

28

Burgonya levéltetvek 0,25 400-600 2 21
gumónövekedés 
vége (BBCH 48)

14

Cukorrépa
répabolha, lisztes répabarkó, 
levéltetvek, bagolylepkék

0,25 400-600 2 21
50 %-os gyökér-
nagyság  
(BBCH 45)

14

Sárgarépa levéltetvek 0,25 400-600 1 -
50 %-os gyökér-
nagyság  
(BBCH 45)

7

Saláta levéltetvek 0,25 400-600 1 -
fejesedés kezdete 
(BBCH 41)

7

Borsó
bagolylepke, csipkéző bogarak, 
tripsz, levéltetvek

0,25 400-600 1 -
hüvelyképződés 
kezdete  
(BBCH 70)

7

Bab bagolylepke, levéltetvek 0,25 400-600 1 -
hüvelyképződési 
főszakasz  
(BBCH 75)

7

Komló levéltetvek 0,25 400-1200 1 -
tobozfejlődés 
vége

14
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Hatóanyag

9,3 g/l milbemektin

Hatóanyag csoport

IRAC „6”, Glutamát klorid csatorna modulátor hatóanyagcsoport 

Formuláció

emulzióképző koncentrátum (EC)

Engedélyszám

04.2/1415-1/2018. NÉBIH

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban

A Milbeknock hatóanyaga a milbemektin az atkák perifériás idegrendszerére hat. A milbemektin kötődik az idegi 

membránokhoz, ami fokozza a GABA (gamma-amino-vajsav) felszabadulását. A GABA kötődik a GABA receptor-

klorid csatorna komplexhez, ami klorid-ionok beáramlását okozza. A klorid-ionok beáramlása hiperpolarizálja az idegi 

membránokat, melynek hatására csökken az ingerátvitel. A csökkent ingerátvitel pedig bénulást okoz. A kezelt atkák úgy 

halnak meg, hogy nem mutatnak semmilyen mozgást vagy megfigyelhető izgalmi állapotot. A kezelés után néhány 

atka maradhat a leveleken, de azok sem táplálkoznak, majd elpusztulnak. A hatás kifejtése akár 7-14 napig tarthat. 

ÚJ HATHATÓS ATKAÖLŐ 
KÉSZÍTMÉNY

 Természetes eredetű

 Taglózó hatás

 Kontakt és gyomorméreg

 Minden fejlődési alak ellen hatékony

 Hosszú tartamhatás

Előnyei
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1 L

Kultúra Károsító

A kezelések
évenkénti 
maximális 

száma

Két kezelés 
között eltelt 
minimális 
időtartam 

(nap)

Kijuttatáshoz szükséges

Utolsó kezelés időpontja 
(fenológiához viszonyítva)szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

Üvegházi és szabadföldi 
dísznövénytermesztés, dália 
gumótermesztés
diszfaiskola,
gyümölcsfaiskola

Közönséges takácsatka
(Tetranychus urticae, 

Tetranychus spp,)
2 14

0,05%
(50 ml/100 liter)

500 - 1200

nincs korlátozva

sziromlabda állapotig (BBCH 59) 
és betakarítás után (BBCH 90)

Szamóca
(szabadföldi és zárt termesztő 
berendezésben)

Üvegházi virágtermesztés és 
cserepes dísznövények

Levélaknázó legyek 
(Liriomyza trifolii, L. 

huibrensis, L. bryoniae). 
2 14

0.1%
 (100 ml /100 

liter)
500 - 1200 nincs korlátozva

Alma

almalevél-aknázómoly 
(Phyllonorcter blancardella)
Piros gyümölcsfa-takácsatka 

(Panonychus ulmi)

2 60 nap 0,05% 500 - 1200
virágzás vége - 60%-os 

gyümölcsméret 
(BBCH 69-76)

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:      Alma: 14 nap 
 Szamóca: Előírásszerű felhasználás
 esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén 
található használati utasítást! 

A Milbeknock növényvédő szer gyártója a Mitsui Chemicals Agro, Inc. Japán 

MILBEKNOCK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény kontakthatású rovarölő és atkaölő-szer, amely felhasználható zárt termesztő berendezésekben és szabadföldön termesztett virágokon és dísznövényeken, 

közönséges takácsatka (Tetranychus urticae, Tetranychus spp), és levélaknázó legyek (Liriomyza trifolii, L. huibrensis, L. bryoniae)) ellen. Kétfoltos takácsatka ellen a fertőzés 

észlelésekor, levélaknázók ellen az első aknák megjelenésekor kell kijuttatni. A kezelés 14 nap elteltével megismételhető.

Gyümölcs és díszfaiskolákban kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae, Tetranychus spp) ellen a fertőzés észlelésekor kell kipermetezni, ami 14 nap elteltével megismételhető. 

Dália gumótermesztésben a közönséges takácsatkák megjelenésekor kell védekezni, majd a védekezés 14 nap elteltével megismételhető. Szabadföldi és zárt termesztő 

berendezésű szamócában virágzásáig és betakarítás után szabad alkalmazni, valamint szamóca palánta előállítása során a kétfoltos takácsatkák (Tetranychus urticae) első 

egyedeinek megjelenésekor kell a védekezést végrehajtani.  A permetezés 14 nap elteltével megismételhető. Almában piros gyümölcsfa-takácsatka ellen a lárvakelés kezdetén, 

az almalevél-aknázómoly ellen az első kicsi aknák megjelenésekor kell kijuttatni a készítményt.

A készítmény a méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat 

jelenléte esetén nem alkalmazható!
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag
20 % tebufenpirad

Hatóanyag csoport
IRAC „21A”, légzésgátlók hatóanyagcsoport 

Formuláció
nedvesíthető por alakú permetezőszer (WP)

Kiszerelés
100 g-os vízoldható tasak és 5 kg-os PE zsák

Eltarthatóság
3 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám
45368/1999. FVM

A Pyranica 20 WP hatóanyaga a tebufenpirad hatásmódját tekintve, gátolja az atkák és levéltetvek mitokondriális légzését 

és az elektrontranszportját a Komplex I rendszerben. Hatásmódja egyedülálló az atkaölő szerek között, mert gyors 

taglózó hatása mellett, hosszú tartamhatással is rendelkezik. A növényben transzlaminárisan mozog, ami azt jelenti, 

hogy a Pyranica 20 WP-t a levél színére permetezve a levél fonákái részére is eljut a hatóanyag, így az ott rejtőzködő 

atkákat is elpusztítja. A készítmény az atkák minden fejlődési alakja (tojás-lárva-nimfa-kifejlett alak) ellen hatékonyan 

felhasználható. Számos hasznos, ragadozó szervezetet megkímél, és a méhekre nem veszélyes. 

ATKAÖLŐ PERMETEZŐSZER ALMÁBAN,  
KÖRTÉBEN SZŐLŐBEN ÉS VETŐMAG KUKORICÁBAN
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100 g

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA: 

Almában a szert előrejelzésre alapozva kell kijuttatni tavasszal, a piros gyümölcsfa-takácsatka 60-70 %-os lárvakelésekor, illetve vegetációban, ha a levelenkénti atkaszám 
eléri az átlagos 2- 3 mozgó alakot. A készítmény hosszú hatástartamú. Levéltetvek ellen a védekezéseket rajzásmegfigyelés alapján a tavaszi nemzedékek ellen, illetve 
a nyár végén visszarepülő ivaros pár megjelenésekor kell elkezdeni.
Körtében körte-levélbolha ellen kora tavasszal az áttelelő kifejlett egyedek, illetve a fiatal L1-L2 lárváik ellen célszerű a védekezéseket irányítani. A kezelések idejét 
előrejelzés alapján és nem programszerűen javasolt elvégezni.
Szőlőben levélatka, takácsatka, gubacsatka ellen a kora tavaszi áttelelő nemzedék megjelenésekor, előrejelzésre alapozva, a rügygyapotos állapotot követően, az első 
lomblevelek megjelenésekor közvetlenül javasolt védekezni. A nyári nemzedék ellen célszerű júliusban védekezni, így megakadályozva a telelőre vonulást. Ez a kezelés 
a következő évi populációt is gyéríti. A nyári védekezéseknél a magasabb dózis alkalmazása indokolt.
Vetőmag előállító kukoricában károsító takácsatkák ellen a növényeken történő felszaporodásuk kezdetén kell a készítményt kipermetezni. A kártevő egyedszámát 
növényvizsgálattal kell előzetesen felmérni. A védekezéseket akkor kell elkezdeni, ha levelenként 2-3 mozgó alak található. Szükség szerint egy alkalommal javasolt 
megismételni a permetezést legkésőbb viaszérésig (BBCH 85).

Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  alma, körte, szőlő: 28 nap kukorica: előírás szerinti  
 felhasználás esetén nem szükséges 
Forgalmazási kategória:  0,25 kg feletti kiszerelések: I. forgalmi kategória
0,25 kg-os és annál kisebb kiszerelések:  II.. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:  Nem engedélyezett

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén található használati utasítást!

„A Pyranica 20 WP engedély tulajdonosa a Nihon Nohyaku Co. Ltd Japán

PYRANICA 20 WP FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz szükséges

10 liter permetléhez szükséges 
szer mennyiség (gramm)

szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

Alma takácsatkák, levéltetvek 0,25 1000-1500 3

Körte Körte levélbolha 0,75 1000-1500 8

Szőlő
takácsatkák,  
zőlőlevélatka,  
gubacsatka

0,25-0,5 800-100 3-5

Kukorica  
(vetőmag előállító kukorica)

takácsatkák 0,25-0,5 300-500 -
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

500 g/kg flonikamid

Hatóanyag csoport

Flonikamid az IRAC „29”, flonikamidok hatóanyagcsoport

Formuláció

WG (Vízoldható granulátum)

Engedélyszám

02.5/3453/3/2007. MgSzHK

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban

A Teppeki 50 WG hatóanyaga a flonikamid, egy új hatóanyagcsoport első tagja. A készítmény felszívódik, és csúcsi irányban, 

a növény fiatal hajtásai felé terjed. Transzlaminárisan, szisztemikusan és kontakt hatásmódban egyaránt hatékony. 

Hatása gyors. A levéltetű táplálkozása, és ezzel együtt a mézharmattermelés, vírusátvitel, és a szaporodás egy órán belül 

megszűnik, amint a kártevő érintkezik a szerrel külsőleg vagy a kezelt növény szívogatása során. A készítmény hatékony a 

levéltetvek minden fejlődési alakjára, lárvákra és kifejlett egyedekre. A készítmény más hatóanyaggal szemben rezisztens 

levéltetűfajokat is elpusztítja. A kártétel gyors megszűntetését követően a levéltetű csak néhány nap múlva pusztul el.

A Teppeki 50 WG kíméli a hasznos élő szervezeteket, elősegítvén ezzel a levéltetvek természetes ellenségeinek munkáját.

Egyedülálló

Szelektív
Hatékony

ROVARÖLŐ PERMETEZŐSZER LEVÉLTETVEK ELLEN

K
IS

Z
ER

EL
ÉS

...
...

...
...

...
...

140 g
0,5 kg
2 kg

Kultúra Károsító
Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Kezelések 
maximális 
száma

Két 
kezelés 
közt eltelt 
minimális 
időtartam

Utolsó kezelés 
időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva)

kalászosok (búza, 
árpa, rozs, zab, 

tritikálé)
levéltetű-fajok 0,14 300 1 -

bokrosodás vége 
- szemképződés 

(BBCH 29-71)

Burgonya levéltetű-fajok 0,16 300-400 1 -

1 leveles állapot ‒ 
első bimbók meg-

jelenése
(BBCH 11-51)

Vetőburgonya levéltetű-fajok 0,16 300-400 1 -
1 leveles állapot ‒ 5 

leveles állapot
(BBCH 10-15)

Almatermésűek 
(alma, körte, birs, 

naspolya)
levéltetű-fajok 0,14 800-1000 2 14 nap

hajtásnövekedés 
kezdete ‒ 50 %-os 
gyümölcsnagyság

(BBCH 31-75)

Őszibarack levéltetű-fajok 0,14 800-1000 2 14 nap

hajtásnövekedés 
kezdete ‒ 50 %-os 
gyümölcsnagyság

(BBCH 31-75)

Cseresznye,  
meggy, szilva

levéltetű-fajok 0,12-0,14 500-1200 2 21 nap

hajtásnövekedés 
kezdete ‒ 50 %-os 
gyümölcsnagyság

(BBCH 31-75)

Paprika (szabad-
földi és hajtatott)

levéltetű-fajok 0,12-0,14 500 1 -
ötleveles állapot 
- bogyófejlődés 

(BBCH 15-71)

Paradicsom  
(hajtatott)

levéltetű-fajok 0,10 500-1000 2 14 nap

ötleveles állapot- az 
első bogyó teljes 
kifejlődése (BBCH 

15-71)

Uborka (hajtatott) levéltetű-fajok 0,14 500-1000 2 14 nap

1 elsődleges oldalha-
jtás - az első termés 

teljes kifejlődése 
(BBCH 21-71)

R
o

va
rö

lő
 s

ze
re

k

125

TEPPEKI FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

ID1993_Belchim_Catalogus_2023_HU.indd   124-125ID1993_Belchim_Catalogus_2023_HU.indd   124-125 06/12/2022   10:14:2306/12/2022   10:14:23



JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

A védekezéseket almatermésűekben, őszibarackban, cseresznyében, meggyben és szilvában levéltetvek ellen, sárgatálas megfigyelés alapján, az 

első egyedek betelepülésekor, a tömeges felszaporodás előtt kell elvégezni. 

A készítmény hosszú hatástartammal rendelkezik, ezért a permetezést az esetleges újabb betelepedéskor célszerű megismételni. A készítménnyel 

tank-kombinációban olaj alapú készítmény vagy adjuváns használata nem javasolt. Erőteljes viaszos bevonattal rendelkező levéltetvek (pl. hamvas 

őszibarack-levéltetű) esetében a hatás fokozása céljából csak olajat nem tartalmazó tapadásfokozói használata engedélyezett. 

Szabadföldi és hajtatott paprikában egy vegetációs időszakban csak egy kezelés végezhető. A szükséges további kezeléseket más hatásmechanizmusú 

szerrel kell elvégezni.  

Hajtatott paradicsomban és hajtatott uborkában a levéltetvek (zöld őszibarack-levéltetű, uborkalevéltetű, üvegházi levéltetű) elleni védekezést 

az első kolóniák megjelenésekor javasolt elvégezni. Ennek időpontja a lombozat rendszeres vizuális megfigyelésével, valamint ragadós sárgalappal 

végzett csapdázással állapítható meg. A szükséges permetlé mennyiségét a lombozat méretének megfelelően kell megválasztani. 

Dísznövény kultúrákban a védekezéseket az első kolóniák megjelenésekor kell elkezdeni, és szükség szerint 1-2 alkalommal megismételni. 

Dísznövényfajokon előzetes fitotoxicitási vizsgálat elvégzése célszerű. 

Kalászosokban az első levéltetű telepek őszi megjelenésekor javasolt a védekezést megkezdeni a vírusátvitel megakadályozása érdekében. Tavasszal 

az első levéltetű kolóniák megjelenésekor javasolt elvégezni a permetezést.

Burgonyában, zöldborsóban, olajtökben, szabadföldi görögdinnyében, szabadföldi sárgadinnyében, valamint dohányban az első levéltetű 

telepek (kolóniák) megjelenésekor javasolt a védekezéseket megkezdeni.

Zöldborsóban és burgonyában egy tenyészidőszakon belül legfeljebb egyszer lehet kijuttatni a készítményt. 

Dohányban legfeljebb két alkalommal, 14 napos permetezési fordulóval lehet egy tenyészidőszakon belül kijuttatni a készítményt.

Olajtökben legfeljebb két alkalommal, 7 napos permetezési fordulóval lehet egy tenyészidőszakon belül kijuttatni a készítményt.

A permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, valamint az alkalmazott gép típusától függően kell megválasztani.  A készítménnyel tank-

kombinációban olaj alapú készítmény vagy adjuváns használata nem javasolt

Kiskerti felhasználáshoz: 1,5 g/ 10 liter víz

Zöldborsó (hüvely 
nélkül)

levéltetű-fajok 0,14 400-500 1 -

4 látható szárköz -  
a hüvelyek 50 %- 

a elérte a végleges 
nagyságot (BBCH 

34-75)

Dohány levéltetű-fajok 0,14 500-600 2 14 nap

négyleveles ál-
lapot - virágbimbók 
megjelenése (BBCH 

14-51)

Dísznövények 
(szabadföldi és 

hajtatott)
levéltetű-fajok 0,16 1000 2 14 nap nincs korlátozva

Dísznövények 
(hajtatott)

levéltetű-fajok 0,16 1000 3 14 nincs korlátozva

Olajtök levéltetű-fajok 0,16 600-1000 2 7

1 elsődleges oldal-
hajtás - termésérés 

kezdete (BBCH 
21-80)

Sárgadinnye, 
görögdinnye (sza-

badföldi)
levéltetű-fajok 0,1 400-1000 3 7-14

1 elsődleges oldal-
hajtás - termésérés 

kezdete (BBCH 
21-80)

Egyedülálló

Szelektív
Hatékony
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A Teppeki 50 WG gyártója és a termék tulajdonosa az ISK Biosciences Europe N.V., Belgium. 

 Egyedi hatásmód

 Széles hatásspektrum a levéltetvek ellen

 Hosszú hatástartam

 Kíméli a hasznos élőlényeket

Előnyei

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDEJE: 

Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória:  III. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:  Nem engedélyezett

Kultúra Nap

Kalászosok 28

Almatermésűek, szilva 21

őszibarack, cseresznye, meggy, zöldborsó (hüvely nélkül) 14

Paprika (szabadföldi, hajtatott) 5

paradicsom, uborka (hajtatott), olajtök 3

Görög és sárgadinnye (szabadföldi) 1

Burgonya (étkezési) 90

Dohány, vetőburgonya előírás szerinti felhasználás 
esetén nem szükséges
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TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

831 g/l, zsírsavak, C16-C18 telítetlen zsírsav, metil-észterek

Formuláció

emulzióképző koncentrátum (EC)

Engedélyszám

04.2/4283-1/2014 NÉBIH

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban

Tipo adalékanyaggal kijuttatott készítmények a forgalomba hozatali és felhasználási engedélyekben szereplő dózisban 

alkalmazhatók. Vegyük figyelembe, hogy a szulfonil-karbamid típusú készítmények hatásfokozó komponenst is 

tartalmazhatnak.

Az adalékanyag alkalmazásánál először a gyomirtó szert kell hozzáadni a permetléhez, ezt követően pedig folyamatos 

keverés mellett az adalékanyagot.

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

HATÁSFOKOZÓ KÉSZÍTMÉNY
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5 L

Kultúra Cél
Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Utolsó kezelés időpontja 
(fenológiához viszonyítva)

Őszi búza, őszi árpa, 
rozs, tritikálé

Hatásfokozás 1-2 200 - 250
bokrosodás végéig
(BBCH 29)

Kukorica Hatásfokozás 1-2 200 - 250
4-5 leveles állapot
(BBCH 14-15)

Cukorrépa Hatásfokozás 1-2 200 - 250
az alkalmazott herbicid
engedélyokirata alapján

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás, illetve a  
      készítménnyel együtt 
      alkalmazott növényvédő szer előírásai szerint.
Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap, illetve a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő  
      szer előírásai szerint
Forgalmazási kategória:    III. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:     Nem engedélyezett

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Felhasználható őszi kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikálé) és kukoricában szulfonilkarbamid, cukorrépában fenmedifam, metamitron és 

etofumezát hatóanyag tartalmú készítmények hatásfokozására 1,0-2,0 l/ha-os dózisban.

Őszi kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikálé) bokrosodás végéig, kukoricában a kultúrnövény 4-5 leveles, illetve a magról kelő gyomnövények 

3-4 leveles fejlettségénél alkalmazható.

TIPO FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

ID1993_Belchim_Catalogus_2023_HU.indd   130-131ID1993_Belchim_Catalogus_2023_HU.indd   130-131 06/12/2022   10:14:3206/12/2022   10:14:32



TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

250 g/l trinexapak-etil

Formuláció

emulzióképző koncentrátum (EC) 

Engedélyszám

04.2/143-2/2015 NÉBIH

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban

A TRIDUS hatóanyaga a ciklohexandionok közé tartozik, ami a növényi szövetekben fellépő megnyúlásért felelős 

gibberellinekre hat. A készítmény blokkolja az aktív gibberellin képződést, így a szár internódiumainak megnyúlása leáll. 

A kezelt növények szára rövidebb lesz, a szár sejtjeinek falai vastagabbak és erősebbek. A TRIDUS-t a növekedés korai 

fázisaiban kell alkalmazni a megdőlés megelőzése érdekében. A készítmény pozitívan hat a gyökérrendszer fejlődésére 

is, így a növények jobban rögzülnek a talajban, intenzívebbé válik a víz- és tápanyagfelvétel, ami végül pozitívan hathat 

a termés mennyiségére és minőségére.

 

NÖVEKEDÉS-SZABÁLYOZÓ 
KÉSZÍTMÉNY KALÁSZOSOKBAN

A Tridus azonos a Moxa 04.2/10133-2/2014 NÉBIH számon 

engedélyezett növekedésszabályozó permetezőszerrel.

Tridus a Globachem NV bejegyzett védjegye. E
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b
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Kultúra 
Szer
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Kezelés időpontja 
(fenológiai állapot szerint)

Őszi árpa 0,4 - 0,6 200 - 300

szárbaindulás - két szárcsomós állapot között 
(BBCH 30-32)

zászlóslevél megjelenése nyelvecske állapot,
kiterült zászlóslevél 

(BBCH 37-39)

Tavaszi árpa 0,5 200 - 300
szárbaindulás - két szárcsomós állapot között 

(BBCH 30-32)

Őszi búza 0,4 200 - 300
szárbaindulás – nyelvecske állapot, kiterült zászlóslevél

(BBCH 30-39)

Tavaszi búza 0,4 200 - 300
egy és két szárcsomós állapot – között

(BBCH 31-32)

Tritikálé, durumbúza,
rozs, zab

0,4 200 - 300
szárbaindulás - két szárcsomós állapot 

(BBCH 30-32)

Gyep (vetőmag) 0,8 200 - 300
szárbaindulás - egy szárcsomós állapot 

(BBCH 30-31)

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén   
      megadása nem szükséges 
Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap
Forgalmazási kategória:    II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás:     Nem engedélyezett

A készítmény kijuttatása kalászosokban az alábbiak szerint lehetséges:

Őszi árpában a kultúrnövény szárbaindulásától (BBCH 30) két szárcsomós állapotáig terjedő időszakban (BBCH 32) 0,4 l/ha mennyiségben, vagy a 

zászlóslevél megjelenésétől (BBCH 37) a zászlóslevél kiterüléséig terjedő időszakban (BBCH 39) 0,6 l/ha mennyiségben állománypermetezéssel, de a 

tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva.

Tavaszi árpában a kultúrnövény szárbaindulásától (BBCH 30) két szárcsomós állapotáig terjedő időszakban (BBCH 32) 0,5 l/ha mennyiségben, 

állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva.

Őszi búzában: a kultúrnövény szárbaindulásától (BBCH 30) a zászlóslevél kiterüléséig terjedő időszakban (BBCH 39) 0,4 l/ha mennyiségben, 

állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva.

Tavaszi búzában a kultúrnövény egy szárcsomós állapotától (BBCH 31) két szárcsomós állapotáig terjedő időszakban (BBCH 32) 0,4 l/ha mennyiségben, 

állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva.

Tritikáléban, durumbúzába, rozsban és zabban a kultúrnövény szárbaindulásától (BBCH 30) két szárcsomós állapotáig terjedő időszakban (BBCH 32) 0,4 

l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva.

Gyep (vetőmag előállítás) a kultúrnövény szárbaindulásától (BBCH 30) egy szárcsomós állapotáig terjedő időszakban (BBCH 31) 0,8 l/ha mennyiségben, 

állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva.

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb egy alkalommal használható!

A készítmény nem használható legeltetésre, vagy takarmánytermesztés céljából fenntartott gyep állományban!

5 LRTIDUS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A Tridus felhasználása nem javasolt, ha:

• gyenge, ritka az állomány,

• tápanyagban szegény a talaj,

• a terület víznyomásos,

• szárazságra hajló idő várható
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Technológiai gyomirtó permetezőszer csomag kalászosokban (10 hektár)

BAZOKA PLUS  FELHASZNÁLÁSA

Kultúra Károsító Csomag tartalma

Kijuttatáshoz szükséges

É.V.I. (nap)
Utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)

szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

Őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, 
rozs, zab, tritikálé

magról kelő kétszikű 
gyomnövények, mezei acat, 

Bazoka 750 WG 
2×100 gramm

Bazoka 750 WG  
20 g/ha

200-300
Az előírás szerinti felhasználás  
esetén előírása nem szükséges 

bokrosodás kezdetétől zászlós
levél megjelenéséig (BBCH 21-37),  

zab esetében 2 nóduszos
fejlettségig (BBCH 21-32)

Galgone 200 EC 
5 liter

Galgone 200 EC 
5 liter

200-300
Az előírás szerinti felhasználás  
esetén előírása nem szükséges 

2-3 leveles állapottóla kalászhányás 
kezdetéig (BBCH 12-51)

Őszi és tavaszi kalászosokban a készítményt tavasszal a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől (őszi kalászosokban a fagyok megszűnését követően), a zászlós levél megjelenéséig (zab esetében 2 nóduszos fejlettségig) kell kijuttatni. Figyeljünk a gyomnövények 
fenológiájára, mely kijuttatás idején szik és valódi 2-4 levél között legyen. Ragadós galaj (Galium aparine) esetében annak 2-3 levélörvös állapotában, mezei acat (Cirsium arvense) ellen pedig tőlevélrózsás állapotában kell a kezelést végrehajtani.

Napraforgó árvakelés Ragadós galaj Apró szulák
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Gyomirtó permetezőszer csomag kukoricában (5 és 10 hektáros csomag)

BOTIGA EXTRA + KAMBA 480 FELHASZNÁLÁSA

Kultúra Károsító Csomag tartalma

Kijuttatáshoz szükséges

É.V.I. (nap)
Utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)

szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

Kukorica 
(takarmány)

magról kelő és évelő egy és 
kétszikűek ellen

Botiga 1,0 l/ha 250-300
Az előírás szerinti felhasználás esetén 

előírása nem szükséges 

kukorica 3-6 leveles
fejlettségekor (BBCH 13-16)Samson MAX 6 OD 0,7 - 0,75 l/ha 250-300 56

Kamba 480 SL 0,5 l/ha 250-300
Az előírás szerinti felhasználás esetén 

előírása nem szükséges 

A Botiga Extra + Kamba gyűjtőcsomag kijuttatását a kukorica 3-6 leveles állapota közötti időszakában javasoljuk. A kezelést a gyomok fejlettségéhez kell igazítani. A kétszikű gyomnövények 2-4 leveles az egyszikűek 1-3 leveles – gyökérváltás előtti – állapotban legyenek. 
Az évelő egyszikűek átlagos magassága 10-15 cm legyen a kezelés idején.
Száraz időjárás esetén a gyomirtó hatás 3-4 kg/ha nitrogén tartalmú műtrágyával fokozható.

5 HEKTÁROS CSOMAG

Termék neve Kiszerelés Mennyisége a csomagban

Botiga 5 literes 5 liter

Samson MAX 6 OD 1 literes 4 liter

Kamba 480 SL 1 literes 2 liter

+

10 HEKTÁROS CSOMAG

Termék neve Kiszerelés Mennyisége a csomagban

Botiga 5 literes 10 liter

Samson MAX 6 OD 5 literes 5 liter

Samson MAX 6 OD 1 literes 2 liter

Kamba 480 SL 5 literes 5 liter
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TECHNOLÓGIAI AJÁNLATUNK KALÁSZOSOKBAN

00 21-29 3010-12 13 5550 656131 3732 39 9277BBCH

2,7 - 4 l/ha 2,7 - 4 l/ha

0,25 l/ha 0,25 l/ha

0,4-0,6 l/ha

Gombabetegségek

Rovar kártevők

Szárszilárdítás

Gyomirtás

Ősz Tavasz

1,0-1,25/ha

145

0,375 l/ha
Cyperfor 100 EC

Duo

140 g/ha

1,0 l/ha

0,33-0,65 l/ha

AZT 250 SC 

®

0,75 - 1,0 l/ha

0,8-1,0 l/ha

0,5 l/ha

1,0 l/ha
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TERMÉK AJÁNLATUNK KUKORICÁBAN

Atkák ellen (vetőmag előállítás)

Gyomirtás

2,0-6,0 l/ha

00BBCH 03 05 10 11 12 13 14 15 16 30-39 51-69 71-89
147

0,75-1,5 l/ha

0,5-0,75 l/ha

Dicavel SL®

0,5-0,6 l/ha

0,5-0,6 l/ha

0,25-0,5 kg/ha

0,67-1,0 l/ha

+
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TECHNOLÓGIAI AJÁNLATUNK NAPRAFORGÓBANSunflower
BBCH stages

Sowing BBCH00 BBCH10 BBCH12 BBCH14 BBCH18 BBCH59 BBCH61 BBCH65

00BBCH 10 11 12 13 14 60 71 77 89

TECHNOLÓGIAI AJÁNLATUNK SZÓJÁBAN

2-3 l/ha

0,7-2,5 l/ha

2-3 l/ha

Gyomnövények

Gyomnövények

0,7-2,5 l/ha

149

ID1993_Belchim_Catalogus_2023_HU.indd   148-149ID1993_Belchim_Catalogus_2023_HU.indd   148-149 06/12/2022   10:14:5406/12/2022   10:14:54



Ősz Tavasz

0,7-1,0 l/ha

1 l/ha

TECHNOLÓGIAI AJÁNLATUNK REPCÉBEN

1,5-1,875 l/ha

2-2,25 l/ha

Gyomirtás

Regulátorozás,  
Gomba betegségek

Rovar kártevők

0,375 l/ha

Cyperfor 100 EC

0,4-2,5 l/ha 0,3-0,35 l/ha

151

BBCH 80-9050333014-1811-13 701000-09 60 65

AZT 250 SC 

®

0,8 - 1 l/ha

0,375 l/ha

Cyperfor 100 EC

0,3 - 0,6 l/ha
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TECHNOLÓGIAI AJÁNLATUNK SZŐLŐBEN

Peronoszpóra és szürkepenész ellen

Gyomnövények

Fás betegségek

Lisztharmat ellen

Szürkepenész ellen

Atkák ellen

200 g/ha

150-200 g/ha

2-6 l/ha

0,3-0,5 kg/ha

153

0,25-0,3 l/ha

0,3-0,5 kg/ha

BBCH 00 BBCH 01 BBCH 05 BBCH 07 BBCH 12 BBCH 13 BBCH 19 BBCH 53 BBCH 57 BBCH 61 BBCH 69 BBCH 71 BBCH 73 BBCH 75 BBCH 79 BBCH 81 BBCH 85

Badge SC  1,5-2,5 l/ha

1,5-4 l/ha

2 kg /ha

2 kg /ha

1,5 l /ha

0,25 kg /ha

0,25-0,3 l/ha

0,4 l/ha

1,5 l/ha

Max 2 kg /ha
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TECHNOLÓGIAI AJÁNLATUNK BURGONYÁBAN

20 3011-1310 40 50BBCH 0-9 60 66 68 69 80 91 93 97

1,5 kg/t
®Csávázás

Burgonyavész és 
alternária ellen 

Gyomirtás

Levéltetvek ellen

1-1,5 l/ha

3-4 l/ha

0,4 l/ha

Badge SC 2,5 l/ha

0,7-2,0 l/ha

Badge SC 2,5 l/ha

0,4 l/ha

0,8-1,0 l/ha

0,5 l/ha

0,25 kg/ha + partner

0,25 kg/ha + partner

160 g/ha
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TERMÉKAJÁNLATUNK ALMTERMÉSŰEKBEN

Levéltetvek

Atkák, körte levélbolha 

Lisztharmat, varasodás

Gyomnövények

Baktériumos 
és gombás 
betegségek

Varasodás

2-6 l/ha

2,6 l/haBadge SC

140 g/ha 140 g/ha

00 09 5310 55 56 59 65 69

71 74 81 8578 00

00 09 5310 55 56 59 65 69

71 74 81 8578 00

157

3,5 l/ha

®

250 EC 0,25 l/ha

2,6 l/haBadge SC

0,3-0,4 l/ha 0,3-0,4 l/ha

0,5-1 l/ha0,25-0,75 kg/ha
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TERÜLETI KÉPVISELŐINK

A kiadvány tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos szaktanácsadásnak. A kiadványban nem 
szerepel az egyes készítményekre vonatkozó valamennyi előírás. Kérjük, a termékek használata előtt 
mindig olvassa el és kövesse a növényvédő szer csomagolásán található felhasználási javaslatokat és 
biztonsági utasításokat.

159

RÉGIÓVEZETŐ
Pest és Bács-Kiskun megye (kertészeti kultúrák)
Bodó Péter  Tel.: +36 30/ 507-79-63
e-mail: peter.bodo@certisbelchim.com

Vas, Zala és Veszprém megye
Sándor András  Tel.: +36 30/ 085-52-36
e-mail: andras.sandor@certisbelchim.com

Fejér, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye

Somogy és Baranya megye
Ömböli Árpád  Tel.: +36 30/ 705-91-70
e-mail: arpad.omboli@certisbelchim.com

Pest, Bács-Kiskun (szántóföldi kultúrák) és Tolna megye  
(szántóföldi és kertészeti kultúrák) 
Varga Gábor  Tel.: +36 30/ 138-68-16
e-mail: gabor.varga@certisbelchim.com

Csongrád - Csanád és Békés megye
Hatala Ákos  Tel.: +36 30/ 462-09-39
e-mail: akos.hatala@certisbelchim.com

Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Szilágyi Gergő  Tel.: +36 30/ 855-93-92
e-mail: gergo.szilagyi@certisbelchim.com

Borsod-Abaúj-Zemplén – Kelet, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Csonka Gergely Tel.: +36 30/ 781-24-28
e-mail: gergely.csonka@certisbelchim.com

Borsod-Abaúj-Zemplén –Nyugat, Nógrád és Heves megye
Tóth Tamás  Tel.: + 36 30/ 184-53-71
e-mail: toth.tamas@certisbelchim.com
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1: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és tarlókezelésre használható                    
2: Csak állománykezelésre használható                 
3: Csak gabonafuzárium elleni védekezésre használható                    
4: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és állományszárításra, hidas traktorral kijuttatva használható                    
5: Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható                    
6: Repcében kizárólag őszi kijuttatással használható  

A BELCHIM CROP PROTECTION KFT ÁLTAL FORGALMAZOTT  KÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZHATÓSÁGA 2023. ÉVI AKG PROGRAMOKBAN.
A TÁBLÁZAT A 2022.11.30. ÁLLAPOTOT MUTATJA, KÉRJÜK KISÉRJE FIGYELEMMEL A VÁLTOZÁSOKAT!

7: Egy tenyészidőszakban legfeljebb egy alkalommal használható, körte-levélbolha ellen két alkalommal  
8: Egy tenyészidőszakban legfeljebb két alkalommal használható  
9: Drosophila suzukii elleni védekezésre további egy alkalommal használható (mindösszesen két alkalommal egy tenyészidőben)  
10: Dióban Rhagoletis completa elleni védekezésre további egy alkalommal használható (mindösszesen két alkalommal egy tenyészidőben)  

Jelmagyarázat

Felhasználható

Korlátozottan felhasználható

Tilos
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Horizontális szántó tematikus 
előíráscsoport Erózió-érzékeny 
szántó tematikus előíráscsoport 

Belvíz-érzékeny szántó tematikus 
előíráscsoport Aszály-érzékeny 

szántó  tematikus előíráscsoport

Kalászosok 1

Kukorica 4

Ipari növények 4

Zöldségfélék

Egyéb növények

MTÉT túzokvédelmi szántó 
tematikus előíráscsoport

Kalászosok 1

Kukorica 4

Ipari növények 4

Zöldségfélék 1

Egyéb növények 1

MTÉT Alföldi madárvédelmi 
szántó tematikus előíráscsoport

Kalászosok

Kukorica

Ipari növények

Zöldségfélék

Egyéb növények

MTÉT Hegy- és dombvidéki 
madárvédelmi szántó tematikus 

előíráscsoport

Kalászosok

Kukorica

Ipari növények

Zöldségfélék

Egyéb növények

MTÉT Kék vércse-védelmi szántó 
tematikus előíráscsoport

Kalászosok

Kukorica

Ipari növények

Zöldségfélék

Egyéb növények

Horizontális ültetvény

Almatermésűek

Csonthéjas és héjas

Bogyósok

Szőlő
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Belchim Crop Protection Hungary Kft.
Jagelló út 14, 1124 Budapest   |   Tel: + 36 15 775 284   |   Fax: + 36 15 775 285
Email: Info-hu@belchim.com   |   www.belchim.hu
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