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A Győztes Technológia

szürkepenész ellen
paradicsomban
Kísérleti eredmények
Kémiai versenytárs
Vintec 10g/hL

A természet Önnek dolgozik

Organikus
versenytárs
Vintec hatékonyan védi
az egész
paradicsomot (termés, levél, szár)

Vintec hasonló hatékonyságot mutatott a kísérletekben mint a kémiai referencia készítmény.
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A kísérlet természetes körülmények között volt
beállítva.

Hatékonyság (%)
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szürkepenész ellen paradicsomban

Vintec hatékonyan megvédte a
paradicsomot szürkepenész ellen.
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 Kémiai versenytárs
 Vintec 10g/hL
Kémiai referencia termék (5 kísérlet)
 Organikus versenytárs
Vintec 10 g/100 l (5 kísérlet)
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Termés (3 kísérlet,
Levél
nem volt organikus versenytárs) (2 kísérlet)

Szár
(2 kísérlet)
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A kísérletben szereplő termékek 7 nappal a mesterséges szürkepenész
fertőzés előtt voltak kijuttatva.
Eredmény: Vintec hosszú, akár 21 napig tartó hatékonyságot mutatott.
 Vintec megelőző jelleggel kijuttatva képes hatékony védelmet
biztosítani. Használja 10 g/100 l víz dózisban kijuttatva.
 Kémiai referencia termék (5 kísérlet)
 Vintec 10 g/100 l (5 kísérlet)

Hatékonyság (%)

Meggyőző tartamhatás
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7 nap

Vintec növeli a hatékonyságot
szürkepenész ellen, ha beilleszjük a
kémiai kezelési programba.
Hatékony szürkepenész elleni kémiai termék kijuttatása
után alkalmazott Vintec növeli mindkét termék
hatékonyságát.

 Kémiai készítmény
 Kémiai készitmény, majd Vintec

Hatékonyság (%)

Chemical botryticide

14 nap

21 nap

Chemical followed by Vintec
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Fertőzés
gyakorisága

Fertőzés
súlyossága

Fertőzés
gyakorisága

Fertőzés
súlyossága

Jó keverhetőségi tulajdonságok

Szavatossági idő és felhasználás

A Vintec kompatibilis számos gömbaölő és rovarölő szerrel.
A Vintec keverhető és tank kombinációban kijuttatható
például réz készítményekkel (hidroxid, oxiklorid és
bordói keverék), kénnel, ciazofamid, boszkalid, fluopiram
hatóanyagtartalmú készítményekkel. Ugyanakkor a Vintec
érzékeny a strobilurinokra, triazolokra és a mankocebre.
További keverhetőségi információkért forduljon helyi
tanácsadójához.

∞ A felbontatlan Vintec 6 hónapig tárolható legfeljebb 20 °
C-on, és 2 évig hűtőszekrényben, 4 ° C körül. Felbontott
terméket használjuk fel, ne tároljuk.
∞ A Vintec a permetezőtartályba adása után közvetlenül
felhasználható (nincs szükség hidratálási időre).
∞ Sem a víz kémhatása, sem a víz hőmérséklete sem
befolyásolja a Vintec hatékonyságát.
Tegye a Vintec-et a tartályába, és védje meg a termését.
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A növényvédő szereket biztonságosan kell felhasználni!
Felhasználás előtt mindig olvassa el a terméken szereplő címkét és
használati útmutatót és tartsa be a felhasználásra vonatkozó utasításokat.
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A Győztes Technológia

szürkepenész ellen
paradicsomban
Új innovatív termék szürkepenész ellen

Több eltérő hatásmód: Vintec több helyen ható gombaölöszer

• Nincs szermaradék, nincs MRL
• Reziszencia managment
• Erőteljes több pontú hatásmód
• Jó keverhetőségi tulajdonságok
• Biotermesztésben is felhasználható

Az kipermetezett Vintec kolóniákat képez a kezelt felületen, lebontva az ott lévő maradék tápanyagokat, és elfoglalja azt a
helyet, amelyet a szürkepenész is használhat.
Ezután az trichoderma gomba (SC1) molekulákat és enzimeket termel és juttat a környezetébe, mely anyagok jelenléte nem
kedvez a szürkepenész fejlődésének. (Antibiózis) Ha a szürkepenész még mindig próbál fejlődni, a tricoderma gomba (SC1)
parazitálja és elfogyasztja.
 A Vintec-t megelőzően kell permetezni, hogy minden hatásmódját kihasználjuk.
 A Vintec számos előnyt nyújt a kémiai készítményekkel szemben.

1. Antagonista hatás
= nincs hely a szürkepenésznek

Vintec termékjellemzői
Hatóanyag:
Koncentráció:
Formuláció:
Hatásmód:
Felhasználható:
Kórokozó:
Dózis:
Forgalmi kategória:
É.V.I:
M.V.I:
Engedélyszám:

A TERMÉSZET ÖNNEK DOLGOZIK

Trichoderma atroviride SC1 törzs
1013 spóra/kg
vízben diszpergálható granulátum (WG)
több hatáshelyen ható mikroorganizmus (FRAC kód: BM02)
Paradicsom (hajtatás)
Szürkepenész
5-10 g/100 l víz, maximum 150 g/ha
II. forgalmi kategória
előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás
esetén nem szükséges
0 nap (száradásig)
6300/2876-1/2020 NÉBIH

Vintec javasolt felhasználása

Hatásmód

2. Antibiózis
= mérgező terület a
szürkepenésznek

3, Parazitizmus
= a szürkepenész táplálék
az SC1 gombának

4. Patogenitás csökkentése
= SC1 gomba csökkenti a
szürkepenész agresszivitását

A képeken az SC1 gomba által benőtt szürkepenész látható.

Alkalmazza a Vintec-et megelőző jelleggel, mielőtt a szürkepenész láthatóvá válna,
hogy profitáljon a hatásmódok teljes skálájából és biztosítsa a legjobb hatékonyságot.

< Az SC1 gomba kezdi átszőni a szürkepenészt.

Kinagyítva látható, hogy az
SC1 gomba hifája körbeveszi
a kórokozó hifáját.

< Az SC1 gomba nőtt a szürkepenészen.

BBCH 21

BBCH 89
Nincs MRL

A Vintec parazitálja a szürkepenészt.

10 g/100 l víz
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