Biológiai védelem
a gombák okozta fás betegségek
ellen szőlőben és oltványiskolában
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Bevezetés
A szőlőtermesztés egyik legfenyegetőbb jelensége a korai tőkeelhalás és a nyomában kialakuló évrőlévre növekvő tőkehiány” (Lehoczky János, 1984)
A szőlők gombás eredetű fás betegségei (Grape Trunk Diseases-GTD), régóta ismertek, szinte
egyidősek a szőlőművelés történetével. Ezek a betegségek évszázadok óta egyre súlyosabb gazdasági
problémát jelentenek a világ szőlő-borágazatában.
A szőlőtőkék gombák által okozott fás betegségei (Grapevine Trunk Diseases-GTD) (esca, feketekordonkar
elhalás, eutípás rák, fehérkorhadás és a gyökérbetegségek) a krónikus betegségcsoportba tartoznak.
A beteg szőlő fás részeiről eddig beazonosított 84 gombafaj közül 64 fertőzőképessége bizonyított.
Jelentős gazdasági (mennyiségi és minőségi) kárt és lassú vagy gyors leromlást, korai tőkepusztulást
okozhatnak akár már fiatal 1-4 éves és az idősebb ültetvényekben.
A krónikus betegségekkel fertőzött tőkék száma drámaian gyarapszik világszerte!
A komplex etiológiájú betegségek esetén nincsenek specifikus, egyedi tünetek. A leromlás szindróma:
olyan nem specifikus tünetek összessége, amelyek eltérő ököszisztémában, fafajtól függetlenül
nagymértékű hasonlóságot mutatnak. A kórokozó gombák nem fajspecifikusak, a kórfolyamat gyakran
több éves, a tünetmegjelenés hektikus ezért nehéz diagnosztizálni, és védekezni ellenük.
A gombás eredetű fertőzések egyik fontos kiindulópontja a metszési sebek felülete. Számunkra
ez fontos tény, mivel az általunk javasolt védelem a kórokozók bejutásának megakadályozására
összpontosít.
Fontos kihangsúlyozni hogy a védekezési stratégiáknak mindig megelőzőnek kell lenniük különösen
ezen betegségekkel szemben.
Köszönetnyílvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani dr. Dula Bencéné kertészmérnök, és növényvédelmi
mikológusnak, a kiadvány szakmai részében nyújtott támogatásához és segítségéhez.
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A szőlőtőkék korai
leromlását és
pusztulását kiváltó
legfontosabb
gombás betegségek
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Szőlőben fellépő gombás eredetű fás betegségek (Grapevine Trunk Diseaes-GDT)
ESCA krónikus levéltünete

ESCA apoplexiás tünete

A szőlő botrioszfériás
betegségének tünete levélen
(Botryosphaeria obtusa)

ESCA tünete a fürtön

Fiatal növények betegségei
(<8-10 év alatt)

Idős ültetvények betegségei
(>8-10 év felett)

Betegségek:

Betegségek:

•

•

A szőlő botrioszfériás
betegségének tünete
a szőlőtőkén

Barna szövetcsíkoltság:

Valódi ESCA:

Phaeomoniella chlamydospora

Phaeomoniella chlamydospora

Phaeoacremonium spp.

Phaeoacremonium spp.
Cadophora luteo-olivacea

•

Petri betegség:

Fomitiporia mediterranea

Phaeomoniella chlamydospora
Phaeoacremonium spp.

•

Cadophora luteo-olivacea

Fekete kordonkarelhalás:
Botriosphaeria spp.
Neofusicoccum spp.

éz

ia

Diplodia spp.
Lasidiplodia spp.

Eutypa lata a
kordonkarban

Cylindrocladiella spp.
Dactylonectria spp.

•

Eutipás rák:

Ilyonectria spp.

Euthypa lata

Neonectria spp.

Eutypella spp.

Thelonectria spp.

Ácaros de los cítricos
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Eutypa lata okozta
rendellenes hajtásnövekedés

Feketelábúság betegség:
Campylocarpon spp.
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Az ESCA a szőlőműveléssel egy idős, valódi betegség komplex,
melynek 4 fázisa van:

ESCA TÜNETI FÁZISAI
Phaeomoniella chlamydospora | Phaeoacremonium spp. | Bazídiumos gombák
Tünetek
Fertőzés forrása
Terjedés
Fertőzés

KRÓNIKUS
TÜNET

AKUT
TÜNET

KRÓNIKUS TÜNET
LEVÉLTÜNET

SÚLYOS TÜNET
APOPLEXIA, GUTAÜTÉS

ELHALT FERTŐTÖTT
NÖVÉNY
Phaeomoniella chlamydospora
Phaeoacremonium spp.
Bazídiumos gombák

Toxinok

FERTŐZÖTT NÖVÉNYI
MARADVÁNYOK
Gyökér, növényi részek

TERMŐTESTEK
KIALAKULÁSA

FERTŐZÉS A
SZÁLLÍTÓSZÖVETBEN (XILÉM)

TALAJ

FÁS RÉSZEK FEHÉR
KORHADÁSA

FERTŐZÉS GYÖKÉREN
KERESZTŰL
Fiatal szaporítóanyag

FERTŐZŐDÉS
METSZÉSI
FELÜLETEKEN
BAZIDIÓSPÓRÁK, ASZKOSPÓRÁK,
KONÍDIUMOK SZÓRÓDÁSA
Szél, eső, ízeltlábúak útján

SPÓRA CSÍRÁZÁS

1, Barna szövetcsíkoltság
Oltványiskolában nevelt növényeken jelentkezik.
Tünetek:
- Külső tünet nem látható a növényen.
- Csak belső faszöveti barna-fekete hosszanti csíkoltság,
keresztmetszetben apró fekete foltok láthatók.
- A bélrész körül gumiszerű, sötét váladék látható.
2, Petri betegség
Fiatal (1-8 éves) ültetvényekben jelentkezik.
Tünetek:
- Csökött növényfejlődés, gyengén klorotikus levélszín.
- Belső szövetek elváltozása: sötét bélrész, fekete foltok vagy gyűrű a
bél körül, gumiszerű sötét váladék.
3, Fiatal ESCA (a szőlő levélcsíkoltsága)
Már 2-4 éves szőlőben is megjelenhet.
Tünetek:
- Ebben a tüneti fázisban jelennek meg először az un. tipikus esca
tünetek- apró, elszórt klorotikus foltok és a „tigriscsíkoltság”.
- A faszöveti tünetek megegyeznek a Petri betegségnél leírtakkal,
de már nagyobb kiterjedésű a fertőzés.
4, Valódi ESCA
Ez a tünet együttes leggyakrabban idősebb termő és alanytőkéken
jelentkezik, amikor egyazon tőkén jelen van a két edénynyaláb
betegséget okozó gomba levéltünete, és a farontó gomba
(Fomitiporia mediterranea) által okozott fehérkorhadás, mely
kizárólag metszési sebeken keresztűl fertőz.
Tünetek:
Krónikus tünetek:
- A szőlő levelein „tigriscsíkoltság” foltok és levélszéli nekrózis látható.
- A bogyókon barna, lilás-fekete, foltos elszíneződés un. himlőfoltok
találhatók.
- A fás részekben a barnás elszíneződés mellett, különböző mértékű
fehér korhadás is jelen lehet.
Akut tünetek:
- A betegség végső fázisban a tőkéken lévő levélzet, hajtások és
fürtök elhervadnak, elszáradnak, ami részleges vagy teljes „gutaütés
szerű” hirtelen tőkepusztulással járhat.

Az illusztrációkat YC Estudio Creativo készítette 2018-ban, a mikroszkópikus piknídiumfotókat F. Hallen (ARC Infruitec, Dél-Afrika) készítette, David Gramaje (ICVV La Rioja) és
Vivaros Villanueva közreműködésével.
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FEKETE KORDONKARELHALÁS
Botriosphaeria spp.
Fekete kordonkarelhalás
(Black Dead Arm, BDA)

FERTŐZŐTT
SZÁRMARADVÁNYOK

RÉSZLEGES
KORDOKAR ELSZÁRADÁS

TERMŐTESTEK KIALAKULÁSA
Piknídiumok és
Pszeudotéciumok

FERTŐZÖTT NÖVÉNY
Részleges nekrózis

Fertőzés forrása

Fertőzés

Terjedés

Botriosphaeria spp.
Neofusicoccum spp.
Diplodia spp,
Lasidiplodia spp.

Igen gyakori fiatal kordonművelésű szőlőkben,
és oltványokon is előfordulhat!

ELHALT FERTŐTÖTT
NÖVÉNY

Tünetek

Kórokozók:

Tünetek:
- Levéltünetei is nagyon hasonlítanak az ESCA
levéltüneteihez.
- Fás részekben hosszanti lefutású szövetbarnulás,
elhalás látható, ami miatt vessző, kordonkar és
tőkepusztulás következhet be.
- A bogyókon az esca-hoz hasonlatos himlőfoltok
jelenhetnek meg.

SPÓRÁK CSÍRÁZÁSA

ASZKOSPÓRÁK ÉS KONÍDIUMOK
SZÓRÓDÁSA
Szél, eső, ízeltlábúak útján

Az illusztrációkat YC Estudio Creativo készítette 2018-ban, a mikroszkópikus
piknídium-fotókat és betegség tüneteket J.R. Úrbez-Torres (Agriculture
and Agri-Food, Kanada) készítette, David Gramaje (ICVV La Rioja és Vivaros
Villanueva közreműködésével.

METSZÉSI SEBEKEN
(természetes úton vagy a
metszési munka során)
13
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EUTÍPÁS RÁK
Eutipa lata és Eutypella spp.

Eutípás rák
ELHALT FERTŐTÖTT NÖVÉNY

ELSÁRGULÓ HAJTÁSOK
TŐKE RÉSZLEGES VAGY
TELJES ELSZÁRADÁSA

Kórokozók:
TERMŐTESTEK KIALAKULÁSA
Peritéciumok

FERTŐZÖTT NÖVÉNY
Részleges nekrózis

Tünetek

Fertőzés forrása

Fertőzés

Terjedés

Nedves körülmények
között

ASZKOSPÓRÁK SZÓRÓDÁSA
Szél, eső, ízeltlábúak útján
ASZKOSPÓRÁK
CSÍRÁZÁSA

Az illusztrációkat YC Estudio Creativo készítette 2018-ban,
a betegség tüneteIT M.R. Sosnowski (SARDI, Ausztrália)
készítette, David Gramaje (ICVV La Rioja) és Vivaros
Villanueva közreműködésével.

Euthypa lata, Eutypella spp.

Idősebb ültetvényekben fordul elő, de egyre
gyakoribb fiatalkorú 4-6 éves szőlőkben is.
- Sebzéseken, sérüléseken keresztül fertőz.
- Hosszan lappang a szőlőben, mert a
kórfolyamat igen lassú.
- Részleges kordonkar elhalást és rákos sebet
okoz.
- A kambium és a háncsszövet elérése után
jelennek meg az első tünetek.
Tipikus tünet:
A beteg fás részeken fejlődő, növekedésben
erősen visszamaradó, csökött, apró, sápadt,
sárguló, abortálódott levelű hajtások jelennek
meg. Amennyiben a szövetelhalás átöleli a törzs,
vagy kordonkar teljes keresztmetszetét, a beteg
rész feletti tőkerész teljesen elhal, és végül
kordonkar elhalás és rákos seb keletkezhet.
A fertőzés jellemzően felülről lefelé halad, ezért
az egészséges részig (fehér faszövetig) történő
visszametszéssel, amputálással eltávolítható a
fertőzött tőkerész, így új kordonkar vagy törzs
nevelhető.

METSZÉSI SEBEKEN KERESZTŰL
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Védekezési
lehetőségek
gombás eredetű fás
betegségek ellen
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Ajánlások gombás eredetű fás betegségek ellen

Ajánlások gombás eredetű fás betegségek ellen

A tudomány jelenlegi álláspontja és információja szerint nincsenek gyógyító hatással rendelkező
kémiai termékek a szőlők fás betegségeit okozó gombák ellen. Mindig egészséges szaporító
anyagokból kell kiindulni, és megelőző termesztési gyakorlatokat kell végrehajtani annak
érdekében, hogy az ültetvényeink hosszú ideig szolgálják ki igényeinket.

A szőlőben a fás betegségeket okozó gombák legtöbb esetben a metszési sebeken keresztűl
jutnak be a növénybe.

Ültetvényekben kiültetés után:
Ajánlások oltványiskolák esetében:
• Mindig egészséges szaporító anyagot használjunk az oltványiskolában:
- Az alany és nemes megfelelő vastagsága. (átmérő szerinti osztályozás)
- Jól begyógyult bazális kallusz megléte.
- A gyökerek egyenletes eloszlása.
- Hibátlan metszési felületek készítése.
- Egységes és hibátlan viaszborítás.
• Kiültetéskor szem előtt tartandó körülmények:
- A talaj megfelelő hőmérséklete.
- A növények sérülésének elkerülése kiültetéskor.
- Győződjön meg arról, hogy a gyökerek lefelé állnak.

• Nyáron jelölje meg az betegség tüneteit mutató szőlőt, hogy télen ezen növények legyenek
utoljára metszve.
• A metszéseket száraz időben célszerű elvégezni. Eső vagy havazás után várjunk 4 napot a
metszés folytatásával ammenyiben van rá lehetőségünk.
• Közvetlenül a metszés után zárja le a metszési sebeket az erre alkalmazható készítmények
valamelyikével. Különösen fontos hogy a vastag metszfelületek le legyenek zárva, hogy
megnehezítse a gombák spóráinak bejutását a növénybe.
• Javasolt a metszőollók fertőtlenítése minden megmetszett szőlőtőke után, mert azokkal is
terjeszthetjük a spórákat.
• A metszeni kívánt vesszőket legalább 5-10 cm-es magas csonkot hagyva vágjuk vissza, ezzel is
csökkenthetjük a betegségek kordonkarba történő gyors bejutását.
• A metszési során keletkező nyesedéket el kell távolítani az ültevényből és meg kell semmisíteni,
vagy legalább 10 cm mélyre be kell dolgozni a talajba. A sorközben maradt metszési nyesedék
veszélyes, mert a fás betegségeket okozó gombák túlélését biztosítja így folyamatos fertőzési
forrásként szolgál az ültetvényben.

• Ne ültessük el a minőségileg kifogásolható növényeket.

Ácaros de los cítricos

- Kerüljük a tömörített és /
vagy nagyon elárasztott talajokba történő kiültetést.
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Megelőzési stratégiák a szőlő fás betegségei ellen

Beteg tőkék
eltávolítása

Biofungicidek
használata

Egészséges
szaporítóanyag
használata

FÁS
BETEGSÉGEK

Megelőzési stratégiák gombás eredetű fás betegségek ellen

Számos bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a fás betegségeket kiváltó kórokozó
gombák megtalálhatók az alany és csapvesszők felszínén, a metszőollókon, oltási folyamat
során használt eszközökön. Ezen bizonyítékok alátámasztják azt az általános véleményt,
hogy a kórokozó(k) már kiültetés idején a növényben vannak/lehetnek. A fertőzés
forrása legtöbb esetben a fertőzött szaporítóanyag, de természetesen a kiültetés után is
bejuthatnak a kórokozó gombaspórák a növényekbe a metszési sebeken keresztül.
Oltás
minősége

Mivel a beteg növények nem gyógyíthatók, ezért a védekezés kulcsa a megelőzés a
szaporítóanyagelőállítás során, majd az új fertőzések megakadályozása a kiültetés utáni
metszési sebek kezelésével.

Ebben a megelőzésben adhat segítséget a Trichoderma atroviride SC1 törzset tartalmazó
Vintec biológiai növényvédő szer alkalmazása.
Helyes tápanyaggazdálkodás

Metszések ideje,
módja és minősége

Biológiai gombaölő szerek használata csak egy része integrált védelemnek!
A legbiztosabb védelem érdekében kombinálni és alkalmazni kell a
rendelkezünkre álló megoldásokat!
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A termék
bemutatása
Megelőző védelem az ESCA a Petri-betegség,
a Fekete kordonkar elhalás és az Eutípás rák ellen.
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Természetes eredetű gombaölő szer

Hatásmód

Védelem + Hatékonyság

1 - Kolonizáció a metszési sebeken

A Vintec a Trichoderma atroviride specifikus "SC1" törzsét tartalmazza,
mely ezidáig az egyetlen törzs, amely fás növényi részekről lett izolálva.

Az SC1 törzs gyorsabban növekszik, mint a kórokozók, és megakadályozza azok fejlődését.

Az SC1 törzs spórái vízzel érintkezve kicsíráznak és a megtelepednek a metszési sebeken. A
friss sebek olyan tápanyagokban gazdagok, mint például a cellulóz, amelyet tápanyagként
felhasználva elősegítik az SC1 fejlődését.

2 - Behatolás a metszési sebekbe
Az SC1 törzs fejlődő micéliuma nagyon gyorsan behatol a metszési sebekbe, és sűrűn átszövi
az első centimétereit a sebnek. Ezáltal lezárja a felületet a többi kórokozó előtt. A szőlő védelmét erősíti az SC1 törzs túlsúlya.

3 - Lítikus enzimek termelése
Miután az SC1 törzs megtelepedett a felületen, lítikus enzimeket, például cellulázokat és proteázokat kezd termelni. Ezek az enzimek lebontják a fa felületén található kórokozók spóráit
és micéliumait.

A metszési sebek védelme

Características

A metszési sebek lassan gyógyulnak, ami ideális
fertőzési lehetőséget biztosíthat a fás részeket
támadó gombák számára.
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Természetes eredetű gombaölő szer

Magas hatóanyag koncentráció

Védelem + Gyorsaság

Különböző kereskedelmi termékek Trichoderma spp. tartalma CFU / g-ban
(telepképző egység)

A Vintec 1 × 1010 élő Trichoderma atroviride SC1 törzs spóráját
tartalmazza grammonként.
A magas koncentráció miatt gyorsan kolonizálja a metszési sebeket.

Versenytárs 1
3 × 107

Versenytárs 2
1 × 108

Vintec®
1 × 1010

Características

Optimális összetételű készítmény
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SC1: Az ellenálló törzs

SC1: Az ellenálló törzs

Kolonizációs képesség különböző hőmérsékleteken

kolonizáltság (%)

100%

A Trichoderma atroviride SC1 tőrzs növekedési eréje különböző pH értékeken
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pH3
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2 nappal a metszési seb kezelése után a
növényeket a izolációs kamrába helyezzük

60%

(10 ° C-on, illetve 2 ° C-on 1 hétig)
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A Trichoderma atroviride SC1 spórák életképessége vízben különböző hőmérsékleten
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5°C
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Persistencia

20%
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Természetes eredetű gombaölő szer

FRAC besorolás alapján a Trichoderma atroviride
SC1 tőrzs egyedi hatásmechanizmussal
rendelkezik (külön csoportba tartozik)

Védelem + Biztonság

zdálkodásb
a
g
an
io

Jelen pilanatban a Vintec az egyetlen Trichoderma tartalmú készítmény,
melyet növényvédő szerként engedélyeztek.

asználha
h
l
e
f
tó
is

Hatásmód

BM:
Többféle
hatásmóddal
rendelkező
biológiai
anyagok

Hatás mód

Csoport
neve

Kémiai
csoport

Elnevezés

Megjegyzés

FRAC kód

többféle hatás a
sejtfalra vagy
a membrán
transzporterekre; kelátképző hatás

polipeptid
(növényi
kivonatból)

polipeptid
(lektin)

kivonat
csillagfürt
szikleveléből

Rezisztencia
nem ismert
jelenleg

BM01

versengés,
mikoparazitizmus, antibiózis, lítikus
enzimek és
indukált
rezisztencia

mikrobiológiai
(Trichoderma
spp.)

Trichoderma
atrovitride
SC1 törzs

Rezisztencia
nem ismert
jelenleg

BM02

Trichoderma spp. és
képződött
metabolitok

Características

B
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Természetes eredetű gombaölő szer

Védelem + Könnyű használat

Védelem + Biztonság

Vízben diszpergálható granulátum (WG) formulációjú készítmény,
mely használatra kész. Nem kell áztatni.

Biztonságos a felhasználóra, környezetre és a fogyasztókra.

Características

Természetes eredetű gombaölő szer
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Hatékonysági
vizsgálatok
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Demonstrációs kísérletek

Demonstrációs kísérletek

(Magyarország, 2014-2018)

(Magyarország, 2014-2018)

0,25 db
elhalt

3 db
levéltünet

96,75 db
egészséges

Vintec hatásának vizsgálata fiatal
ültevényben metszés után kijuttatva.
(Balatonboglár, Királyleányka fajta, öt éves tartamvizsgálat)

Kiindulási állapot
0,5 db
elhalt

0,5 db
levéltünet

99 db
egészséges

100 tőkére vetítve

5 évvel később

n
tle
e
l
ze
Ke
0,25 db
elhalt

100 tőkére vetítve

75 %-al kevesebb fertőzött
tőke volt a Vintec-el kezelt
parcellában

0,47 db
levéltünet

99,28 db
egészséges

Vin
a m tec
ets kez
zé elé
su s
tán

100 tőkére vetítve
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Több éves
hatékonysági
vizsgálatok
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Vintec vizsgálata oltányiskolában és ültetvényben

A kísérlet eredménye

A Valenciumi Műszaki Egyetem Mediterrán Agrárerdészeti Intézetének fitopatogén gombák kutatócsoportjával
együttműködve végzett 3 éves tanulmány eredményei.

2015: 3 kezelés az oltványiskolában

2016: A telepítés éve (Arcis-Requena ültetvény)

Csökkent a fertőzés mértéke a szaporítóanyagokban
az oltványiskolai folyamatok során.

A gombás eredetű fertőzésekre gyakorolt hatékonysága az
eltelepítés után a kezelést követő 1 év elteltével is kimutatható.

CÉLKITŰZÉSEK:

•
•

A Trichoderma atroviride SC1 törzset tartalmazó VINTEC a szőlő fás részeit megbetegítő gombakórokozók
fertőzésének csökkentésére gyakorolt hatékonyságának értékelése oltványiskolában, a szaporítóanyag előállítás
különböző folyamatai során felhasználva.
A Trichoderma atroviride SC1 törzset tartalmazó VINTEC biológiai készítmény hatékonyságának és hatástartamának vizsgálata szőlőültetvényben, metszés utáni sebkezelésre alkalmazva.

		
		

Az eredményeket az egyes
szakaszok elemzésével kaptuk:

20%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

0%

BOT
Kezeletlen

Oltás helye

PETRI

BF

Trichoderma SC1

BOT
Kezeletlen

PETRI

BF

Trichoderma SC1

2017: Az első kezelés metszés után
A telepítés utáni 2. évi, metszés utáni sebkezeléssel megőrizhető, fenntartható a biológiai kezelés hatékonysága.

20%

15%

10%

Alany talpi része

Gyökér

BOT: Botrioszféirás kordonkarelhalás:

0%

BOT
Kezeletlen

PETRI

BF

Trichoderma SC1

PETRI: Petri betegség
BF: Feketelábúság

Características

5%
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Felhasználási
javaslat szőlőben
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Felhasználási javaslat szőlőültetvényekben

Felhasználási javaslat szőlőültetvényekben

Kijuttatandó dózis: 200 g/ha szőlőültetvényben
• Víz mennyisége 100 l/ha
• Metszési munkák után juttasuk ki

Az optimális hatékonyság érdekében
• A kijuttatás metszési sebekre irányuljon
• Olyan mennyiségű vizet használjon, amely lehetővé teszi az összes metszési seb bepermetezését
• A hőmérséklet érje el a 10°C-t napközben (minimum 5 óra időtartam)
• Vintec kijuttatása után 24 órán át csapadékmentes idő szükséges.
• Fagymentes idő legyen a kezelés napján és az azt követő éjszakán.

								Évente egy alkalommal

Vintec tárolása
6°

5°

5°

4°

4°

3°

3°

2°

2°

1°

1°

0°

0°

-1°

-1°

-2°

-2°

A tárolási hőmérséklet
+ 4 °C körül legyen
NE FAGYASSZUK!

°C
Háti permetező

Alagút permetező

Hagyományos légporlasztásos
permetező

A felbontott tasakot használjuk fel!

Efecto sobre minador de las hojas







Kijuttatási lehetőségek

6°
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Felhasználási
javaslat
oltványiskolában
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Felhasználási javaslat

Vintec hatása az oltványok fejlődésére

Vintec 3 alkalommal történő felhasználása javasolt az oltványiskolában
1. alkalom: Az alany és oltóvesszők (oltócsapok)
kitárolás utáni, oltás előtti előáztatásos
felületkezelése.

Nemes

Alany

Csak vízben

Fűrészporral

Dózis: 200 g/100 l víz
Időtartam: 1-5 óra, az alkalmazott
technológia függvényében

2. alkalom: Előhajtatáskor az oltványok betárolása
után a hajtató közeg beöntözése.
Dózis: 200 g/100 l víz

Kezeletlen

Kezeletlen

3. alkalom: Kiiskolázás előtt a talpi rész beáztatása
a sérült gyökerek védelmére.
Időtartam: 10 perc

Tapolca, 2017

Conclusiones

Dózis: 200 g/100 l víz
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Jegyzet
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A kiadvány tájékoztató jellegű információkat tartalmaz.
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Felhasználás előtt figyelmesen olvassa el a terméken szereplő cimkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasitást!

Belchim Crop Protection Hungary Kft.
Jagelló út 14 | 1124 Budapest | Tel: +36 15 775 284 | Fax: +36 15 775 285 | info-hu@belchim.com | www.belchim.hu
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