
HATÓANYAG-TARTALOM: 25 g/l deltametrin + 25% piperonil-butoxid (PBO)

FORMULÁCIÓ: emulzióképző-koncentrátum (EC)

FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: 1 nap. 
A kezelés jól szellőző helyiségben történjen! A kezelést követő 1 napig 
tilos védőfelszerelés nélkül a kezelőhelyiségbe, illetve a kezelt tételt tartal-
mazó raktárba belépni. Jól látható helyre figyelmeztető táblát/táblákat kell 
kihelyezni, amin fel kell tüntetni, hogy mikor jár le a munkaegészségügyi 
várakozási idő és pontosan melyik kezelőhelyiségre, raktárra vonatkozik 
a belépési tilalom. Visszatérést megelőzően a kezelt terményt tartalmazó 
helyiséget ki kell szellőztetni!

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
A előírás szerinti kezelés esetén nem szükséges

FELHASZNÁLÁSA

A betárolásra szánt tételeket legfeljebb egyszer lehet kezelni a készítménnyel!

A készítményt a tárolás tervezett időtartamától, továbbá a tárolási körülmények-
től függően kell adagolni. A 10 ml/t dózis egyenletes felvitellel, jó minőségű tá-
rolóban, szakszerűen kezelt terményen 6-10 hónap hatástartamú. Az előbbiek 
hiányosságaiból eredően a hatástartam ennél rövidebb lehet, ezért a kezelt ter-
ményt a kezeléstől számított 3-4 hónap múlva ‒ s ettől kezdve az akkor tapasztalt 
növény-egészségügyi helyzetnek megfelelő gyakorisággal ‒ ellenőriznünk kell. Az 
ismételt ellenőrzés különösen fontos akkor, ha a tárolt termény lisztbogár-fajokkal 
fertőzött. A felhasználásra engedélyezett nagyobb adag (20 ml/t) hatástartama 
hosszabb, szakszerű felvitel és kiváló tárolási körülmények mellett megközelítően 
1 év. A tárolt termény kártevőmentességét a kezelést követő 4-5. hónaptól kezd-
ve rendszeresen ellenőrizni szükséges. 
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... a termény tárolás során történő megóvása ugyancsak az ő feladatuk. A tárolás 
körülményeitől függően ugyanis rovarkártevők és gombabetegségek egyaránt fe-
nyegetik annak mennyiségét és minőségét. Ezért elemi érdekünk, hogy a szántó-
földön jelentős költséggel és energiaráfordítással megtermelt termények ne ma-
radjanak védelem nélkül a tárolás időszaka alatt sem. A védekezésre megelőző 
és kárelhárító módszerek állnak a rendelkezésünkre. A preventív terménykezelé-
ses technológia a rovarkártevők elleni védekezés megelőző jellegű alternatívája. 
Ekkor nem a már jelen lévő kártevők ellen védekezünk foszfor-hidrogén ható-
anyaggal történő gázosítással (kárelhárító módszer), hanem már a betároláskor 
igyekszünk hosszú távú védelmet biztosítani a terménynek. 

A PREVENTÍV TERMÉNYKEZELÉSES TECHNOLÓGIÁRÓL RÉSZLE- 
TESEBBEN

Milyen károkat okozhatnak a rovarkártevők a terményeinkben?
• táplálkozásuk során károsítják, fogyasztják a magokat, amelyek így mennyi-

ségi kárt szenvednek el.

• ürülékkel, levedlett lárvabőrrel és elhalt tetemekkel szennyezik a terményt, 
ami így minőségi kárt szenved el.

• szennyezésükkel gócok kialakulását teszik lehetővé a terményben. Ezek elő-
segítik a páralecsapódást, bennük a hőmérséklet emelkedik, amely körülmé-
nyek lehetővé teszik a raktári penészgombák megtelepedését. Ezek megje-
lenésére már 13%-os nedvességtartalom felett számítani lehet. Kedvezőtlen 
körülmények között egyes gombafajok (Aspergillus, Verticillium) a termény 
káros toxintartalmát növelik. A szennyeződések így mennyiségi és minőségi 
kárt egyaránt okoznak. 

• a vetőmagtételeknél a csíra megrágásával rontják a csírázóképességet, ami 
komoly minőségi problémát okoz. Kedvezőtlen esetben a tétel vetőmagként 
történő fémzárolását is lehetetlenné teszik.

A preventív terménykezeléses technológia eredményes használatához be kell tar-
tani bizonyos szabályokat, el kell végezni fontos teendőket. Csak ezek betartásá-
val tudunk hosszan tartó védelmet biztosítani a betárolt terménynek.

TEENDŐK BETÁROLÁS ELŐTT

• a tárolóteret alkalmassá kell tenni a termény fogadására. Ki kell javítani a 
falazaton, padlón lévő sérüléseket. Bár önmagában nem elegendő a falazat 
meszelése, de elvégzése segíthet a tárolótér kártevőmentesítésében. Elsőd-
leges fontosságú, hogy megakadályozzuk a termény nedvesedését, történ-
jen ez a padlózat felől, vagy beázás miatt a tető felől. A nedvesedés miatt 
kialakuló gócok az elsők, amelyekben a raktári kártevők megtelepednek.

• a sík tárolóteret vagy a silótornyot egyaránt alaposan ki kell takarítani. Az 
előző évi terménymaradványokat, a felgyülemlett port maradék nélkül el kell 
távolítani, még a magasban lévő szerkezeti elemekről is.  A takarításból nem 
maradhatnak ki a tárolótérben lévő gépészeti eszközök sem, az esetlegesen 
felgyülemlett port, terménymaradványt azokból is el kell távolítani.

• a rovarkártevők könnyen megfertőzhetik a betárolt terményt a raktáron kí-
vülről érkezve is. Ezért az előző évből visszamaradt terménymaradványokat, 
rostaaljat stb. a telep területéről is el kell távolítani. Az általános takarításnak 
ki kell terjednie a külső gépészeti eszközökre, aknákra stb. is. A betárolt ter-
mény megfertőződését késlelteti, ha a raktár ajtajai jól záródnak, az ablakok-
ra és szellőzőkre sűrű szövésű hálót szerelünk. 

• a kitakarított üres raktárat rovarölő szerrel kell kezelni. Nagyon fontos, hogy 
a falazatban vagy a padlóban lévő repedések, sérülések kezelése külön 
odafigyeléssel történjen. A rovarölő permetnek érnie kell a magasban lévő 
szerkezeti elemeket is. A kezelésre felhasználhatunk gázosodó hatású ro-
varölő hatóanyagot is (klórpirifosz), de ilyen esetben a raktár tömítettségét 
biztosítani kell a jó hatás eléréséhez. Megfelelő körülmények között a légteret 
foszforhidrogén-tartalmú készítménnyel is gázosíthatjuk. A jó hatás elérés-
hez elengedhetetlen a megfelelő tömítettség biztosítása, ahhoz hogy az előírt 
gázkoncentráció a kellő ideig fenntartható legyen. A foszforhidrogén-tartal-
mú gázosító szer felhasználását kizárólag egészségügyi gázmesteri képesí-
téssel rendelkező személy végezheti!

TEENDŐK A TERMÉNY PREVENTÍV KEZELÉSEKOR

A GrainPrevent preventív terménykezelő készítmény hatóanyaga kontakt hatás-
móddal rendelkezik. Ezért a jó hatékonyság elérése érdekében elengedhetetlen, 
hogy a kezelt meg felülete egyenletesen be legyen vonva a hatóanyaggal. Minden 
olyan körülmény, amely ezt rontja vagy megnehezíti, csökkenti a kezelés haté-
konyságát. 

Mik ezek a körülmények?
• a kezelt termény erősen szennyezett, poros, nem kellően tisztított, sok tört 

szemet tartalmaz
• a kezelt termény élő raktári kártevőket tartalmaz
• a permetező-rendszer nem megfelelő beállítása. A megfelelő magfedett-

ség eléréshez pontosan beállított permetezőegységre és szórófejekre van 
szükség, amelyek teljesítménye össze lett hangolva a kezelés helyén átfolyó 
terménymennyiséggel. Csak megfelelő mennyiségben kijuttatott permetlével 
lehet elérni a kívánt fedettséget. Ennek kulcsa a megfelelő vízmennyiség al-
kalmazása (1 l/tonna), valamint a jó szórófejállás (azok lehetőleg a terményá-
rammal szemben dolgozzanak). A kezelés helyét úgy kell a rendszerben 
megválasztani, hogy a termény mozgatása további keveredést tegyen lehe-
tővé, ami tovább javítja a felületen elért fedettséget. Lehetőség szerint minél 
több szórófejet kell alkalmazni a rendszerben. 

• a nem megfelelő kivitelezés miatt nem jut elegendő hatóanyag a mag felüle-
tére, így nem tud kialakulni a jó hatáshoz elengedhetetlen fedettség

TEENDŐK A TERMÉNY TÁROLÁSA ALATT

Bár a jól kivitelezett preventív kezelés tartós hatást biztosít, a kezelt terményt 
rendszeresen ellenőrizni kell. 

Mit értünk ez alatt?
• a kezelés időpontjától számított 3-4 hónap múlva el kell kezdeni a kezelt tétel 

ellenőrzését és azt a tapasztaltak függvényében időnként meg kell ismételni
• a termény ellenőrzésekor vizsgálni kell a termény hőmérsékletét. A tétel hő-

mérsékletének esetleges emelkedése szinte biztosan rovarfertőzöttségre 
utal. A mérést minden esetben lehetőleg a falak vagy tartóoszlopok mellett 
kezdjük meg. 

• a tárolt tétel átjárásakor figyeljünk az esetleges gócok kialakulására, a ter-
mény felnedvesedésének vagy beázásának jeleire. A tárolóban terjengő do-
hos szag mindenképpen legyen figyelmeztető jel.

• rendszeresen ellenőrizni kell a termény rovarfertőzöttségét. Ez történhet 
csapdák alkalmazásával, vagy mintavétellel. Csapdázás esetén jó haté-
konysággal használhatók a mechanikus csapdák (szonda, szondacsapda) 
a zsuzsokok és gabonabogarak ellen, míg a molykártevők ellen szintetikus 
feromonokat tartalmazók. A rostálásos mintavétel során igyekezzünk több 
helyről, eltérő mélységből vett mintákat ellenőrizni. 

A termény védelmét szolgáló technológiánk megválasztásakor figyelembe kell 
venni, hogy a preventív kezeléses védekezési mód csak olyan helyen alkalmaz-
ható eredményesen, ahol meg tudjuk akadályozni a rovarkártevők hozzáférését 
a terményhez. Ahol ezt nem tudjuk biztosítani, ott ennek a technológiának az 
előnyeit nem tudjuk kihasználni. Kedvező esetben azonban a preventív termény-
kezelés nagyon jó eszköz lehet a gazdálkodók számára a terményük hosszú tá-
von történő problémamentes megóvására.

A HATÓANYAGOKRÓL

DELTAMETRIN: 
a hatóanyag szintetikus piretroid, amely hatását kontakt módon fejti, a kártevők 
idegrendszerére hatva. Bár tartós fény hatására bomlik, fénytől elzárt felülete-
ken hosszan megtartja hatását. 

PIPERONIL-BUTOXID (PBO): 
szintetikus hatóanyag, amelyet a mezőgazdaságban a rovarölő készítmények 
hatásának fokozására alkalmaznak. Önmagában rovarölő hatása nincs, de gá-
tolja az aktív hatóanyagok lebontásért felelős enzimek működését a célszerve-
zetekben. Segítségével nő a készítmények hatásfoka és csökken a rezisztencia 
kialakulásának valószínűsége. 

A GrainPrevent a termények betároláskor történő kezelésével - az alkalmazott 
dózis függvényében – hosszan tartó védelmet biztosít a legtöbb raktári kártevő 
ellen.

A HATÁSSPEKTRUMBA TARTOZÓ KÁRTEVŐK
• Fogasnyakú gabonabogár (Oryzaephilus surinamensis)
• Gabona csuklyásszú (Rhyzopertha dominica) 
• Gabonazsuzsok (Sitophilus granarius)  
• Készletmoly (Ephestia elutella)
• Kis lisztbogár (Tribolium confusum)   
• Lisztmoly (Ephestia kuehniella)
• Mezei gabonamoly (Sitotroga cerealella)
• Nagy lisztbogár (Tribolium molitor)   
• Raktári gabonamoly (Nemapogon granellus)
• Rizszsuzsok (Sitophilus oryzae)   
• Vörösbarna lapos-gabonabogár (Cryptolestes ferrugineus)

Gabonazsuzsok
 (Sitophilus granarius)

Fogasnyakú gabonabogár
 (Oryzaephilus surinamensis)

Kis lisztbogár
 (Tribolium confusum)

A szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodók munkája 

nem ér véget a betakarítással...
 (A GrainPrevent rovarölő szer azonos a 04.2/1682-1/2017 NÉBIH számon engedélyezett Granprotec rovarölő szerrel.)

KULTÚRA A KEZELÉSEK ÉVENKÉNTI
 MAXIMÁLIS SZÁMA DÓZIS PERMETLÉ KEZELÉS IDEJE 

(fenológiai állapot szerint)

Árpa, tritikále, rozs, zab, 
kukorica, köles, cirok 1 10-20 ml/tonna 

szemtermés
1000 ml/tonna 
szemtermés

mag
(BBCH 00)

GrainPrevent
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