
TERMÉKISMERTETŐ 2019



Tartalom
GOMBAÖLŐ SZEREK  
 BordoMet DG  4.
 CuproMet-OH 6.
 Manzate 75 DF 8.
 SolfoMet 10.
 Ventus 12.

GYOMIRTÓ SZEREK 
 Beetup Compact  14.
 Beetup Trio 15.
 Betasana SC 16.
 Bettix WG 17.
 Troy 480 18.
 Viking 700 SC 19.
 Vivendi 200 20.

HATÁSFOKOZÓ ANYAGOK 
 AD Contact  22.
 Solar Plus 23.

BIOSTIMULÁTOROK 
 Asahi SL  24.

TERMÉSNÖVELŐ ANYAGOK 
 Aloy Mg + S 26.
 Aloy Kalászos 28. 
 Kemppi 29. 
 NHDelta Ca 30.

EGYÉB ANYAGOK
 Agroclean Liquid 32.
 Arrest 33.

TERMÉNYKEZELÉS ANYAGAI
 Quickphos 34.
 GrainPrevent 36.

Nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor 2017. júliusában, a növényvédőszer-iparág és 
az egész agrárium eddigi talán legviharosabb, legháborgóbb időszakában megalakí-
tottuk az Agrometry Kft-t.

A szakmában eltöltött több mint két évtized tapasztalata adta a bátorságot, hogy 
talán sikerülni fog, a multi-környezet valósága pedig az iránytűt, hogy mit szabad 
tenni, mit nem szabad megtenni, mit szeretnénk mi, és mit szeretnének a partnerek.
Célunk nagyon egyszerű. Felépíteni egy kis csapatot, nyugodt és élhető körülmé-
nyek között, visszatérni a gyökerekhez, ahol a szakma a lényeg, és csak az számít, 
hogy mit szeretne a vevő (legyen az felhasználó, vagy kereskedő) és ehhez miben 
tudunk mi hozzájárulni. Olyan kapcsolatot fenntartani a partnereinkkel, ami nem csak 
az egyik fél számára előnyös. Bizalom, kiszámíthatóság, korrektség.

Az út göröngyösen indul (mint mindig), a „fegyverzet” (értsd termékkör) döcögve 
gyarapszik, nem mindig az ideális irányban és összetételben, de töretlenül hiszünk 
benne, hogy az irány jó, a cél helyes. Akkor meg mi baj lehet?

 Herpai Sándor
	 				ügyvezető

2. 3.



Gombaölő permetezőszer cukorrépa, gyümölcskultúrák, szőlő és zöldségfélék gombás és 
baktériumos megbetegedései elleni védekezésre.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítményt az almatermésű (alma, körte, birs, naspolya) kul-
túrákban a baktériumos és gombás eredetű betegségek ellen (va-
rasodás, monília, ágelhalás, stb.) a tavaszi és az őszi időszakban, 
lemosó permetezés formájában javasolt kijuttatni. A tűzelhalás és 
varasodás ellen megelőző jelleggel, rügyfakadástól zöldbimbós 
állapot végéig, 2-3 alkalommal kell védekezni. A kezeléseket 7-10 
napos gyakorisággal, nagy permetlémennyiséggel végezzük. A 
termés viaszosodását követően a készítmény zárópermetezésre 
újból felhasználható a rézérzékenység, a perzselési veszély figye-
lembevételével. A faiskolai alany-, csemete- és oltvány-kertekben 
a tűzelhalás elleni védekezéseket a fertőzést megelőző időszak-
ban kell elkezdeni. A fertőzési helyzet ismeretében a permete-
zéseket 14 naponként, 2-3 alkalommal, 300-400 l/ha permetlé 
felhasználásával célszerű elvégezni. 

Őszibarackban tafrinás levélfodrosodás és ágelhalás, kajsziban 
apiognomónia, ágelhalások és levéllyukacsosodás ellen a lemo-
só permetezéseket rügyfakadástól a piros bimbós stádium vé-
géig lehet folytatni, 2-3 alkalommal, 10-14 napos ismétlésben. A 
piros bimbós stádium után az őszibarackfajták rézérzékenysége 
miatt a készítmény további felhasználása nem megengedett. A 
baktériumos és gombás eredetű ágelhalás ellen a kezeléseket 
ősszel, a lombhullás kezdetén javasolt folytatni. 

Szilvában, cseresznyében és meggyben a gombás betegségek 
(levéllyukacsosodás, monília stb.) ellen fehérbimbós állapotban 

és virágzás kezdetén lehet eredményesen védekezni. A baktéri-
umos és gombás eredetű ágelhalások ellen a kezeléseket lomb-
hullástól célszerű végezni. 

Szőlőben a peronoszpóra elleni kezeléseket az előrejelzésre ala-
pozva, preventíven kell elkezdeni, általában a hajtások 20-25 cm-
es állapotában. A kezeléseket a fertőzés alakulása szerint 7-14 
naponként javasolt ismételni. Járványos körülmények között a 
permetezéseket 7 naponkénti gyakorisággal kell végezni. Sző-
lőorbánc ellen - amennyiben a kezdeti fertőzések kialakultak - a 
védekezéseket már 3-4 leveles állapotban célszerű elkezdeni, 
majd a peronoszpóra elleni kezelésekkel egyidejűleg folytatni. 

Zöldségfélékben (paprika, paradicsom, kabakosok, bab, 
borsó, hagyma) a baktériumos és gombás betegségek ellen 
(lisztharmat kivételével) a kezeléseket az előrejelzés ismeretében, 
preventíven kell elkezdeni, és a fertőzés alakulása szerint 2-3 al-
kalommal, 7-14 naponként célszerű ismételni. Járványos körül-
mények között - különösen a paprikafélékben - a védekezések 
számát további 2-3 kezeléssel javasolt növelni. 

Hagymában, babban és borsóban a permetlé megfelelő tapa-
dása érdekében nedvesítőszer hozzáadása szükséges. 

Burgonyában a permetezéseket előrejelzésre alapozva, preven- 
tív jelleggel kell kezdeni, majd a fertőzési veszély alakulásától füg-
gően, 7-12 naponként meg kell ismételni. 

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES

SZER (KG/HA) VÍZ (L/HA)

Őszibarack levélfodrosodás, levéllyukacsosodás, baktériumos és gom-
bás eredetű ágelhalások 5,0 1000

Szilva, meggy, cseresznye, kajszi baktériumos betegségek, levéllyukacsosodás, monília, 
vörösfoltosság, apiognomóniás levélfoltosság 5,0 800-1500

Almatermésűek baktériumos ágelhalás, tűzelhalás, gombás betegségek 5,0 500-1500

Szőlő peronoszpóra, szőlőorbánc 4,0-5,0 1000

Zöldségfélék baktériumos és gombás betegségek: fitoftóra, alternária, 
aszkohita, peronoszpóra, rozsda (kivéve lisztharmat) 4,0-5,0 400-1000

Burgonya burgonyavész, alternáriás levélfoltosság 4,0-5,0 400-600

Cukorrépa gombás levélbetegségek (kivéve lisztharmat) 4,0-5,0 400-600

Cukorrépában a levélbetegségek ellen az első védekezéseket 
megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor 
meg kell kezdeni, majd a továbbiakban az időjárási körülmények, 
illetve a járványhelyzet alakulásától függően 7-10 naponként ja-
vasolt megismételni.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK
A készítmény hatóanyaga elsősorban kontakt módon fejti ki hatá-
sát, így a kijuttatásnál biztosítani kell az egyenletes fedettséget a 
kezelt növény felületén.

Folyékony növényvédő szerekkel (különös tekintettel az olajos 
formulációjúakra), valamint lombtrágyákkal történő együttes ki-
juttatásakor a tankkeverékbe először mindig a BordoMet DG ke-
rüljön, majd csak annak teljes feloldódása után adagoljuk a per-
metlébe a többi kombinációs partnert.

A BordoMet DG az ökológiai gazdálkodásban felhasználható, re-
gisztrált készítmény.

GOMBAÖLŐ 
SZEREK

GOMBAÖLŐ 
SZEREK

4. 5.

BordoMet DG
GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER A BORDOMET DG AZONOS A BORDÓMIX DG, 48133/1999 FVM SZÁMON ENGEDÉLYEZETT GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZERREL

HATÓANYAG-TARTALOM: 
200 g/kg bordói keverék 

(fémréztartalom 20 m/m%)

FORMULÁCIÓ: 
vízben diszpergálható 

granulátum (DG)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

III.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ

(nap)

KULTÚRA ÉVI

almatermésűek 10
csonthéjasok, cse-

megeszőlő, hagyma, 
cukorrépa

21

borszőlő 30
paprika, paradicsom, 

burgonya 7

kabakosok, zöldbab, 
zöldborsó 5



Gombaölő permetezőszer cukorrépa, gyümölcskultúrák, szőlő és zöldségfélék gombás és 
baktériumos megbetegedései elleni védekezésre.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény fás szárú növények esetében gombás és baktériu-
mos betegségek ellen, az őszi és tavaszi időszakban lemosó per-
metezés formájában, a nem nyugalmi időszakban, valamint lágy 
szárú növényeknél fertőzésveszély esetén preventív jelleggel, a 
fertőzési nyomástól függően 7-14 napos időközönként szükség 
szerint (legfeljebb 6 alkalommal) célszerű alkalmazni. 

Súlyos fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (7-10 napos) 
permetezési forduló alkalmazása ajánlott. Minden esetben töre-
kedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombo-
zat belsejében is. 

Folyékony növényvédő szerekkel (különös tekintettel az olajos 
formulációjúakra), valamint lombtrágyákkal történő együttes ki-
juttatásakor a tankkeverékbe először mindig a CuproMet-OH 
kerüljön, majd csak annak teljes feloldódása után adagoljuk a 
permetlébe a többi kombinációs partnert.

A CuproMet-OH az ökológiai gazdálkodásban felhasználható, re-
gisztrált készítmény.

GOMBAÖLŐ 
SZEREK

GOMBAÖLŐ 
SZEREK

6. 7.

CuproMet-OH
GOMBA- ÉS BAKTÉRIUMÖLŐ PERMETEZŐSZER

A CUPROMET-OH GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER AZONOS A 02.5/510/7/2009. MGSZHK SZÁMON ENGEDÉLYEZETT JOKER 77 WP 
GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZERREL

HATÓANYAG-TARTALOM: 
77% rézhidroxid 

(fémréztartalom 50 m/m%)

FORMULÁCIÓ: 
nedvesíthető por (WP)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

III.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ 

(nap)

KULTÚRA ÉVI

Cukkini, cukorrépa, 
cseresznye, dió,  

fekete bodza, fok-
hagyma, gesztenye, 
görögdinnye, kajszi-
barack, köszméte, 
mandula, meggy, 

mogyoró, őszibarack, 
ribiszke, sárgadinnye, 

sütőtök, szamóca, 
szeder, szilva, szőlő, 

uborka, vöröshagyma

21

Almatermésűek
(alma, körte, birs,

naspolya)
10

Bab, borsó, málna 5
Burgonya, paprika, 

paradicsom 7

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KEZELÉSEK 

MAXIMÁLIS 
SZÁMA

KÉT KEZELÉS 
KÖZTI MIN. 

IDŐTARTAM (NAP)

AZ UTOLSÓ KEZELÉS IDŐ-
PONTJA (FENOLÓGIÁHOZ 

VISZONYÍTVA)SZER (KG/HA) VÍZ (L/HA)

Szőlő peronoszpóra, orbánc virágzás előtt: 2,0
virágzás után: 3,0 800-1200 6 7 zsendülés

Almatermésűek 
(alma, körte, birs, naspolya)

baktériumos és gombás eredetű 
ágelhalás, egyéb gombabetegségek 

(kivéve lisztharmat)
2,0-3,0

800-1500 6 7 érés

tűzelhalás 3,0-4,0

Csonthéjasok:

őszibarack
baktériumos és gombás eredetű ágelha-

lás, levéllyukacsosodás, 
monília, apiognomónia, tafrina

2,0-3,0 800-1500 6 7

rügyfakadás

kajszibarack pirosbimbós állapot

cseresznye, meggy, szilva érés kezdete

Málna, szeder, ribiszke, 
köszméte, fekete bodza levél- és vesszőbetegségek 2,0-3,0 500-1500 6 7 színeződés kialakulása

Szamóca levélbetegségek 2,0-3,0 400-600 6 7 színeződés kezdete

Héjas gyümölcsűek (dió, mo-
gyoró, mandula, gesztenye)

baktériumos és gombás betegségek 
(kivéve lisztharmat) 2,0-3,0 800-1500 6 7 végső gyümölcsméret

Paprika, paradicsom baktériumos és gombás betegségek 
(kivéve lisztharmat) 2,0-3,0 400-800 6 7 érés kezdete

Uborka, cukkini baktériumos és gombás betegségek 
(kivéve lisztharmat) 2,0-3,0 400-800 6 7 termésnövekedés vége

Görögdinnye, sárgadinnye, 
sütőtök

baktériumos és gombás betegségek 
(kivéve lisztharmat) 2,0-3,0 400-800 6 7 termésnövekedés vége

Bab baktériumos betegségek, fenésedés, 
rozsda 2,0-3,0 400-600 6 7 érés

Borsó baktériumos betegség, aszkohita, 
peronoszpóra, rozsda 2,0-3,0 400-600 6 7 érés

Vöröshagyma, fokhagyma peronoszpóra 2,0-3,0 400-600 6 7 dőlés kezdete

Burgonya fitoftóra, alternária 2,0-3,0 400-600 6 7 levélszáradás

Cukorrépa cerkospóra, ramulária, fóma 2,0-3,0 300-600 6 7 levélszáradás



A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK
A készítmény hatóanyaga elsősorban kontakt módon fejti ki hatá-
sát, így a kijuttatásnál biztosítani kell az egyenletes fedettséget a 
kezelt növény felületén.

Csapadékos időben és öntözéses termesztésben az egymást 
követő kezeléseket, rövidebb permetezési fordulóval célszerű vé-
gezni. A permetlé mennyiségét a megadott értékhatárok között a 
növény lombozatának fejlettségétől függően kell meghatározni. 
Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfe-
dettség elérésére, még a lombozat belsejében is.

Folyékony növényvédő szerekkel (különös tekintettel az olajos 
formulációjúakra), valamint lombtrágyákkal történő együttes ki-
juttatásakor a tankkeverékbe először mindig a Manzate 75 DF 
kerüljön, majd csak annak teljes feloldódása után adagoljuk a 
permetlébe a többi kombinációs partnert.

Gombaölő permetezőszer egyes gyümölcs- és zöldségfélék, valamint a szőlő gombás megbe-
tegedései elleni védekezésre. 

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Almatermésűekben a kezeléseket az aszkospóra-szóródás 
időszakában, preventív módon célszerű elkezdeni, és a fertőzés 
erőssége alapján 10-14 naponkénti gyakorisággal szükséges 
folytatni. 

Őszibarackban, nektarinban, kajsziban, szilvában, cseresz-
nyében és meggyben tafrinás levélfodrosodás ellen a védeke-
zéseket rügyfakadáskor kell kezdeni, ezt követően 14 naponta 
ismételni. Moníliás virág- és hajtásfertőzés ellen a virágzás kez-
detén, fővirágzásban és virágzás végén célszerű permetezni. A 
készítmény tavasszal, hűvös időjárás esetén levéllyukacsosodás 
és rozsdabetegségek ellen is megfelelő védelmet nyújt. Moníliás 
gyümölcsrothadás ellen gyümölcsnövekedés alatt áztatásszerű 
védekezéssel, 14 naponkénti ismétléssel, valamint jégverést és 
vihart követően 12 órán belüli permetezéssel használható, a vára-
kozási idő szigorú betartásával. A további szükséges kezelésekre 
más hatóanyagcsoportba tartozó készítményeket kell használni. 

Szőlőben (bor-, csemege-) a készítményt a fertőzésveszélyes 
időszakban preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek meg-
jelenésekor célszerű kijuttatni, és a fertőzési nyomástól függően 
célszerű megismételni. Járványveszélyes időszakban 7, közepes 
fertőzési helyzet mellett 10, gyenge fertőzésnél 14 napos perme-
tezési forduló javasolt. 

Vörös-, fok- és mogyoróhagymában a védekezést előrejelzés 
alapján, preventíven kell elkezdeni, és a kezelést a fertőzési viszo-
nyoktól függően célszerű folytatni. A kijuttatás során a kultúrában 
nedvesítőszer használata javasolt. 

Burgonyában az első kezelést előrejelzés ismeretében a sorzá-
ródáskor kell elkezdeni és a fertőzési nyomás ismeretében kell 
megismételni. Járványveszélyes időszakban 7, közepes fertőzé-
si helyzet mellett 10, gyenge fertőzésnél 14 napos permetezési 
forduló javasolt. Alternáriás betegség ellen az első védekezések 
a virágzást követően az első kezdeti tünetek megjelenésekor ja-
vasolhatók. 

Paradicsomban, padlizsánban, paprikában előrejelzésre ala-
pozva, megelőző jelleggel vagy legkésőbb a kezdeti fertőzési 
tünetek megjelenésekor szükséges védekezni. Járványveszélyes 
és öntözött körülmények mellett 7, közepes fertőzésnél 10, gyen-
ge fertőzésnél 14 napos permetezési forduló ajánlott. 

Majorannában, tárkonyban és dohányban az első tünetek meg-
jelenésekor, illetve az időjárás alakulásától függően kell kijuttatni. 
Szükség esetén a kezelést 7-10 nap múlva meg lehet ismételni. 

GOMBAÖLŐ 
SZEREK

GOMBAÖLŐ 
SZEREK

8. 9.

Manzate 75 DF
GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER A MANZATE 75 DF MINDEN TEKINTETBEN AZONOS A VONDOZEB DG, 04.2/2813-1/2012. NÉBIH SZÁMON ENGEDÉLYEZETT KÉSZÍTMÉNNYEL

HATÓANYAG-TARTALOM: 
750 g/kg mankoceb

FORMULÁCIÓ: 
diszpergálható

granulátum (DF)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

III.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ 

(nap)

KULTÚRA ÉVI

Almatermésűek 
(alma, körte, birs, 

naspolya)
28

Őszibarack, 
nektarin, kajszi 30

Szilva, 
cseresznye, meggy 30

Szőlő (bor-, csemege) 56
Vöröshagyma, fok-
hagyma, mogyoró-

hagyma
28

Burgonya 7
Paprika, paradicsom, 

padlizsán 3

Majoranna, tárkony 7
Dohány 21

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KEZELÉSEK 

MAXIMÁLIS SZÁMA
KÉT KEZELÉS KÖZTI MIN. 

IDŐTARTAM (NAP)
AZ UTOLSÓ 
KEZELÉS 

FENOSTÁDIUMASZER (KG/HA) VÍZ (L/HA)

Almatermésűek 
(alma, körte, birs, naspolya)

varasodás, egyéb gombabeteg-
ségek (kivéve lisztharmat) 2,1 400-1500 4 10 fajtára jellemző színeződés kialakult 

(BBCH 85)

Őszibarack, nektarin, kajszi monília; gnomóniás, 
cilindrospóriumos levélfoltosság 2,1 500-1000 4 14 érés kezdete (BBCH 81)

Szilva, cseresznye, meggy monília, blumeriellás 
levélfoltosság, szilvarozsda 2,1 500-1000 4 10 70 %-os gyümölcsméret (BBCH 77)

Szőlő (bor-, csemege-) peronoszpóra, szőlőorbánc 2,1 200-1000 4 7 fürtzáródás (BBCH 78)

Vöröshagyma, fokhagyma, 
mogyoróhagyma peronoszpóra 2,1 200-600 4 7 levélszáradás (BBCH 49)

Burgonya burgonyavész, alternária 2,1 200-800 8 7 levélsárgulás kezdete (BBCH 91)

Paprika fenésedés 2,1 500-1000 4 7 40 %-os érés (BBCH 84)

Paradicsom, padlizsán paradicsomvész, alternária, 
szeptória 2,1 200-800 5 7 teljes érés (BBCH 89)

Majoranna alternária 2,1 200-800 4 7 végleges főhajtáshossz (BBCH 39)

Tárkony rozsdabetegség 2,1 200-800 4 7 végleges főhajtáshossz (BBCH 39)

Dohány peronoszpóra 2,1 400-600 4 7 levélfejlődés



A készítmény felhasználható egyes gombabetegségek, különösen a lisztharmat elleni védeke-
zésre.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény 25 0C felett - az esetleges perzselések elkerülése 
érdekében - nem alkalmazható!

Kalászosokban (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, 
zab, tritikále), kölesben és pohánkában a fertőzés mértékétől füg-
gően egy - három alkalommal szükséges védekezni. A permete-
zést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az 
első tünetek megjelenésekor – bokrosodás végén, szárbaindulás 
elején - kell megkezdeni és szükség esetén megismételni a ka-
lászhányás-virágzás idején.

Szőlőben (bor-, csemege-) lisztharmat ellen a kezeléseket elő-
rejelzésre alapozva preventíven kell elkezdeni, majd a fertőzés 
alakulása szerint 7-10 naponként szükség szerint megismételni. 
Melegebb, szárazabb időjárásnál alacsonyabb dózis, súlyos fer-
tőzésveszély esetén a magasabb dózis és a rövidebb (7 napos) 
permetezési forduló alkalmazása ajánlott. A szőlő intenzív fejlő-
dési szakaszában a készítmény felhasználható a felszívódó sze-
rek kontakt kiegészítőjeként.

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) a permetezést 
egérfül állapotban kell megkezdeni és 7-14 naponként, a fertőzé-
si nyomástól függően célszerű megismételni.

Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kajszi) 
a permetezés az első levelek kiemelkedésétől megkezdhető és 
7-10 naponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű meg-
ismételni.

Bogyósokban (köszméte, piros- és feketeribiszke, szamóca, 
málna, szeder, bodza, áfonya, csipkebogyó) rügypattanást köve-
tően virágzás előtt, a lisztharmat primer tüneteinek blokkolására 
1-2 alkalommal kell védekezni, a magasabb dózis felhasználá-
sával. A tenyészidőszak további részében a fertőzés erősségétől 
függően válasszuk meg a dózist.

Cukorrépában lisztharmat ellen a kezelést a fertőzés megjele-
nésekor célszerű végrehajtani, amely fertőzésveszély fennállása 
esetén háromszor megismételhető.

Lencse, csicseriborsó, és lóbab kultúrákban a permetezéseket 
megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor 
kell megkezdeni, majd szükség esetén 10-14 nap múlva megis-
mételni.

Az engedélyezett zöldségfélékben, gyógy- és fűszernövények-
ben, továbbá mogyoróban, földimogyoróban, kenderben, 
olajretekben, valamint közterületi díszfák és díszcserjékben 
a kezelést a fertőzés megjelenésekor célszerű végrehajtani, és 
annak mértékétől függően többször megismételhető. A szer al-
kalmazásakor figyelemmel kell lenni egyes növényfajták kénér-
zékenységére.
Az engedélyezett szőlő, almatermésű, csonthéjas és kabakos 
kultúrákban a készítmény atkák gyérítésére is alkalmas.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK
A készítmény hatóanyaga elsősorban kontakt módon fejti ki hatá-
sát, így a kijuttatásnál biztosítani kell az egyenletes fedettséget a 
kezelt növény felületén.
Folyékony növényvédő szerekkel (különös tekintettel az olajos 
formulációjúakra), valamint lombtrágyákkal történő együttes ki-
juttatásakor a tankkeverékbe először mindig a SolfoMet kerüljön, 
majd csak annak teljes feloldódása után adagoljuk a permetlébe 
a többi kombinációs partnert.
A SolfoMet az ökológiai gazdálkodásban felhasználható, regiszt-
rált készítmény.

GOMBAÖLŐ 
SZEREK

10. 11.

SolfoMet 
GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER

HATÓANYAG-TARTALOM: 
800 g/kg kén

FORMULÁCIÓ: 
vízben diszpergálható 

granulátum (WG)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

III.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ:

előírás szerinti 
felhasználás esetén 

nem szükséges.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ 

SZÜKSÉGES
KEZELÉSEK 
MAXIMÁLIS 

SZÁMA

KÉT KEZELÉS 
KÖZTI MIN. 
IDŐTARTAM 

(NAP)

AZ UTOLSÓ 
KEZELÉS FENOSTÁDIUMA

SZER (KG/HA) VÍZ (L/HA)
Kalászosok (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi 

árpa, rozs, zab,tritikále) köles, pohánka lisztharmat 5,0-7,5 200-400 3 7 5 mellékhajtásos állapottól (BBCH 25) - 
virágzás végéig (BBCH 69)

Szőlő (bor-, csemege) lisztharmat 3,0-8,0 300-1000 10 7 kisleveles állapottól (BBCH 12) - 
érés kezdetéig (BBCH 81)

Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) lisztharmat 5,0-8,0 500-1500 14 7 egérfüles állapottól (BBCH 10) - 1 héttel 
betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)

Csonthéjasok 
(cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kajszi)

lisztharmat, levélli-
kasztó gombák 5,0-7,5 500-1500 14 7 első levelek kiemelkedésétől (BBCH 10) - 

1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)
Kabakosok 

(uborka, sütőtök, spárgatök, cukkini, patisszon) lisztharmat 5,0-7,5 200-1000 6 7 3 leveles állapottól (BBCH 13) - 
50%-os érésig (BBCH 85)

Köszméte, ribiszke (piros-, fekete-), szamóca, 
málna, szeder, bodza, áfonya, csipkebogyó lisztharmat 3,0-7,0 600-1200 6 14 virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) - 

1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)

Cukorrépa lisztharmat 5,0-7,5 300-600 4 7 sorzáródás végétől (BBCH 39) - 
gyökérfejlődés végéig (BBCH 49)

Tojásgyümölcs lisztharmat 5,0-8,0 400-600 4 7 5 leveles állapottól (BBCH 15) - 
virágzás végéig (BBCH 69)

Mogyoró lisztharmat 5,0 500-1000 6 7 levélrügy duzzadás végétől (BBCH 03) - 
virágrügy duzzadásig (BBCH 51)

Földi mogyoró lisztharmat 5,0-7,5 200-600 6 7 sorzáródás kezdetétől (BBCH 31) - 
végső hüvelyméret eléréséig (BBCH 79)

Olajretek lisztharmat 5,0 500-1000 6 7 1. látható szárköz megjelenésétől (BBCH 31) - 
teljes becőméret eléréséig (BBCH 79)

Kender lisztharmat 5,0 500-1000 6 7 9. pár oldalhajtás megjelenésétől (BBCH 29) - 
makkocskafejlődés végéig (BBCH 79)

Lencse, csicseriborsó, lóbab lisztharmat 5,0 300-800 4 10 9. látható szárközös állapottól (BBCH 39) - 
50%-os hüvelyérésig (BBCH 85)

Póré-, gyöngy-, sarjadékhagyma lisztharmat 5,0 200-500 6 7 6. levél megjelenésétől (BBCH 16) - 
dőlés kezdetéig (BBCH 47)

Brokkoli, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol lisztharmat 5,0 350-650 4 10 4 leveles állapottól (BBCH 14) - 
végleges fejméret vagy végső levéltömeg 

eléréséig (BBCH 49)Fejes saláta, endívia saláta, cikória, spenót,  
sóska, mángold lisztharmat 5,0 360-650 3 10

Karalábé lisztharmat 5,0 350-650 4 10 4 leveles állapottól (BBCH 14) - 
szárnövekedés végéig (BBCH 49)

Pasztinák, gumós zeller, torma, retek, cékla lisztharmat 5,0 300-600 2 10 4 leveles állapottól (BBCH 14) - 
gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Gyógynövények (kamilla, máriatövis, orbáncfű, 
cickafark, gyűszűvirág, orvosi csucsor, körömvirág, 

vasfű, macskagyökér, levendula) 
Fűszernövények (metélőhagyma, metélőpetrezse-
lyem, kapor, levélzeller, angelika, lestyán, szurokfű, 

borsikafű, tárkony, zsálya, izsóp, kakukkfű, cit-
romfű, rozmaring, koriander, bazsalikom, menta, 

majoranna, zamatos turbolya)

lisztharmat 2,5-5,0 300-800 3 10 4 leveles állapottól (BBCH 14) - 
virágzásig (BBCH 60)

Spárga, rebarbara lisztharmat 2,5-5,0 300-800 6 7 4 leveles állapottól (BBCH 14) - 
50%-os szárvastagságig (BBCH 45)

Közterületi díszfák és díszcserjék lisztharmat 2,5-5,0 350-1200 14 7 nincs korlátozás

A SOLFOMET GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER AZONOS A 04.2/7016-
1/2015. NÉBIH SZÁMON ENGEDÉLYEZETT MICROTHIOL SPECIAL  
GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZERREL



A készítmény felhasználható őszi búzában a rozsdabetegségek, valamint levélfoltbetegségek 
elleni védekezésben megelőző jelleggel történő felhasználásra, valamint repcében a legtöbb 
gombabetegség ellen, különösen alternária és lisztharmat elleni védekezésre.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációban 1 alkalommal juttatható ki. A ki-
juttatás során törekedni kell a minél jobb permetlé fedettség el-
érésére.

Őszi búzában a növényvédő szert az említett betegségek ellen 
megelőző jelleggel – bokrosodás végétől virágzás végéig lehet 
felhasználni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis 
használata javasolt! 

Őszi káposztarepcében a növényvédő szert tavasszal, rejtett 
bimbós állapottól virágzás végéig lehet felhasználni a gombás 
betegségek ellen. A korábbi időpontban történő kijuttatás főleg 
a fómás és fehérpenészes betegségek ellen nyújt védelmet, míg 
a későbbi felhasználás az alternáriás, szürke- és fehérpenészes 
betegségek ellen hatékony. A készítményt preventív módon kell 
kijuttatni.  

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK
A készítmény hatóanyagai közül a tetrakonazol felszívódó, a klór-
talonil kontakt hatásmódú hatóanyag. 

A tetrakonazol hatóanyag nem rendelkezik reguláló hatással, így 
őszi káposztarepcében történő őszi felhasználásakor ilyen hatás 
nem várható a kezeléstől.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KEZELÉSEK 

MAXIMÁLIS 
SZÁMA

AZ UTOLSÓ KEZELÉS 
FENOSTÁDIUMASZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Őszi búza
lisztharmat, rozsda, 

szeptóriás betegségek, 
pirenofórás levélfoltosság

1,8-2,0 300-400 1 bokrosodás végétől - 
virágzás végéig (BBCH 29-69)

Őszi káposztarepce
fehérpenész, szürkepe-
nész, alternáriás-, fómás 

betegség
1,8-2,0 250-400 1 rejtettbimbós állapottól - 

virágzás végéig (BBCH 50-69)

GOMBAÖLŐ 
SZEREK

GOMBAÖLŐ 
SZEREK

12. 13.

Ventus 
GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER

A VENTUS GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER AZONOS A 04.2/4047-1/2014. 
NÉBIH SZÁMON ENGEDÉLYEZETT EMINENT STAR GOMBAÖLŐ PERMETE-
ZŐSZERREL

HATÓANYAG-TARTALOM: 
62,5 g/l (5,3%)

 tetrakonazol+250 g/l (21,2%) 
klórtalonil

FORMULÁCIÓ: 
szuszpo-emulzió (SE)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ 

(nap)

KULTÚRA ÉVI

Őszi búza 35
Őszi káposztarepce 56



A készítmény a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen állománypermetezéssel történő véde-
kezésre használható fel. Különösen azokon a területeken ajánlott a felhasználása, ahol vegyes 
gyomösszetétel alakult ki (disznóparéj-fajok, libatop-fajok, csattanó maszlag, szulákkeserűfű).

A készítmény a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen állománypermetezéssel tör-
ténő védekezésre használható fel. Különösen azokon a területeken ajánlott a felhasználása, 
ahol vegyes gyomösszetétel alakult ki (magról kelő egyszikűek, disznóparéj-fajok, libatop-fajok, 
csattanó maszlag, szulákkeserűfű).

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítményt posztemergensen kell kijuttatni, osztott kezelések 
formájában, a magról kelő kétszikű gyomfajok érzékeny fenoló-
giai állapotához igazítva. Az egy tenyészidőszakban kijuttatható 
maximális dózis 4,5 l/ha! Az első kezelést a magról kelő kétszikű 
gyomnövények szik-2 valódi leveles állapotában kell elvégezni 
1,5 l/ha dózissal, a második kezelést ezt követően 10-12 nap 
múlva 1,5 l/ha dózissal. Amennyiben a gyomosodás ezt szüksé-
gessé teszi a második kezelést követő 8-10 nap múlva kerülhet 
sor a harmadik kezelésre 1,5 l/ha szer felhasználásával. A készít-
mény egyszikű gyomnövények ellen nem hatékony, ezért ezek 
ellen preemergens alapkezelésben kell részesíteni a cukorrépát, 
vagy külön permetezési fordulóval szuperszelektív egyszikűirtó 
készítménnyel kell védekezni. 

 

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK
Erős fehér libatop fertőzés esetén a készítmény kombinálható 
metamitron (Viking 700 SC) vagy fenmedifam (Betasana SC) ha-
tóanyagú készítményekkel. Évelő (mezei acat) és egyes magról 
kelő kétszikű gyomnövények (napraforgó árvakelés, szerbtö-
vis-félék, parlagfű) ellen tankkombinációban klopiralid (Vivendi 
200) hatóanyagú készítménnyel együttesen kijuttatható 4 leve- 
lesnél fejlettebb cukorrépában. A készítmény felhasználásakor 
minden esetben javasolt hatásfokozó adalékanyag (AD Contact) 
használata. Különösen fontos ez a jó hatékonyság elérése szem-
pontjából túlfejlett, vagy csapadékszegény időjárás miatt vastag 
viaszréteget fejlesztő gyomnövények jelenlétekor. 
Erős napsütésben, 25°C fok feletti hőmérsékleten tilos kezelni a 
készítménnyel a cukorrépát, ilyenkor a permetezést a hűvösebb, 
esti órákban kell elvégezni. Növényi kórokozók, állati kártevők 
által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült cukorrépát 
tilos kezelni.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A kijuttatást osztott kezeléssel kell elvégezni. Az első kezelést a 
cukorrépa fejlettségétől függetlenül, akár annak kelésekor, szik-
leveles állapotában is végre lehet hajtani 1,5 l/ha dózissal. A má-
sodik kezelésre a gyomosodástól függően kerülhet sor, de leg-
korábban az első kezelést követő 8-10 nap múlva 2,0 l/ha dózis 
alkalmazásával. Amennyiben a terület újra gyomosodna, úgy a 
harmadik kezelés elvégzésekor is 2,0 l/ha szermennyiség kijut-
tatására van szükség. Fontos, hogy a permetezéseket a magról 
kelő gyomnövények szik-, maximum 2-4 valódi leveles fejlettsé-
gének elérésekor végezzük, az ennél fejlettebb gyomnövények 
ellen a kezelés kevésbé hatékony. 

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK
Erős fehér libatop fertőzés esetén a készítmény kombinálható 
metamitron (Viking 700 SC) vagy fenmedifam (Betasana SC) ha-

tóanyagú készítményekkel. Évelő (mezei acat) és egyes magról 
kelő kétszikű gyomnövények (napraforgó árvakelés, szerbtö-
vis-félék, parlagfű) ellen tankkombinációban klopiralid (Vivendi 
200) hatóanyagú készítménnyel együttesen kijuttatható 4 leve- 
lesnél fejlettebb cukorrépában. A készítmény felhasználásakor 
minden esetben javasolt hatásfokozó adalékanyag (AD Contact) 
használata. Különösen fontos ez a jó hatékonyság elérése szem-
pontjából túlfejlett, vagy csapadékszegény időjárás miatt vastag 
viaszréteget fejlesztő gyomnövények jelenlétekor. 

A permetezéshez olyan szórófejet és nyomást kell választani, 
hogy a permetlé fedje a gyomnövények leveleit. Nappali erős 
napsütés, illetve 21°C feletti hőmérséklet esetén a kezeléseket 
az esti-éjszakai órákban kell elvégezni. Növényi károsítók által le-
gyengített állományban, szélvert, vagy egyéb okok miatt legyen-
gült cukorrépát tilos kezelni.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KEZELÉSEK 

MAXIMÁLIS 
SZÁMA

KÉT KEZELÉS KÖ-
ZÖTTI MINIMÁLIS 
IDŐTARTAM (NAP)

AZ UTOLSÓ 
KEZELÉS 

FENOSTÁDIUMASZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Cukorrépa, 
takarmányrépa

magról kelő 
kétszikű 

gyomnövények

1,5 
(maximum 4,5 l/ha 
technológiában)

80-250 3 8 8 leveles állapot

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES

SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Cukorrépa magról kelő egy- és  
kétszikű gyomnövények

maximum 5,5 
(technológiában) 200-300

GYOMIRTÓ 
SZEREK

GYOMIRTÓ 
SZEREK

14. 15.

Beetup Compact 
GYOMIRTÓ SZER KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSRE CUKORRÉPÁBAN

Beetup Trio 
GYOMIRTÓ SZER EGY- ÉS KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSRE CUKORRÉPÁBAN

HATÓANYAG-TARTALOM: 
80 g/l dezmedifam+
80 g/l fenmedifam

FORMULÁCIÓ: 
vizes szuszpenzió 
koncentrátum (SC)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ:

az előírt növényvédelmi tech-
nológia szerinti felhasználás 

esetén nem szükséges.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
60 g/l fenmedifam+
60 g/l dezmedifam+
60 g/l etofumezát

FORMULÁCIÓ: 
vizes szuszpenzió 
koncentrátum (SC)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ:

előírás szerinti felhasználás 
esetén nincs korlátozás.



A készítmény a magról kelő kétszikű gyomnövények elleni védekezésre használható fel cukor-
répa kultúrában. Technológiába illesztése különösen azokban a helyzetekben javasolt, amikor 
a területen erős a libatop-fajok jelenléte.  

A készítmény felhasználható a magról kelő kétszikű gyomnövények elleni védekezésben,  
vetés után-kelés előtt, valamint állománykezeléssel kijuttatva. Felhasználása különösen ajánlott 
a libatop-fajokkal erősen fertőzött területeken.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb 3 alka-
lommal használható fel! A készítményt posztemergensen kell 
kijuttatni. Az első kezelést a cukorrépa szikleveles - 2 leve-
les fejlettségétől, a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-
2 valódi leveles állapotában kell elvégezni 1,5 l/ha dózissal,  
a második kezelést ezt követően 10-12 nap múlva 2,0 l/ha dózis-
sal. Amennyiben a gyomosodás ezt szükségessé teszi a második 
kezelést követő 8-10 nap múlva kerülhet sor a harmadik kezelés-
re 2,5 l/ha szer felhasználásával.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK
A készítmény önmagában is hatékonyan használható a liba-
top-fajok elleni védekezésre, valamint egyéb készítmények (Bee-
tup Compact, Beetup Trio) hatékonyságának erősítésére ezek 
ellen a fajok ellen. Különösen ajánlott kombinációs partnerként 
való felhasználása a trifluszulfuron-hatóanyagú Safari 50 DF* ki-
juttatásakor a kombináció hatásának fokozására a libatop-félék 
ellen. Évelő (mezei acat) és egyes magról kelő kétszikű gyom-
növények (napraforgó árvakelés, szerbtövis-félék, parlagfű) ellen 
tankkombinációban klopiralid (Vivendi 200) hatóanyagú készít-
ménnyel együttesen kijuttatható 4 levelesnél fejlettebb cukorré-
pában. A készítmény felhasználásakor minden esetben javasolt 
hatásfokozó adalékanyag (AD Contact) használata. Különösen 
fontos ez a jó hatékonyság elérése szempontjából túlfejlett, vagy 
csapadékszegény időjárás miatt vastag viaszréteget fejlesztő 
gyomnövények jelenlétekor. 

A készítménynek egyszikű gyomnövények ellen nincs hatása, 
ezért ezek ellen preemergens alapkezelésben kell részesíteni a 
cukorrépát, vagy külön menetben szuperszelektív egyszikűirtó 
készítménnyel kell védekezni. 

Erős napsütésben, 25 °C fok feletti hőmérsékleten tilos a készít-
ménnyel kezelni a cukorrépát, ilyenkor a permetezést a hűvö-
sebb, esti órákban kell elvégezni. Növényi kórokozók, állati kárte-
vők által legyengített, vagy más okból legyengült cukorrépát tilos 
a készítménnyel kezelni.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Cukorrépa vetése után, kelése előtt (preemergensen) 3,0 kg/ha- 
-os dózisban használható fel S-metolaklór vagy dimetenamid-p 
hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával tankkombiná-
cióban. A cukorrépa kelése után (posztemergensen), a kezelést 
a cukorrépa szikleveles állapotától a nyolcleveles fejlettségéig, a 
magról kelő kétszikű gyomnövények szikleveles, vagy 2-4 valódi 
leveles állapotában kell elvégezni osztott kezelés formájában. Az 
osztott kezelést 1,0 + 2,0 + 2,0 kg/ha dózisban kell elvégezni, 
kezelésenként fenmedifám, dezmedifám, etofumezát hatóanyagú 
készítményekkel, vagy trifluszulfuron-metil (Safari 50 DF*) ható-
anyagú készítmény engedélyezett dózisával kombinációban. Az 
első kezelést a cukorrépa szikleveles fejlettségétől a gyomoso-
dástól függően lehet végrehajtani. A második kezelést ezt köve-
tően 6-14 nap múlva célszerű elvégezni. Amennyiben harmadik 
kezelés is szükséges, azt újabb 6-14 nap múlva célszerű végre-
hajtani. A kijuttatott szermennyiség osztott kezelések esetében 
sem haladhatja meg az egyes készítmények engedélyokiratban 
meghatározott felső dózisát. 

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK
A készítmény kijuttatható kombinációban dezmedifam, fenmedi-
fam és etofumezát hatóanyagú készítményekkel (Beetup Com-
pact, Beetup Trio), azok libatop-félék elleni hatásának erősítésére. 
Különösen ajánlott kombinációs partnerként való felhasználása a 
trifluszulfuron-hatóanyagú Safari 50 DF* kijuttatásakor a kombi-
náció hatásának fokozására a libatop-félék ellen. Évelő (mezei 

acat) és egyes magról kelő kétszikű gyomnövények (napraforgó 
árvakelés, szerbtövis-félék, parlagfű) ellen tankkombinációban 
klopiralid (Vivendi 200) hatóanyagú készítménnyel együttesen ki-
juttatható 4 levelesnél fejlettebb cukorrépában. A készítmény fel-
használásakor minden esetben javasolt hatásfokozó adalékanyag 
(AD Contact) használata. Különösen fontos ez a jó hatékonyság 
elérése szempontjából túlfejlett, vagy csapadékszegény időjárás 
miatt vastag viaszréteget fejlesztő gyomnövények jelenlétekor. 

Erős napsütésben, 25 °C feletti léghőmérséklet esetén tilos per-
metezni, ilyenkor a munkát a hűvösebb, esti órákban kell elvé-
gezni. Növényi károsítók, rovarkártevők (gyökérfekély, répabolha, 
répabarkó) által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült 
cukorrépát tilos kezelni!

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb három alka-
lommal használható fel! 

A Bettix WG készítményből egy évben az összesen kijuttatott 
szermennyiség nem haladhatja meg az 5,0 kg/ha-t. A kultúrnö-
vény kipusztulása esetén az utolsó kezelést követő 4 hónapon 
belül cukorrépa és takarmányrépa vethető. Őszi kalászosok 
ugyanabban az évben a kezelést követő 4 hónap elteltével vet-
hetők. Bármilyen kultúrnövény vetését megelőzően 15 cm mély 
szántást kell végezni. A kezelést követő év tavaszán bármilyen 
kultúra vethető.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KEZELÉSEK 

MAXIMÁLIS SZÁMA AZ UTOLSÓ KEZELÉS FENOSTÁDIUMA
SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Cukorrépa
magról kelő 

kétszikű 
gyomnövé-

nyek

3,5-6,0

200-300

1 2 leveles állapottól 6 leveles állapotig (BBCH 12-16)

osztott kezelés 
formájában 

1. kezelés 1,5 
2. kezelés 2,0 
3. kezelés 2,5

3 szikleveles fejlettségtől - 
6 leveles állapotig (BBCH 10-16)

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KEZELÉSEK 

MAXIMÁLIS SZÁMA AZ UTOLSÓ KEZELÉS FENOSTÁDIUMA
SZER (KG/HA) VÍZ (L/HA)

Cukorrépa

magról kelő 
kétszikű 

gyomnövények
 (kivéve ragadós 
galaj, keserűfű 

fajok)

3,0

200-300

1 vetés után, kelés előtt preemergensen

osztott kezelés 
formájában 

1. kezelés 1,0 
2. kezelés 2,0 
3. kezelés 2,0

3 szikleveles fejlettségtől 8 leveles állapotig 
posztemergensen (BBCH 10-18)

* a Safari 50 DF a DuPont márkaneve * a Safari 50 DF a DuPont márkaneve

GYOMIRTÓ 
SZEREK

GYOMIRTÓ 
SZEREK

16. 17.

Betasana SC 
GYOMIRTÓ SZER KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSRE CUKORRÉPÁBAN

HATÓANYAG-TARTALOM: 
160 g/l fenmedifam

FORMULÁCIÓ: 
vizes szuszpenzió 
koncentrátum (SC)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ:

előírás szerinti felhasználás 
esetén nincs korlátozás.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
700 g/kg metamitron

FORMULÁCIÓ: 
vízoldható granulátum (WG)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ:

előírás szerinti felhasználás 
esetén nincs korlátozás.

Bettix WG
GYOMIRTÓ SZER KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSRE CUKORRÉPÁBAN



A készítmény felhasználható a magról kelő kétszikű gyomnövények elleni védekezésben, vetés 
után-kelés előtt, valamint állománykezeléssel kijuttatva. Önmagában vagy kombinációban tör-
ténő felhasználása különösen ajánlott a libatop-fajokkal erősen fertőzött területeken.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Cukorrépa vetése után, kelése előtt (preemergensen) 2,0 - 3,0 
l/ha-os dózisban használható fel s-metolaklór és dimetenamid-p 
hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával tankkombiná-
cióban. A cukorrépa kelése után (posztemergensen), a kezelést 
a cukorrépa szikleveles állapotától a nyolcleveles fejlettségéig, a 
magról kelő kétszikű gyomnövények szikleveles, vagy 2-4 való-
di leveles állapotában kell elvégezni 2,0-3,0 l/ha-os dózisban. A 
gyomirtási spektrum szélesítése céljából a készítményt fenmedi-
fám, dezmedifám, etofumezát hatóanyagú készítmények enge-
délyezett dózisával tankkombinációban célszerű kijuttatni. Erős 
selyemmályva (Abutilon theophrasti) fertőzés esetén trifluszul-
furon-metil (Safari 50 DF*) hatóanyagú gyomirtó szer engedé-
lyezett dózisával javasolt kombinálni. A jobb hatékonyság érde-
kében az állománykezelést osztott kezelés formájában célszerű 
elvégezni 1,0 + 2,0 + 2,0 l/ha dózisban, kezelésenként fenme-
difám, dezmedifám, etofumezát hatóanyagú készítményekkel, 
vagy trifluszulfuron-metil hatóanyagú készítmény engedélyezett 
dózisával kombinációban. Az első állománykezelést a cukorrépa 
szikleveles fejlettségétől a gyomosodástól függően lehet végre-
hajtani. A második kezelést ezt követően 6-14 nap múlva célszerű 
elvégezni. Amennyiben harmadik kezelés is szükséges, azt újabb 
6-14 nap múlva célszerű végrehajtani. A kijuttatott szermennyi-
ség osztott kezelések esetében sem haladhatja meg az egyes 
készítmények engedélyokiratban meghatározott felső dózisát.

Évelő (mezei acat) és egyes magról kelő kétszikű gyomnövények 
(napraforgó árvakelés, szerbtövis-félék, parlagfű) ellen tankkom-
binációban klopiralid (Vivendi 200) hatóanyagú készítménnyel 
együttesen kijuttatható 4 levelesnél fejlettebb cukorrépában.
 

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK
A készítmény felhasználásakor minden esetben javasolt hatásfo-
kozó adalékanyag (AD Contact) használata. Különösen fontos ez 
a jó hatékonyság elérése szempontjából túlfejlett gyomnövények, 
vagy csapadékszegény időjárás miatt vastag viaszréteget fejlesz-
tő gyomnövények jelenlétekor. 

Erős napsütésben, 25 °C feletti léghőmérséklet esetén tilos  
permetezni, ilyenkor a munkát a hűvösebb, esti órákban kell elvé-
gezni. Növényi károsítók, rovarkártevők (gyökérfekély, répabolha, 
répabarkó) által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült 
cukorrépát tilos kezelni! 

A Viking 700 SC készítményből összesen kijuttatott szermeny- 
nyiség nem haladhatja meg a 6,0 l/ha-t.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ

A KIJUTTATÁSHOZ 
SZÜKSÉGES KEZELÉSEK 

MAXIMÁLIS 
SZÁMA

A KEZELÉS IDŐPONTJA
SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Cukorrépa
magról kelő 

kétszikű gyom-
növények

1,0-3,0 200-300 2-3
vetés után, kelés előtt (preemergensen), 
valamint kelés után (posztemergensen), 

szikleveles fejlettségtől 8 leveles állapotig 
(BBCH 10-18)

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal 
használható! 

Borsóban (zöld, száraz) a kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettségénél, 
a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles állapotában 
kell a kezelést elvégezni. Borsóban a készítmény kombinálható 
egyéb, a kultúrában kétszikű gyomnövények ellen engedélyezett 
készítménnyel, annak engedélyokiratában meghatározott dózisá-
val. Kombináció esetében mindig figyelembe kell venni a kombi-
nációs partner kijuttatási paramétereit! 

Babban (zöld, száraz) a kezelést a kultúrnövény 8-12 cm-es fej-
lettségénél, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles 
fejlettségi állapotában kell elvegezni 2,0 l/ha szermennyiséggel. 
Babban a kezelést követően levélfoltosság, depresszió léphet fel, 
de ezt a növények rövid időn belül kiheverik. Fajtaérzékenység 
előfordulhat. 

Szójában a kezelést a kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettségé-
nél, 1-3 lombleveles állapotában (BBCH 11- 13), a magról kelő 
kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségi állapotában kell 
elvégezni 2,0 l/ha szermennyiséggel. Szójában a készítmény 
kombinálható egyéb, a kultúrában kétszikű gyomnövények ellen 
engedélyezett készítménnyel, annak engedélyokiratában megha-
tározott dózisával. Kombináció esetében mindig figyelembe kell 
venni a kombinációs partner kijuttatási paramétereit! 

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK
25 °C feletti hőmérsékleten, a fokozott fitotoxicitási veszély miatt 
tilos a készítménnyel permetezni! A készítményt alacsony nyomá-
son, közepes cseppmérettel kell kijuttatni.

Évelő kétszikűek ellen hatása nem kielégítő, ilyen esetekben 
MCPB-hatóanyagú készítménnyel kell kombinálni. 

A készítmény a magról kelő kétszikű gyomnövények elleni védekezésben használható fel bab, 
borsó és szója kultúrákban.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ

A KIJUTTATÁSHOZ 
SZÜKSÉGES

SZER 
(L/HA)

VÍZ 
(L/HA)

borsó 
(zöld, száraz)

magról kelő 
kétszikű gyomnö-

vények
2,0 200-300bab 

(zöld, száraz)

szója

* a Safari 50 DF a DuPont márkaneve

GYOMIRTÓ 
SZEREK

GYOMIRTÓ 
SZEREK

18. 19.

Troy 480 
GYOMIRTÓ SZER KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSRE SZÓJA, BORSÓ ÉS  
BAB NÖVÉNYKULTÚRÁKBAN

Viking 700 SC 
GYOMIRTÓ SZER KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSRE CUKORRÉPÁBAN

HATÓANYAG-TARTALOM: 
700 g/l metamitron

FORMULÁCIÓ: 
vizes szuszpenzió 
koncentrátum (SC)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ:

előírás szerinti felhasználás 
esetén nincs korlátozás.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
480 g/l bentazon

FORMULÁCIÓ: 
vízoldható 

koncentrátum (SL)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap. A kezelt területen a 
kezelés után 7 napig csak vé-
dőkesztyűben lehet dolgozni.

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ 

(nap)

KULTÚRA ÉVI

Borsó  
zöld 40

száraz nincs 
korlátozás

Bab 
zöld 28

száraz nincs 
korlátozás

Szója nincs 
korlátozás



A készítmény felhasználható a magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények elleni védekezés-
re. Különösen olyan területeken ajánlott a felhasználása, ahol erős a mezei acat vagy a szul-
fonil-karbamid (Express) és imazamox-rezisztens (Clearfield, Clearfield Plus) napraforgófajták 
árvakelése. 

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal 
juttatható ki! 

Cukorrépában elsősorban mezei acattal, parlagfűvel, szerbtö-
vis-fajokkal, keserűfű-fajokkal, napraforgó árvakeléssel fertőzött 
területek gyomirtására javasolható. A készítményt a cukorrépa 
4-6 leveles állapotában kell kijuttatni 0,6-0,9 l/ha dózisban. A 
magról kelő kétszikű gyomnövények, vidrakeserűfű 2-4 valódi le-
veles, a mezei acat tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb 
a készítményre. 

Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, zab) a készít-
ményt a kultúrnövény 3 leveles korától a szárba indulás kezdetéig 
lehet kijuttatni 0,375-0,6 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű 
gyomnövények 2-4 valódi leveles, a mezei acat tőlevélrózsás ál-
lapotban a legérzékenyebbek a készítmény hatóanyagára. 

Őszi káposztarepcében a 4 leveles állapottól a virágbimbók 
megjelenéséig juttatható ki a készítmény 0,375-0,6 l/ha dózisban.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK
Utóvetemény: A készítménnyel kezelt kultúrnövény növényi ma-
radványai károsíthatják az alábbi klopiralid hatóanyagra érzékeny 
kultúrákat: borsó, bab, csillagfürt és más hüvelyesek, sárgaré-
pa, petrezselyem, pasztinák és más ernyős virágzatú kultúrák, 
burgonya, saláta és egyéb fészkes virágzatú kultúrnövények (pl. 
napraforgó). Nem vethetők a fentebb felsorolt érzékeny kultúrák 
a készítmény kijuttatásával azonos évben, továbbá a kezelést 
követő tavasszal, amennyiben az előző évben júliusnál később 
került alkalmazásra a készítmény! A betakarítás után a lehető leg-
hamarabb 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 kul-
túrnövény maradványai teljesen lebomlottak. A készítménnyel 
kezelt kalászos kultúra növényi maradványainak bedolgozása 
után ugyanabban az évben csak ellenálló kultúrák (pl. kalászos) 
vethetők.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ 

SZÜKSÉGES AZ UTOLSÓ KEZELÉS 
FENOSTÁDIUMA

SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Cukorrépa magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei 
acat, napraforgó árvakelés, vidrakeserűfű 0,6-0,9 250-300 4-6 leveles állapot (BBCH 14-16)

Őszi búza, őszi és 
tavaszi árpa, zab

magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei 
acat, napraforgó árvakelés 0,375-0,6 250-300 3 leveles kortól a szárbaindulás 

kezdetéig (BBCH 13-30)

Őszi káposztarepce magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei 
acat, napraforgó árvakelés 0,375-0,6 250-300 4 leveles állapottól a virágbimbók 

megjelenéséig (BBCH 14-51)

GYOMIRTÓ 
SZEREK

GYOMIRTÓ 
SZEREK

20. 21.

Vivendi 200 
GYOMIRTÓ KÉSZÍTMÉNY A MAGRÓL KELŐ, DE KÜLÖNÖSEN EGYES ÉVELŐ KÉTSZIKŰ  
GYOMNÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSRE

HATÓANYAG-TARTALOM: 
200 g/l klopiralid

FORMULÁCIÓ: 
vízoldható 

koncentrátum (SL)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 
0 nap (száradásig)

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ 

(nap)

KULTÚRA ÉVI

Cukorrépa 42

Őszi búza, 
őszi és tava-
szi árpa, zab, 
őszi káposz-

tarepce

előírás 
szerinti 

felhasználás 
esetén nem 
szükséges



A készítmény felhasználható a posztemergens gyomirtó készítmények hatékonyságának növe-
lésére. Javítja a fedettséget, fokozza a hatóanyag bejutását a növénybe és lehetővé teszi annak 
hatáshelyre történő gyorsabb szállítódását. Hatásfokozó és vízkondicionáló egyben. Különösen 
ajánlott felhasználása a szulfonil-karbamid és a hormonhatású hatóanyagok felhasználásakor. 

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Szántóföldi kultúrákban használható fel posztemergens (állo-
mányban alkalmazható) gyomirtó szerek hatásfokozására 0,1- 
0,2 %-os koncentrációban.

Fejlettebb gyomok, későbbi kijuttatás, illetve száraz időjárás ese-
tén a hatékonyság fokozásához a magasabb dózis alkalmazása 
szükséges.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK
A permetlé készítésekor először a permetlétartályt fel kell tölte-
ni félig vízzel. A keverés megindítását követően bele kell keverni 
a permetlébe a gyomirtó szert vagy gyomirtószer-kombinációt, 
majd a Solar Plus megfelelő mennyiségét. Ezt követően lehet a 
tartályt teljesen feltölteni vízzel folyamatos keverés mellett. A per-
metezés folyamán a permetlé folyamatos keverését biztosítani 
szükséges.

 

A készítmény felhasználható a posztemergens gyomirtó, valamint a deszikkáló készítmények 
kijuttatásakor a hatékonyság javítására. Javítja a fedettséget, fokozza a felszívódó hatóanyagok 
gyomnövénybe való bejutását.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A permetlé készítésekor a habzás elkerülésére először a permetlé- 
tartályt 2/3-áig fel kell tölteni vízzel, majd a keverés megindítását 
követően az adott gyomirtó szert vagy gyomirtószer-kombináci-
ót, ezt követően pedig az AD Contact segédanyagot kell bekever-
ni a permetlébe. Ezután lehet a permetlétartályt teljesen feltölteni 
vízzel.

KULTÚRA AZ ALKALMAZÁS CÉLJA DÓZIS (%) PERMETLÉ (L/HA) KEZELÉS IDEJE 
(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)

Szántóföldi kultúrák
posztemergens gyomirtó 

szerek és diquat hatóanyagú 
készítmények hatásfokozása

0,1 a felhasznált készítmény
engedélyokirata szerint

a felhasznált készítmény 
engedélyokirata szerint

KULTÚRA AZ ALKALMAZÁS CÉLJA DÓZIS (%) PERMETLÉ (L/HA) KEZELÉS IDEJE 
(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)

Szántóföldi kultúrák posztemergens gyomirtó 
szerek hatásfokozása 0,1-0,2 a felhasznált gyomirtó szer 

engedélyokirata szerint
a felhasznált gyomirtó szer enge-

délyokirata szerint

HATÁSFOKOZÓ 
ANYAGOK

HATÁSFOKOZÓ 
ANYAGOK

22. 23.

AD Contact 
HATÁSFOKOZÓ SEGÉDANYAG

Solar Plus 
PERMETEZŐSZER SEGÉDANYAG, GYOMIRTÓ SZER HATÁSFOKOZÓ

HATÓANYAG-TARTALOM: 
70% (742 g/l) polieti-
lén-polipropilén glikol

FORMULÁCIÓ: 
folyékony vízoldható 
koncentrátum (SL))

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ:

előírás szerinti felhasználás 
esetén nincs korlátozás.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
90% etoxilált zsíralkohol

FORMULÁCIÓ: 
vízoldható 

koncentrátum (SL)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ:

a felhasznált készítményre 
vonatkozó előírás szerint.



Egyedülálló összetételű készítmény az abiotikus tényezők, vagy technológiai okok miatt bekö-
vetkező stressz oldására, valamint a terméskötődés elősegítésére.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A kijuttatáshoz a szabadföldi permetezésekhez szokásos víz-
mennyiség (300-500 l/ha) szükséges. Növényvédő szerekkel, 
műtrágyákkal történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhe-
tőségi próbát végezni!
Paprikában, paradicsomban 0,5 l/ha mennyiségben, a bimbó-
fejlődés (BBCH 50) és bogyóképződés kezdeti időszaka (BBCH 
70) között 2-3 alkalommal, a kezeléseket 7 nap különbséggel kell 
elvégezni.
Uborkában 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdetétől 
(BBCH 60) 2-3 alkalommal, a kezeléseket 7-21 nap különbséggel 
kell elvégezni.
Görögdinnyében 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a virágzás kezde-
tétől (BBCH 60) termésfejlődés kezdetéig (BBCH 70) 2-3 alkalom-
mal, a kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.
Sárgadinnyében 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdeté-
től (BBCH 60) termésfejlődés kezdetéig (BBCH 70) 2 alkalommal, 
a kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.
Szamócában 0,6 l/ha mennyiségben, az első virágzatok megje-
lenése (BBCH 55) és a magok bugaszöveten való megjelenésé-
nek (BBCH 73) időszaka között 3 alkalommal kijuttatva, a kezelé-
seket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.
Málnában 0,6 l/ha mennyiségben, sziromlabda állapot (BBCH 
59) és 50%-os bogyófejlettség (BBCH 75) időszaka között, egy 
vegetációs időszakban 4 alkalommal kijuttatva. A kezeléseket 
legkevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni.
Ribiszkében 0,6 l/ha mennyiségben, virágzás kezdetekor (BBCH 
61) és 50%-os bogyófejlettség (BBCH 75) időszaka között, egy 
vegetációs időszakban 3 alkalommal kijuttatva. A kezeléseket 
legkevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni.
Szőlőben 0,5-1,0 l/ha mennyiségben a fürtmegnyúlás (BBCH 56) 
és fürtlehajlás (BBCH 75) időszaka között 1-2 alkalommal, a ke-
zeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.
Meggyfák kötődésének és termésének növelésére, esetenként 
a minőség (hús/mag arány, refrakció) javítására, 0,5-1,0 l/ha 
mennyiségben, a virágzás kezdete (BBCH 60) és virágzás vége 
(BBCH 69) között két alkalommal kijuttatva (gombaölő szerrel 
történő együttes kijuttatás esetén az alacsonyabb dózis ajánlott). 
A készítmény meggy kultúrában a monília elleni mellékhatással 
rendelkezik.

Kukoricában (áru, csemege, vetőmag) 0,75 l/ha mennyiségben 
a bibeszálak megjelenésekor (BBCH 63), korábbi (5-10 leveles 
állapotbeli) kijuttatás kisebb hatékonyságot eredményez.
Cukorrépában egyszeri kezeléssel a gyökérnövekedés első sza-
kaszában a sorzáródás után (BBCH 39-41, július elején - köze-
pén), 1,0 l/ha mennyiségben, (augusztusban az egyszeri kezelés 
nem javasolt). 
Kétszeri kezelés formájában a gyökérnövekedés első szakaszá-
ban a sorzáródás után (BBCH 39-40, július elején-közepén), majd 
ezt követően 14-21 nappal 0,5-1,0 l/ha mennyiségben.
Őszi káposztarepcében a termés növelésére, 0,5-1,0 l/ha meny-
nyiségben, a szárbaindulás eleje (BBCH 30) és virágzás kezdete 
(BBCH 60) között egy vagy két alkalommal kijuttatva (a kezelé-
seket a rovarölő szeres védekezésekkel egy menetben is el lehet 
végezni).
Napraforgóban 8-12 leveles állapotban (BBCH 18-112) majd a 
csillagbimbós állapot -virágzat elhajlás időszakában (BBCH 51-
59) 0,5-1,0 l/ha mennyiségben (szántóföldi permetezésnél 300-
600 l/ha, légi kijuttatásnál 60-80 l/ha lémennyiséggel kijuttatva).
Szójában 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, virágzás kezdetekor, 10%-
os virágzásban (BBCH 61) egy alkalommal, 300-500 l/ha lémeny-
nyiséggel, állománypermetezéssel kijuttatva. 
Dohány palántanevelésében és szabadföldi termesztésében.
Vízkultúrás palántanevelésében 1ml/100 liter töménységben a 
tápoldatba adagolva.
Szilárd tápközeges palántanevelési technológiában a palánták 
egyszeri vagy kétszeri kezelésére a várható kiültetés előtt 2 héttel, 
illetve 2-4 nappal, 0,5-1,0 l/ha mennyiségben.
Szabadföldi termesztésben a kiültetés után 3 héttel, majd ezt 
követően 3 héttel, 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, 500 l/ha lémeny-
nyiséggel kijuttatva.
A megfelelő hatékonyság eléréséhez legalább 1 palántakori és 
1 szabadföldi kezelés szükséges. 

24. 25.

 BIOSTIMUL ÁTOR  BIOSTIMUL ÁTORAsahi SL 
NÖVEKEDÉSSZABÁLYZÓ KÉSZÍTMÉNY

HATÓANYAG-TARTALOM: 
 0,1% 5-nitroguajakol  

Na-só (1 g/l)
0,2% o-nitrofenol Na-só (2 g/l)
0,3% p-nitrofenol Na-só (3 g/l)

FORMULÁCIÓ: 
vízoldható folyékony 
koncentrátum (SL)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

III.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ:

• paprika, paradicsom, uborka, 
görögdinnye, sárgadinnye 
3 nap

• meggy, szamóca, málna, 
ribiszke 7 nap

• szőlő, cukorrépa 14 nap
• őszi káposztarepce, napra-
forgó 28 nap

• szója 35 nap
• kukorica 56 nap
• dohány n.k. 

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

LÉGI KIJUTTATÁS: 
engedélyezett napraforgóban 

60-80 l/ha lémennyiséggel 
kijuttatva.

KULTÚRA FELHASZ-
NÁLÁS

DÓZIS  
(L/HA) 

PERMETLÉ 
(L/HA)

KEZELÉSEK MA-
XIMÁLIS SZÁMA

KEZELÉSEK KÖZÖTTI MINI-
MÁLIS IDŐTARTAM (NAP)

KEZELÉS IDEJE 
(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)

Paprika, paradicsom

nö
ve

ke
dé

ss
za

bá
lyo

zá
s,

tem
és

nö
ve

lés

0,5 300-500 3 7 bimbófejlődés (BBCH 50) – bogyóképződés kezdeti időszaka 
(BBCH 70)

Uborka 0,5-1,0 300-500 3 7 virágzás kezdete (BBCH 60)

Görögdinnye 0,5-1,0 300-500 3 7 virágzás kezdete (BBCH 60) – termésfejlődés kezdetéig (BBCH 
70)

Sárgadinnye 0,5-1,0 300-500 2 7 virágzás kezdetétől (BBCH 60) – termésfejlődés kezdetéig 
(BBCH 70)

Szamóca 0,6 500 3 7 első virágzatok megjelenése (BBCH 55) –
magok megjelenése a bugaszöveten (BBCH 73)

Málna 0,6 500 4 7 sziromlabda állapot (BBCH 59) – 50%-os bogyófejlettség,  
bogyók 50%-a teljesen kifejlődött (BBCH 75)

Ribiszke 0,6 500 3 7
virágzás kezdete, 10%-os virágzás (BBCH 61) –

50%-os bogyófejlettség, bogyók 50%-a teljesen kifejlődött 
(BBCH 75)

Szőlő 0,5-1,0 300-500 2 7 fürtmegnyúlás (BBCH 56) -fürtlehajlás (BBCH 75)

Meggy 0,5-1,0 300-500 2 7 virágzás kezdete (BBCH 60) – virágzás vége (BBCH 69)

Kukorica 0,75 300-500 1 - bibeszálak megjelenése (BBCH 63)

Cukorrépa 0,5-1,0 300-500 2 14 gyökérnövekedés első szakaszában, sorzáródás után (BBCH 
39-40)

Őszi káposztarepce 0,5-1,0 300-500 2 7 szárbaindulás eleje (BBCH 30) – virágzás kezdete (BBCH 60)

Napraforgó 0,5-1,0 300-500 2 7 8-12 leveles állapotában (BBCH 16-18) majd a csillagbimbós  
állapot - virágzat elhajlás időszakában (BBCH 51-59)

Dohány 0,5-1,0 300-500 2 7 palántaneveléstől

Szója 0,5-1,0 300-500 1 - virágzás kezdete, 10%-os virágzás (BBCH 61)

AZ ASAHI SL NÖVEKEDÉSSZABÁLYZÓ KÉSZÍTMÉNY AZONOS A 658/2005. NTKSZ SZÁMON ENGEDÉLYEZETT ATONIK NÖVEKEDÉSSZABÁLYZÓ KÉSZÍTMÉNNYEL.



A tápelemeket gyorsan felvehető, valamint tartamhatást biztosító formában egyaránt tartalma-
zó magnézium- és kéntartalmú levéltrágya.

TERMÉKJELLEMZŐK
Az Aloy-technológiának köszönhetően a készítményben az al-
kotóelemek részecskemérete 0,5 és 1 µm közé esik. Ennek 
előnyei a termék minőségében, hatásában, valamint tárolás alatti 
stabilitásában mutatkoznak meg. A formázás során felhasznált 
adalékanyagoknak köszönhetően megszűnt a részecskék kivá-
lásának, összetapadásának és leülepedésüknek a veszélye. A 
készítményben felhasznált hatásfokozó és tapadást elősegítő 
adalékanyagok tökéletes fedettséget biztosítanak, ami nagyobb 
tápanyagfelvételt, javuló esőállóságot, a felhasználás hatásfoká-
nak javulását eredményezi.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK 
Használat előtt alaposan fel kell rázni!
Félig töltsük föl a permetezőtartályt vízzel, folyamatos keverte-
tés mellett adj0uk hozzá a kívánt mennyiségű készítményt (Aloy 
Mg+S terméket). Várjuk meg, míg a készítmény teljesen felol-
dódik és csak ezt követően öntsük fel a tartályt vízzel, a kívánt 
mértékig. Amíg a permetezőszer a tartályban van (kijuttatásig és 
a kijuttatás alatt), a tartály kiürüléséig a keverőnek folyamatosan 
működnie kell. Amennyiben az Aloy Mg+S levéltrágyát más ké-
szítményekkel együttesen akarjuk kijuttatni, tartsuk be az alábbi 
ajánlást.

A TANKKEVERÉK KÉSZÍTÉSÉNEK AJÁNLOTT LÉPÉSEI
1.  Töltsük fel félig permetlétartályt és kapcsoljuk be a keverőbe-

rendezést. A tankkeverék összeállítása és kijuttatása alatt a 
keverésnek folyamatosan működnie kell!

2.  Amennyiben szükséges, adagoljuk a vízkondicionáló adaléka-
nyagot a tartályba.

3.  Adagoljuk és oldjuk be a vízoldható szilárd formulációjú ké-
szítményeket (WP, WG, DG).

4.  Adjuk a tankkeverékhez szükséges mennyiségű Aloy Mg+S 
levéltrágyát, együttesen a szuszpenzió formulációjú készítmé-
nyekkel (SE, SC). Fontos, hogy az Aloy Mg+S-t a kannából 
való kiöntés előtt alaposan rázzuk fel!

5.  Következő lépésként adagoljuk a tartályba az emulzió-kon-
centrátumokat (EC), valamint a növényi olajat tartalmazó ké-
szítményeket.

6.  Ezt követően kerüljenek a tartályba az egyéb vízoldható ké-
szítmények (SL, SP).

7.  Utolsó lépésként keverjük a tankkeverékbe a nedvesítő és ta-
padásfokozó adalékanyagokat.

KULTÚRA DÓZIS (L/HA) KIJUTTATÁSI IDŐ

Gabonafélék 2,0-4,0
Kétleveles állapottól a virágzás fejlettségi állapotig. Hiánytünetek esetén 10-14 napos perme-
tezési forduló betartásával ismételjük meg a kezelést. A zászlóslevél kiterülésétől virágzásig 

(BBCH39-69) 2,0 l/ha-os dózis alkalmazása javasolt.
 Vízmennyiség: 200-250 l/ha.

Kukorica 2,0-4,0
4-6 leveles korban kezeljünk. Hiánytünetek esetén 10-14 napos permetezési forduló betartásá-

val ismételjük meg a kezelést. 
Vízmennyiség: 200-250 l/ha.

Káposztarepce 2,0-4,0
Egy kezelés esetén az a szármegnyúlás kezdetén történjen. Az első kezelést 4-6 leveles korban, 
a másodikat szármegnyúlás kezdetén végezzük el. Hiánytünetek esetén két kezelés javasolt, 

10-14 napos permetezési forduló betartásával. Kerüljük a virágzás alatt történő kijuttatást. 
Vízmennyiség: 200-300 l/ha.

Napraforgó 2,0-4,0

A készítményt a lomb- és tányérvédelmet szolgáló gombaölőszeres kezelésekkel egy menet-
ben, a 6-8 leveles, valamint a csillagbimbós állapotban juttassuk ki. Kerüljük a virágzás alatt 
történő kijuttatást. Hiánytünetek megjelenése esetén két kezelés elvégzése javasolt, 10-14 na-

pos permetezési forduló tartásával. 
Kijuttatáskor javasolt vízmennyiség 200-250 l/ha.

Alma, körte 4,0
Sziromhullás után kezeljünk. Szükség esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. 

Hiánytünet esetén virágzás előtt (rózsaszín bimbó) szintén kezeljünk. 
Vízmennyiség: 500-1000 l/ha.

Cseresznye, meggy, szilva 4,0 Gyümölcskötődéskor kezeljünk. Ha szükséges, 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. 
Vízmennyiség: 200-500 l/ha.

Szamóca 4,0
Zöldbimbós állapotban kezeljünk, majd szükség esetén ismételjük 10-14 nap elteltével a ke-

zelést. 
Vízmennyiség: 200-500 l/ha.

Málna 4,0 Virágzás kezdetén kezeljünk. 
Vízmennyiség: 200-500 l/ha.

Burgonya 2,0-4,0 Egy héttel a teljes (100%-os) kelés után, illetve ha szükséges, a gumónövekedés idején kezel-
jünk. Hiánytünetek esetén 10-14 naponta kezeljünk. Vízmennyiség: 200-300 l/ha.

Borsó, bab, sárgarépa, len 2,0-4,0
15 cm-es fejlettségnél kezeljünk. Ha szükséges, ismételjük meg a kezelést 10-14 nap múlva. 
Sárgarépában az utolsó kezelés minimum 1 hónappal a tervezett betakarítás előtt kell történjen. 

Vízmennyiség: 200-250 l/ha

Cukorrépa 2,0-4,0
A készítményt a vegetáció alatt egy vagy két alkalommal, lombzáródáskor, illetve a lombvédelmi 
kezelésekkel együttesen juttassuk ki. Hiánytünetek megjelenésekor a kezeléseket 10-14 napos 

permetezési fordulóval végezzük el. 
A kijuttatáshoz javasolt vízmennyiség 250-300 l/ha.

Brokkoli, bimbóskel, káposzta, 
karfiol, kelkáposzta, takarmány-
répa, cékla, karórépa, fehérrépa 

(petrezselyemgyökér)
2,0-4,0 4-6 leveles korban kezeljünk, hiánytünetek esetén 10-14 napos permetezési fordulóval 

ismételjük a kezelést. Vízmennyiség: 200-250 l/ha.

MŰTR ÁGYÁK MŰTR ÁGYÁK
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Aloy Mg + S 
MIKROELEM-TARTALMÚ FOLYÉKONY LEVÉLTRÁGYA

ÖSSZETÉTELE
24,1%  magnézium
     365 g/l  MgO-ban kifejezve:

   33 g/l  magnézium-
     szulfát
     332 g/l  magnézium-
     hidroxid

41,27% kén 
    625 g/l SO3-ban kifejezve:

    65 g/l  magnézium-
     szulfát
     560 g/l  kén



Almaültetvényekben a színeződés és a tárolhatóság javítására, a tervezett betakarítás előtt 5, 
3 valamint 1 héttel kijuttatva.

Magas mikroelem-tartalmú lombtrágya, amely a magnéziumot gyorsan felvehető, valamint 
tartós hatású formában egyaránt tartalmazza.

TERMÉKJELLEMZŐK 
A Kemppi makro- és mezoelemeket, valamint kelatizált mikroele-
meket és szerves anyagokat tartalmazó növénykondicionáló ké-
szítmény. A formázásnál felhasznált adjuváns és szerves anyagok 
fokozzák a készítmény hatékonyságát és tapadását. A szerves 
savak a növényi anyagcsere természetes alkotóelemei, a cukrok 
pedig a sejtek energiaellátásában, valamint a tápanyagok nö-
vényben való szállításában vesznek részt.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, 
JAVASLATOK
A Kemppi vízoldhatósága jó. Töltsük fel félig vízzel a permetlétar-
tályt, majd a készítményből adjuk hozzá a megfelelő mennyisé-
get. A permetlé folyamatos kevertetése mellett töltsük fel vízzel 
a tartályt.

A Kemppi a legtöbb gomba- és rovarölő készítménnyel kever-
hető, viszont a tankkeverék elkészítése előtt keverési próbát kell 
végezni. 

Nem használhatók a készítménnyel tankkeverékben az erősen 
lúgos kémhatású, valamint a kalcium-poliszulfid tartalmú szerek.

KULTÚRA KIJUTTATÁS MÓDJA DÓZIS (L/HA) PERMETLÉ (L/HA) KIJUTTATÁS IDEJE

Alma állománypermetezés 1,0 400-1000 5, 3 és 1 héttel a tervezett 
betakarítás előtt

TERMÉKJELLEMZŐK
Az Aloy-technológiának köszönhetően a készítményben az al-
kotóelemek részecskemérete 0,5 és 1 µm közé esik. Ennek 
előnyei a termék minőségében, hatásában, valamint tárolás alatti 
stabilitásában mutatkoznak meg. A formázás során felhasznált 
adalékanyagoknak köszönhetően megszűnt a részecskék ki-
válásának, összetapadásának és leülepedésének a veszélye. A 
készítményben felhasznált hatásfokozó és tapadást elősegítő 
adalékanyagok tökéletes fedettséget biztosítanak, ami nagyobb 
tápanyagfelvételt, javuló esőállóságot, a felhasználás hatásfoká-
nak javulását eredményezi.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Felhasználható őszi és tavaszi kalászosokban, azok 2-6 leveles 
állapotában egy alkalommal, majd a bokrosodástól a kalászhá-
nyás időpontjáig egy vagy két alkalommal a technológiába illeszt-
ve, az egyéb növényvédelmi kezelésekkel egy menetben. Ameny-
nyiben a növényállományban magnézium- vagy rézhiány tünetei 
mutatkoznak, a tünetek megjelenése után a lehető legrövidebb 
időn belül végezzük el a készítmény kijuttatását. 

A kezelés 200-300 l/ha vízmennyiség felhasználásával történjen.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK 
Használat előtt alaposan fel kell rázni!
Félig töltsük föl a permetezőtartályt vízzel, folyamatos kevertetés 
mellett adjuk hozzá a kívánt mennyiségű készítményt (Aloy Kalá-
szos terméket). Várjuk meg, míg a készítmény teljesen feloldódik 
és csak ezt követően öntsük fel a tartályt vízzel, a kívánt mértékig. 
Amíg a permetezőszer a tartályban van (kijuttatásig és a kijuttatás 
alatt), a tartály kiürüléséig a keverőnek folyamatosan működnie 
kell.

A TANKKEVERÉK KÉSZÍTÉSÉNEK AJÁNLOTT LÉPÉSEI
1.  Töltsük fel félig permetlétartályt és kapcsoljuk be a keverőbe-

rendezést. A tankkeverék összeállítása és kijuttatása alatt a 
keverésnek folyamatosan működnie kell!

2.  Amennyiben szükséges, adagoljuk a vízkondicionáló adaléka-
nyagot a tartályba.

3.  Adagoljuk és oldjuk be a vízoldható szilárd formulációjú ké-
szítményeket (WP, WG, DG).

4.  Adjuk a tankkeverékhez szükséges mennyiségű Aloy Kalá-
szost, együttesen a szuszpenzió formulációjú készítmények-
kel (SE, SC). Fontos, hogy az Aloy Kalászost a kannából való 
kiöntés előtt alaposan rázzuk fel!

5.  Következő lépésként adagoljuk a tartályba az emulzió-kon-
centrátumokat (EC), valamint a növényi olajat tartalmazó ké-
szítményeket.

6.  Ezt követően kerüljenek a tartályba az egyéb vízoldható ké-
szítmények (SL, SP).

7.  Utolsó lépésként keverjük a tankkeverékbe a nedvesítő és ta-
padásfokozó adalékanyagokat. 

KULTÚRA DÓZIS VÍZMENNYISÉG

Gabonafélék 1,0 l/ha 200-300 l/ha

MŰTR ÁGYÁK MŰTR ÁGYÁK
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Aloy Kalászos
MIKROELEM-TARTALMÚ FOLYÉKONY LEVÉLTRÁGYA

Kemppi 
NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY

ÖSSZETÉTELE
15,7% magnézium 
    260 g/l MgO-ban kifejezve:
  18 g/l magnézium-
           nitrát 
   242 g/l magnézium-
           hidroxid 
           formában
 3,0%  réz 
  (50 g/l Cu, réz-oxi- 
  klorid formában)
 7,9%  mangán 
  (130 g/l Mn, man-
  gán-karbonát 
  formában)
 4,8%  cink 
  (80 g/l Zn, cink-oxid 
  formában)

ÖSSZETÉTELE
 8,0% összes nitrogén (N):
       2,5% nitrát-nitrogén (NO3)
      5,5% szerves nitrogén (N)
 3,0% foszfor (P2O5)
 3,0% kálium (K2O)
 2,0% magnézium (MgO)
 1,0% kalcium (CaO)
 0,7%  mangán (Mn)
 0,1% bór (B)
0,4%  vas (Fe)
0,1%  molibdén (Mo)
 0,05% réz (Cu)
 0,05% cink (Zn)

glükóz, szacharóz, 
borostyánkősav,
citromsav, almasav

 KELÁTKÉPZŐ: EDTA



Különleges nitrogén-, kalcium- és bórtartalmú levéltrágya, amely a nitrogént amin- és nitrátfor-
mában formában tartalmazza. 

TERMÉKJELLEMZŐK
Az NHDelta Ca folyékony, nitrogént, kalciumot és bórt tartalmazó 
levéltrágya. A nitrogént a növények által legjobban és a legkisebb 
energiaráfordítással hasznosítható amin-formában tartalmazza. 
Ez a forma a nitrát-nitrogénnel szemben nem okoz csúcsi irányú 
növekedést (auxin-típusú hatás) és nem lazítja a növényi szöve-
teket sem. Az amin-nitrogén növényre gyakorolt hatása a cito-
kinin-hatáson alapul, azaz fokozza az oldalirányú növekedést, az 
oldalhajtások és gyökérelágazások képződését. Az amin-nitrogén 
hasznosítása a növény számára lényegesen kisebb energiaráfor-
dítást igényel, mint más nitrogén-formák esetében, és azonnal 
beépül az aminosavakba. A Delta technológia alkalmazásának 
köszönhetően nő a kijuttatott nitrogén hasznosulása, amely akár 
a 90%-ot is elérheti. A speciális Ca-amin kötést a talaj baktériu-
mai nem tudják elbontani, a nitrogén nem alakul át ammóniává, 
így annak elillanásából fakadó veszteségtől nem kell tartani. A 
stabil kötésnek köszönhetően a nitrogén nem mosódik ki a gyö-
kérzónából. 

Az NHDelta Ca a levélre kerülésekor nem indul meg ammónia-
gáz-képződés, így az annak elillanásából fakadó veszteség is 
minimális. Az NHDelta Ca kalciumtartalma elősegíti a gyökere-
sedést és segíti a növényt a stresszhatások leküzdésében. Míg 
stresszelt állapotban a növény szünetelteti a nagy energiaigényű 
nitrogénfelvételt (pl. nitrát), az amin-nitrogén esetében azonban 
ilyen körülmények között is folyamatos a tápanyag felvétele. Az 
ajánlott technológia szerinti felhasználásakor elősegíti a termés-
képzést, növeli a gyökértömeget, valamint a terméshozamot. 
Szemben a más nitrogén-formát tartalmazó levéltrágyákkal, nem 
erősíti a felesleges lombképzést, így a terméskötődés és érés 
időszakában is kijuttatható.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK
Tankkeverékben történő felhasználása előtt minden esetben ke-
verési próba elvégzése javasolt! Kerülje a kéntartalmú és magas 
foszfáttartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatást.

KULTÚRA
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES

MEGJEGYZÉS
SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Őszi és tavaszi búza, 
őszi és tavaszi árpa 5,0 250-300

1. 2-3 valódi leveles állapot 
2. bokrosodás kezdete  
3. szárbaindulás-1 nóduszos állapot   
4. zászlóslevél kibomlása

Repce 2,5-5,0 250-300
1. 2-3 leveles állapot 
2. szárbaindulás kezdete 
3. virágzás kezdete 
4. virágzás vége 

Kukorica 
(áru, csemege, vetőmag) 5,0 250-300 1. 2-6 leveles állapot 

2. 8 leveles állapot

Bab (száraz, zöld), 
borsó (száraz, zöld) 5,0 250-300

1. 8-10 cm-es állapot 
2. virágzás kezdete 
3. hüvelynövekedés időszaka

Burgonya 2,5-4,0 300-500

1. 4-6 leveles állapot 
2. hajtásnövekedés  
3. sorzáródás
4. bimbófejlődés 
5. teljes virágzás  
(7-10 naponként, a burgonyavész elleni permete-
zésekkel egy menetben, max. 10 kezelésig)

Szőlő 5,0-10,0 350-600

1. rügyfakadás
2. hajtásnövekedés  
3. virágzás kezdete 
4. virágzás vége
5. bogyónövekedés

Almástermésűek 
(alma, körte, birs) 5,0-10,0 400-600

1. rügyfakadás
2. virágzás kezdete 
3. teljes virágzás 
4. sziromhullás-terméskötődés 
5. gyümölcsnövekedés

Csonthéjasok 
(kajszibarack, őszibarack, 

cseresznye, meggy)
5,0-10,0 400-600

1. rügyfakadás
2. teljes virágzás 
3. sziromhullás-terméskötődés 
4. gyümölcsnövekedés

Paradicsom, paprika, saláta, 
uborka (állománykezelés) 5,0-10,0 350-1000

1. első valódi leveles állapot 
2. hajtásnövekedés  
3. virágzás kezdete  
4. teljes virágzás-terméskötődés 
5. termésnövekedés

Öntözés, tápoldatozás 
(zöldség- és gyümölcsfélék)

5,0-10,0
(0,5-1,0%) 1000 l öntözővíz

zöldségfélékben 10-15 naponta 
gyümölcsfélékben a tenyészidőszakban 4-5 
alkalommal

MŰTR ÁGYÁK MŰTR ÁGYÁK
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NHDelta Ca 
KÜLÖNLEGES, AMINNITROGÉN-TARTALMÚ LEVÉLTRÁGYA

ÖSSZETÉTELE
 15%  nitrogén
 10% amin-nitrogén (NH2)
 5% nitrát-nitrogén (NO3)
 9%  kalcium-oxid (CaO)
 0,2%  bór 



A készítmény felhasználható repcében a pergési veszteség csökkentésére. 

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal 
használható!

Önmagában való kijuttatása kizárólag gyommentes kultúrában 
javasolható!

A készítmény a becőtermésre ragadva megakadályozza azok fel-
nyílását és a magok kipergését, ezért különösen alkalmas várha-
tóan elhúzódó betakarítás esetén a magok kipergéséből adódó 
termésveszteség csökkentésére. Állományszárításra engedélye-
zett készítménnyel egy menetben is kijuttatható.

Őszi káposztarepcében a készítményt önmagában a becősár-
gulás idején, a várható betakarítás előtt 3-4 héttel kell kijuttatni, 
amikor a becők 30%-a már érett. Állományszárító készítmények-
kel kombinációban a szemek 20-30%-os nedvességtartalmánál, 
a várható betakarítás előtt 7-10 nappal kell kijuttatni. Önmagában 
kijuttatva, illetve állományszárító készítményekkel kombináció-
ban felhasználva 1,0 l/ha dózisban kell felhasználni.
Földi géppel történő kijuttatás esetén 300-500 l/ha vízmennyiség-
gel javasolt kipermetezni.

LÉGI KIJUTTATÁS
Légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha permetlével kell kijut-
tatni.

A készítmény felhasználható a növényvédőszer-maradékok permetlétartályból és a növényvé-
dő gép egyéb részeiből (szűrő, csőrendszer, fúvókák) történő eltávolítására. Korróziógátló tulaj-
donságának köszönhetően alkalmas a fém alkatrészek korrodálódásának megakadályozására.

JAVASOLT TISZTÍTÁSI ELJÁRÁS
1. Ürítsük és öblítsük ki a tartályt és a csőrendszert még a ke-

zelt területen. Öblítsük át tiszta vízzel a szórófejeket, a szűrő-
ket, szűrőházat. A tisztításból ne hagyjuk ki a tartályfedelet, a 
terelőlapokat és a tartálybelső felső részét sem. Amennyiben 
lerakódott üledék található a tartály egyes részein, azokat la-
zítsuk fel és távolítsuk el. 

2. Töltsük fel a tartályt űrtartalmának 10-20%-káig tiszta vízzel, 
majd a keverő berendezés járatása mellett adjuk hozzá az 
Agroclean Liquid készítményt (200 ml/100 l víz). Működtes-
sük a keverő berendezést 10-15 percig. A tisztítási eljárás 
közben mozgassuk oda-vissza a tartályt, hogy a tisztítószert 
tartalmazó keverék a tartály falát teljes magasságában elérje, 
és onnan leoldja a megtapadt szennyeződéseket. Ha a be-
rendezés erősen szennyezett, vagy téli leállásra készítjük elő, 
akkor a művelet 30 percen át tartson. A mosólevet a szóró-
kereten keresztül távolítsuk el a tartályból. A tisztítószer ked-
vező tulajdonságainak köszönhetően a mosólé az előzőleg 
kezelt növénykultúrára kipermetezhető. 

3. Törekedjünk arra, hogy minden olyan alkatrészt megtisztít-
sunk az Agroclean Liquid-et tartalmazó oldattal, amely érint-
kezésbe kerül a növényvédő szerekkel. Így vegyük ki a szű-
rőket, fúvókákat és azokat külön is tisztogassuk át. 

4. Az alkatrészek visszaszerelését követően szükség szerint 
ismételjük meg a tisztítási műveletet. Különösen abban az 
esetben járjunk így el, ha kultúraváltásnál érzékeny növények 
kezelésére készülünk. 

5. A tisztítás befejezését követően öblítsük át tiszta vízzel a 
rendszert. Abban az esetben, ha téli leállásra készítjük fel a 
gépünket, az öblítést hagyjuk el, majd csak tavasszal a mun-
kák megkezdésekor végezzük el. Ilyen módon ki tudjuk hasz-
nálni az Agroclean Liquid készítmény korróziógátló hatását a 
belső fém felületeken is.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK
A mosási művelet közben fokozott figyelemmel kell eljárni, visel-
jük az adott növényvédő szerekhez előírt védőeszközöket.

Néhány növényvédő szer maradékainak eltávolítása különösen 
nehéz, amelyeknél fokozott figyelemmel kell eljárni. Egyes poli-
etilén vagy üvegszálból készült tartály durva belső felülete nagy 
mennyiségben tartalmazhat növényvédő szer lerakódást, így 
azokat nagy gondossággal kell tisztítani. 

FELHASZNÁLHATÓ

Rutin permetező mosás, két 
kezelés között (tisztítsuk ki 
a tartályt minden kezelés 

között!)

Belső mosás: 200 ml / 100 l víz
Kézi külső mosás: 25 ml / 10 l víz
Nagynyomású mosás: 100 ml / 10 l víz

Téli leállás előtt 
(az Agroclean Liquid védő-
réteget von a felületre, ezzel 

csökkenti a korróziót!)

Belső mosás: 
400 ml / 100 l víz

Nagynyomású külső mosás: 
100 ml / 10 l víz

Ne öblítsünk a következő használatig!

Egyéb eszköz, istálló mun-
kaeszköz, erőgép stb.

Kézi mosás: 50 ml / 10 l víz
Nagynyomású mosás: 100 ml / 10 l víz

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES AZ UTOLSÓ KEZELÉS 

FENOSTÁDIUMASZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Őszi káposztarepce a pergési veszteség csökkentése 1,0 300-500 
60-80 (légi)

becősárgulás (BBCH80) - a becők 70%-a 
érett, fekete és kemény magvakkal (BBCH87)

EGYÉB
ANYAGOK

EGYÉB
ANYAGOK

32. 33.

Agroclean Liquid 
TARTÁLYMOSÓ ADALÉKANYAG

Arrest 
PERMETEZŐSZER SEGÉDANYAG A PERGÉSI VESZTESÉG CSÖKKENTÉSÉRE

HATÓANYAG-TARTALOM: 
420 g/l (41,18%) karboxilált 
sztirol-butadién kopolimer

FORMULÁCIÓ: 
szuszpenzió 

koncentrátum (SC)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ:

előírás szerinti felhasználás 
esetén nincs korlátozás.



A készítmény a betárolt termények rovarkártevői elleni védekezésre használható fel. 

A GÁZOSÍTÓSZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Az optimális dózis megállapítása mindig a helyi körülmé-
nyektől függ! 
Hidegben, alacsony relatív páratartalom mellett a nagyobb dózis 
ajánlott. 

BEHATÁSI IDŐ
Termények gázosítása esetén a szer behatási idejét a termény 
hőmérsékletétől függően a következők szerint kell meghatározni:

HŐMÉRSÉKLET MINIMÁLIS BEHATÁSI IDŐ

5 °C alatt a gázosítás nem javasolt

5-10 °C között 10 nap

11-15 °C között 7 nap

16-25 °C között 6 nap

25 °C felett 5 nap

Az optimális behatási időt mindig a helyi körülmények figyelem-
bevételével kell kialakítani. Hosszabb behatási idő esetén jobb 
eredményre lehet számítani! 

Üres raktárak, silók, malmok gázosítása esetén a szer behatá-
si idejét a hőmérséklet és a páratartalom függvényében kell meg-
szabni, de minimum 72 óra.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TERMÉNYEK ÉS ÜRES TÁROLÓ HELYISÉGEK 
GÁZOSÍTÁSÁHOZ:
• A készítményt kizárólag egészségügyi gázmesteri vizs-

gával rendelkező szakember alkalmazhatja!
• A gázosítás veszélyeire vonatkozó legfontosabb informáci-

ókat tartalmazó figyelmeztető táblát jól látható helyen kell 
kihelyezni! 

• A gázosítószer behatási ideje alatt a tároló helyiséget le kell 
zárni!

• A gázosító szer behatási ideje alatt az előírt védőfelszerelés 
használatával is TILOS a munkatérben tartózkodni!

• Gázosítás után a helyiségbe védőfelszerelés nélkül belépni 
csak 0,1 ppm PH3 (v/v) küszöbérték alatt szabad, melynek 
ellenőrzését a gázosítást irányító szakembernek az erre al-
kalmas készülékkel el kell végezni. 

• Szellőztetési idő: minimum 2 nap.
• A kezelés után a készítmény visszamaradt maradékát veszé-

lyes hulladékként kell kezelni. 
• A garmadában és silóban tárolt terményeket kötelező ros-

tálni gázosítás után! Megfelelő lyukátmérőjű szelelőrostával 
kell a rostálást elvégezni, mind a készítmény esetleges ma-
radékainak eltávolítása, mind a termény szellőztetése végett. 
A rostálás elvégezhető a termény kitárolásakor, amennyiben 
erre nincs lehetőség az újbóli betároláskor. A rostálások után 
visszamaradt hulladékot, egyéb gázosítás utáni raktársöpre-
déket meg kell semmisíteni, ezeket takarmányozásra és élel-
mezési célra felhasználni tilos!

TERMÉNYEK GÁZOSÍTÁSA ESETÉN:
A raktártér tömítettségét előzetesen fel kell mérni. Amennyiben a 
légcsere nem csökkenthető a minimális szintre (nyílások szigete-
lése kívülről ajánlott) a gázosítás hatékonysága nem lesz megfele-
lő! Megfelelő hatás csak a speciálisan erre a célra kifejlesztett un. 
gázzáró fólia alkalmazásával biztosítható. A gázosító szer kihelye-
zése után a tároló helyiséget azonnal le kell zárni! A gázmester a 
gáztérben elhelyezett olyan eszközzel győződhet meg a megfele-
lő PH3 koncentráció kialakulásáról, ami a tároló helyiségen kívülre 
közvetíti a mérési adatokat. 
A garmadában tárolt termények esetében:
A termény maximum 5 méter magas lehet. A szükséges mennyi-
ségű tablettát/pelletet az e célra szolgáló adagoló eszközzel vagy 
kézzel egyenletesen elosztva kell a terményhez adagolni.
A készítményt nem elég a termény felületére juttatni, hanem be 
kell dolgozni legalább 20 cm mélyen!  
Silóban történő gázosítás esetén:
A termény be- és áttárolása során a tabletta/pellet megfelelő dó-
zisát folyamatosan adagoljuk a kezelendő terményhez speciális 
adagoló szerkezettel vagy kézzel (adagolásos módszer). A mun-
katérben a PH3 gáz koncentrációját folyamatosan ellenőrizni kell. 
Be- és áttárolás során nem adagolható gázosítószer a termény-
hez, ha annak átmozgatása 2 napnál több időt vesz igénybe. A 
silóban már betárolt termény gázosítását, az áru mozgatása nél-
kül, kényszer-keringetéses technológiával lehet csak elvégezni! 
Ebben az esetben a gázosító szer a termény feletti légtérbe, vagy 
a termény felső rétegébe kézzel kerül kihelyezésre. A keletkezett 
gáz cirkulációját egy robbanásbiztos ventilátor biztosítja.
Zsákos terménytárolás esetén:
A tablettákat/pelleteket papír vagy bádog aljzatra kell szétoszta-
ni, oly módon, hogy az lehetőség szerint a zsákok alá és mellé is 
kerüljön. A gázosítandó árut a gázosítószer kihelyezése után gáz-
záró fóliával gondosan le kell zárni. Amennyiben a fóliával történő 
takarás nem kivitelezhető, úgy a gázosítást a légtérgázosítás és 
terménygázosítás szabályainak figyelembevételével kell elvégezni.
Üres raktárhelyiségek gázosítása esetén:
A tárolók kiürítését, alapos kitakarítását követően a készítményt 
egyenletes elosztásban kell kihelyezni a tároló légterébe, majd a tá-
rolót szellőzést, légcserét kizáró módon haladéktalanul le kell zárni. 

A GÁZOSÍTÓSZEREK MARADÉKAINAK ÁRTALMATLANÍTÁSA
Az összes munkavégzési helynek mentesnek kell lennie a szer be-
lélegezhető porától. A készítmény felhasználása után visszama-
radt port össze kell gyűjteni és biztonságos módon ártalmatlaní-
tani. Tekintettel arra, hogy az összegyűjtött porban még lehetnek 

ki nem gázosodott alumínium-foszfid maradékok, a maradék port 
még rövid időre is tilos zárt edényben tárolni, nyitott ládába/tálcá-
ra/kartondobozba kell helyezni a későbbi, szabad levegőn történő 
ártalmatlanításhoz.  A száraz vagy vizes eljárás egyaránt alkalmas 
a szer összegyűjtött maradékainak ártalmatlanításához.
A száraz eljárás: A kigázosodott szer maradékait tartalmazó tál-
cákat kis csomaggá kell összehajtogatni majd elégetni vagy meg-
felelő hulladéklerakó helyre szállítani. 
A vizes eljárás: A vizes eljárást csak szabad levegőn lehet elvé-
gezni. Ügyeljünk arra, hogy mindig a vízhez keverjük a szer mara-
dékait. Egyszerre csak kis mennyiségeket adjunk a vízhez lassú 
kevergetés közben. Tilos vizet önteni a visszamaradó porra! Ne 
töltsük az edényt színültig vízzel. Adjunk a vízhez lágyító szert (pl.: 
trinátrium-foszfát alapanyagú szert) a felületi feszültség csökken-
tésére. 
A keletkező gázt tilos belélegezni! Amikor már nem képződnek 
buborékok, a folyadék szemétlerakó helyen kiönthető. Megfelelő 
légzésvédő készüléket kell viselni a részben még aktív hatóanya-
got tartalmazó por nedves ártalmatlanítási eljárásának ideje alatt.

JÓ TANÁCSOK A QUICKPHOS LEGHATÉKONYABB ÉS LEGBIZTON-
SÁGOSABB FELHASZNÁLÁSÁHOZ:
• Használat előtt olvassuk el a címkét és tartsuk be az ott le-

írtakat!
• Soha ne gázosítsunk lakott épületet az előírt légpárna bizto-

sítása nélkül!
• Ne gázosítsunk,

• ha a termény belső hőmérséklete 5 °C alatt van,
• ha a tároló térben a relatív páratartalom 25% alá csökken,
• ha a tárolt gabonamagvak nedvességtartalma 9% alatt 

van!
• Ne gázosítsunk sem szállítás alatt lévő terményt, sem mozga-

tott üres szállítóeszközt (vasúti vagon, üres hajó) mindaddig, 
amíg azt az illetékes hatóság szakmailag jóvá nem hagyja!

• Nagy mennyiségben ne halmozzunk fel tablettákat, illetve 
labdacsokat!

• Ne alkalmazzunk kizárólag felszíni kezelést, ha a tárolótér 
magassága meghaladja a szélesség kétszeresét!

• Mindig tartsuk be a védősáv kialakításának szabályait (silónál 
8 m, szalaggal körbekerítve, szabad térben fólia gázosítás  
8 m, zárt térben légpárna) és ne feledkezzünk meg a figyel-
meztető feliratok elhelyezéséről!

• Szellőztetés alatt a védősáv nagyságát a jelenlévő gázmester 
a körülményektől függően (például erős szél) megnövelheti.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET KÁROSÍTÓ
KEZELÉSHEZ SZÜKSÉGES DÓZIS

TABLETTA PELLET

Étkezésre vagy takarmányozásra szánt garmadában 
vagy zsákolva tárolt termények, (szemes termények, 

további ipari feldolgozásra kerülő gabonafélék, naprafor-
gó, repce, zsákolt liszt), vetőmagvak

raktári kártevő rovarok, atkák * 7 - 10 db/t 35 - 50 db/t

Silóban tárolt termények áthúzással történő  
gázosítása raktári kártevő rovarok, atkák * 4-5 db/t 20 - 25 db/t

Üres raktár, silók, malmok raktári kártevő rovarok, atkák * 1-2 db/m3 5 - 10 db/m3

 *atkák ellen a pellet használata javasolt

 TERMÉNYKEZELÉS 
ANYAGAI

 TERMÉNYKEZELÉS 
ANYAGAI

34. 35.

Quickphos 
TABLETTA ÉS PELLET FORMÁJÚ ROVARÖLŐ GÁZOSÍTÓ SZER

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

A kötelezően előírt 2 napos 
szellőztetési idő letelte után 
1 nap, de a munkavégzés 
megkezdése előtt minden 

esetben műszeresen kell elle-
nőrizni, hogy a PH3 koncentrá-
ciója a légtérben nem haladja 

meg a 0,1 ml-t 1 m3 –ben  
(0,1 ppm v/v). 

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI 
ÓVÓRENDSZABÁLYOK: 
Egyéni védőfelszerelés 

felhasználóknak:
A készítményt kizárólag 

egészségügyi gázmesteri 
vizsgával rendelkező személy 

alkalmazhatja. Mind az 
előkészítés, mind a gázosítás 
során gázmesteri munkavég-
zésre meghatározott egyéni 

védőeszközök:
Kapucnis védőoverall (3–4 

CEN típus), védőkesztyű (vinil, 
PVC, neoprén), gumicsizma 
(PVC), izolációs légzésvédő 
készülék vagy B2P3 szűrő-

betéttel ellátott légzésvédő 
teljes álarc.

Mérgezéskor, allergiás meg-
betegedés esetén, vagy annak 
gyanújakor a munkát azonnal 

félbe kell szakítani, majd 
helyszíni elsősegélynyújtás 

után (lásd: foszfor-hidrogén 
mérgezés) orvosi, intézeti 

ellátást kell biztosítani.

TŰZ- ÉS 
ROBBANÁSVESZÉLYESSÉG: 

tűzveszélyes. 
Tűz esetén száraz 

oltóanyaggal oltandó. 
Víz használata tilos! 

HATÓANYAG-TARTALOM: 
alumínium-foszfid

FORMULÁCIÓ: 
tömörített pellet és tabletta

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

I.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ 

(nap)

KULTÚRA ÉVI

Gabonafélék 7
Zsákolt liszt 7

Egyéb növényi termék 14

 Az élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő letelte előtt 
a kezelt termény kizárólag 

abban az esetben tárolható 
ki, ha a termény tulajdonosa 

erre engedéllyel rendelkezik az 
illetékes Megyei Kormányhi-

vatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóságától!



A készítmény felhasználható a termények betárolásakor, megelőző jelleggel elvégzett, raktári 
kártevők ellen irányuló védekezésre.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A betárolásra szánt tételeket legfeljebb egyszer lehet kezelni a 
készítményel!

A készítményt a tárolás tervezett időtartamától, továbbá a tárolási 
körülményektől függően kell adagolni. A 10 ml/t dózis egyenletes 
felvitellel, jó minőségű tárolóban, szakszerűen kezelt terményen 
6-10 hónap hatástartamú. Az előbbiek hiányosságaiból eredő-
en a hatástartam ennél rövidebb lehet, ezért a kezelt terményt 
a kezeléstől számított 3-4 hónap múlva ‒ s ettől kezdve az akkor 
tapasztalt növény-egészségügyi helyzetnek megfelelő gyakori-
sággal ‒ ellenőrizni kell. 

Az ismételt ellenőrzés különösen fontos akkor, ha a tárolt 
termény Tribolium (lisztbogár-félék) fajokkal fertőzött. A fel-
használásra engedélyezett nagyobb adag (20 ml/t) hatástartama 
hosszabb, szakszerű felvitel és kiváló tárolási körülmények mel-
lett megközelítően 1 év. A tárolt termény kártevőmentességét a 
kezelést követő 4-5. hónaptól kezdve rendszeresen ellenőrizni 
szükséges. A készítményt a betárolásnál a szállítószalagon futó, 
vagy a tárolás során a technológiai előírás szerint mozgatott ter-
ményre egyenletes elosztást biztosító módon – gyenge nyomású 
szórófejjel – 1000 ml/t permetlében kell kijuttatni.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK, 
JAVASLATOK
A kezelés jól szellőző helyiségben történjen! A kezelést követő 
1 napig tilos védőfelszerelés nélkül a kezelőhelyiségbe, illetve a 
kezelt tételt tartalmazó raktárba belépni. Jól látható helyre figyel-
meztető 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! 

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
A KIJUTTATÁSHOZ 

SZÜKSÉGES A KEZELÉSEK ÉVEN-
KÉNTI MAXIMÁLIS 

SZÁMA

KEZELÉS IDEJE 
(FENOLÓGIAI ÁLLA-

POT SZERINT)SZER VÍZ

Árpa, tritikále, rozs, 
zab, kukorica, köles, 

cirok

raktári kártevők
(Sitophilus granarius, S. oryzae, 

Tribolium spp., Rhyzopertha domi-
nica, Oryzaephilus surinamensis, 

Cryptolestes ferrugineus, Ephestia 
spp., Corcyra cephalonica, Sitotroga 

cerealella)

10-20 ml/tonna 
szemtermés

1000 ml/tonna
szemtermés 1

mag
(BBCH 00)

 TERMÉNYKEZELÉS 
ANYAGAI

36. 37.

GrainPrevent 
TERMÉNYKEZELŐ ROVARÖLŐ KÉSZÍTMÉNY

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

FORMULÁCIÓ: 
emulzióképző

koncentrátum (EC)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

1 nap.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ:

előírás szerinti kezelés esetén 
nem szükséges

A GRAINPREVENT ROVARÖLŐ SZER AZONOS A 04.2/1682-1/2017 NÉBIH 
SZÁMON ENGEDÉLYEZETT GRANPROTEC ROVARÖLŐ SZERREL
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A növényvédő szereket használja kellő gondossággal. Használat előtt mindig olvassa el a termékcímkét és a termékinformációkat!
Lapzárta időpontja: 2018. november 19.


