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Gyomirtó szerek

Készítmény Kultúra Károsító Oldalszám

Agrichem Bentazon                 
 bab

magról kelő kétszikű 
 gyomnövények

12. oldal 

borsó

szója 

Ally® Max 50 SX®

őszi búza, őszi árpa, tritikálé,
tavaszi árpa, rozs

magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények, mezei acat, 

széltippan

13. oldal 

Aurora 40 WG 

őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, 
zab, fénymag

magról kelő kétszikű 
gyomnövények

14. oldal 

gyep
magról kelő kétszikű 

gyomnövények

Butoxone M-40
borsó

magról kelő és évelő kétszikű 
gyomok

15. oldal 

Diniro
kukorica (takarmány)

Magról kelő és évelő egy- és 
kétszikű gyomnövények

16. oldal 

Diniro Gold
kukorica (takarmány)

Magról kelő és évelő egy- és 
kétszikű gyomnövények

17. oldal 

Express® 50 SX®

kizárólag Express®-toleráns
napraforgó

magról kelő kétszikű
gyomnövények valamint

mezei acat

18. oldal 

Foxtrot
őszi búza és őszi árpa

magról kelő egyszikű 
gyomnövények

19. oldal

ÚJ

ÚJ
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Gyomirtó szerek

Készítmény Kultúra Károsító Oldalszám

Glyfos Dakar szántóföld magról kelő-, évelő egy és 
kétszikű gyomnövények 

20. oldal

tarló

lakott területek, kiskertek  magról kelő egy- és kétszikű 
gyomnövényekszőlő (min. 3 éves)

almatermésűek (min. 3 éves)
évelő egy- és kétszikű 

gyomnövények    
héjas gyümölcsűek (min. 3 éves)

őszi búza, őszi és tavaszi árpa

mezőgazdaságilag nem művelt területek, vasúti 
pályatestek, csatornák,

 
totális gyom- és

cserjeirtás 
 

erdészet, összes fafaj

luc-, erdei-, duglászfenyő

fakitermelésben sarjhajtások

legelő, gyep totális gyomirtás

lucerna aranka

napraforgó
állományszárítás

repce 

Granstar® 50 SX®

őszi és tavaszi
kalászos gabonafélék

magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények, mezei acat

21. oldal

Granstar® 
Super 50 SX® őszi és tavaszi

kalászos gabonafélék
magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények, mezei acat

22. oldal 

Granstar® 
SuperStar NEW őszi és tavaszi

kalászos gabonafélék
magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények, mezei acat

23. oldal 

Gulliver® 50 PX rizs zsióka, kakaslábfű 24. oldal 

Mission
napraforgó, őszi káposztarepce, 
mustár, olajretek, vetőburgonya, 
magrépa, szója (takarmány), 
borsó (takarmány), lucerna, 
vöröshere, fehérhere

lombtalanítás

25. oldal 

szántóföldi kultúrák arankairtás (foltkezelés)
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Gyomirtó szerek

Készítmény Kultúra Károsító Oldalszám

Nero
őszi káposztarepce

magról kelő egy- és
kétszikű gyomok

26. oldal 

Nic-It
kukorica (takarmány)

magról kelő és évelő egyszikű 
és magról kelő kétszikű gyomok

27. oldal

Omnera® LQM®

őszi búza, rozs, tritikálé, őszi árpa,
magról kelő kétszikű 

gyomnövények, ragadós galaj,
mezei acat

28. oldal 

Pointer® Star NEW őszi búza, őszi árpa, tritikálé,
tavaszi árpa, rozs   

magról kelő kétszikű
gyomnövények és mezei acat

29. oldal

Reactor 360 CS őszi káposztarepce
magról kelő egy-és kétszikű 

gyomok 

30. oldal

burgonya

borsó

Refine® 50 SX®

takarmány kukorica
magról kelő kétszikű 

gyomnövények
31. oldal

lucerna
magról kelő kétszikű

gyomnövények

rét-legelő
magról kelő kétszikű

gyomnövények

szója
magról kelő kétszikű

gyomnövények

Safari® 50 DF
cukorrépa

magról kelő kétszikű
gyomnövények

32. oldal

Salsa® 75 DF
őszi káposztarepce

magról kelő kétszikű
gyomnövények

33. oldal

Successor 600 őszi káposztarepce
magról kelő egy-és néhány 

kétszikű gyomnövény 

34. oldal

kukorica (takarmány, siló, vetőmag)

napraforgó

Successor T kukorica (takarmány, siló, vetőmag)  magról kelő egy- és kétszikű 
gyomok

35. oldal

napraforgó  

Tripali®

őszi búza, rozs, tritikálé,
őszi árpa, tavaszi búza

magról kelő kétszikű
gyomnövények, ragadós galaj,

mezei acat

36. oldal

ÚJ

ÚJ
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Gombaölő szerek

Készítmény Kultúra Károsító Oldalszám

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

levélbetegségek (rozsda, lisztharmat, 
szeptória, pirenofóra, rinhospórium)

37. oldal

őszi káposztarepce, olajretek fóma, szklerotínia, botrítisz, alternária

Azaka Top Pack őszi és tavaszi kalászosok levél- és kalászbetegségek (kalászfuzáriózis) 38. oldal 

őszi káposztarepce fóma, szklerotínia, botritisz, alternária

Bordóilé Neo SC almatermésűek (alma, körte,
birs, naspolya)

tűzelhalás, varasodás, egyéb nem
lisztharmat típusú betegségek

39. oldal

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

baktériumos-, gombás betegségek
(kivéve lisztharmat)

gyümölcsös, szőlő lemosó permetezés

szőlő peronoszpóra, orbánc

burgonya burgonyavész, alternária

paradicsom, paprika gombabetegségek 
(kivéve lisztharmat,  szürkerothadás)uborka, zöldborsó, zöldbab

Bordóilé + Kén 
Neo SC

alma, birs, naspolya tűzelhalás, lisztharmat, varasodás 40. oldal 

körte varasodás, egyéb gombás betegségek

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

baktériumos-, gombás betegségek

gyümölcsös, szőlő lemosó permetezés

szőlő peronoszpóra, lisztharmat

burgonya burgonyavész

paradicsom, paprika lisztharmat, alternária, paradicsomvész

uborka peronoszpóra

őszi búza, őszi árpa, tritikálé lisztharmat, levélbetegségek (kivéve rozsda)

napraforgó
levél- és szárfoltosságot okozó betegségek: 

diaporte, alternária, fóma

cukorrépa lisztharmat, cerkospóra
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Gombaölő szerek

Készítmény Kultúra Károsító Oldalszám

Olajos rézkén
almatermésűek 

baktériumos és gombás eredetű betegségek, 
levéltetvek, atkák, pajzstetvek

41. oldal

szőlő

csonthéjasok

bogyósok

díszfák, díszcserjék 

Riza 250 EW
kalászosok

lisztharmat, rozsda, helmintospóriumos és szeptóriás 
betegségek, kalászfuzáriózis 

42. oldal

őszi káposztarepce
fómás, szklerotíniás, botrítiszes 

és alternáriás betegségek, fagykár csökkentés, 
regulátor

almatermésűek lisztharmat, varasodás

csonthéjasok
monília, blumeriella, gnomónia és tafrinás 

levélfodrosodás  

szőlő lisztharmat, szürkepenészes rothadás

Rubric

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

levél és kalászbetegségek (rozsda, lisztharmat, 
szeptória, pirenofóra, rinhospórium, fuzárium)

43. oldal

Rubric 
Kalász Pack

őszi és tavaszi kalászosok 
lisztharmat, rozsda, drechslera (helmintospórium), 

szeptória, kalászfuzáriózis

44. oldal
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Rovarölő szerek

Készítmény Kultúra Károsító Oldalszám

Avaunt® 150 EC szőlő (bor) szőlőmolyok 47. oldal

takarmánykukorica,
csemegekukorica

gyapottok-bagolylepke,
kukoricabogár, kukoricamoly

alma almamoly, almailonca

őszi káposztarepce, mustár,
olajretek

repce-fénybogár

Coragen® 20 SC
alma

almamoly és más sodrómolyok, 
aknázómolyok  

48. oldal

kukorica
(takarmány-, csemege és
vetőmag kukorica)

gyapottok-bagolylepke, kukoricamoly 

burgonya burgonyabogár  

borszőlő, csemegeszőlő szőlőmolyok 

körte, birs, naspolya
almamoly, körtemoly, sodrómolyok, 

aknázómolyok

Cyren EC
birs, naspolya

almamoly, levélaknázó molyok, 
levéltetvek, sodrómolyok,

49. oldal

borszőlő szőlőmolyok

őszi káposztarepce, 
mustár, 
olajretek

levéltetvek, 
repce-fénybogár, 
ormányosbogarak

kukorica 
(takarmány, csemege, vetőmag)
 

kukoricabarkó,
 bagolypille

cukorrépa répabarkók, répabolha, bagolypille

kukorica, 
cukorrépa, 
napraforgó  

keléskor károsító kártevők

raktár (üres) raktári kártevők
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Rovarölő szerek

Készítmény Kultúra Károsító Oldalszám

Danadim Progress
dohány levéltetvek, tripsz

50. oldal

dísznövények 
(közterületek kivételével)

  levéltetvek, sörtéstetvek, kéregtetvek, 
gubacstetvek, fenyő-gubacstetvek, 

pajzstetvek, levélbolhák, tripszek, kabócák, 
mogyorópoloska, levél-, hajtás-fúró és 

gyümölcsdarazsak, molykártevők, 
aknázómolyok, aknázólegyek, 

gubacsszúnyogok, vértetű 

fokhagyma szárfonálféreg, gyökératka, levélatka 

hagymafélék 
(vöröshagyma, mogyoróhagyma)

szárfonálféreg, gyökératka drótféreg, 
dohánytripsz

fejes káposzta
levéltetvek, 

földibolhák, lombrágó hernyók 

cukorrépa répalevéltetű, bagolylepkék lárvái

Kentaur 5 G
napraforgó, burgonya, 
tojásgyümölcs, 

talajlakó kártevők
51. oldal

kukorica talajlakó kártevők, kukoricabarkó

Pyranica 20 WP
alma takácsatkák, levéltetvek

52. oldal

körte körte levélbolha

szőlő takácsatkák, szőlőlevélatka

kukorica
(vetőmag előállító kukorica) 

takácsatkák
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Rovarölő szerek

Készítmény Kultúra Károsító Oldalszám

Rapid CS kalászosok vetésfehérítő bogár, levéltetvek 53. oldal

őszi káposztarepce
repcefénybogár, repce becőormányos

repce szárormányos, repcedarázs, 
repcebolha, levéltetvek 

napraforgó levéltetvek, mezei poloskák

borsó levéltetvek, bagolylepkék lárvái

Rapid Turbo őszi káposztarepce őszi káposztarepce kártevői  54. oldal

Steward® 30 DF almatermésűek almamoly, almailonca 55. oldal

szőlő (csemege) tarka és nyerges szőlőmoly 

szőlő (bor) tarka és nyerges szőlőmoly   

kukorica
(szemes, siló, vetőmag) 

kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke,
amerikai kukoricabogár

kukorica (csemege)
kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke,

amerikai kukoricabogár

napraforgó gyapottok-bagolylepke

káposztafélék káposztalepke, répalepke, bagolylepkék  

paprika, paradicsom, uborka bagolylepkék 

diófélék almamoly, amerikai fehér medvelepke

csonthéjasok gyümölcsmolyok, amerikai fehér medvelepke 

őszibarack, kajszibarack barackmoly, keleti gyümölcsmoly 

málna, feketebodza 
amerikai fehér medvelepke,
sodrómolyok, bagolylepkék 

díszfák, díszcserjék,
útmenti sorfák 

amerikai fehér medvelepke,
gyapjaslepke, lombrágó hernyók 

Warrant 200 SL burgonya burgonyabogár, levéltetvek 56. oldal

paprika, paradicsom, 
tojásgyümölcs, uborka, cukkini, tök 
(palántanevelés, hajtatás)

levéltetvek, liszteske fajok, 

dísznövények (üvegház) levéltetvek, liszteske fajok
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Tápanyagok

Készítmény Kultúra Károsító Oldalszám

Hi-Phos
minden növényi 
kultúrában

Foszfor (P2O5) 440 g/l; Magnézium (MgO) 80 
g/l; Kálium (K2O) 74 g/l 

62. oldal

Kén-S Bór Plusz
minden növényi 
kultúrában

nitrogénműtrágya-oldat bórral, kénnel, 
molibdénnel és egyéb mikroelemekkel 

dúsítva az olajnövények (őszi káposztarepce, 
napraforgó) és más növények ellátására  

63. oldal

Maize Extra
minden növényi 
kultúrában

Foszfor (P2O5) 575 g/l, Kálium (K2O) 81 g/l, 
Cink (Zn) 140 g/l, EK műtrágya  

64. oldal 

Radistart Turbo

minden növényi 
kultúrában

talajkondicionálás (Amalgerol), 
tápanyag-utánpótlás (N, P, K, Zn, Ca, Mg, S) 

és biológiai hatás (Amalgerol, zeolit) 
mikrogranulált műtrágyával a vetéssel egy 

menetben kijuttatva 

65. oldal

Zinc 700 
minden növényi 
kultúrában

cinktartalmú levéltrágya kukorica, szőlő, 
gyümölcs és más kultúrák számára

66. oldal  

egyéb készítmények

Készítmény Kultúra Károsító Oldalszám

Amalgerol minden növényi 
kultúrában

talaj- és növénykondicionáló 
készítmény 

57. oldal

Fortuna minden növényi 
kultúrában

hatásfokozás
59. oldal

SuperSpray minden növényi 
kultúrában

multifunkciós permetlé adalék 
60. oldal

Trend® 90 szulfonil-karbamid típusú 
gyomirtószerek hatásfokozására

permetezőszer segédanyag, 
nedvesítő szer

61. oldal

ÚJ



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Agrichem Bentazon
Folyékony gyomirtó szer

Hatóanyag: 
480 g/l bentazon

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
04.2/562-1/2013 NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >2000 mg/kg

Kiszerelés: 5 l-es műanyag kanna

Hatékonysága az engedélyezett kultúrák gyomirtásában:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Szőrös disznóparéj P Parlagfű P

Baracklevelű keserűfű P Szerbtövisfajok P

Tatár laboda P Vadrepce P

Fehér libatop P Varjúmák P

Csattanó maszlag P Egynyári szélfű P

  Felhasználási javaslatok:
Borsóban, babban és szójában poszte-
mergensen kijuttatható készítmény, a gyo-
mok 2-4 leveles fenológiájában biztosítja 
a legjobb gyomirtó hatást. A kultúrnövény 
négy leveles korától - 12 cm-es állapotáig 
kijuttatható. Dózisa 2 l/ha, melyet 250-300 
l vízzel juttatunk ki egy hektárra. Eső után 
2-3 nappal szabad csak kijuttatni, 25 °C fe-
letti hőmérsékleten a fitotoxicitás veszélye 
miatt tilos a készítményt kipermetezni. 
Kiváló hatékonysággal rendelkezik a sző-
rös disznóparéj, fehér libatop, varjúmák, 
csattanó maszlag ellen. 
Borsóban selyemmályva, napraforgó ár-
vakelés, mezei acat és az aprószulák ellen 
kombinálni lehet. Jó kombinációs part-
nere az előbb említett gyomok ellen a Bu-
toxone m-40. Kombináció esetén az Agri-
chem Bentazon és a Butoxone M 40 dózisa 
is 1,5-2 l/ha. A két termék tankkombináci-
óban kijuttatható és Butoxone Pack néven 
(2x20 liter) csomagban is megvásárolható.
Egyszikű gyomok megjelenése esetén sze-
lektív egyszikű irtó készítményekkel lehet 
kezelni, de csak a kezelést követő négy-öt 
nappal. 
A permetezést követően vetésváltási kö-
töttségek nincsenek, így a zöldborsó után 
másodnövényként bármi vethető.

Az Agrichem Bentazon borsóban, babban és szójában egyaránt felhasználható.

Az Agrichem Bentazon hatóanyaga a 
bentazon (benzotiadiazinon származék), 
amely a gyomnövények fotoszintézisét gá-
tolja. Levélen keresztül ható, gyors kontakt 
hatású herbicid. A magról kelő kétszikű 
gyomnövények ellen hatékony, az évelő 
gyomok leveleit csak leperzseli. A hatás 

első tünetei napos időben a kezelést köve-
tően néhány órán belül láthatóak, sárgulás 
jelentkezik a gyomokon, erőteljes pusztu-
lás a harmadik-negyedik napon következik 
be. Hűvösebb időben a gyomnövények 
növekedése leáll, de a tünetek csak ké-
sőbb jelentkeznek.

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

Bab (zöld, száraz)

Magról kelő kétszikű 
gyomnövények

2 l/ha zöldbab esetén 28 nap

Borsó (zöld, száraz) 2 l/ha zöldborsó esetén 40 nap

Szója, 
száraz hüvelyesek 
(bab, borsó) 

2 l/ha
Előírás szerinti 

felhasználás esetén nem 
szükséges



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Hatóanyag: 
143 g/kg metszulfuron-metil
+ 143 g/kg tribenuron-metil

Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
MgSzHK:
02.5/1836/2/2007.

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >5000 mg/kg

Kiszerelés: 100 g-os műanyag flakon

Hatékonyság (95-100%) az őszi és tavaszi kalászos 
gabonafélék gyomirtásában:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

árvacsalán fajok P parlagi pipitér P

árvakelésű napraforgó
(kivéve az ALS inhibitor  toleráns 
hibridek árvakelése)

P pásztortáska P

bükköny fajok 
(csak magról kelőek) P perzsa veronika P

csibehúr P pipacs P

disznóparéj fajok P poloskafű P

kamilla fajok P
ragadós galaj 
(1–3 örvös állapotig) P

keserűfű fajok
(csak magról kelőek) P repcsényretek P

mályva fajok P sebforrasztó zsombor P

mezei acat P szarkaláb fajok P

mezei árvácska P tyúkhúr P

mezei tarsóka P vadrepce P

parlagfű P

Az Ally® max SX® szelektív, posztemer-
gens gyomirtó szer, mely tribenuron-me-
til és metszulfuron-metil hatóanyagokat 
tartalmaz. Mindkét hatóanyag levélen és 
gyökéren keresztül is hatékony a két-
szikű gyomnövények széles skálája ellen. 
A gyomnövényekben az Ally® max SX® 
gyorsan transzlokálódik, a gyomnövény 

növekedése néhány órán belül leáll, így 
ezután nem tud versenyezni a kultúrnö-
vénnyel. A permetezés során töreked-
ni kell a lehetõ legjobb permetlé borítás 
elérésére. A hatásfokozás érdekében a 
permetléhez 0,1 %-os koncentrációban 
Trend® 90 nedvesítőszer hozzáadása 
szükséges. 

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

őszi búza, őszi árpa, tritikálé,
tavaszi árpa, rozs

magról kelő és évelő
kétszikű gyomnövények, 
mezei acat, széltippan

28–35 nk.

A készítmény markáns hatása mezei acaton, 
2 héttel a kezelés után

Ally® Max SX® őszi árpában, 
Gödöllő 2006.

Kezeletlen

Ally® Max SX® + Trend®

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

  Felhasználási javaslatok:
A készítményt a kultúrnövény 3 leveles 
fejlettségétől a zászlóslevél megjelenésé-
ig lehet kijuttatni. A magról kelő kétszikű 
gyomfajok 2-4 leveles korukban, a ragadós 
galaj 2-3 levélörvös fejlettségekor, a nagy 
széltippan 1-3 leveles, a mezei acat tőle-
vélrózsás állapotában a legérzékenyebb a 
készítményre. Mezei acat, nagy széltippan 
ellen az engedélyokiratban meghatározott 
magasabb dózisban kell alkalmazni. Erős 
ragadós galaj fertőzés esetén, vagy fejlet-
tebb egyedek ellen fluroxipir hatóanyagú 
készítmény 75-125 g hatóanyag/ha dózi-
sával kombinációban célszerű kijuttatni. 
Az Ally® Max SX® gyomirtóval kezelt kalá-
szos után a következő tavasszal kukorica, 
kalászos és napraforgó vethető. Tavasszal 
cukorrépa nem vethető! A kezelést követő 
120 nappal ősszel akkor vethető olajrepce 
vagy takarmányrepce, ha a talaj pH értéke 
alacsonyabb, mint 6,5 és a talajt szántásos 
mélyműveléssel készítik elő.

A készítmény egy vegetációs időszakban 
csak egy alkalommal használható!

Ally® max SX®

 Granulált (SG) gyomirtó szer A kalászos talaj- és levélherbicid.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Aurora 40 WG
Granulált gyomirtó szer  Specialista a kalászosok gyomirtásában.

Hatóanyag: 
400 g/kg karfentrazon-etil

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
728/2006. NTKSZ

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >5000 mg/kg

Kiszerelés: 100 g-os flakon

Az Aurora 40 WG hatékonysága a kalászosok gyomirtásában:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
Veronika fajok P Ragadós galaj P
Árvácska fajok P Árvacsalán fajok P
Füstike P Kenderkefű P
Keserűfű fajok P Kék búzavirág P
Mezei árvácska P Pásztortáska P
Pipitér fajok P Sebforrasztó zsombor P
Szarkaláb fajok P Fekete ebszőlő P
Árvakelésű napraforgó P Árvakelésű Facélia P
Mezei tarsóka P Libatop fajok P
Bükköny-félék P Laboda fajok P

Az Aurora 40 WG őszi búzában, őszi ár-
pában, zabban és fénymagban annak 3 
leveles korától a szárba indulás kezdetéig, 
tavaszi árpában a bokrosodás végéig kell 
kipermetezni a magról kelő készikű gyo-
mok 2-4 leveles, valamint a ragadós galaj 

2-3 levélörvös ( max. 15-20 cm) fejlettsé-
géig. Tavaszi árpában előnye, hogy önálló 
használata nem befolyásolja a fehérje tar-
talmat. Kombinációs partnerként más ké-
szítményekkel együtt használva a kijuttatás 
időpontját a kombinációs partner határozza 

meg. dózisa önmagában 50 g/ha, kombiná-
cióban a 40 g/ha-os dózist ajánlott alkalmazni.

Amennyiben a területen a magról kelő és 
évelő kétszikűek mellett a veronika fajok 
is megtalálhatóak, de ragadós galajtól 
mentes a terület, akkor a tribenuron-metil 
+ tifenszulfuron-metil és az Aurora 40 WG 
kijuttatását javasoljuk kombinációban. 
Ha a területen a magról kelő és évelő két-
szikűek mellett a veronika fajok is jelen 
vannak és a ragadós galaj is megtalálha-
tó, akkor floraszulam és tribenuron-metil 
+ tifenszulfuron-metil használhatók kom-
binációs partnerként. Bármilyen kombi-
náció esetén tilos a hatásfokozó haszná-
lata!

Nagyon fontos, hogy a készítményhez ned-
vesítőszer, hatásfokozó, adalék anyagok 
hozzáadása még a kombinációs termékhez 
csomagolt vagy mellé adott hatásfokozó 
esetében is tilos. Továbbá nem keverhető 
nitrogén oldattal, UAN oldattal, lombtrágyák-
kal, gombaölő szerekkel és rovarölő szerek-
kel sem. Az Aurora 40 WG kora tavasszal 
alacsony, akár 0 oC-os hőmérséklettől is 
használható, biztosítva a korai védeke-
zés lehetőségét. A felhasználhatóság felső 
hőmérsékleti határa 25 oC. A készítményt a 
tenyészidőszak alatt csak egyszer szabad 
alkalmazni. Permetezésnél törekedni kell a 
minél jobb permetlé fedettségre, ezért a 300 
l/ha vízmennyiség használatát javasoljuk. A 
kezelést követően a technológia megfelelő 
betarása ellenére is előfordulhatnak a kultúr-
növényen a perzselés tünetei, mely azonban 
néhány nap alatt elmúlik.

Az Aurora 40 WG a talajra kerülve gyorsan 
lebomlik így önmagában történő alkalmazá-
sa esetén utóvetemény korlátozás nincs.

A karfentrazon-etil a „protox gátló” gyomir-
tó szerek csoportján belül a triazolinonokhoz 
tartozó hatóanyag. Hatását a protoporfirino-
gén IX. oxidáz enzim gátlásával fejti ki. Ennek 
következényeként fény hatására a sejtekben 
oxigén szabad gyökök szabadulnak fel, me-
lyekből hidrogénperoxid és oxigén keletkezik. 
Hatásukra a sejtek roncsolódnak, a klorofill bi-
oszintézise leáll és néhány napon belül „per-
zselés” tünetei mellett a gyomnövények el-
pusztulnak. 
Az Aurora 40 WG a kalászosokban károsító 
magról kelő kétszikű gyomnövények ellen haté-

kony készítmény. Használata különösen olyan 
helyeken indokolt, ahol a szulfonil karbamid ti-
pusú gyomirtó szerek tartós használatának kö-
vetkezményeként a területen kiszelektálódtak a 
veronika és az árvácska fajok. ezen gyom-
növényekkel szemben csak olyan speciális 
készítménnyel lehet felvenni a harcot, mint 
az Aurora 40 WG.
Az Aurora 40 WG hatóanyaga a leggyorsabb 
hatású herbicidek közé tartozik és ezen felül, 
a hatásmechanizmusának köszönhetően, az 
egyébként lassan ható kombinációs partnerek 
felszívódását és hatáskifejtését is felgyorsítja. 

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)
őszi búza, őszi árpa, tavaszi 
árpa, zab, fénymag

magról kelő kétszikű 
gyomnövények

40-50 90

gyep
magról kelő kétszikű 

gyomnövények
50 nk.

A veronika fajok megjelenése speciális 
beavatkozást igényel

Felhasználási javaslatok:



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Butoxone m-40
Folyékony gyomirtó szer  Specialista a borsóban.

Hatóanyag: 
400 g/l MCPB

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
15690/2003 FVM

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: 500-2000 mg/kg

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

Hatékonyság a borsó gyomirtásában:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
Apró szulák P Libatop félék P

Mezei acat P Fekete ebszőlő P

Sövényszulák P Parlagfű P

Napraforgó árvakelés P Szerbtövis fajok P

Keserűfű fajok P Disznóparéj fajok P

Mezei zsurló P Vadkender P

Csattanó maszlag P Vadrepce P

Egyéves szélfű P Betyárkóró P

A Butoxone  m-401 tartalmazza az egyetlen 
hormon hatású hatóanyagot, amely bor-
só gyomirtására engedélyezett. Az MCPB 
hatóanyag, a borsó kivételével MCPA ve-
gyületre bomlik a kétszikű gyomokban és 
így fejti ki hatását. A borsó levelén lévő vi-
aszréteg is szerepet játszik a szelektivitás-
ban, ezért csapadékos időjárást követően 

csak a viaszréteg felépülése után (2-3 nap) 
kezeljünk. Tapadószerrel vagy tapadószert 
tartalmazó készítményekkel ne kombináljuk. 
A legtöbb speciális egyszikűirtó készítmény 
tapadószert tartalmaz, ezért kombináció-
ban alkalmazni egyszikűirtókkal nem lehet. 
Levélen keresztül hat, a kétszikű gyomokra 
hatékony.

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

borsó magról kelő és  évelő kétszikű gyomok 2-4 28

  Felhasználási javaslatok:
Borsóban a kultúrnövény 10-15 cm-es 
állapotában használható fel a legnagyobb 
hatékonysággal. Dózisa 2-4 l/ha, melyet 
250-300 liter vízzel juttatunk ki egy hek-
tárra. Önmagában alkalmazva a 4 l/ha dó-
zis ajánlott.

Kiváló hatékonysággal rendelkezik a 
mezei acat és az árvakelésű napraforgó 
ellen. A nagyon korai vagy a kései (virág-
zás kezdete) kezelés a borsót károsíthat-
ja. 25 ºC feletti hőmérsékleten ne kezel-
jünk. A fejlett 6-8 leveles gyomok ellen és 
olyan túlfejlett gyomokon, amelyek erős 
viaszréteggel rendelkeznek (csattanó 
maszlag, mezei acat) a késői permete-
zések esetében hatékonyság csökkenés 
léphet fel, mert a viaszos gyomok nem 
tudják felvenni kellő mértékben a ható-
anyagot.
A Butoxone  M-401 2 l/ha-os dózisa jól 
kombinálható az Agrichem Bentazon 
1,5-2  l/ha-os dózisával. Ez a kombináció 
széles hatásspektrummal rendelkezik a 
borsó gyomirtásában és Butoxone Pack 
néven 2 x 20 l kiszerelésben csomagban 
is megvásárolható. A Butoxone  M-401  
borsóban akár több alkalommal is hasz-
nálható. A permetezés után vetésváltási 
megkötöttségek nincsenek, így a zöld-
borsó után gyakran következő másodve-
tésű növényben a készítmény nem okoz 
problémát.
Konzervborsó fajtáknál az esetleges faj-
taérzékenységgel kapcsolatban ajánlott 
kikérni a fajtatulajdonos véleményét. 
Egyes fajták (pl. Rajnai törpe, Premium) 
vizuálisan érzékenynek mutatkoztak a 
hatóanyag iránt és a virágzás késlelteté-
se volt megfigyelhető.

1 – a Butoxone M-40 a Nufarm Ltd. UK bejegyzett márkaneve

A Butoxone M-40 hatékonysága 
önmagában, 4 l/ha dózisban

A Butoxone M-40 a fejlettebb kétszikű gyomok ellen is hatékony



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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diniro
Granulált gyomirtó szer EgySzerűen jobb!

Hatóanyag: 
100 g/kg nikoszulfuron + 400 g/kg 
dikamba + 40 g/kg proszulfuron

Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
04.2/3075-2/2017. 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 2,4 kg

A kukorica legfontosabb gyomnövényei elleni hatékonyság:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
Fenyércirok P Mezei acat P
Kakaslábfű P Parlagfű P
Muhar fajok P Selyemmályva P
Csattanó maszlag P Szerbtövis P
Disznóparéj fajok P Keserűfű P
Napraforgó árvakelés P Vadkender P
Libatop P Aprószulák P
Lapulevelű keserűfű P Vadrepce P

A diniro az FMC-Agro Hungary Kft. ál-
tal korábban forgalmazott Nic-It és Ro-
san  hatóanyagainak gyári kombinációja, 
amely könnyebb kezelhetőséget, felhasz-
nálóbarát kiszerelést biztosít, a már meg-
szokott kitűnő hatékonysággal párosulva. 
A nikoszulfuron, a szulfonil-urea csoport 
széles hatásspektrummal rendelkező tag-
ja. Kitűnő hatékonysággal rendelkezik a 
kukoricában megjelenő magról kelő és 
évelő egyszikű gyomok ellen. A gyomok 
növekedése a kezelés után leáll, majd 10-

14 nap múlva teljesen elpusztulnak. A di-
kamba és proszulfuron egymást kiegészí-
tő hatásmódjának köszönhetően a Diniro 
több mint 150 kétszikű gyomnövény ellen 
hatásos. Felszívódó és erős transzlokáló-
dó hatásának köszönhetően hatékony a 
mélyen gyökerező aprószulák és a mezei 
acat ellen is. 
A három hatóanyag kitűnően kiegészíti 
egymást, ezáltal tökéletes gyomirtó ha-
tást eredményez, a már kikelt gyomok 
ellen. 

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (kg/ha) é.v.i. (nap)
Kukorica 
(takarmány)

magról kelő és évelő egy- és 
kétszikű gyomnövények

0,4-0,5 nk.

ÚJ

A diniro-t a kukorica 3-6 leveles állapotá-
ban, magról kelő kétszikű gyomok 2-6 leve-
les, magról kelő egyszikűek gyökérváltás 
előtti állapotában kell kijuttatni. Muhar és 
köles fajokkal fertőzött területen a kezelést 
azok fejlettségéhez kell időzíteni, az optimá-
lis időpont az 1-3 leveles gyom fenológia. 
Az ezt követő kezelés nem biztosít megfe-
lelő hatékonyságot Setaria fajok ellen. Mezei 

acat tőlevélrózsás, szulák fajok 10-20 cm-es 
állapotban a legérzékenyebbek a készít-
ményre. A diniro hatása gyenge a fekete 
csucsor (fekete ebszőlő) ellen.
Amennyiben a területen fenyércirok van, 
annak 10-20 cm-es fejlettségénél perme-
tezzünk. Abban az esetben, ha az egyszikű 
gyomok - elsősorban a fenyércirok - kelése, 
hajtása elhúzódó, kétszeri kezelés lehet in-

dokolt. Ekkor az első kezelést a fenyércirok 
fejlettségéhez igazítsuk, 0,5 kg/ha Diniro ki-
juttatása történjen meg, majd 8-10 nap múl-
va, az újbóli gyomkelést követően 0,17 l/ha 
Nic-it kipermetezése javasolt, hatásfokozó 
készítmény hozzáadása mindkét kezelésnél 
szükséges.
A diniro kedvező hektárköltségének és igen 
széles gyomirtó spektrumának köszönhető-
en kitűnő megoldás a kukorica állományban 
történő gyomirtására. Hatása alig függ az 
időjárási körülményektől, bemosó csapa-
dékra nincs szükség, a már kikelt gyomok 
ellen időzíthetjük a védekezést, gyors és lát-
ványos hatással rendelkezik. A kezeléseket 
rugalmasan, a kukorica ötleveles állapotáig 
bármikor el lehet végezni. Talajon keresztül 
nem rendelkezik tartamhatással, ezért fel-
használása olyan területeken javasolt, ahol 
nem várható elhúzódó gyomkelés, vagy a 
permetezést követően sorközművelő kulti-
vátorozást is végeznek.
A készítmény kijuttatása 200–300 l/ha per-
metlémennyiséggel, apró cseppképzéssel 
javasolt. Az optimális gyomirtó hatás eléré-
séhez párás, nedves időjárás kedvező, tar-
tós szárazság okozta stresszben szenvedő 
növények esetében a hatóanyag felvétele 
csökkent mértékben megy végbe. A diniro 
mellé a Superspray hatásfokozó készít-
ményt ingyen biztosítjuk, kérje a forgalma-
zóktól! Dózisa 0,5 l/ha, amelyet mindig hasz-
náljunk a diniroval együtt, mert csak így 
várható el a megfelelő gyomirtó hatás.
Normál vetésváltás esetén a következő év 
tavaszán nincs veszélye az utóvetemény ká-
rosodásának, amennyiben viszont a talaj pH 
értéke 6-nál alacsonyabb, cukorrépa, pillan-
gós növények, burgonya, valamint levélzöld-
ségek nem vethetőek.

Felhasználási javaslatok:

A Diniro kezelés után néhány héttel minden 
gyom elpusztul



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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diniro Gold 
Virtuális gyomirtó szer csomag    Profi gyomvadászok utódja.
(2,4 kg Diniro + 10 l Successor T + 2,5 l Superspray)   

Azokon a területeken, ahol elhúzódó, erős 
gyomkelésre kell számítani, a diniro Gold a 
tökéletes választás. Ez a kombináció 5 gyo-
mirtó hatóanyagot tartalmaz, és más cso-
magoktól eltérően egyedülállóan magas, 
2 l/ha Successor T készítményt, amely-
nek hatóanyagai (petoxamid + terbutilazin) 
jelentős talajon keresztüli hatással bírnak, 
egy- és kétszikű gyomok ellen is, ennek kö-
szönhetően, a kijuttatás után lehulló csapa-

dék bemossa a talajba, ezáltal több hetes 
tartamhatással rendelkezik, amely megaka-
dályozza a gyomok újrakelését. A Successor 
T javítja a többi hatóanyag levélen keresztüli 
hatását is, ezért erősebb gyomosodás ese-
tén mindig a diniro Gold csomagot válasz-
szuk!
Az évelő gyomok, a napraforgó árvakelés és 
a szerbtövis esetében a hatása csak a már 
kikelt, kihajtott egyedek ellen érvényesül.

Hatásmód és hatékonyság:   Felhasználási javaslatok:
A diniro Gold 5 hektár kukorica gyomir-
tására elegendő, így 0,5 kg/ha diniro + 2 
l/ha Successor T + 0,5 l/ha Superspray 
kerül kipermetezésre. A tökéletes gyomir-
tó hatás, és a hosszantartó gyommentes 
állomány érdekében a permetezést a kö-
vetkezőképpen időzítsük. A kukorica és 
a gyomok esetében is a diniro-nál leírt 
fejlettségben kezeljük a területet. Amikor 
már elkezdett gyomosodni az állomány, 
és jelentős eső várható, akkor még a csa-
padék érkezése előtt juttassuk ki a diniro 
Goldot (eső előtt legalább 3 órával). Így 
a bemosó csapadék megakadályozza az 
újabb gyomkelést. Ha még nincsenek ki-
kelt gyomok, vagy kevés, akkor eső után 
kezeljünk, de ebben az esetben várjunk 
néhány napot, hogy a csírázó gyomok 
kikelhessenek és megfelelő levélfelülettel 
rendelkezzenek, hogy a készítmény hatá-
sa levélen keresztül érvényesüljön.

A Superspray használata a diniro Gold 
esetében is feltétele a megfelelő hatás-
nak, amelyet ebben az esetben is ingyen 
biztosítunk a csomaghoz. 

A készítmény kijuttatása 200–300 l/ha 
permetlémennyiséggel, apró cseppkép-
zéssel javasolt. Tartós szárazság okozta 
stresszben szenvedő növények esetében 
a hatóanyag felvétele csökkent mérték-
ben megy végbe.

A vetésváltásra vonatkozó korlátozások 
megegyeznek a Diniro-nál leírtakkal.

Aki betakarításkor is gyommentes kukoricát 
szeretne, a Diniro Goldot választja

A 2 l/ha Successor T-nek köszönhetően tartósan gyommentes kukoricát kapunk 
(elöl a kezeletlen)

A Diniro Gold öt hatóanyaga az erős gyomosodással is megküzd 
(balra a kezeletlen)

ÚJ



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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express® 50 SX®

Granulált (SG) gyomirtó szer  Kétszikű gyomirtó az Express®-toleráns 
napraforgó állománykezelésére.

Hatóanyag: 
50% tribenuron-metil

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
NTKSZ 534/2006.

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >5000 mg/kg

Kiszerelés: 112, 5 g-os műanyag flakon

Hatékonyság (95-100%) az express®-toleráns napraforgó gyomirtásában:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

árvacsalán fajok P parlagfű (szik-2 leveles) P

boglárkafajok P parlagi pipitér P

bükköny P pásztortáska P

csattanó maszlag P perzsa veronika P

disznóparéj fajok P pipacs P

fekete ebszőlő P poloskafű P

keszegsaláta P selyemmályva P

libatop fajok P sebforrasztó zsombor P

mezei acat P szerbtövis fajok P

mezei árvácska P szikfű fajok P

mezei csibehúr P tarka kenderkefű P

mezei tarsóka P vadrepce P

mustár P zsázsafajok P

  Felhasználási javaslatok:
Az express® gyomirtó szert korai posz-
temergensen kell kijuttatni, amikor az 
express®-toleráns napraforgó hibrid 2 és 
6 leveles fejlődési stádium között van. A 
kijuttatáskor a gyomoknak már kikelt ál-
lapotban kell lenniük, maximum 4 leveles 
állapotban. A legjobb gyomirtó hatás el-
éréséhez a kezelést akkor kell elvégezni, 
amikor a gyomok érzékeny, aktív növeke-
dési állapotban vannak. A legtöbb gyom 
csírázáskor és fiatal (2–4 leveles) korban a 
legérzékenyebb. A mezei acat ellen annak 
tőlevélrózsás állapotában kell védekezni.

Ha a kezelendő terület erősen fertőzött par-
lagfűvel (Ambrosia artemisiifolia), illetve a 
gyomok kelése vontatott, az express® osz-
tott kijuttatása javasolt. Az első kezelést a 
parlagfű kelése után, azok szik-, maximum
2-leveles korában kell elvégezni. A második 
kezelést a gyomok újrakelése után, azok 
szik-, maximum 2-leveles korában javasolt 
elvégezni. Az express® dózisa osztott ke-
zelés esetén 22,5 g/ha + Trend 0,1%.

Az express®-toleráns napraforgó hibridek 
genetikai toleranciája lehetővé teszi az 
express® hatóanyagának lebontását 
a napraforgóban, mely a szelektivitás 
alapja. A gyomirtó szer főleg a leveleken 
keresztül hat. A szer az acetolaktát-szin-
tetáz enzim működését gátolja. Az en-

zimműködés gátlása miatt az érzékeny 
növényekben a tápanyagszállítás, a lég-
zés és az anyagcsere a kijuttatást követő 
néhány órán belül leáll. A gyomnövénye-
ken látható tipikus tünetek a kezelés után 
3-10 nappal válnak láthatóvá. 

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

kizárólag Express®-
toleráns napraforgó

magról kelő kétszikű
gyomnövények, valamint

mezei acat

45
osztott kezelés:

22,5 + 22,5
nk.

Az Express® gyomirtási technológia kiválóan 
működik erősen gyomos területen is. 
Debrecen-Látókép, 2017. június 14.

Kezeletlen

Kezelt

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Foxtrot
Folyékony gyomirtó szer  A kalászosok egyszikű irtója.

A Foxtrot hatékonysága:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Vadzab fajok P Muharfélék P

Parlagi ecsetpázsit P

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

őszi búza és őszi árpa magról kelő egyszikű gyomnövények 0,8-1 56

  Felhasználási javaslatok:

őszi búza és őszi árpa: A permetezést 
a kultúrnövény 3 leveles korától a szár-
baindulásig célszerű elvégezni. Ha a 
kezelés idején az egyszikű gyomok 1-3 
levelesek, elegendő a 0,8 l/ha Foxtrot 
kijuttatása, ha a gyomok fejlettebbek, 
illetve erős a gyomnyomás 1 l/ha dózist 
kell alkalmazni. Stresszes állományban 
(fagy után, víznyomásos növény) nem 
alkalmazható. Durum búzában és zab-
ban nem használható. Nem keverhető 
bentazon, dikamba, hormonbázisú, 
metszulfuron és floraszulam hatóanya-
gú készítményekkel.

Foxtrot 0,8 l/ha-os kezelés hatása parlagi ecsetpázsitra a kezelést követő 4 héten 
(Ikervár, 2014.04.29.; kezelés 03.31.-én)

Hatóanyag: 
69 g/l fenoxaprop-p-etil 
34,5 g/l kloquintocet-mexil (széfener)

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
04.2/101-1/2016. 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 5 l-es műanyag kanna

  Hatásmód és hatékonyság: 
A Foxtrot hatóanyaga a fenoxap-
rop-p-etil magról kelő egyszikű gyom-
növények ellen hatékony. Hatását a nö-
vény növekedéséhez szükséges zsírsav 
bioszintézisének gátlásával okozza. A 
hatóanyagot a növények a levelén ve-
szik fel, és innen szállítódnak a merisz-
téma szövetekbe. Mivel a búza és főleg 
az árpa a hatóanyagot lassan bontja le, 
szükséges az antidótum (széfener) is 
a fenoxaprop mellé. Az FMC kísérletei 
során a fenoxaprop-p-etil hatóanyag és 
a kloquitocet-metil széfener 2:1 arányú 
keveréke biztosította a legjobb szelek-
tivitást, jobb volt, mint egyéb széfene-
rek. A kezelés után a hajtásnövekedés 
megáll, majd levélszáradás és végül a 
gyomnövény pusztulása következik. A 
teljes pusztuláshoz 3 hét szükséges. 
érzékeny gyomok: parlagi ecset-
pázsit, vadzab fajok, muharfélék, ka-
nári köles. A fejlett egyszikűek ellen is 
hatékony védelmet ad. A kezelés után 
vetésváltási korlátozások nincsenek! 
Repce is vethető bármilyen talajműve-
lés után. 



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Glyfos® dakar
Granulált gyomirtó szer  A termelők ’szilárd’ kényelméért!

Hatóanyag: 
680 g/kg glifozát             
(=748,4 g/kg glifozát-ammónium só) 

 Forg. kat.: III. 
  

Eng.szám: 
02.5/1659/4/2009 
MgSzHK

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: 5000

Kiszerelés: 10 kg zsák

A glifozát mindenki számára közismert, régi, 
nem szelektív, megbízható hatékonyságú mo-
lekula. 1970-ben történt szintetizálását követő-
en, 1974-ben került kereskedelmi forgalomba, 
ahol azóta több, mint 100 felhasználási terüle-
ten kapott engedélyt. A glifozát tipikus levélen 
keresztül felszívódó hatóanyag, talajon keresz-
tüli hatása nincs, a talajkolloidokhoz erősen 
kötődik, ezért nem mosódik a talajvízbe. A nö-
vénybe kerülő glifozát mozgása lassú, de kivá-
lóan transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba 

és a rizómákba. A hatóanyag különböző sók 
formájában kerül a felhasználókhoz, folyékony 
halmazállapotban.  A Glyfos® dakar teljesen 
egyedülálló az FMC által kifejlesztett szilárd 
halmazállapotú magas hatóanyag tartalom-
mal (680 g/kg glifozát) rendelkező gyomirtó 
szer, amely a glifozát hatóanyagot glifo-
zát-ammónium só formában tartalmazza. A 
készítményben lévő nitrogén kiválóan segíti 
és fokozza a hatóanyag felszívódását és 
gyorsítja a hatáskifejtését.

Hatásmód és hatékonyság:

A Glyfos® dakar formulációját tekintve 
fehér színű, 1 mm-es átmérőjű, hengeres 
granulátum, amely a felhasználó részére 
számos előnyös tulajdonságot ötvöz ma-

gába: kiváló logisztikai paraméterek (kisebb 
szállítandó mennyiség), - kiváló raktározha-
tóság (-18 és 54 °C közötti tartományban, 
hatóanyag veszteség nélkül), - habosodás 

nélkül rendkívül gyorsan és tökéletesen ol-
dódik, (törzsoldatot ne készítsünk, közvet-
lenül a permetlébe öntsük a granulátumot!), 
- nem porzik, - nincs kiömlési és elfolyási 
veszteség.
Szántóföldi kultúrákban a napraforgó és 
kukorica esetében 1,5-2 kg/ha alkalmazá-
sával totális gyomirtást végezhetünk vetés 
előtt, vagy a pre/poszt technológia válasz-
tásával vetés után, de kelés előtt. Utóbbi 
esetben fontos, hogy a magokat minimum 
3 cm talaj takarja és a gyomirtást a csírá-
zás megindulásáig elvégezzük. Kiváló vé-
dekezési lehetőség a teljes gyomspektrum 
(magról kelő és évelő egy- és kétszikűek) 
ellen!
Tarlókezelés során a dózis megválasztá-
sát szintén a károsító gyomok fajspektru-
ma határozza meg. Erősebb évelő fertőzés 
esetén használjuk a 2,5-3 kg/ha, míg több-
ségében magról kelő gyomfertőzés esetén 
az 1,5-2 kg/ha-os dózisokat. A kijuttatásnál 
okvetlenül vegyük figyelembe a környezeti 
tényezőket, így a védekezést 10 és 30 °C 
hőmérséklet között és magasabb páratar-
talom (50 %<) mellett időzítsük. 
A 3 évesnél idősebb gyümölcs és szőlő 
ültetvényekben a gyomfertőzöttség függ-
vényében alkalmazzuk a korábban megha-
tározott dózisokat. Az ültetvény telepítése 
előtti totális gyomirtásra 2,5-3 kg/ha fel-
használása javasolt. 
mezőgazdaságilag nem művelt, rude-
rális területeken totális gyom-, cserje- és 
sarjhajtás irtására a 3-4 kg/ha dózis fel-
használását tartsuk szem előtt. Állomány-
szárítást őszi káposztarepcében akkor 
kell elvégezni, amikor a becő szint középső 
harmadában a magvak legalább 60%-a 
barna színű, a becők ekkor még zöldek (25-
30% nedvességtartalom). Napraforgóban 
a kaszatok 20-30 %-os nedvességtartalma az 
ideális. Gyommentes állományban 1,5 kg/ha, 
gyomokkal erősen fertőzött területen 2,6 kg/ha, 
átlagos viszonyok között a 2 kg/ha alkalma-
zása javasolt. Légi kijuttatás csak napraforgó 
esetében lehetséges.
Figyelem! Az alkalmazott technológiák ha-
tékonyságát a gyomok fejlettsége és a per-
metléhez használt víz keménysége befolyá-
solja. A kezeléseket időzítsük a magról kelő 
gyomok 2-6 leveles, kétszikű évelők tőle-
vélrózsás, évelő egyszikűek max. 40 cm-es 
fejlettségi állapotára! A Glyfos® Dakar haté-
konyságát régiónként a víz keménységének 
meghatározása után az Easi Mix vízlágyító 
adalék hozzáadásával fokozhatjuk.

Felhasználási javaslatok:

Kultúra Károsító Dózis (kg/ha) é.v.i. (nap)
szántóföld magról kelő egy- és 

kétszikű gyomok 
1,5 - 2 *
1,5 - 2 *tarló

lakott területek, kiskertek magról kelő egy- és 
kétszikű gyomok 1,5 - 2

*
szőlő (min. 3 éves) *
almatermésűek (min. 3 éves)

évelő egy- és 
kétszikű gyomok 2,5 - 3,2

*
csonthéjasok (min. 3 éves) *
héjas gyümölcsűek (min. 3 éves) *
mezőgazdaságilag nem művelt területek, 
vasúti pályatestek, árokpartok, vízzel nem 
borított csatornák totális gyom- és és 

cserjeirtás

3 - 3,7 *

erdészet, összes fafaj 
2,5 - 2,6

*
luc-, erdei-, duglászfenyő *
fakitermelésben sarjhajtások 2,5 % *
legelő, gyep totális gyomirtás 2,5 - 3,2 *

lucerna aranka 0,4 - 0,5
ill. 0,15-0,2% *

napraforgó
állományszárítás

1,5 - 2,6 10 - 14
repce 1,6 - 2,1 10
* előírás szerinti felhasználásnál nincs korlátozás



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Granstar® 50 SX®

Granulált (SG) gyomirtó szer Őszi és tavaszi kalászosok kétszikű gyomirtója.

Hatóanyag: 
50% tribenuron-metil  

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
MgSzHK 
02.5/884/1/2010.

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >5000 mg/kg

Kiszerelés: 100 g-os műanyag flakon

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

őszi és tavaszi
kalászos gabonafélék

magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények, mezei acat

25–40  nk.

A Granstar® 50 SX® gyomirtó szer főleg a 
leveleken keresztül hat. A szer az acetolak-
tát-szintetáz enzim mûködését gátolja. Az 
enzimműködés gátlása miatt az érzékeny 
növényekben a tápanyagszállítás, a légzés 
és az anyagcsere a kijuttatást követő né-
hány órán belül leáll. A Granstar® 50 SX® 

az érzékeny gyomok növekedését gyor-
san megállítja. A tipikus tünetek a kezelés 
után 3-10 nappal válnak láthatóvá. A ki-
juttatást követő meleg és nedves időjárás 
elősegíti a hatáskifejtést, míg a száraz, 
hideg körülmények késleltetik a tünetek 
megjelenését.

Hatásmód és hatékonyság:

Hatékonyság (95-100%) az őszi és tavaszi kalászos 
gabonafélék gyomirtásában:

  Felhasználási javaslatok:
Az őszi- és tavaszi kalászosokban ta-
vasszal a fagyok megszűnését követően a 
kalászosok zászlósleveles koráig (zab ese-
tében 2 nóduszig) alkalmazható. A kezelés 
időpontját és dózisát a gyomnövények fej-
lettsége és a gyomfajok összetétele hatá-
rozza meg. A magról kelő kétszikű gyom-
növények 2-4 valódi leveles korukban a 
legérzékenyebbek a készítményre, Galium 
aparine esetében annak 2-3 levélörvös ál-
lapotában van a kezelés optimális időpont-
ja, Cirsium arvense ellen a gyomnövény 
tőlevélrózsás állapotában kell a kezelést 
végrehajtani. Egyszikű, illetve évelő két-
szikű gyomfertőzés esetén, ezek ellen ha-
tékony kombinációs partner alkalmazása 
szükséges. Cirsium arvense, valamint 2-4 
valódi levelesnél fejlettebb gyomnövények 
ellen az engedélyokiratban meghatározott 
magasabb dózisban kell kijuttatni. A hatás-
fokozás érdekében a permetléhez 0,1 %-os 
koncentrációban Trend® 90 nedvesítőszer 
hozzáadása szükséges.  Maximum dózis/
kezelés: 40 g/ha. Kezelések száma: 1 al-
kalom/év, a fenológia szerinti  zászlósle-
vél stádium (zab 2 nódusz). A permetezés 
időzítése a kalászosok 1-3 leveles korától, 
a zászlóslevél kifejlődéséig engedélyezett. 
Légi kijuttatás: légi úton kijuttatható 50-70 
l/ha víz felhasználás mellett.

Granstar® alapú gyomirtási technológia 
eredménye, Berekböszörmény, 2005.

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
árvakelésű napraforgó
(kivéve az ALS inhibitor  toleráns 
hibridek árvakelése)

P pásztortáska P

bársonyos árvacsalán P perzsa veronika P

bükköny fajok 
(csak magról kelőek) P pipacs P

disznóparéj fajok P piros árvacsalán P

fehér libatop P poloskafű P

kamilla fajok P repcsényretek P

keserűfű fajok 
(csak magról kelőek) P sebforrasztó zsombor P

mályva fajok P szarkaláb fajok P

mezei acat P szikfű fajok P

mezei tarsóka P tarka kenderfű P

parlagfű (szik-2 leveles) P tyúkhúr P

parlagi pipitér P vadrepce P



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Granstar® Super 50 SX®

Granulált (SG) gyomirtó szer Széles hatásspektrumú, rugalmasan használható 
kalászos gyomirtó.

Hatóanyag: 
25% tribenuron-metil
+ 25% tifenszulfuron-metil

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
MgSzHK: 
02.5/7/1/2008.

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >5000 mg/kg

Kiszerelés: 240 g-os műanyag flakon

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

őszi és tavaszi
kalászos gabonafélék

magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények, mezei acat

40–60  nk.

A Granstar®  Super 50 SX®  gyomirtó szer 
az egyik első tagja  a  Magyarországon  
bevezetésre  került SX® technológiával 
előállított szulfonilurea blend termékeknek. 
A blendek olyan szulfonilurea keverékek, 
amelyeknek hatóanyag arányai állandóak 
a termékben és az arányok a hazai gyom-
viszonyokhoz igazítva lettek kialakítva. 

A Granstar®  Super 50 SX® látványos, 
gyors gyomirtó hatással rendelkezik: a 
kezelt gyomnövények teljes pusztulása lé-
nyegesen rövidebb idő alatt következik be, 
mint a hagyományos DF szulfonilureákkal  
kezelt területeken.

Hatásmód és hatékonyság:

Hatékonyság (95-100%) az őszi és tavaszi kalászos 
gabonafélék gyomirtásában:

  Felhasználási javaslatok:

A készítmény őszi és tavaszi kalászosok-
ban tavasszal a fagyok megszűnését kö-
vetően a kalászosok zászlós leveles koráig 
(zab esetében 2 nóduszig) alkalmazható. A 
kezelés időpontját és dózisát a gyomnövé-
nyek fejlettsége és a gyomfajok összetéte-
le határozza meg. A magról kelő kétszikű 
gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban 
a legérzékenyebbek a készítményre. Galium 
aparine esetében annak 2-3 levélörvös álla-
potában van a kezelés optimális időpontja. 
Erős Galium fertőzés esetén, vagy fejlettebb 
egyedek ellen fluroxipir hatóanyagú keszít-
mény 75-125 g hatóanyag/ha dózisával kell 
kiegészíteni. Erős Veronica spp. fertőzés ese-
tén karfentrazon-etillel (16 g hatóanyag/ha) 
kombinációban célszerű kijuttatni. Egyszikű, 
illetve évelő kétszikű gyomfertőzés esetén, 
ezek ellen hatékony kombinációs partner al-
kalmazása szükséges.

Cirsium arvense, valamint 2-4 valódi leve- 
lesnél fejlettebb gyomnövények ellen az en-
gedélyokiratban meghatározott magasabb 
dózisban kell kijuttatni.

A zabot 2 nóduszos fejlettségéig 40 g/ha dó-
zisban lehet permetezni a készítménnyel. Ne 
kezelje a kalászos gabonát a készítménnyel, 
ha már ugyanabban az évben szulfonilurea 
típusú szerrel kezelték a területet. Az árvake-
lésű napraforgó gyomirtására  az ALS gátló tí-
pusú herbicidektől eltérő hatásmechanizmu-
sú készítményt használjon tankkeverékben.

Granstar® Super + Aurora gyomirtó szerrel 
kezelt őszi búza. Látókép, 2017.

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

árvacsalán fajok P parlagfű P

árvakelésű napraforgó
(kivéve az ALS inhibitor  toleráns 
hibridek árvakelése)

P parlagi pipitér P

bükköny fajok 
(csak magról kelőek) P pásztortáska P

disznóparéj fajok P perzsa veronika P

füstike fajok P pipacs P

kamilla fajok P poloskafű P

keserűfű fajok 
(csak magról kelőek) P

ragadós galaj 
(2–3 örvös állapotig) P

mályva fajok P repcsényretek P

mezei acat P sebforrasztó zsombor P

mezei csibehúr P tyúkhúr P

mezei tarsóka P vadrepce P



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Granstar® SuperStar NeW
Gyomirtó szer kombináció (SG és EC)    Hatékony kalászos gyomirtó az összes fontos 

kétszikű gyomnövény ellen.

Hatóanyag: 
25% tribenuron-metil
+ 25% tifenszulfuron-metil
+ 33,3% fluroxipir   

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
MgSzHK: 02.5/7/1/
2008. és 04.2/1748
-1/2016. NÉBIH 

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >5000 mg/ttkg

Kiszerelés: 200 g-os flakon + 1 literes flakon egységcsomagban

Kultúra Károsító Dózis é.v.i. (nap)

őszi és tavaszi
kalászos gabonafélék

magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények,

mezei acat, ragadós galaj

50 g/ha +
0,25 l/ha

 nk.

A Granstar® SuperStar egy széles hatás- 
spektrumú kalászos gyomirtó szer csomag, 
amely három hatóanyag, a tribenuron-metil,  
tifenszulfuron-metil  és a fluroxipir kombiná-
ciója. A termékben lévő három hatóanyag 
optimális aránya biztosítja, hogy a Granstar® 
SuperStar minden gyomösszetétel esetében 
hatékony legyen a kétszikű gyomok széles 
skálája ellen. A gyomnövényekben a ható-
anyagok gyorsan transzlokálódnak, a gyomok 
növekedése néhány órán belül leáll, így már 
nem tudnak versenyezni a kultúrnövénnyel. A 
formuláció  – az SX®  vízben oldódó granulá-
tum, illetve  a folyékony  EC – az egyszerűbb  

használat mellett hatékonyabb valamennyi ka-
lászos gabona gyomnövény ellen. Mindhárom 
hatóanyag rendkívül szelektív a kalászosok-
ban, így alkalmazható a zászlóslevél kiterülé-
séig (kivéve a zab, ahol két nóduszos állapotig 
engedélyezett). Az optimális hatás eléréséhez 
célszerű megvárni, hogy a kijuttatás idején a le-
vegő hőmérséklete legalább 8 °C legyen. A ké-
szítmény további előnyös tulajdonsága, hogy 
mindhárom hatóanyag lebomlik a tenyészidő 
során, így nem jelent problémát  a vetésvál-
tásban. A legkisebb egységcsomag Granstar® 
SuperStar NEW esetén 4 ha kalászos gabona 
kezelésére elegendő.

Hatásmód és hatékonyság:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
árvacsalán fajok P parlagi pipitér P
árvakelésű napraforgó
(az ALS inhibitor toleráns hibridek 
árvakelése IS)

P pásztortáska P

bükköny fajok 
(csak magról kelőek) P perzsa veronika P

disznóparéj fajok P pipacs P
kamilla fajok P poloskafű P
keserűfű fajok (csak 
magról kelő) P ragadós galaj P

mályva fajok P repcsényretek P
mezei acat P sebforrasztó zsombor P
mezei árvácska P szarkaláb fajok P
mezei csibehúr P tyúkhúr P
mezei tarsóka P vadrepce P
parlagfű P

Hatékonyság (95-100%) az őszi és tavaszi kalászos gabonafélék gyomirtásában:

  Felhasználási javaslatok:

A készítményt posztemergensen kell kijuttatni 
a kalászosok 3 leveles állapotától a zászlós- 
levél kifejlődéséig (zab 2 nódusz). A magról 
kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leve-
les korukban, a ragadós galaj 2-6 levélörvös 
fejlettségekor, a mezei acat tőlevélrózsás ál-
lapotában a legérzékenyebb a készítményre. 
A gyomirtó hatás fokozására a permetléhez 
0,1%-os koncentrációban Trend® nedvesítő 
szer hozzáadása szükséges.

Granstar® SuperStar hatása 
a kezeletlen folthoz képest

Törökszentmiklós, 2016. április 19.

Granstar® SuperStar kezelés hatására tiszta 
őszi búza állomány, Debrecen, 2016. június

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Gulliver® 50 PX
Granulált (DF) gyomirtó szer    Rizs gyomirtó fűfélék és mocsári gyomnövények irtására.

Hatóanyag: 
50% azimszulfuron

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
04.2/4105-2/2016. 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >5000 mg/kg

Kiszerelés: 100 g-os műanyag flakon

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

rizs zsióka, kakaslábfű 40  nk.

A Gulliver® gyomirtó szer főleg a leve-
leken keresztül hat. A szer az acetolak-
táz-szintetáz  enzim működését gátolja. 
Az enzimműködés gátlása miatt az ér-
zékeny gyomnövényekben a tápanyag-
szállítás, a légzés és az anyagcsere a 
kijuttatást követő néhány órán belül leáll. 
A készítmény az érzékeny gyomok nö-

vekedését gyorsan megállítja. A tipikus 
tünetek (színváltozás, pusztulás) a keze-
lés után 3-10 nappal válnak láthatóvá (a 
gyomok növekedési körülményeitől füg-
gően). A kijuttatást követő meleg és ned-
ves időjárás elősegíti a hatáskifejtést, míg 
a száraz, hideg körülmények késleltetik a 
tünetek megjelenését.

Hatásmód és hatékonyság:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
békalencse P nyílfű P

béka-szőlőfélék P sásfélék P

kákafélék P virágkákafélék P
kakaslábfű 
(közepesen érzékeny) P vízi hídőr P

mételyfű P zsióka P

érzékeny gyomfajok a rizs gyomirtásában:

  Felhasználási javaslatok:

A Gulliver® kijuttatása előtt a rizst borító 
víz szintjét le kell csökkenteni olyan mér-
tékben, hogy mind a kultúrnövény, mind a 
gyomnövények levélfelületének maximum 
1/3-át borítsa víz. A kezelés után 3–4 na-
pon keresztül az állomány vízborítását le-
hetőleg ne növeljük.

A készítmény egyszeri kezeléssel juttat-
ható ki 40 g/ha dózisban, a rizs bokroso-
dásának kezdetén, a kakaslábfű fajok 2-5 
leveles fejlettségekor. A jobb gyomirtó 
hatás érdekében a készítményhez Trend® 
permetezőszer segédanyag hozzáadása 
szükséges 0,1% permetlé koncentráció-
ban.

Kijuttatás időzítése: posztemergensen a 
rizs bokrosodása kezdetén, a kakaslábfû 
2–5 leveles állapotában, osztott kezeléssel 
a rizs bokrosodása elején és végén. Zsió-
ka előfordulása esetén az osztott kezelés 
javasolt.

A Gulliver® elpusztítja a rizs legfontosabb 
gyomnövényeit, Mezőtúr, 2008

A Gulliver® kijuttatása

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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mission
Folyékony gyomirtó szer  A gyors lombtalanító.

Hatóanyag: 
373,6 g/l diquat-dibromid   

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
04.2/3217-1/2014 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: 1241 mg/ttkg

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

  Felhasználási javaslatok:

A készítmény - vetőburgonya kivételé-
vel - egy vegetációs időszakban csak 
egy alkalommal használható!

Napraforgóban  a kezelést a kaszatok 25-
30 %-os nedvességtartalma mellett kell 
elvégezni.

Őszi káposztarepcében, mustárban, 
olajretekben a készítményt akkor kell ki-
juttatni, amikor a becőkben lévő magvak 
barnák és kimorzsolhatóak, a magvak 35-
40 %-os nedvességtartalmánál, a terve-
zett betakarítás előtt 4-6 nappal.

vetőburgonyában kizárólag földi úton, a 
betakarítás előtt 6-8 nappal kell a készít-
ményt kijuttatni. Nagy lombozatú fajtáknál 
osztott kezelésben is alkalmazható 2,5 l/ha 
+ 2,5 l/ha dózisban, ez esetben a második 
kezelést az elsőt követően 3-4 nap múlva 
kell elvégezni.

magrépa lombtalanítására akkor kell ki-
juttatni, amikor a gomolyok 80-90 %-ban 
biológiailag érettek.

Takarmányozási célra termesztett szó-
ja, borsó lombtalanítására a betakarítás 
előtt 4-6 nappal kell a kijuttatni a készít-
ményt. Vetőmag céljára termesztett szója, 
borsó kultúrákban a készítményt nem al-
kalmazható.

lucerna, vöröshere és fehérhere kultú-
rákban a készítményt akkor kell kijuttatni, 
amikor a csigák 60-70 %-a már barnás 
színű, és a magvak  a csigából könnyen 
kimorzsolhatóak.

Szántóföldi kultúrák esetében aranka 
elleni védekezésre a fertőzött foltok leper-
metetésére 0,5 % koncentrációban lehet 
felhasználni. A lombtalanításra kezelt kul-
túrnövények betakarítása után a keletkező 
szalmát, ocsút, stb. takarmányozás céljára 
felhasználni tilos!

légi kijutattás
Kizárólag napraforgóban, őszi káposz-
tarepcében, mustárban és olajretekben, 
magrépában, takarmányozási célra term-
esztett szójában, borsóban, lucernában, 
vörös- és fehérherében, 50-60 l/ha per-
metlémennyiség felhasználásával.

A diquat-dibromid a bipiridilium-szár-
mazék herbicidekhez tartozik. Hatását a 
klorofill gyors elszíntelenítésén keresztül 
éri el, amely a H2O2 (hidrogén-peroxid) ke-
letkezésének köszönhető.

A Mission hatáskifejtése gyorsabb a glifo-
záthatóanyagú deszikkálókénál, így a ke-

zelést követő 6-8 nap múlva már be lehet 
takarítani a termést. Teljes deszikkálóha-
tásának köszönhetően az esetlegesen je-
len lévő gyomokat is elpusztítja, az évelő 
gyomok leveleit leperzseli, így a gyomos 
táblákon is megkönnyíti a betakarítást. Mi-
vel a kultúrnövény szárát is leszárítja, így 
a betakarítás utáni talajművelést is segíti.

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

napraforgó  lombtalanítás 2,0 - 2,5  7

őszi káposztarepce,
mustár, olajretek

 lombtalanítás 2,0 - 2,5  7

vetőburgonya  lombtalanítás
4,0 - 5,0
2,5 + 2,5 7

magrépa  lombtalanítás 2,5 - 3,5
 előírás szerinti 

felhasználás esetén nem 
szükséges

szója (takarmány),
borsó (takarmány)

 lombtalanítás  2,5 - 3,0  6

lucerna, vöröshere, 
fehérhere

lombtalanítás  4,0
 előírás szerinti 

felhasználás esetén nem 
szükséges

szántóföldi kultúrák
 arankairtás
(foltkezelés) 0,5 %

előírás szerinti 
felhasználás esetén nem 

szükséges



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Nero
Folyékony gyomirtó szer  Két jól bevált hatóanyag egy termékben!

Hatóanyag: 24 g/l klomazon  
400 g/l petoxamid

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
04.2/6000-1/2013
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >300 és <2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 10 l-es műanyag kanna

  Felhasználási javaslatok:
Őszi káposztarepcében vetés után, kelés 
előtt a Nero-t 3 l/ha dózisban kell kijut-
tatni. Így a repcében károsító fontosabb 
gyomok ellen megbízható hatást tudunk 
elérni. Fontos, hogy a kultúrnövény mag-
ját legalább 2 cm vastag földréteg takar-
ja. A készítmény ugyanazon a területen         
maximum 2 évente használható. Alacsony 
szervesanyag tartalmú (homok) talajokon 
alkalmazása nem ajánlott.

Kontroll, 
Balatonföldvár,2013.10.31.

Nero 3 l/ha kezelés (elöl kontroll), 
Balatonföldvár, 2013.10.31.

Nero 3 l/ha kezelés 
Balatonföldvár, 2013.10.31.

A Nero két hatóanyagot tartalmaz. A klo-
mazon főleg a magról kelő kétszikű gyom-
növények ellen hatékony. Hatását az érzé-
keny gyomnövények klorofill és karotinoid 
bioszintézisének gátlásával okozza. A ható-
anyagot a növények gyökéren és hajtáson 
is felveszik. A petoxamid a magról kelő 
egy és több kétszikű gyomnövény elleni 
csírázásgátló hatóanyag. Hatását az érzé-
keny gyomfajok fehérje és nukleinsav szin-
tézisének gátlásával fejti ki. A kelő, csírázó 
gyommagvakat károsítja, a kikelt gyomokra 
kevésbé hatékony.

A két hatóanyag nagyon jól kiegészíti egymást, 
a klomazon kitűnő hatékonysággal rendelke-
zik a kétszikű gyomok ellen, míg a petoxamid 
egyszikűirtó hatása mellett több kétszikű gyo-
mot is írt. A kombinációnak jelentős talajon 
keresztüli tartamhatása van. Vetés után-kelés 
előtt alkalmazzuk, a hatékony gyomirtó hatás 
kifejtéséhez a permetezés után 14 napon belül 
20-25 mm bemosó csapadék és jól elmunkált 
aprómorzsás talajfelszín szükséges.
A készítmény az egyéb termékekkel nehezen 
irtható sebforrasztó zsombor ellen is kiváló 
hatékonyságú.

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

őszi káposztarepce 
Magról kelő egy- és kétszikű 

gyomnövények
3

n.k.

A Nero hatékonysága az őszi káposztarepce gyomirtásában:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Sebforrasztó zsombor P Nagy széltippan P

Ragadós galaj P Egynyári perje P

Veronika fajok P Perje (Lolium) fajok P

Tyúkhúr P Kamilla fajok P

Pásztortáska P Pipitér fajok P

Árvacsalán fajok P Parlagi nefelejcs P
Nero 3 l/ha kezelés 

Pápasalamon 2013.10.28.

Kontroll, 
Pápasalamon 2013.10.28.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Nic-it
Folyékony gyomirtó szer      Kentaur 5G-s vagy Cyren EC-s talajfertőtlenítés után is biztonságos.

Hatóanyag: 
240 g/l nikoszulfuron

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
02.5/920/2/2010 
MgSzHK

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >2000 mg/kg

Kiszerelés: 1 l-es műanyag flakon

A kukorica legfontosabb gyomnövényei elleni hatékonyság:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
Kakaslábfű P Fenyércirok (magról) P

Libatop (sokmagvú) P Fenyércirok(rizómás) P

Libatop (pokolvar) P Muhar fajok P

Disznóparéj fajok P Napraforgó árvakelés P

  Felhasználási javaslatok:

A Nic-it levél herbicid, mely a kelés után, 
az aktívan növekedő gyomok – így az 
évelő fenyércirok ellen is – hatékonyan al-
kalmazható állománykezelés formájában.  
A kukoricára, annak 3–7 leveles korában 
legkíméletesebb a készítmény, ezért en-
nél a fejlettségnél javasoljuk alkalmazni. 
Az egy-éves egyszikűek ellen a kezelést a 
gyökérváltás előtt kell elvégezni, a rizómás 
fenyércirok esetében annak 10–20 cm-es 
fejlettségénél, erős fertőzöttség esetén 
0,2 l/ha használata indokolt. A megfelelő 
hatékonyság elérése érdekében Fortuna 
hozzáadása szükséges, amelyet vásár-
láskor térítésmentesen biztosítunk.

Kétszikű gyomok – pl. parlagfű, libatop, 
szerbtövis, csattanó maszlag, selyem-
mályva, mezei acat, szulák stb. – ellen 
kombinációs partner hozzáadásával ér-
hetünk el megfelelő eredményt. A kuko-
ricában előforduló magról kelő es évelő 
gyomok együttese ellen kiválóan alkal-
mazható a Nic-It 0,2 l/ha egyéb pl.: flo-
raszulám vagy dikamba hatóanyagú 
készítményekkel vagy alkalmazza gyári 
kombinációjú Diniro készítményünket.
 
Abban az esetben, ha az egyszikű gyo-
mok – elsősorban a fenyércirok – kelé-
se, hajtása elhúzódó, osztott kezelés is 
végezhető. Ekkor az első kezelést a fe-
nyércirok fejlettségéhez igazítsuk, annak 
10-20 cm-es állapotában, 0,15 l/ha Nic-It 
kijuttatása történjen meg a megfelelő két-
szikű irtó partnerrel együtt, majd 8-10 nap 
múlva, az újbóli gyomkelést követően 0,1 
l/ha kipermetezése javasolt. 

A Nic-it kijuttatása 200–300 l/ha permet-
lémennyiséggel, apró cseppképzéssel ja-
vasolt. Az optimális gyomirtó hatás eléré-
séhez a párás, nedves időjárás kedvező, 
tartós szárazság okozta stresszben szen-
vedő növények esetében a hatóanyag fel-
vétele csökkent mértékben megy végbe.

A Nic-it alkalmazása esetén utóvetemény 
korlátozás nincs.

A Nic-it hatóanyaga, a nikoszulfuron, 
a szulfonil-urea csoport széles ha-
tásspektrummal rendelkező tagja. Kitűnő 
hatékonysággal rendelkezik a kukori-
cában megjelenő magról kelő és évelő 
egyszikű gyomok ellen, valamint több 
magról kelő kétszikű ellen is. Szelektív, 
a kukorica a kipermetezést követően fel-
veszi a hatóanyagot, majd egy napon belül 
biológiai úton lebontja. Ezért a készítmény 

a kultúrnövény hétleveles fejlettségi ál-
lapotáig felhasználható. A Nic-It felvétele 
a zöld növényi részeken és a gyökereken 
keresztül történik. A nikoszulfuron a gyom-
növényben mind csúcsi, mind gyökérirány-
ban szállítódik. Hatását a merisztémasej-
tekben lévő AHAS enzimek működésének 
gátlásával fejti ki. A gyomok növekedése a 
kezelés után leáll, majd 10-14 nap múlva 
teljesen elpusztulnak.

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

Kukorica 
(takarmány)

Magról kelő és évelő egyszikű és magról kelő 
kétszikű gyomnövények 

0,17-0,25 nk.

A Nic-It hatékony a magról kelő és az évelő egyszikű gyomok ellen is. 
(Balatonszabadi, 2010. 06. 23.)



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

28

Omnera® lQm® 
Folyékony (OD) gyomirtó szer  Új, kombinált hatóanyagú kalászos gyomirtó 

egyedülálló LiquidMax formulációban.

Hatóanyag: 
135 g/l fluroxipir +
30 g/l tifenszulfuron-metil +
5 g/l metszulfuron-metil

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
04.2/469-1/2017. 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: > 5000 mg/ttkg

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

őszi búza, rozs, 
tritikálé, őszi árpa,
tavaszi búza

magról kelő kétszikű
gyomnövények, ragadós galaj,

mezei acat
 0,5–1 nk. 

Az Omnera® gyomirtó szer a fluroxipir, 
metszulfuron-metil és a tifenszulfuron-metil 
egymást kiválóan kiegészítő hatóanyagok 
kombinációja egyedülálló LiquidMax for-
mulációban.
A fluroxipir az újonnan képződő szárakban 
és levelekben megzavarja a növényi sejtek 
növekedését; befolyásolva a fehérjeszin-
tézist és a normál sejtosztódást. A met-
szulfuron-metil és a tifenszulfuron-metil az 

acetolaktát-szintáz enzim (ALS) gátló szul-
fonilureák csoportjába tartozó herbicidek, 
melyek a növekedés leállítását és végül a 
növény pusztulását eredményezik. Ezek a 
szelektív hatóanyagok elsősorban a gyö-
kéren és levélen keresztül szívódnak fel. 
A hatástartam ideje alatt a gyomnövények 
nem veszik fel a vizet és a tápanyagokat a 
talajból, így megszüntetik a kultúrnövény-
nyel szembeni növekedési versengést.

Hatásmód és hatékonyság:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

baracklevelű keserűfű P pásztortáska P

bársonyos árvacsalán P pipacs P

bükköny fajok P poloskafű P

ebszékfű P ragadós galaj P

fehér libatop P
repce árvakelés 
(kivéve IMI repce) P

mezei tarsóka P repcsényretek P

orvosi kamilla P sebforrasztó zsombor P

parlagi nefelejcs P tyúkhúr P

parlagi pipitér P vadrepce P

Hatékonyság (95-100%) az őszi és tavaszi kalászos 
gabonafélék gyomirtásában (0,75-1 l/ha dózis esetén):

  Felhasználási javaslatok:

Őszi búza, rozs, tritikále kultúrákban a ké-
szítményt tavasszal, posztemergensen kell 
kijuttatni  a kultúrnövény bokrosodásának 
kezdetétől a zászlóslevél kiterüléséig.
Őszi árpa kultúrában a készítményt tavasz-
szal, posztemergensen kell kijuttatni a kultúr-
növény bokrosodásának kezdetétől a bokro-
sodás végéig.
Tavaszi búza kultúrában a készítményt ta-
vasszal, posztemergensen kell kijuttatni a kul-
túrnövény 3 leveles állapotától a zászlóslevél 
kiterüléséig. A ragadós galaj 2-3 levélörvös 
fejlettségekor, a magról kelő kétszikű gyom-
fajok 2-4 leveles korukban,  a mezei acat tő-
levélrózsás állapotában a legérzékenyebb a 
készítményre. Mezei acat ellen az engedély- 
okiratban meghatározott magasabb dózis-
ban kell alkalmazni. A készítménnyel kezelt 
kalászos betakarítását követő év tavaszán 
bármely szántóföldi kultúra vethető cukorré-
pa kivételével.
Utóvetemény:
A készítmény 0,75-1,0 l/ha-os dózisának ki-
juttatását követően ugyanabban az évben 
csak őszi kalászosok és őszi káposztarepce 
vethetőek. Őszi káposztarepce csak a 6,5-
nél  alacsonyabb pH értékű talajokon, a ké-
szítménnyel való kezelést követő 120 nap 
után, mélyszántást követően vethető, és ha a 
készítmény kijuttatása után a vegetációs idő 
nem volt hosszan aszályos. A vegetációs idő 
alatti hosszú szárazság, aszály esetén a met-
szulfuron-metil  hatóanyag gátolt lebomlása 
miatt az őszi káposztarepce károsodást szen-
vedhet. A készítménnyel kezelt kalászos beta-
karítását  követő év tavaszán bármely szántó-
földi kultúra vethető cukorrépa kivételével.

Omnera® LQM® hatása őszi búzában

KezeletlenKezelt

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

ÚJ



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
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Pointer® Star NeW
Gyomirtó szer kombináció (SG és EC)      Markáns talaj- és levélhatású kalászos gyomirtó 

az összes fontos kétszikű gyomnövény ellen. 

A Pointer® Star gyomirtó szer három ható-
anyag (tribenuron-metil, metszulfuron-metil  
és fluroxipir) kombinációja.  A legkisebb  egy-
ségcsomag  Pointer® Star NEW 4 ha kalá-
szos gabona kezelésére elegendő. A három 
hatóanyag összetétele biztosítja, hogy a ké-
szítmény minden gyomösszetétel esetében 
hatékony legyen a kétszikű gyomnövények 
széles skálája ellen. Az eredeti szulfonilurea 
kalászos gyomirtó szerek minden probléma 
nélkül irtják a mezei acatot is. Emellett az acat 
újrahajtásának  is minimális  az esélye. Mind 
a hatóanyagok összetétele, mind a kijutta-

tott  hatóanyagok mennyisége a biztosítéka 
annak, hogy a Pointer® Star kompromisszu-
mok nélkül kiirtsa a ragadós galajt. Az optimá-
lis hatás eléréséhez célszerű megvárni, hogy 
a levegő hőmérséklete legalább 8 °C legyen a 
kijuttatás idején és az azt követő 24 órában.
Az egyik  legszélesebb  gyomirtó  spektrum-
mal rendelkező gyomirtó szer, beleértve a 
ragadós galajt, mezei acatot és az ALS gátló 
herbicid  toleráns árvakelésű napraforgót is. A 
korai időszaktól egészen a zászlóslevél meg-
jelenéséig felhasználható. Látványos, gyors 
hatással pusztítja el a gyomnövényeket.

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis é.v.i. (nap)
őszi búza, őszi árpa, 
tritikálé,
tavaszi árpa, rozs

magról kelő kétszikű
gyomnövények és 

mezei acat
28 g/ha + 0,25 l/ha nk.

Hatékonyság (95-100%) az őszi és tavaszi kalászos gabonafélék gyomirtásában:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
árvacsalán fajok P parlagfű P
árvakelésű napraforgó
(az ALS inhibitor  toleráns hibridek 
árvakelése IS)

P parlagi pipitér P

bükköny fajok P pásztortáska P
disznóparéj fajok P perzsa veronika P
kamilla fajok P pipacs P
keserűfű fajok (csak 
magról kelő) P poloskafű P

mályva fajok P ragadós galaj P
mezei acat P repcsényretek P
mezei árvácska P sebforrasztó zsombor P
mezei csibehúr P szarkaláb fajok P
mezei gyöngyköles P tyúkhúr P
mezei tarsóka P vadrepce P

Hatóanyag: 
14,35% metszulfuron-metil
+14,35% tribenuron-metil
+ 33,3% fluroxipir

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
MgSzHK: 
02.5/1836/2/2007. 
és 04.2/1748-
1/2016. NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >5000 mg/kg

Kiszerelés: 112 g-os flakon + 1 literes flakon egységcsomagban

Pointer® Star NEW kezelés hatására 
gyommentes őszi búza

Debrecen, 2017. június 14.

Pointer® Star NEW hatása 
mezei acaton és galajon.

Gödöllő, 2017.

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

  Felhasználási javaslatok:
A készítményt posztemergensen kell kijuttat-
ni a kalászosok 3 leveles állapotától a zász-
lóslevél kifejlődéséig. A magról kelő kétszikű 
gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban, a 
ragadós galaj 2-6 levélörvös fejlettségekor, a 
mezei acat tőlevélrózsás állapotában a legér-
zékenyebb a készítményre. A gyomirtó hatás 
fokozására a permetléhez 0,1%-os koncent-
rációban Trend® nedvesítő szer hozzáadá-
sa szükséges. A metszulfuron-metil+tribe-
nuron-metil hatóanyagokkal kezelt kalászos 
után a következő tavasszal kukorica, kalá-
szos és napraforgó vethető. Tavasszal cu-
korrépa nem vethető! A kezelést követő 120 
nappal ősszel akkor vethető olajrepce vagy 
takarmányrepce, ha a talaj pH értéke alacso-
nyabb, mint 6,5 és a talajt szántásos mélymű-
veléssel készítik elő.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
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Reactor 360 CS
Folyékony gyomirtó szer  Jól bevált hatóanyag, szelektív formában.

Hatóanyag:  
360 g/l klomazon

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
04.2/3350-1/2011.
MgSzH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >2000 mg/kg

Kiszerelés: 1 literes műanyag flakon

  Felhasználási javaslatok:

Őszi káposztarepcében vetés után, kelés 
előtt 0,33 l/ha dózisban kell kijuttatni. A 
Reactor megfelelő dózisát kiegészítve a 
Successor 600 2 l/ha dózisával, a rep-
cében károsító fontosabb gyomok ellen 
megbízható hatást tudunk elérni. 

Burgonyában a végleges bakhát elkészí-
tése után preemergensen kell kijuttatni 
0,25 l/ha dózisban. Kombinációs partner-
ként metribuzin hatóanyagú készítményt, 
ill. a gyomösszetételtől függően egyéb 
készítményt is választhatunk. 

Borsóban preemergensen vetés után, 
kelés előtt kell kijuttatni 0,25 l/ha dózis-
ban. Kombinációban metribuzin tartalmú 
készítményt használhatunk. Reactor 360 
CS-el alapkezelt borsót posztemergen-
sen Butoxone M-40 készítménnyel 2-4 l/
ha dózisban kezelhetünk, az ott leírtak fi-
gyelembevételével.

A mikrokapszulázott klomazon (Reactor 360 CS) tünete szembetűnő a selyemmályván 
ugyanakkor a repcével kíméletes. (Acsád, 2011, 09.15.)

Reactor 360 CS 0,3 l/ha repcében 
Szarvas, 2010.11.05

A Reactor 360 CS a magról kelő egy- és két-
szikű gyomnövények ellen hatékony. Hatását 
az érzékeny gyomnövények klorofill és karo-
tinoid bioszintézisének gátlásával okozza. A 
hatóanyagot a növények gyökéren és hajtá-
son is felveszik, jelentős talajon keresztüli ha-
tással rendelkezik. A Reactor 360 CS külön-
leges mikrokapszulázott formulációjának 
köszönhetően hosszabb tartamhatással 
rendelkezik és kevésbé fitotoxikus a kultúr-
növényekre, mint más klomazon hatóanyagú 

termék. Vetés után-kelés előtt alkalmazzuk, a 
hatékony gyomirtó hatás kifejtéséhez a per-
metezés után 14 napon belül 20-25 mm be-
mosó csapadék kell és jól elmunkált aprómor-
zsás talajfelszín szükséges. Alacsony szerves 
anyag tartalmú talajokon (<2%) mindig az 
alacsonyabb dózist alkalmazzuk. Kalászos, 
cukorrépa kultúrák a felhasználást követő 60 
nap után vethetőek. Kalászos, lucerna kultúrák 
a Reactor 360 CS tavaszi felhasználásakor el-
sodródás esetén károsodhatnak.

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap) Felhasználás
Őszi 
káposztarepce 

Magról kelő egy- és kétszikű 
gyomnövények

0,33 n.k. preemergensen

Burgonya 
Magról kelő egy- és kétszikű 

gyomnövények
0,25 n.k. preemergensen

Borsó 
Magról kelő egy- és kétszikű 

gyomnövények
0,25 n.k. preemergensen

A Reactor 360 CS hatékonysága az őszi káposztarepce gyomirtásában:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
Ragadós galaj P Selyemmályva P
Veronika fajok P Fekete ebszőlő P
Tyúkhúr P Pásztortáska P
Kövér porcsin P Árvacsalán fajok P

Mezei tarsóka P
Kezeletlen repce Szarvas, 2010.11.05



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Refine® 50 SX®

Granulált (SG) gyomirtó szer      Kétszikű posztemergens megoldás a szója, 
kukorica, lucerna és rét-legelő gyomirtására.

Hatóanyag: 
50% tifenszulfuron-metil

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
MgSzHK 
02.5/120/1/2009.

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >5000 mg/kg

Kiszerelés: 100 g-os műanyag flakon

Hatékonyság (95-100%) a szója gyomirtásában:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
árvakelésű napraforgó 
(nem herbicid toleráns) P selyemmályva P

disznóparéj fajok P szerbtövis fajok P

keserűfű fajok P szikfű fajok P

mezei pipitér P tarka kenderkefű P

mezei tarsóka P tatár laboda P

ragadós galaj P vadrepce P

repcsényretek P varjúmák P

  Felhasználási javaslatok:

Szójában a kezelést az első hármasan 
összetett valódi levelének megjelené-
sétől a kultúrnövény 10-15 cm-es fej-
lettségéig kell elvégezni. A magról kelő 
kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles 
korukban a legérzékenyebbek a készít-
ményre. A szer esetenként enyhe nö-
vekedésbeli depressziót, levélsárgulást 
okozhat, de ezeket a tüneteket a szója 
maradéktalanul kinövi. A gyomirtó hatás 
fokozására a készítményhez Trend® 90 
nedvesítőszer hozzáadása szükséges 
0,1 %-os koncentrációban. 25oC fok fe-
letti hőmérsékleten, stresszhelyzetben 
lévő szójában a fokozott fitotoxicitási ve-
szély miatt a kezelés nem ajánlott.

lucernában a készítmény második éves 
– ill. annál idősebb lucerna gyomirtására 
alkalmazható. A kezelést a kultúrnövény 
nyugalmi időszakában kell elvégezni, 
késő ősszel, vagy kora tavasszal. Meg-
késett kezelés esetén a készítmény az új 
sarjakat károsíthatja. A gyomirtó hatás 
fokozására a készítményhez Trend® 90 
nedvesítőszer hozzáadása szükséges 
0,1 %-os koncentrációban.

A szója posztemergens módon kijuttatha-
tó herbicidjeinek választéka lényegesen 
szűkösebb, mint más szántóföldi kultúrák 
esetében. Ebben a szűkös választékban 
jelentős szerepet tölt be a Refine®. miért 
használják egyre nagyobb területen a 
Refine®-t? Mert olyan jelentős gyomfajo-
kat képes elpusztítani, amelyeket más ké-

szítmények nem, vagy csak részlegesen. 
Mindezt úgy, hogy nincs utóvetemény kor-
látozása és igen kedvező a hektárköltsége. 
Kétszikűirtó spektrumát és hatékonyságát
tekintve megegyezik a versenytárs készít-
ményekkel, egyes gyomok esetében (pl. 
libatop, keserűfű félék) kiemelkedő haté-
konysággal dolgozik.

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

kukorica (takarmány)
magról kelő kétszikű

gyomnövények 
15–22,5 nk.

lucerna
magról kelő kétszikű

gyomnövények 
30 28

rét-legelő
magról kelő kétszikű

gyomnövények 
22,5–30 28

szója
magról kelő kétszikű

gyomnövények 
10–15 nk.

Refine® gyomirtó szerrel kezelt szójaállomány  
Kisújszállás, 2016

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Safari® 50 dF 
Granulált (DF) gyomirtó szer    Széles hatásspektrum a cukorrépa 

kétszikű gyomnövényei ellen.

Hatékonyság (95-100%) a cukorrépa gyomirtásában:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
árvakelésű napraforgó 
(nem herbicid toleráns) P pásztortáska P

árvacsalán fajok P perzsa veronika P

baracklevelű keserűfű P ragadós galaj P

egynyári szélfű P repcsényretek P

fekete ebszőlő P selyemmályva P

fekete mustár P szőrős disznóparéj P

gyakori gombvirág P tarka kenderkefű P

lapulevelű keserűfű P vadrepce P

mezei tikszem P

  Felhasználási javaslatok:

Cukorrépában a készítményt a kultúrnövény 
két valódi leveles állapotától sorzáródás vé-
géig kell kijuttatni 30 g/ha dózisban. A magról 
kelő kétszikű gyomnövények szikleveles álla-
potától 2 leveles fejlettségéig kell kijuttatni a 
készítményt. Amennyiben újabb kezelés(ek)re 
lenne szükség, azt mindig a gyomok szikleve-
les állapotától 2 leveles állapotáig kell elvégez-
ni (a két kezelés között 7-14 nap eltéréssel). 
A készítmény csak a kikelt gyomnövényeket 
pusztítja el, tartós hatása nincs. A permetlé-
hez permetezőszer segédanyagot (nem ionos 
nedvesítőszer) kell adagolni: Trend® 0,05% a 
permetlé százalékában, azonban  etofumezá-
tos kombináció esetén Trend® hozzáadása 
nem javasolt.
Hatáskiegészítés céljából a készítmény kom-
binálható fenmedifam, dezmedifam, klorid-
azon, etofumezát, metamitron hatóanyagú 
készítményekkel. A trifluszulfuron-metil és 
fenmedifam kombinációt metamitron ható-
anyagú készítmény alacsonyabb, - annak 
engedélyezett dózisától eltérően - 490 g ha-
tóanyag/ha dózisával kombinálva is ki lehet 
juttatni.
Az alapkezelés elvégzését az egyszikű gyom-
növények ellen a Dual Gold* 1,4–1,6 l/ha-os 
dózisával javasoljuk elvégezni.
Ha a terület libatop vagy laboda fajokkal  erő-
sen fertőzött, a posztemergens kombináció(k) 
kiegészítendő(k) 0,4–0,5 kg/ha metamitron 
nevű készítménnyel.
Amennyiben a mezei acat fertőzés indokolja, a 
második posztemergens kezelésben Lontrel** 
alkalmazása 0,2–0,3 l/ha dózisban javasolt.
Parlagfű, karcsú disznóparéj, henye disznó-
paréj, fehér disznóparéj, előfordulása esetén 
a Safari® gyomirtó szert fenmedifam+dezme-
difam hatóanyagú készítmény 1–1,5 l/ha-os 
dózisával kombináljuk.

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

cukorrépa
magról kelő kétszikű 

gyomnövények
30 nk.

Hatóanyag: 
50% trifluszulfuron-metil

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
04.2/3628-1/2016. NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszély-
esség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >5000 mg/kg

Kiszerelés: 120 g-os műanyag flakon

A Safari®  elsősorban a leveleken keresz-
tül fejti ki a hatását, de nedves talajállapot 
mellett a gyökéren keresztül  is felszívódhat. 
A hatóanyag az acetolaktát-szintetáz enzi-
met gátolja, aminek hatására az érzékeny  
gyomokban  a  transpiráció,  a  légzés, és 
az anyagcsere – a kezelést követő néhány 
órán belül – leáll. A gyomok növekedése és 
fejlődése rövid időn belül megáll, így nem 

jelentenek konkurenciát a kultúrnövény 
számára. A jellemző tünetek (elszínező-
dés, elhalás) a kezelést követő 3-10. napon 
válnak láthatóvá – a gyomok növekedési 
körülményeitől és a környezeti tényezőktől 
függően. Hatáskiegészítés céljából a Safari® 
kombinálható fenmedifam, dezmedifam, 
kloridazon, etofumezát, metamitron, klopi-
ralid hatóanyagú készítményekkel.

Hatásmód és hatékonyság:

Safari® technológiával kezelt cukorrépa, 
Sopronhorpács, 2016

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. 
* A Dual Gold a Syngenta márkaneve, ** A Lontrel a Dow AgroSciences márkaneve



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
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Salsa® 75 dF 
Granulált (WG) gyomirtó szer       Posztemergens gyomirtási megoldás 

őszi káposztarepcében.

Hatóanyag: 
75% etametszulfuron-metil

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
04.2/3261-1/2013. 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >2000 mg/kg

Kiszerelés: 100 g-os műanyag flakon

érzékeny repce  gyomnövények (>90%):

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
apró  gólyaorr P pásztortáska P
ebszikfű P puha  gólyaorr P
gyakori  gombvirág P sallangos  gólyaorr P
kereklevelű  gólyaorr P sebforrasztó  zsombor P
lúdfű P szapora  zsombor P
matyó P tarka  kenderkefű P
mezei  csorbóka P tyúkhúr P
mezei  tarsóka P vadrepce P

parlagi  nefelejcs P

  Felhasználási javaslatok:
A készítményt az őszi káposztarepce  ke-
lése után korai posztemergensen kell kijut-
tatni ősszel vagy tavasszal a fagyok elmúl-
tával a magról kelő kétszikű gyomnövények 
szik-, 2–4 valódi leveles állapotában. A ké-
szítményt 15–25 g/ha dózisban kell felhasz-
nálni, a gyomirtási program részeként vagy 
kombinációban. Fejlettebb gyomnövények 
esetében a magasabb 25 g/ha-os dózis ki-
juttatása javasolt.

A gyomok hatóanyaggal szembeni re-
zisztenciájának kialakulása ellen javasolt 
a Salsa® eltérő hatásmódú készítmények-
kel   való kombinálása azok engedélyezett 
dózisával. A gyomirtó hatás fokozásának 
érdekében a permetléhez minden esetben 
Trend®     nedvesítő   szer   hozzáadása   
szükséges 0,1%-os  koncentrációban. A 
készítmény kombinálható tankkeverékben 
az klopiralid+pikloram+aminopiralid vagy 
metazaklór vagy metazaklór+quinmerak  ha-
tóanyagú készítmények  engedélyokiratban  
meghatározott  dózisával. A kombinációban  
a készítményt 15-20  g/ha  dózisban  kell ki-
juttatni.  A Trend®   hozzáadása szükséges a 
kombináció  alkalmazása  esetén is 0,1%-os 
koncentrációban.  Ha a gyomirtó szeres tank-
keverékhez gombaölő vagy folyékony rovar-
ölő szert kever, a Trend® dózisát csökkentse  
0,05%-ra!  A készítmény egyszikű gyomok 
és árvakelésű gabona ellen tankkeverékben 
kombinálható posztemergens  egyszikű  irtó 
készítmények  engedélyezett dózisával  (ek-
kor  a Trend®   dózisa 0,05%  legyen).
Új technológiai javaslatunk Salsa® + 
Successor 600 kombináció.

A Salsa® 75 dF  a levélen és a gyökéren 
keresztül  hat az  ALS enzim gátlása  révén. 
A tipikus tünetek az érzékeny gyomokon 
(elszíneződés, nekrózis) a kezelést követő-

en 3-10 nap múlva jelentkeznek. A meleg 
és nedves időjárási körülmények gyorsítják,  
a száraz és hideg viszonyok  késleltetik a 
tünetek kifejlődését. 

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

őszi káposztarepce
magról kelő kétszikű

gyomnövények
15-25 nk.

Salsa® 20 g/ha + Sultan** 2 l/ha + Trend® 0,1% , Dabronc, 2015. október
Salsa® 20 g/ha + Ikarus* 0,3 l/ha + Trend® 

0,1% , Látókép, 2016. június

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. 



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Successor 600
Folyékony gyomirtó szer  A rugalmas kombinációs partner.

Hatóanyag:  
600 g/l petoxamid

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
02.5/2278/1/2008 
MgSzHK

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: 813 mg/ttkg

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

  Felhasználási javaslatok:

Őszi káposztarepcében vetés után, ke-
lés előtt 2 l/ha dózisban kell kijuttatni. A 
Successor 600 hatékony a nagy széltip-
pan és a legtöbb T2-es gyomnövény ellen 
őszi káposztarepcében. Amennyiben a 
területen ragadós galaj, pipacs és veroni-
ka fajok is problémát okoznak, egészítsük 
ki a Reactor 360 CS 0,2-0,3 l/ha dózisá-
val. A Successor 600 a repce kelése után 
is kijuttatható, a szer hatóanyaga nem 
okoz fitotoxicitást. Mivel ez csírázás gát-
lóként működik, bemosó csapadék ekkor 
is szükséges a megfelelő gyomirtó hatás 
eléréséhez. A repce kelése után, az ősz 
folyamán, az Ikarus1 0,3 l/ha posztemer-
gens kétszikűirtó szerrel kiegészíthető. 
Főleg akkor indokolt ez a kombináció, ha 
erős a pipacs fertőzöttség és mezei acat 
is található a gyomok között. 

Kukoricában preemergensen a vetés 
után, kelés előtt 2 l/ha dózisban hasz-
náljuk. Mivel a készítmény főleg a mag-
ról kelő egyszikű gyomnövények ellen 
hat, kétszikűek ellen kombinációs partner 
szükséges. Magról kelő egy- és kétszikű-
ek elleni gyári kombináció a Successor 
T. Vetőmag előállítás esetén a fajtatulaj-
donos véleményét ki kell kérni a vonalak 
érzékenységéről.

Napraforgóban csak preemergensen vetés 
után, kelés előtt lehet kijuttatni 2 l/ha dózis-
ban. Mivel a készítmény főleg a magról 
kelő egyszikű gyomnövények ellen hat, 
kétszikűek ellen ki kell egészíteni. Ehhez 
megfelelő kombinációs partner a Goal 
Duplo2 0,5 l/ha vagy a Pledge 50 WP3 
0,08 kg/ha dózisával. A készítmény az 
IMI és az Express4 toleráns napraforgó-
ban is kiválóan alkalmazható. Ilyenkor a 
Successor 600-zal alapkezelt napraforgót 
az engedélyezett posztemergensen kijut-
tatható készítménnyel kezeljük állomány-
ban. Ezekkel a megoldásokkal teljes körű 
védelmet biztosíthatunk napraforgóban, 
az ott károsító magról kelő egy- és két-
szikű gyomok ellen. A Successor 600 
megfelelő szelektivitással rendelkezik a 
napraforgóra. 

1-2 a Dow AgroSciences, 
3 a Sumitomo Chemical, 
4 a DuPont bejegyzett márkaneve

Successor 600 2 l/ha önmagában őszi 
káposztarepcében Nagycserkesz 

2010.10.01. Kezelés után 35 nappal

Successor 600 2 l/ha + Goal Duplo2 0,5 l/ha 
napraforgóban 

Sárvár, 2011. 06. 01.

A Successor 600 (petoxamid) a magról kelő 
egy és több kétszikű gyomnövény elleni csí-
rázás gátló hatóanyag. A kelő, csírázó magva-
kat károsítja, a kikelt gyomokra kevésbé haté-
kony. A petoxamid a klóra-cetamidok kémiai 
csoportjába tartozik, az érzékeny fajok fehérje 
és nukleinsav szintézisét gátolja. Főleg a mag-
ról kelő egyéves egyszikű gyomok (pl. nagy 

széltippan, kakaslábfű és perjefélék) ellen ha-
tásos, emellett számos magról kelő kétszikű 
gyomnövény ellen is jó hatékonyságú. Talaj-
hatással is rendelkezik. Vetés után-kelés előtti 
alkalmazás esetén a hatékony gyomirtó hatás 
kifejtéséhez a permetezés után 14 napon belül 
20-25 mm bemosó csapadék és jól elmunkált 
aprómorzsás talajfelszín szükséges.

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap) Felhasználás
Őszi 
káposztarepce 

magról kelő egyszikűek
és néhány kétszikű gyom

2 n.k.
preemergensen

posztemergensen
Kukorica (takarmány, 
siló, vetőmag)

magról kelő egyszikűek
és néhány kétszikű gyom

2 n.k. preemergensen

Napraforgó
magról kelő egyszikűek

és néhány kétszikű gyom
2 n.k. preemergensen

A Successor 600 hatékonysága az engedélyezett kultúrák gyomirtásában:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
Nagy széltippan P Pipitér fajok P
Egynyári perje P Árvacsalán fajok P
Perje (Lolium) félék P Pásztortáska P
Kakaslábfű P Tyúkhúr P
Muhar fajok P Mezei tarsóka P
Kamilla fajok P Parlagi nefelejc P
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Successor T       
Folyékony gyomirtó szer   Napraforgóban is!

Hatóanyag:  
300 g/l petoxamid+ 
187,5 g/l terbutilazin 

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
2522/2006 NTKSZ

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

LD50 érték: 300 mg/kg<LD50< 2000 mg/kg

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

  Felhasználási javaslatok:

Napraforgóban a Successor T vetés 
után, kelés előtti (preemergens) gyomirtá-
si kezelést biztosít. Hatékonysága kiterjed 
a kakaslábfűre, muharfajokra, disznóparéj 
és libatopfélékre, parlagfűre, selyemmály-
vára. Kimondottan ajánlott készítmény 
a csattanó maszlaggal erősen fertőzött 
területeken. A Successor T kezelést 
követően érkező bemosó csapadékkal 
nagyon jó és biztonságos tartamhatást 
érhetünk el a napraforgó területen. Par-
lagfűvel vagy selyemmályvával kimondot-
tan erősen fertőzött területen érdemes a 
Successor T-t oxifluorfen vagy fluorklo-
ridon hatóanyagú készítmények engedé-
lyezett dózisával kiegészíteni. A Succes-
sor T esetében a fitotoxicitás elkerülése 
érdekében 1-1,5 % közötti szervesanyag 
tartalmú területeken csökkentsük a dózist 
3 l/ha-ra, 1 % szervesanyag tartalom alat-
ti területeken nem javasoljuk.

Kukoricában a Successor T-t pre-
emergens kijuttatás esetén 4 l/ha dó-
zisban a vetés után, de kelés előtt kell 
kipermetezni. A korai posztemergens 
állománykezelést 3 l/ha dózissal  kell el-
végezni a kukorica 1-3 leveles, a magról 
kelő kétszikűek szíkleveles 3-4 leveles 
állapotában. Az évelő egyszikű gyomnö-
vények ellen kombinálni szükséges, aján-
lott kombinációs partner a Nic-It 0,2 l/ha 
dózisban. Évelő kétszikű fertőzés esetén 
kombináljuk dikamba hatóanyagú készít-
ménnyel, vagy alkalmazzuk a Diniro Gold-
ot. A vetés után történő kijuttatásnál 0,25 
l/ha Superspray tapadó szer javítja a ha-
tékonyságot. Vetőmag előállítás esetén a 
fajtatulajdonos véleményét ki kell kérni a 
vonalak érzékenységét illetően.

A Successor T két hatóanyag (petoxam-
id és terbutilazin) együttes hatásával biz-
tosítja kukoricában a magról kelő egy- és 
kétszikű gyomnövények elleni széles 
hatásspektrumát.
A terbutilazin az érzékeny fajok foto-        
szintézisét gátolja (az elektrontranszport 
folyamatokat gátolja, hatáskifejtés he-
lye a PS-2 rendszerben). Főleg a magról 
kelő egyéves kétszikűek ellen hatásos. 
Hatékony a kikelt gyomok ellen is, azok 
4-6 leveles állapotáig. Jelentős talaj- 
hatással bír, az alkalmazott dózis füg-
gvényében több héten keresztül.                                                                                             
A petoxamid az érzékeny fajok zsírsav bioszin-
tézisét gátolja. Főleg a magról kelő egyéves 
egyszikű gyomok (pl. kakaslábfű, muhar 
és vadköles) ellen hatásos, emellett számos 
magról kelő kétszikű gyomnövény ellen is van 
hatása. Jelentős talajhatással rendelkezik, csí-

rázás gátló, a kikelt gyomok ellen nincs hatása.                                                                                                                                          
A vetés után-kelés előtti alkalmazás esetén a 
hatékony gyomirtó hatás kifejtéséhez a per-
metezés után 10 napon belül 20-25 mm be-
mosó csapadék és jól elmunkált aprómorzsás 
talajfelszín szükséges.

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

Kukorica (takarmány, 
siló, vetőmag) magról kelő egy- 

és kétszikű 
gyomnövények 

1 – 4 nk.
preemergensen és 
posztemergensen

Napraforgó 2,5-4 nk. preemergensen 

7. ábra. Kezeletlen terület (A) és Successor T 4 l/ha-ral kezelt napraforgó kezelést 
követő 5. héten (B) (Kompolt, 2013.06.27.) 

A B

A Successor T hatékonysága a kukorica és a napraforgó gyomirtásában:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
Kakaslábfű P Fenyércirok (magról kelő) P

Vadköles P Nagy széltippan P

Muhar fajok P Parlagi ecsetpázsit P

Csattanó maszlag P Parlagfű P

Libatopfélék P Szerbtövisfajok P

Disznóparéj fajok P Egyéves szélfű P

Keserűfű fajok P Vadrepce P

Selyemmályva P Fekete ebszőlő P

Varjúmák P
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Tripali® 
Granulált (WG) gyomirtó szer   Új kétszikű gyomirtó őszi búza, őszi árpa, 

tavaszi árpa, rozs, tritikále kultúrákban. 

A metszulfuron-metil és a tribenuron-metil 
hatóanyagok a szulfonil-karbamid ható-
anyagcsoportba, a floraszulam hatóanyag 
pedig a triazol-pirimidin-szulfonanilid ha-
tóanyagcsoportba tartozik. A Tripali® 
mindhárom hatóanyaga nagymértékben 
az acetolaktát-szintetáz (ALS) enzim spe-
cifikus inhibitorai. Ez az enzim részt vesz 

az esszenciális aminosavak (valin, leucin 
és izoleucin) bioszintézisében. Az ALS enzim 
gátlása a növényi sejtosztódás és növeke-
dés gyors leállítását eredményezi. A Tripali®                                                                      
gyomirtóval kezelt érzékeny gyomok el-
pusztulnak. A gabonafélék tolerálják a 
Tripali®  hatását, mert gyorsan metabolizál-
ják a hatóanyagokat.

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

őszi búza, rozs, tritikálé,
őszi árpa, tavaszi árpa 

magról kelő kétszikű
gyomnövények, ragadós galaj,

mezei acat
37–50 nk.

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság
ádáz P pipacs P
bársonyos árvacsalán P piros árvacsalán P
közönséges aggófű P repcsényretek P
matyó P sebforrasztó zsombor P
mezei tarsóka P szikfű fajok P
parlagfű P szőrős disznóparéj P
parlagi tüskemag P tarka kenderkefű P
parlagi pipitér P tyúkhúr P
pásztortáska P vadrepce P

  Felhasználási javaslatok:

Őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, 
tritikále kultúrákban a készítményt tavasz-
szal, posztemergensen kell kijuttatni a kul-
túrnövény 3 leveles állapotától a zászlós- 
levél megjelenéséig. 
A ragadós galaj 2-3 levélörvös fejlettsége-
kor, a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 
leveles korukban, a mezei acat tőlevélrózsás 
állapotában a legérzékenyebb a készítmény-
re. Mezei acat ellen az engedélyokiratban 
meghatározott magasabb dózisban kell 
alkalmazni. Erős ragadós galaj fertőzés 
esetén, vagy 3-5 örvös fejlettségű egyedek 
ellen önmagában az engedélyokiratban 
meghatározott magasabb dózisban kell 
alkalmazni vagy fluroxipir hatóanyagú ké-
szítmény 75-125 g hatóanyag/ha dózisával 
kombinációban célszerű kijuttatni.
A gyomirtó hatás fokozására a permetléhez
minden esetben Trend® 90 permetezőszer 
segédanyag hozzáadása szükséges.
Nagyon érzékeny gyomok esetén: Tripali® 
37 g/ha+Trend® 90 0,1 % a gyomok 2-4 le-
veles állapotában.
Ragadós galaj, mezei acat fertőzés esetén 
a galaj 5 örvös, az acat tőlevélrózsás korá-
ban: Tripali® 37 g/ha + Starane* Forte 333 
EC 0,225 l/ha +Trend® 90 0,1 %.
Fejlettebb galaj vagy fejlettebb acat esetén 
az engedélyokiratban leírt magasabb dózis 
használata javasolt.
Utóvetemény: A készítmény 50 g/ha-os 
dózisának kijuttatását követően ugyanab-
ban az évben csak őszi kalászos és őszi 
káposztarepce vethető. Őszi káposzta-
repce csak a 6,5-nél alacsonyabb pH ér-
tékű talajokon, a Tripali® kezelést követő 
120 nap után, mélyszántást követően vet-
hető. 
A vegetációs idő alatti hosszú szárazság, 
aszály esetén a metszulfuron-metil ható-
anyag gátolt lebomlása miatt az őszi ká-
posztarepce károsodást szenvedhet. A ké-
szítménnyel kezelt kalászos betakarítását 
követő év tavaszán bármely szántóföldi kul-
túra vethető cukorrépa kivételével. Zöldség, 
dísz- és gyógynövények, gyümölcsösök 
telepítése, palántázása ill. őszi mák vetése 
előtt kérje ki a gyártó cég munkatársainak 
véleményét! A kultúrnövény kipusztulása 
esetén a kezelt területre újravetni csak kalá-
szos gabonát szabad.

Hatóanyag: 105 g/kg floraszulam +
82,8 g/kg metszulfuron-metil
+ 83 g/kg tribenuron-metil

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
04.2/3339-1/2016. 
NÉBIH 

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: > 5000 mg/ttkg

Kiszerelés: 200 g-os műanyag flakon

Hatékonyság (95-100%) az őszi és tavaszi kalászos 
gabonafélék gyomirtásában (37 g/ha dózis esetén):

Tripali® + Starane* Forte + Trend®    37 g/ha + 0,225 l/ha + 0,1 %, Gödöllő, 2016.

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

ÚJ

* A Starane* Forte a Dow AgroSciences márkaneve
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Azaka
Folyékony gombaölő permetezőszer  A termés ereje!

Hatóanyag:  
250 g/l azoxistrobin

 Forg. kat.: III. 
  

Eng.szám: 
04.2/1985-1/2016 NÉBIH

m.v.i.: 0

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

  Felhasználási javaslatok:

A strobilurin eredetű hatóanyagok foko-
zott rezisztenciális veszélyforrását és a 
kórokozók elleni hatásspektrum kiterjesz-
tését figyelembe véve az Azaka gombaölő 
szert más készítményekkel/hatóanyagok-
kal kombinációban javasoljuk kijuttatni. 
Kalászos gabonákban és őszi káposzta-
repcében a következő kereskedelemben 
kapható technológiai csomagok/kombi-
nációk felhasználását javasoljuk.

Az Azaka hatóanyaga az azoxistrobin, a stro-
bilurinok csoportjába tartozik. A strobilurin-A 
a keserű tobozfülőke (Strobilurus tenacellus) 
kalapos gomba másodlagos anyagcsere-
terméke. A vegyületcsoport szintetikusan 
előállított, kémiailag rokon tagjai között az 
azoxistrobin szisztémikus és transzlokális tu-
lajdonságai egyedülállóak. A mitokondriális 
enzimrendszerekhez kapcsolódva gátolja a 
kórokozó gombák sejtlégzését, így blokkolja 
a gombasejtek energiaképzését, ezáltal meg-
szűnik a spóracsírázás és a csíratömlők fejlő-
dése. Az azoxistrobin a peronoszpóra-félék 
mellett véd a lisztharmatos, a szürkepené-
szes, a rozsdagombás és foltbetegségek el-
len. Fungicid hatása mellett a növényekben 
kedvező élettani változásokat indít el. Ez az 
úgynevezett zöldítő hatás hosszabb élettarta-
mot, több tápanyagfelvételt és asszimilációt 
jelent. Fokozódik a tápanyagok képződése és 
beépülése, amely több és jobb minőségű ter-
mést eredményez. Az Azaka megelőző célú 
és kuratív gombaölő szerként is hatékony

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis 
(l/ha)

Kezelések 
maximális száma

é.v.i. 
(nap)

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

Levélbetegségek 
(rozsda, lisztharmat, szeptória, 

pirenofóra, rinhospórium)
0,8-1 2 35

Őszi káposztarepce, 
olajretek

Fóma, szklerotínia, 
botrítisz, alternária

0,8-1 2 49

Az Azaka hatékonyan kezeli a repce fontosabb gombabetegségeit

Az Azaka alkalmazható a búza levélbetegségei ellen
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Az Azaka+Rubric hatóanyagai kiválóan 
kiegészítik egymást, eltérő hatásmechaniz-
mussal, széleskörű hatékonyságot biztosí-
tanak a levélbetegségeket okozó kórokozó 
gombák (vörös- és sárgarozsda, lisztharmat, 
szeptóriás levél- és pelyvafoltosság, rinhos-
póriumos levélfoltosság) ellen. A kombináció 
alkalmazása hosszú ideig egészségesen 
tartja a lombozatot (1. ábra). 
A kijuttatás időszakát az adott évjárat és a 
tervezett védekezések száma határozza 

meg, de minden esetben fontos a meg-
előzés és az időben elvégzett kezelés. Két 
állománykezelésre alapozott technológia 
esetén az Azaka+Rubric kombinációt az 
első kezelésre javasoljuk kipermetezni. A 
két gombaölő szert 0,8+0,8 l/ha kombinált 
dózissal alkalmazzuk. A két termék formulá-
ciójának köszönhetően jól keverhető, kiváló 
oldékonysági paraméterekkel rendelkezik, a 
kijuttatást követően gyorsan felszívódik és 
hosszú hatástartamot biztosít a növényben.

Az Azaka kipermetezése a gombaölő 
hatáson túl az állomány zöldítésében is 
fontos szerepet játszik (2. ábra). Az Aza-
ka+Rubric kombináció jól keverhető ro-
varölő készítményekkel (Rapid CS) is. A 
permetezéskor a megfelelő fedettség és 
ezen keresztül a magasabb hatékonyság 
eléréséhez jó minőségű porlasztással ren-
delkező szórófejeket és 250-300 l/ha víz-
mennyiséget alkalmazzunk.

Azaka Top Pack (Azaka+Riza 250 eW)  
Kereskedelmi gyűjtőcsomag   
2x5 l Azaka + 2x5 l Riza 250 EW = 10-12,5 hektár kezelésére   
    A biztonságos csúcshozamért!

2. ábra Az Azaka kijuttatása még június 10-én is zölden és egészségesen 
tartotta a felső levélszinteket (Szent István Egyetem, Szarvas, 2015.06.10.)

Kezeletlen Azaka 2. kezelésben

Kalászos gabonákban az Azaka (0,8-1 l/
ha) és Riza 250 EW (0,8-1 l/ha) kombiná-
ciója bármely fenológiai stádiumban (bok-
rosodástól-virágzás végéig) a levél- és 
kalászbetegségek (kalászfuzáriózis) ellen 
is eredményesen felhasználható (3. ábra). 
Őszi káposztarepcében az Azaka+Riza 

250 EW kombináció a legfontosabb repce 
betegségek ellen 4-8 leveles kortól a virág-
zás végéig. Tavasszal a kijuttatás javasolt 
időpontjai a szárbaindulás és a virágzás. A 
két hatóanyag együttes alkalmazása bizton-
ságos és hosszan tartó védelmet garantál. 
Az Azaka Top Pack a kórokozó gombák 

ellen megfelelő védelmet biztosít (4. ábra), 
hatására a lombozat tovább lesz zöld, ez-
által több tápanyag épülhet be a becőkbe, 
amely nagyobb termést eredményez.
A kijuttatás javasolt permetlé mennyisége 
250-400 l/ha. A kombináció rovarölő készít-
ményekkel (Rapid CS) jól keverhető.

1. ábra Azaka+Rubric hatása a szeptóriás levélfoltosság 
fertőzöttségének mértékére (Vas megyei Kormányhivatal NTI, 2015)

3. ábra Azaka+Riza 250 EW kombináció jelentősen csökkentette a 
búzaszemek fuzárium fertőzöttségét 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal NTI, 2015)

4. ábra Azaka+Riza 250 EW alkalmazása csökkentette repce 
szklerotínia fertőzöttségét

 (Vas megyei Kormányhivatal NTI, 2015)
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Bordóilé Neo SC
Folyékony gombaölő permetezőszer Réz a legkisebb szemcsemérettel.

Hatóanyag:  
350 g/l tribázikus rézszulfát

 Forg. kat.: III. 
  

Eng.szám: 
55137/1990 FVM

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

LD50 érték: >10000 mg/kg

Kiszerelés: 20 l

  Felhasználási javaslatok:
Almatermésűekben (alma, birs, naspolya) 
tűzelhalás és varasodás ellen a növényvédő 
szert megelőző jelleggel, összesen 6 alkalom-
mal javasolt kijuttatni. A fertőzési nyomástól 
függően, 7-10 naponként, nagy lémennyiség-
gel szükséges a permetezéseket elvégezni. 
A készítményt levélfejlődés, valamint termés-
viaszosodás fenológiai állapotok között csak 
az alacsonyabb, 3 l/ha-os dózisban szabad 
felhasználni! A termés viaszosodását köve-
tően a készítmény zárópermetezésre ismét 
felhasználható. Almában a vizsgálatokat a 
’Jonathan’, ’Jonagored’, ’Golden Reinders’, 
’Red Fuji’, ’Wilmuta’, ’Granny Smith’, ’Golden 
Delicious’, ’Elstar’, ’Champion’, ’Gala Must’, 
’Redrom’, ’Pinova’ fajtákon végezték el. A 
vizsgálatok nem okoztak fitotoxikus tüneteket. 
Körtében a növényvédő szert tűzelhalás, 
valamint varasodás ellen virágzás végéig 3 l/
ha-os dózisban lehet felhasználni. A termés 
viaszosodását követően a készítmény záró-
permetezésre ismét felhasználható. Körtében 
a vizsgálatokat ’Vilmos’ és ’Bosc kobak’ faj-
tákon végezték el. A szüret időpontjában nem 
volt észrevehető különbség parásodás tekin-
tetében a kezeletlen kontrollhoz képest.
Csonthéjasokban baktériumos és gombás 
betegségek ellen (kivéve lisztharmat) a nö-
vényvédő szert megelőző jelleggel, összesen 
6 alkalommal lehet felhasználni a teljes vege-
tációban 3 l/ha dózisban. A fertőzési nyomás-
tól függően, 7-10 naponként, nagy lémennyi-
séggel szükséges a permetezéseket végezni.
Gyümölcsös és szőlő kultúrák gombás és 
baktériumos eredetű megbetegedések elleni 
megelőző védelemhez a készítmény lemo-
sós permetezésre alkalmazható. A kezelést 
ősszel, illetve tavasszal fagymentes időben 
nagy lémennyiséggel ajánlott elvégezni.
Szőlőben a kezeléseket peronoszpóra ellen 
az előrejelzésre alapozva, megelőző módon 
célszerű elkezdeni, amikor a hajtások átla-
gos hossza eléri a 20-25 cm-t. A kezeléseket 
a fertőzés alakulása szerint, 7-14 naponként 
ajánlott ismételni.
Burgonyában a burgonyavész elleni perme-
tezéseket az előrejelzés alapján, preventív jel-
leggel kell elkezdeni, majd a fertőzési veszély 
alakulásától függően, 8-12 naponként célsze-
rű megismételni.
Zöldségfélékben (paprika, paradicsom, 
uborka, zöldborsó, zöldbab) gombás eredetű 
betegségek ellen (kivéve lisztharmat, szürke-
rothadás) a kezeléseket megelőző módon, az 
előrejezlésre alapozva kell megkezdeni, és a 
védekezést a fertőzés alakulása szerint, 6 al-
kalommal, 7-14 napos gyakorisággal javasolt 
végrehajtani.

A Bordóilé SC (más növényvédő szerrel kombinációban) 
többszörös nemzetközi díjas magyar termék  

A francia szőlőtermesztők már 1885-ben előál-
lították a Bordói levet, amikor a 100%-ban ol-
dódó rézgálicot mésztejjel közömbösítették. A 
keverék egyfajta réz-mész komplex, mely egy 
instabil oldatot képezett, az elkészítés után a 
lehető legrövidebb idő alatt fel kellett használni. 
A mai magyar Bordóilé-t korszerű technológiá-
val állítják elő, a réz részecskék méretének nagy 
része kolloid tartományba esik. Ebben a tarto-
mányban a részecskék fajsúlyuktól függetlenül 
lebegnek az oldószerükben.
Amikor a rézgálicot mésztejjel közömbösítik, a 
különböző hozzáadott arányok miatt, különbö-
ző bázikusságú, vízben rosszul oldódó réz-sók 
keletkeznek, valamint hasznos melléktermék-

ként kristályvizes gipsz is, ami gyorsan megke-
ményedik a levegőn, és szinte lemoshatatlanná 
válik a növény felületéről. A mész egyébként 
később tápelemként is hasznosul. A gipsz erő-
sen feltapad a lepermetezett felületekre, majd 
egyfajta réz-depoként szolgáltatja folyamatosan 
oligodinámikus mennyiségben a Cu2+ ionokat, 
azaz csak annyit, amennyi elegendő a kóroko-
zók elöléséhez, de ez a rézmennyiség nagyon 
is kevés ahhoz, hogy perzselő hatást okozzon. 
A réz fungicid hatása abban rejlik, hogy a spórá-
ban felhalmozódik a Cu2+ ion.
A Bordóilé széles hatásspektrummal rendelke-
zik: baktériumos betegségek, peronoszpóra, 
tűzelhalás, monília, varasodás, levélfodrosodás.

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)
almatermésűek (alma, körte, 
birs, naspolya) 

tűzelhalás, varasodás, egyéb nem 
lisztharmat típusú betegségek

3-4 10

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

baktériumos-, gombás betegségek 
(kivéve lisztharmat)

3 10

gyümölcsös, szőlő lemosó permetezés 3-4 nk.
szőlő peronoszpóra, orbánc 3-4 21
burgonya burgonyavész, alternária 3-4 7
paradicsom, paprika gombabetegségek 

(kivéve lisztharmat, szürkerothadás)
3-4 5

uborka, zöldborsó, zöldbab 0,3-1% 5

• Barcelona,2003: arany fokozat 

•  Nürnberg,2003: arany fokozat

•  Moszkva,2004: arany fokozat + orosz feltalálói nagydíj

• Budapest,2003: arany fokozat + Világfeltalálóinak Szövetsége, Arany Nagydíj

• Brüsszel,2003: ezüst fokozat

• Genf,2003: bronz fokozat

• Genf,2004: bronz fokozat

• Budapest,2004: az év feltalálója nagydíj

• Bukarest,2005: bronz fokozat



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Bordóilé + Kén Neo SC
Folyékony gombaölő permetezőszer Réz a legkisebb szemcsemérettel.

Hatóanyag:  
215 g/l  rézszulfát alapú 
bordói komplex + 290 g/l kén 

 Forg. kat.: III. 
  

Eng.szám: 
12177/1993 FVM

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: mérsékelten veszélyes

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

LD50 érték: >10000 mg/kg

Kiszerelés: 20 l

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

alma, birs, naspolya
tűzelhalás, lisztharmat, 

varasodás
4-5 10

körte
varasodás, egyéb gombás 

betegségek
4-5 10

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

baktériumos-, gombás 
betegségek

4 10

gyümölcsös, szőlő lemosó permetezés 4-5
előírás szerinti 

felhasználás esetén 
nincs korlátozás

szőlő peronoszpóra, lisztharmat 4-5 21
burgonya burgonyavész 4-5 7

paradicsom, paprika
lisztharmat, alternária, paradic-

somvész
4-5 (1%) 7

uborka peronoszpóra 4-5 (1%) 5
őszi búza, őszi árpa, 
tritikálé

lisztharmat, levélbetegségek 
(kivéve rozsda)

4-5 21

napraforgó
levél- és szárfoltosságot okozó 

betegségek: diaporte, alternária, 
fóma

4-5 21

cukorrépa lisztharmat, cerkospóra 4-5 21

virágzó kultúrákban vagy mézharmat és vi-
rágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve 
ha a területet bármely okból a méhek látogat-
ják, kizárólag méhkímélő technológiával jut-
tatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek 
repülési időszakának befejezését követően, 
legkorábban a csillagászati naplemente előtt 
egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 órá-
ig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő 
nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
Almatermésűekben (alma, birs, naspolya) 
tűzelhalás és varasodás ellen a növényvédő 
szert megelőző jelleggel, 5-6 alkalommal ja-
vasolt kijuttatni. A fertőzési nyomástól füg-
gően, 7-10 naponként, nagy lémennyiséggel 
szükséges a permetezéseket elvégezni. A 

készítményt gyümölcsfejlődés kezdetétől 
a gyümölcs viaszosodásáig csak az ala-
csonyabb, 4,0 l/ha-os dózisban szabad fel-
használni! A termés viaszosodását követően a 
készítmény zárópermetezésre ismét felhasz-
nálható. Almában a vizsgálatokat a ’Jonathan’, 
’Jonagored’, ’Golden Reinders’, ’Red Fuji’, 
’Wilmuta’, ’Granny Smith’, ’Golden Delicious’, 
’Elstar’, ’Champion’, ’Gala Must’, ’Redrom’, 
’Pinova’, fajtákon végezték el. A vizsgálatok 
nem okoztak fitotoxikus tüneteket.
Körtében a készítmény a termés viaszoso-
dását követően zárópermetezésre használ-
ható fel. Körtében a vizsgálatokat ’Vilmos’ és 
’Bosc kobak’ fajtákon végezték el. A szüret 
időpontjában nem volt észrevehető különb-

ség parásodás tekintetében a kezeletlen 
kontrollhoz képest.
Csonthéjasokban baktériumos és gombás 
betegségek ellen a növényvédő szert meg-
előző jelleggel, 5 alkalommal lehet felhasz-
nálni a gyümölcsfejlődés kezdetétől, 4,0 l/
ha-os dózisban. A fertőzési nyomástól füg-
gően, 7-10 naponként, nagy lémennyiséggel 
szükséges a permetezéseket elvégezni.
Gyümölcsös és szőlő kultúrák gombás és 
baktériumos eredetű megbetegedések elleni 
megelőző védelméhez a készítmény lemo-
só permetezésre alkalmazható. A kezelést 
ősszel, illetve tavasszal fagymentes időben 
nagy lémennyiséggel ajánlott elvégezni.
Szőlőben peronoszpóra és lisztharmat ellen 
az előrejelzésre alapozva, megelőző módon, 
az első kezelést általában akkor kell végrehaj-
tani, amikor a hajtások átlagos hossza eléri a 
20-25 cm-t. A kezeléseket a fertőzés alakulá-
sa szerint, 7-14 naponként ajánlott ismételni.
Burgonyában a burgonyavész elleni perme-
tezéseket az előrejelzés alapján, preventív jel-
leggel kell elkezdeni, majd a fertőzési veszély 
alakulásától függően, 8-12 naponként célsze-
rű megismételni.
Paprikában és paradicsomban gombás 
eredetű betegségek ellen (lisztharmat, al-
ternária, paradicsomvész) a kezeléseket 
megelőző módon, az előrejelzésre alapozva 
kell megkezdeni, és a védekezést a fertőzés 
alakulása szerint, 6 alkalommal, 7-14 napos 
gyakorisággal javasolt végrehajtani.
Uborkában peronoszpóra és lisztharmat 
elleni kezeléseket megelőző módon, az elő-
rejelzésre alapozva kell megkezdeni, és a 
védekezést a fertőzés alakulása szerint, 6 
alkalommal, 7-14 napos gyakorisággal ja-
vasolt végrehajtani.
Őszi búzában és őszi árpában lisztharmat 
és levélbetegségek ellen (kivéve rozsdabe-
tegségek), előrejelzésre alapozva kell a keze-
léseket megkezdeni és a fertőzés alakulása 
szerint maximum 2 alkalommal megismételni.
Napraforgóban levél- és szárfoltosságot 
okozó gombás betegségek ellen (diapor-
ta, alternária, fóma) a kezeléseket megelőző 
módon, az előrejelzésre alapozva kell meg-
kezdeni, és a védekezést a fertőzés alakulása 
szerint, alkalommal, 7-14 napos gyakoriság-
gal javasolt végrehajtani.
Cukorrépában a lisztharmat és cerko- 
spórás betegség elleni permetezéseket az 
előrejelzés alapján, preventív jelleggel kell 
elkezdeni, majd a fertőzési veszély alaku-
lásától függően, 8-12 naponként célszerű 
megismételni.

Felhasználási javaslatok:



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Olajos rézkén
Folyékony lemosó permetezőszer  

Hatóanyag:  
90 g/l réz (rézoxiklorid formában) 
+ 210 g/l kén + 420 g/l paraffinolaj  

 Forg. kat.: III. 
  

Eng.szám: 
FVM 12306/2002

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

LD50 érték: 2860 mg/kg

Kiszerelés: 20 l-es kanna

  Hatásmód és hatékonyság:

Az Olajos rézkén gyári kombináció tartal-
mazza a rézoxikloridot, a ként és az ásványi 
olajat,- így egy készítménnyel védekezhetünk 
nyugalmi állapotban a baktériumos és gom-
bás eredetű betegségek és kártevők ellen.
A réz a lebontó folyamatokat gátolja, a glü-
kolizisben az SH- csoportok megkötésével 
blokkolja a piroszőlősav dehidrogenáz en-
zimrendszert. Fungicid hatása abban rejlik, 
hogy a spórában felhalmozódik a CU2+-ion. 
Jellemző rá a széles hatásspektrum: baktéri-
umos betegségek, peronoszpóra, tűzelhalás, 
monília, levélfodrosodás.
A kén a gombába jutva kénhidrogénné ala-
kul, ami fungicid hatású. Hatékony a liszthar-
mat ellen és atkagyérítő hatása van.
Az olaj bevonatot képez a kártevők felületén, 
így azok légzését gátolja. Jó a hatékonysága 
a rovarkártevők ellen: pajzstetvek, atkák, le-
véltetvek, molyok. 
Lemosó permetezésnél rendkívül fontos a 
permetezés időpontjának a megválasztása. 
A túl korai permetezésnél a károsítók még 
nem kezdik meg élettevékenységeiket, a 
késői permetezés perzselést okozhat. A ke-
zelést a rügypattanáshoz közeli időpontban 
ajánlatos elvégezni, mert ilyenkor a rügypik-
kely levelek alá könnyebben behatolnak a 
növényvédő szerek. A gondosan, idejében 
elvégzett lemosó permetezés jelentősen nö-
veli a tenyészidőszakban végzett kémiai vé-
dekezés hatékonyságát.  A rezes lemosó ke-
zeléssel lezárjuk a metszés során keletkezett 
kisebb-nagyobb sebfelületeket. 

Almatermésűekben jó hatékonyságú a 
baktériumos és gombás ágelhalás, tűzelha-
lás, lisztharmat ellen. A kaliforniai pajzstetű 
elleni védekezés alapja a lemosó szeres vé-
dekezés, ilyenkor lehet olyan töménységben 
használni permetezőszert, amely hatásos 
ellene. Sodrómolyok, bimbólikasztó bogár 
áttelelő nemzedéke ellen és a takácsatkák   
gyérítésére is hatásos. A készítményt rügy-
pattanásig lehet felhasználni 3-4%-os tö-
ménységben.
Szőlőben elsősorban a fás részeket (törzs, 
kordonkar) támadó kórokozók (Esca) meg-
előzésére. A lisztharmat, pajzstetvek, levél-, 

gubacsatka, molyok ellen hatásos. A készít-
ményt gyapjas állapotig lehet felhasználni 
4%-os töménységben.
A lemosást olyan nagy lémennyiséggel (kb. 
1000-1200 l víz), áztatásszerűen kell elvé-
gezni, hogy a törzseken és az ágakon az 
egyenletes fedés biztosítva legyen.
Csonthéjasok, bogyósok, díszfák, dísz-
cserjék kultúrákban, nyugalmi időszakban 
(legkésőbb rügypattanáskor), 1-2 alkalom-
mal, célszerű védekezni, lemosásszerű per-
metezéssel. A permetlé mennyiségét a lom-
bfelület nagyságától, valamint az alkalmazott 
géptípustól függően kell megválasztani.

Felhasználási javaslatok:

Kultúra Károsító Dózis 
(%, l/ha) Víz (l/ha) É.v.i.

alma, körte,
birs, naspolya 

lemosó permetezés                                     
baktériumos és gombás eredető 
betegésgek, levéltetvek, atkák, 

pajzstetvek (gyérítés) 

3,0-4,0 % 1000-1500 n.k.

vegetációban                                     
ventúriás varasodás, diplokarponos és 

mikoszferellás levélfoltosság
4 l/ha 600-1000 28 

nap

szőlő
(bor-, csemege-)

lemosó permetezés                                     
baktériumos és gombás eredető 
betegésgek, levéltetvek, atkák, 

pajzstetvek (gyérítés)

4,0% 800-1500 n.k.

vegetációban peronoszpóra, lisztharmat 4 l/ha 400-1000 28 
nap

csonthéjasok (őszibarack, 
nektarin, kajszi, mandula, 
meggy, cseresznye, szilva)

lemosó permetezés                                     
baktériumos és gombás eredető 
betegésgek, levéltetvek, atkák, 

pajzstetvek (gyérítés)

3,0% 780-1500 nk.

bogyósok (málna,
szeder, köszméte, piros 
és fekete ribiszke, josta)

lemosó permetezés                                     
baktériumos és gombás eredető 
betegésgek, levéltetvek, atkák, 

pajzstetvek (gyérítés)

3,0% 700-1500 nk.

díszfák, díszcserjék

lemosó permetezés                                     
baktériumos és gombás eredető 
betegésgek, levéltetvek, atkák, 

pajzstetvek (gyérítés)

3,0% 700-1500 nk.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Riza 250 eW
gombaölő permetezőszer  Az egyik legjobb repce regulátor.

Kiváló hatékonyság a monília és tafrina ellen a csonthéjasokban.

Hatóanyag:  
 250 g/l tebukonazol 

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
02.5/2224/2/2007 
MgSzHK 

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: 2000

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

A Riza 250 EW hatóanyaga a tebukonazol, 
hasonlóan a többi triazol típusú fungicid-
hez, a gombák ergoszterol bioszintézisét 
gátolja. Azonban a triazolok nagy részétől 
eltérően nem egy, hanem két ponton is be-
leavatkozik a bioszintézisbe (C14 demetilá-
ció és Δ8-Δ7 izomerizáció blokkolás), ami-
nek következménye, hogy a sejtmembrán 
nélkülözhetetlen alkotó eleme az ergoszte-
rol hiányzik, így a gomba szívó-hifái  nem 
tudnak kifejlődni. A Riza 250 EW tehát egy 

triazol, ami a felszívódó tulajdonsága, szé-
les hatásspektruma és jelentős gombaölő 
hatékonysága mellett még egy különleges 
tulajdonsággal bír, ami megkülönbözteti a 
hasonló típusú gombaölő szerektől, ez pe-
dig a regulátor hatás. Ez a növekedéssza-
bályozó hatás, ami a gibberelin bioszin-
tézis gátlásában nyilvánul meg, például 
jelentősen javítja a repce télállóságát, de 
ugyan ilyen fontos a szárszilárdító tulaj-
donsága is.

Hatásmód és hatékonyság:

Kalászosokban gabonalisztharmat ellen 
az első tünetek megjelenésekor kell alkal-
mazni a készítményt. A szárbaindulás után 
a védekezéseknél több betegség ellen irá-
nyul a kezelés, ezért ilyenkor célszerű a 
szárbaindulás kezdetén és kalászhányás 
végén – virágzás kezdetén elvégezni egy-
egy védekezést. A második védekezést 
célzottan a kalászfuzáriózis ellen érdemes 
irányítani, a Riza 250 EW kiváló fuzárium 
elleni hatékonyságát kihasználva. 

Őszi káposztarepcében eredményesen                                                               
alkalmazható a legfontosabb repce be-
tegségek ellen, tőlevélrózsás állapottól 
a virágzás kezdetéig. Az őszi kezelés 
azon kívül, hogy a kórokozók ellen kiváló 
védelmet biztosít, a Riza 250 EW  növe-
kedésszabályozó (regulátor) hatásából 
adódóan jelentősen visszafogja a szár-
ba indulást, ami nagymértékben javítja a 
repce télállóságát. Javasolt a kezelések-
hez Amalgerol hozzákeverése 2-3 l/ha 

mennyiségben a jobb kondíció biztosítá-
sa céljából. Virágzás kezdetén pedig az                                                                   
Amalgerollal együtt kijuttatni 2-3 l/ha 
Kén-S Bór Plusz-t a terméskötődés és a 
minőség fokozására.
Almástermésűekben lisztharmat és vara-
sodás ellen az első tünetek megjelenése-
kor kell kezdeni a védekezést, és azt a  fer-
tőzés erősségétől függően 8-10 naponta 
1-2 alkalommal meg lehet ismételni. 
Csonthéjasokban, meggyben és cse-
resznyében a kora tavaszi rezes lemosó 
permetezés után monília ellen virágzás 
kezdetén, majd fővirágzásban szükséges 
védekezni a Riza 250 EW-vel. A levélbe-
tegségek elleni védekezést sziromhullást 
követően célszerű végezni. Kajsziban mo-
nília és gnomónia, szilvában monília ellen 
a kezelést megelőző jelleggel a virágzás 
kezdetén kell elkezdeni és 8-10 naponta a 
fertőzés mértékétől függően 1-2 alkalom-
mal megismételni. 
Őszibarackban is a tavaszi lemosó per-
metezés után, piros bimbós állapotban ja-
vasolt elvégezni az első Riza 250 EW-s vé-
dekezést a tafrina ellen, és ha az időjárási 
tényezők indokolják (hűvös, párás idő), ak-
kor 7-10 naponként 2-3 alkalommal meg 
kell ismételni.  A készítményt a megfelelő 
hatás elérése érdekében nagy lémennyi-
séggel és nedvesítőszer (Superspray) hoz-
záadásával javasolt kijuttatni. 
Szőlőben lisztharmat ellen megelőző jel-
leggel 3 alkalommal a virágzástól kezdve 
ajánlott védekezni. Szürkepenészes rot-
hadás ellen járványveszélyes időszakban 
a készítményt érdemes kombinálni egyéb 
gombaölő szerrel.

Felhasználási javaslatok:

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)
kalászosok 
(búza, árpa, 
rozs, tritikálé) 

lisztharmat, rozsda, drechslera
(helmintospórium), szeptória, 

kalászfuzáriózis
1,0 30

őszi káposztarepce
fóma, szklerotínia, botrítisz,

alternária, fagykár csökkentés
0,5-1,0 35

almatermésűek 
(alma, körte, birs, naspolya)  

lisztharmat, varasodás 0,5 28

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

monília, blumeriella, 
gnomónia, tafrina

 
0,75-1,0 14

szőlő lisztharmat, botrítisz 0,4 35



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Rubric®

Folyékony gombaölő permetezőszer   A megalapozott biztos védelem!

Hatóanyag:  
125 g/l epoxikonazol

 Forg. kat.: II. 
  

Eng.szám: 
04.2/1950-1/2015 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

  Felhasználási javaslatok:

A kijuttatás módját és időszakát az adott 
évjárat és a tervezett védekezések szá-
ma határozza meg, de minden esetben a 
megelőzésre kell törekedni. 

Kétszeri kezelés esetén a Rubric első ki-
juttatási időpontja a gabona kétnóduszos 
állapota.  

A második védekezést a kalászhányás és 
virágzás kezdetére időzítsük, ebben az 
esetben a fuzárium elleni magasabb ha-
tékonyságot a Riza 250 eW 0,8 l/ha-os 
dózisának alkalmazása növelheti.

Erre a védekezésre ajánljuk a Rubric Ka-
lász Pack virtuális technológiai csomagot. 

A Rubric hatóanyaga a régóta ismert ki-
váló tulajdonságokkal rendelkező epoxi-
konazol. Az epoxikonazol szisztémikus, a 

triazol típusú fungicidekhez tartozó ható-
anyag, amely protektív (védő) és eradikatív 
(teljesen elpusztító) hatásmóddal is ren-

delkezik. A hatóanyag a kórokozó gombák 
ergoszterol bioszintézisében meghatározó 
demetiláz enzimfehérje működését gátolja, 
ezáltal elmarad a gomba sejtmembrán ki-
épülése. A Rubric hatásspektruma az őszi 
és tavaszi kalászos gabonák esetében is 
széleskörű. Kiemelt hatékonysággal ren-
delkezik rozsdabetegségek (vörös- és sár-
garozsda), lisztharmat, szeptóriás levél- és 
pelyvafoltosság, rinhospóriumos levélfol-
tosság kórokozói ellen. A kalászvédelem-
ben a fuzárium elleni technológiákban is 
kiváló kombinációs partner.
Egyedi formulációjának köszönhetően ki-
váló oldékonysági paraméterekkel rendel-
kezik, a kijuttatást követően gyorsan felszí-
vódik, és hosszú hatástartamot biztosít a 
növényben. 

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

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

gabonalisztharmat, rozsda, 
helmintospóriumos, szeptóriás 

betegségek.
0,8-1 35

1. ábra Rubric hatása a levélbetegségeket okozó kórokozók fertőzöttségének mértékére
(Vas megyei Kormányhivatal NTI, Nemesrempehollós, 2014)

A sárgarozsda ellen alkalmazzuk a Rubric 1 l/ha-os dózisát!

A Rubric 1 l/ha-os dózisa egészségesen 
tartja a búza lombozatát 

(Nemesrempehollós, 2014.05.21)



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Rubric Kalász Pack (Rubric+Riza 250 eW)
Virtuális csomag: 2x5 liter Rubric + 2x5 liter Riza 250 EW = 12,5 hektár kezelésére  

Maximális kalász és zászlóslevél védelem!

A csomag felhasználását a kimagasló 
lombvédelmet biztosító Rubric és a ki-
váló fuzárium elleni hatású Riza 250 EW 
indokolja (2. ábra). Két kiemelkedő, fel-
szívódó hatású gombaölő szer, magas 
hatóanyagtartalommal, egy csomag-
ban! Az ajánlott dózis Rubric 0,8 l/ha és 
Riza 250 EW 0,8 l/ha kombinációja.

A gombaölő szerek permetezésekor a 
megfelelő fedettség eléréséhez jó minő-
ségű porlasztással rendelkező szórófeje-
ket és 250-300 l/ha vízmennyiséget alkal-
mazzunk.

2. ábra Rubric+Riza 250 EW jelentősen csökkentette a szemek fuzárium fertőzöttségét
(Vas megyei Kormányhivatal NTI, 2015)

Rubric 0,8 l/ha+Riza 250 EW 0,8 l/ha kezelés után betegségmentes az állomány
(Szarvas, 2015.06.10.)



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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KALÁSZOS GOMBAÖLŐ SZER

A megoldás 
az Ön kezében van

FMC_rubric_hirdetes_A4_print.ai   1   24/11/15   14:26



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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rov zerarölő s
A untva ®

Ebből ő már nem eszik!

Hosszú h ar am és kiváló hatékonyságatást t
a repcefénybogár  ellen versenyképes áron.

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Hatóanyag:  
150 g/l indoxakarb 

 Forg. kat.: II. 
  

Eng.szám: 
MgSzHK 
02.5/1261/1/2010.

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: 977 mg/kg

Kiszerelés: 1 literes műanyag flakon és 5 literes műanyag kanna

Az Avaunt® hatóanyaga, az indoxakarb 
egy olyan hatásmechanizmussal rendelke-
ző molekula amely a nátrium-ion áramlását 
gátolja az idegsejtekben és az idegsejtek 
között. Az indoxakarb lárvaölő, de tojásölő 
hatással is rendelkezik. Főleg gyomormé-
regként hat, de bőrön át is felszívódik. Tü-
netek: mozgásképtelenség, mozdulatlan-
ság, paralízis, táplálkozás gátlás 2-8 órán 
belül, a lárvák lehullanak a növényről, a tel-
jes pusztulás 24-60 óra múltával bekövet-
kezik. Az Avaunt® 150 eC a kártevőket 1-2 
napon belül elpusztítja, de a kártevők táp-
lálkozását már a kezelést követő 1-2 órán 
belül leállítja. Az Avaunt® 150 eC 8-14 na-
pos védettséget biztosít a kezeléstől szá-

mítva, a környezeti feltételek és a fertőzési 
nyomás függvényében.
Őszi káposztarepcében történő alkalma-
zása esetén amikor a repcefénybogár az 
Avaunt® rovarölő szerrel kezelt repcén 
érintkezésbe kerül az indoxakarbbal vagy a 
növényből táplálkozik, felveszi a hatóanya-
got. Az indoxakarb a repcében használatos 
hatóanyagok közül egyedi hatásmóddal ren-
delkezik, ami néhány percen  belül a  repce-
fénybogár   táplálkozásának megszakítását, 
majd bénultságot eredményez. A bogár végül 
1–4 nappal a hatóanyag felvétele után pusz-
tul el. Az indoxakarb kiváló, akár 8–10 napos 
tartamhatást mutat a zöldbimbós állapotban 
történő kijuttatás után. 

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)
szőlő (bor) szőlőmolyok 0,25 10
takarmánykukorica,
csemegekukorica

gyapottok-bagolylepke,
kukoricabogár, kukoricamoly

0,25 
takarmány: 21,

csemege: 7
alma almamoly, almailonca  0,33 7
őszi káposztarepce, 
mustár, olajretek

repce-fénybogár 0,17 56

Almában almamoly ellen rajzásmegfigye-
lés alapján, a rajzáscsúcsot követő 4-6 nap 
múlva javasolt az első permetezést elkezde-
ni. Nemzedékenként legalább 2 védekezés 
szükséges, 10-14 napos permetezési idő-
közökkel. Elhúzódó rajzás esetén további 
kezelések szükségesek. Almailonca ellen a 
tavaszi permetezést hajtásvizsgálat alapján 
az áttelelő lárvák ellen kell végrehajtani. A 
továbbiakban szexferomon-csapdás rajzás-
vizsgálat alapján, nemzedékenként 2-3 ke-
zelés szükséges. A készítmény a hasznos 
szervezetek közül kíméli a Typhlodromus 
pyri ragadozó atkát és a zengőlégy (Syrphus 
spp.) fajokat. A termék az alma integrált 
növényvédelmi technológiájába jól beil-

leszthető, évente legfeljebb 3 alkalommal 
használható.
Szőlőben szőlőmolyok ellen az első védekezést 
a rajzáscsúcsot követő 4-6. napon célszerű el-
végezni. Nemzedékenként legalább két kezelés 
szükséges 10-14 napos időközökkel. A készít-
mény rövid élelmezés-egészségügyi várakozási 
ideje miatt borszőlő fajtákban a tarka szőlőmoly 
harmadik nemzedéke ellen is eredményesen 
alkalmazható. A készítmény egy évben legfel-
jebb 3 alkalommal használható.
Takarmánykukoricában, csemegekukoricá-
ban gyapottok-bagolylepke és kukoricamoly 
ellen, előrejelzés alapján, a tömeges tojásrakás 
időszakában nagy mennyiségű permetlében cél-
szerű a készítményt kijuttatni. Folyamatos rajzás, 

elhúzódó lárvakelés esetén a kezelést 10 nap 
múlva meg lehet ismételni. A kukoricabogár imá-
gói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás 
előtti gyérítése. A védekezést a tömeges rajzás 
idejére, lehetőleg a bogarak tojásrakása előtti 
időre kell időzíteni. A hidas traktorral történő kijut-
tatás esetén 400-1000 l/ha vízmennyiség szük-
séges. A keszítmény kalibrált vegyszerpumpával 
ellátott lineár öntöző berendezéssel (5 liter/m2 
öntözővízzel) is kijuttatható (chemigation tech-
nologia). virágzó kukoricában a készítmény 
kijuttatása tilos!
Őszi káposztarepcében, olajretekben, mus-
tárban a védekezést repce-fénybogár ellen a 
kártevő táblára történő betelepedési időszaká-
ban, az imágó létszám figyelemmel kísérése mel-
lett javasolt elvégezni. A repcefénybogár imágók 
komoly fenyegetést jelentenek a virágzás előtt 
álló repcére. Berágnak a még zöld bimbóba, 
csökkentik  a virágok számát, ennek köszönhe-
tően kevesebb becő fejlődik ki növényenként.  Az 
Avaunt® javasolt kijuttatási időszaka a zöldbim-
bós állapot. Az Avaunt®-ot azelőtt kell kijuttatni, 
mielőtt a bogarak még nem kezdenek el aktívan 
táplálkozni. A  kijuttatás időzítésében  segítséget  
nyújt Önnek az evalio® AgroSystems kárte-
vő monitoring  szolgáltatás, mellyel nyomon 
követhető a repcefénybogár rajzása. A méhek 
és egyéb beporzó rovarok védelme érdekében 
virágzási időszakban nem alkalmazható. Méh- 
veszélyesség tekintetében az engedélyokirat, 
illetve a címkén leírtak az irányadók.

Felhasználási javaslatok:

Hatásmód és hatékonyság:

Avaunt® 150 eC
Folyékony (EC) rovarölő szer A rágókártevők rezisztenciatörő ellenszere.

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

Avaunt® rovarölő szerrel kezelt 
egészséges repce

Repcefénybogár ellen kezeletlen repce

rov zerarölő s
A untva ®

Ebből ő már nem eszik!

Hosszú h ar am és kiváló hatékonyságatást t
a repcefénybogár  ellen versenyképes áron.

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

48

Coragen® 20 SC
Folyékony (SC) rovarölő szer Megtérülő befektetés a kiváló minőségért. Hosszú 

hatástartamú szelektív rovarölő a lepke- és rágókártevők ellen.

Kultúra Károsító Dózis (ml/ha) é.v.i. (nap)

alma
almamoly és más 

sodrómolyok, aknázómolyok
125–200 14 

kukorica
(takarmány-, csemege és
vetőmag kukorica)

gyapottok-bagolylepke 125–150 csemege: 10, 
vetőmag: 14

kukoricamoly 100–125

burgonya burgonyabogár 50–60 28
borszőlő, csemegeszőlő szőlőmolyok 150–175 30

körte, birs, naspolya
almamoly, körtemoly,

sodrómolyok
125–200 14 

 
aknázómolyok 160–200

Hatóanyag:  
200 g/l Rynaxypyr® = klorantraniliprol

 Forg. kat.: II. 
  

Eng.szám: 
MgSzHK 
02.5/1126/5/2008.

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >5000 mg/kg

Kiszerelés: 200 ml-es és 1 literes műanyag flakon, 
5 literes műanyag kanna

A készítmény kontakt, felszívódó és gyomor-
méreg. Valódi tojásölő hatással rendelkezik, 
továbbá a már kikelt lárvák minden fejlődé-
si alakja ellen hatékony. A kezelt petékből és 
tojásokból a lárva nem képes kikelni, a kelés 
pillanatában a hatóanyaggal érintkező lárvák 
néhány óra múlva elpusztulnak. Tünetek: pa-
ralízis, táplálkozásgátlás, teljes pusztulás. A 
bénultság és táplálkozásgátlás néhány órával 
a kezelés után jelentkeznek, a teljes pusztulás 
2-4 nappal a kezelés után történik meg.
Kiemelkedően magas biológiai hatékonyság-
gal rendelkezik, számos lepke- és bogárfaj el-
len felhasználható. Gyors hatású  és  nagyon  
alacsony  dózisban hatékony a legfontosabb 

rágó kártevők ellen (segít meggátolni a lár-
vák táplálkozását a kukorica levelén, csövén 
és megakadályozza a szárba való berágást). 
Könnyen kezelhető és jól keverhető más ké-
szítményekkel. Nagyon alacsony toxicitásának 
köszönhetően a permetlé beszáradása után 
azonnal folytatható a kézi munka a növényál-
lományban. Hosszú hatástartama  megaka-
dályozza a kártevő populáció megtelepedését 
és felszaporodását is. Kiváló lárva- és tojásölő 
hatású, valamint egyes fajoknál az imágókra is 
hatással van. Új hatásmódjának köszönhetően 
hatékony a más hatóanyagokra már rezisztens 
kártevő populációk ellen is. Kíméletes a hasz-
nos élő szervezetekre.

Hatásmód és hatékonyság:

Burgonyában a burgonyabogár első nemzedé-
ke elleni állománypermetezést lárvakeléskor kell 
végrehajtani. Egy tenyészidőszakban legfeljebb 
kétszer alkalmazható a készítmény.
Kukoricában a kukoricamoly, illetve a gyapot-
tok-bagolylepke elleni védekezést előrejelzésre 
alapozva, a lepkék tojásrakását követően, a tö-
meges lárvakelés előtt célszerű elvégezni. Erős 
rajzás esetén a 150 ml/ha-os dózis javasolt. El-

húzódó rajzáskor vagy újabb nemzedék rajzása-
kor szükség lehet a permetezés megismétlésé-
re. A készítményhez 0,1 % Trend® 90 nedvesítő 
szer hozzáadása javasolható. A kukoricamoly 
fertőzés súlyosan csökkentheti a kukorica ter-
mését, ami gazdasági veszteséget eredményez. 
A tojás kikelése után a lárvák a levélből táplál-
koznak, mielőtt berágnák magukat a szárba. A 
szárban kirágott járatok gyakran a szár törését, a 

cső lehullását és a növény vízgazdálkodási funk-
cióinak elvesztését eredményezik. A kukorica-
moly fertőzés a termés mennyiségi (5–15%-os 
vagy magasabb) csökkenését okozhatja, továb-
bá káros hatással van a termés minőségére is. 
A lepkekártevők fellépése esetén másodlagos 
kórokozók is megjelenhetnek, amelyek akár a 
káros toxin-tartalom jelentős növekedését is 
okozhatják. A kukoricamoly elleni védekezéssel 
ezeket a veszteségeket minimalizálhatja a ter-
melő.
A védekezés elősegítésére a jövőben az 
FMC-Agro Hungary Kft. működteti a fénycsap-
da hálózatra alapozott evalio® AgroSystems 
monitoring rendszert. További információkért 
forduljon területi szaktanácsadójához.
Almában kártevő moly fajok ellen feromoncsap-
dás rajzásmegfigyeléshez igazítva kell a kezelést 
elvégezni a tömeges rajzás kezdetére időzítve, 
az ovicid hatás érvényesülése érdekében. Egy 
esetleges tartós lehűlés késleltetheti a tojásra-
kást és a lárvakelést. Almamoly ellen a védeke-
zést a rajzás intenzitásától függően 14-21 napot 
követően elegendő megismételni, míg más fajok 
károsításának a felléptekor 14 naponkénti ismé-
telt védekezésre lehet szükség. A maximálisan 
engedélyezett két kezelést egymás után javasolt
elvégezni.  
Az alma molykártevőinek előrejelzésére az 
FMC-Agro Hungary Kft. a hőösszeg számításra 
alapozott BIOFIX előrejelzési rendszert javasolja. 
Körtében, birsben, naspolyában valamennyi 
felsorolt kártevő esetében a szexferomon csap-
dával végzett rajzásmegfigyelésre alapozva, a 
tömeges rajzás időszakában célszerű a kezelést 
elvégezni. A maximálisan engedélyezett két ke-
zelést egymás után célszerű elvégezni.
Szőlőben szőlőmolyok ellen a védekezést a 
rajzáscsúcsot követő 4-6. napon célszerű elvé-
gezni. A további szükséges kezeléseket más ha-
tásmechanizmusú készítménnyel kell végezni. A 
kezelések hatásosságát az időben és szaksze-
rűen elvégzett zöldmunkák jelentősen javítják.

Felhasználási javaslatok:

A kukoricamoly lárva rágása akár a szár 
töréséhez is vezethet

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Cyren eC
Folyékony rovarölő szer Gázosodó, hatástartammal rendelkező készítmény.

A folyékony talajfertőtlenítő.

Hatóanyag:  
480 g/l klórpirifosz 

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
48202/2000 FVM

m.v.i.: 3

Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: tűzveszélyes folyadék

LD50 érték: 205 mg/ttkg

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

A Cyren EC hatóanyaga a klórpirifosz-etil, 
szerves foszforsav észter. A kártevők ideg-
sejtjeinek kapcsolódásánál (szinapszis) az 
idegingerület átadásakor okoz zavart azzal, 
hogy az átadásban szerepet játszó acetil-
kolin nem tud lebomlani, mert a klórpirifosz 
megakadályozza az acetilkolin-észteráz 
enzim működését. Így folyamatos, túlfo-
kozott ingerületi állapot alakul ki, melyben 
a kártevő elpusztul. A szívó-rágó kártevők 

széles köre ellen hatásos kontakt, gyomor- 
és légzésméreg. Igen jól gázosodik. Ennek 
köszönhetően olyan helyekre is eljut, aho-
vá a hagyományos kontakt rovarölő szerek 
nem (gyümölcsfák, szőlő lombozatának 
belsejébe). Hatástartammal is rendelkezik, 
mely hossza a környezet hőmérsékletétől 
függ. A nagy testű rovarokat (hernyók, bar-
kók) kiváló hatékonysággal irtja. Méhkímé-
lő technológiában nem alkalmazható.

A méhek és egyéb beporzást végző ro-
varok védelme érdekében virágzási idő-
szakban nem alkalmazható! mézharmat 
vagy virágzó gyomnövények jelenléte 
esetén nem alkalmazható!
Birsben és naspolyában a korai zöldbimbós 
állapottól a teljes sziromhullás utáni állapo-
tig nem használható a szer. Almamoly és 
levélaknázó molyok ellen a tömeges lárvake-
lés időszakában célszerű a védekezéseket 
elkezdeni. A levéltetvek ellen a kolónia képzés 
kialakulása előtt ajánlott először védekezni. El-
húzódó rajzások esetén a kezelést más hatás-
mechanizmusú készítményekkel kell folytatni. 

Borszőlőben szőlőmolyok ellen a védeke-
zéseket előrejelzésre alapozva, a tömeges 
lárvakeléskor kell elkezdeni, nemzedéken-
ként egy, vagy elhúzódó rajzás esetén 7-10 
nap múlva más hatásmechanizmusú készít-
ménnyel ismételt kezelés szükséges. A vé-
dekezések hatásosságát jelentősen növeli 
az időben végzett zöldmunka. 
Őszi káposztarepcében, olajretekben, mus-                            
tárban a védekezést repce-fénybogár, rep-
ceszár-ormányos, repcebecő-ormányos, 
repcebolha ellen a kártevők táblára történő 
betelepedési időszakában, az imágó létszám 
figyelemmel kísérése mellett javasolt elvégez-

ni. Repcebolha esetén a károsított levélfelület 
ismeretében kell dönteni a védekezések szük-
ségességéről.  A tavaszi kezelést legkésőbb 
rejtett bimbós állapotban lehet elvégezni. A 
szer nem alkalmazható, ha szórványosan 
sárgabimbós vagy virágzó növények már 
megjelentek a zömében rejtett bimbós ál-
lományban. Amennyiben a szert kombináció-
ban alkalmazzuk; 0,6 l/ha Cyren EC és 0,06 l/
ha dózisú gamma-cihalotrin készítmény (60 g/l 
hatóanyag tartalmú CS formuláció: Rapid CS) 
fehasználásával végezhetjük el a kezelést. Egy 
vegetációs időszakban csak egy kezelés vé-
gezhető. A szükséges további kezeléseket más 
hatásmechanizmusú szerrel kell elvégezni.
Talajfertőtlenítésre cukorrépában, napra-
forgóban és kukoricában sorkezelésnél a 
készítmény 1,5 l/ha mennyiségét bedolgoz-
va kell kijuttatni, a vetéssel egy menetben a 
vetőgépre szerelt perisztaltikus szivattyúval. 
Állománykezelést a kelés után legfeljebb 4 
hétig, a kultivátorozással egy menetben, 300-
500 liter/ha permetlé kijuttatásával javasolt 
végezni. A szórófejek megfelelő beállításával 
a permetlevet a növények tövéhez, a talajra 
kell irányítani. A szórófejek mögött haladó 
művelő elemekkel végzett enyhe töltögetés-
sel a permetezett sávot célszerű földdel ta-
karni. Egy vegetációs időszakban csak egy 
kezelés végezhető. A szükséges további ke-
zeléseket más hatásmechanizmusú szerrel 
kell elvégezni.
A fitotoxicitás veszélye miatt ugyanab-
ban az évben, ugyanazon táblán szulfo-
nil-urea típusú gyomirtó szerekkel együtt 
nem használható!
Kukoricában a kukoricabarkó táblába be-
telepedő imágói ellen 300 l/ha permetlé fel-
használásával kell a készítményt kijuttatni. 
A kukoricában károsító bagolylepkék elleni 
védekezést a hernyók L1-L2 fejlettségi stádi-
umában kell végrehajtani. 
Cukorrépában a bagolylepke hernyók elleni 
védekezést azok L1-L2 fejlettségi stádiumá-
ban célszerű végrehajtani.
Üres raktárak fertőtlenítéséhez a tárolótér ki-
ürítése és kitakarítása után 50-100 ml/m2 víz fel-
használásával célszerű a szert kijuttatni, az előírt 
védőruházat és védőeszköz használatával. A 
tárolót a kezelés után 24 órára le kell zárni, majd 
ezt követően alaposan ki kell szellőztetni. A 
munkaegészségügyi várakozási idő lejárta előtt 
kizárólag a felhasználóknak előírt védőfelszere-
lésben lehet a kezelt raktárba belépni. Azokban 
a tárolókban, ahol a jól szigetelt zárás nem old-
ható meg, a magasabb dózist kell alkalmazni. 
Megfelelően szigetelt tárolókban (fém-, betonsi-
lók stb.) az alacsonyabb dózis is hatásos.

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

birs, naspolya
almamoly, levélaknázó molyok, 

levéltetvek, sodrómolyok,
1,5 60

borszőlő szőlőmolyok 1,0 60
őszi káposztarepce,
mustár, 
olajretek

levéltetvek, 
repce-fénybogár,
ormányosbogarak

 0,6*
1,0

az előírt
technológia esetén

nem szükséges
kukorica (takarmány,
csemege, vetőmag)

kukoricabarkó, 
bagolypille

1,5 35

cukorrépa répabarkók, répabolha, bagolypille 2,0 42
kukorica, cukorrépa, 
napraforgó

keléskor károsító kártevők
1,5 

(sorkezelés)
42

raktár (üres) raktári kártevők 0,6-1,1 ml/m2 -

Felhasználási javaslatok:

Hatásmód és hatékonyság:

* 60 g/liter CS formázású gamma-cihalotrin hatóanyag tartalmú szerrel kombinációban kijuttatva



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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danadim Progress
Folyékony rovarölő szer Hosszú hatástartamú, felszívódó készítmény 

szívó és rágó kártevők ellen.

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

dohány levéltetvek, tripsz 0,6
előírása

nem szükséges 

dísznövények
(közterületek 
kivételével)

levéltetvek, sörtéstetvek, kéregtetvek 
gubacstetvek, fenyő-gubacstetvek, 
pajzstetvek, levélbolhák, tripszek,
kabócák, mogyorópoloska, levél-, 
hajtás-fúró és gyümölcsdarazsak, 

molykártevők, aknázómolyok, 
aknázólegyek, gubacsszúnyogok, 

vértetű

 0,08-0,12%
előírása

nem szükséges

fokhagyma
szárfonálféreg, gyökératka, 

levélatka 
0,6 14

hagymafélék
(vöröshagyma, 
mogyoróhagyma)

szárfonálféreg, gyökératka 
drótféreg, dohánytripsz

0,6 
(2,0 l/t) 14

fejes káposzta
levéltetvek, földibolhák, 

lombrágó hernyók 
0,6 14

cukorrépa répalevéltetű, bagolylepkék lárvái 0,6 28

Hatóanyag:  
40 % dimetoát 

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
46024/1999 FVM 

m.v.i.: 3

Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles (20-25)

Tűzveszélyesség: tűzveszélyes folyadék

LD50 érték: >300 mg/ttkg és < 500 mg/ttkg

Kiszerelés: 0,2 ill. 1 literes műanyag flakon, 
5 literes műanyag kanna

A Danadim Progress hatóanyaga a dimeto-
át, szerves foszforsav észter. A kártevők 
idegsejtjeinek kapcsolódásánál (szinapszis) 
az idegingerület átadásakor okoz zavart az-
zal, hogy az átadásban szerepet játszó ace-
tilkolin nem tud lebomlani, mert a dimetoát 
megakadályozza az acetilkolin-észteráz en-
zim működését. Így folyamatos, túlfokozott 
ingerületi állapot alakul ki, melyben a kárte-
vő elpusztul. A szívó-rágó kártevők széles 
köre ellen hatásos érintő- és gyomorméreg. 
A készítmény felszívódó és kontakt hatású. 

Felszívódva a növénybe hosszú hatástar-
tammal rendelkezik, a később betelepülő 
kártevőket is elpusztítja. A nedvkeringés-
sel a növényben lefelé is vándorol, ezért a 
gyökeret károsító kártevők ellen is hatással 
rendelkezik. A levéltetű fertőzések eseté-
ben az összesodródott levelek belsejében 
rejtőzködő levéltetveket is kiírtja, így a ké-
sőbbi felszaporodásukat meggátolja. A le-
véltetvek hordozta vírusbetegségek meg-
előzésére a Danadim Progress kiválóan 
használható.

Hatásmód és hatékonyság:

  Felhasználási javaslatok:

Tilos méhek közelében felhasználni! A 
méhek és egyéb beporzást végző rova-
rok védelme érdekében virágzási idő-
szakban nem alkalmazható! virágzó 
gyomnövények jelenléte és/vagy méz-
harmat aktív hordása esetén nem alkal-
mazható!

dohányban a levéltetvek és a tripszek be-
telepedésének kezdetén célszerű védekez-
ni. Ennek időpontja levéltetvek esetén sár-
ga, tripszek esetében pedig kék, fehér vagy 
sárga ragadós lapokkal határozható meg.
Őszi termesztésű fokhagymában szárfo-
nálféreg, valamint gyökér- és levélatkák el-
len a védekezéseket gyökérváltást követő-
en célszerű elvégezni. Tavaszi termesztésű 
fokhagymában már 3-4 leveles állapot körül 
indokolt lehet a kezelés. A készítményhez 
minden esetben indokolt Superspray ada-
lékanyag hozzáadása. A kártevők elleni vé-
dekezéseket jelentősen elősegíti az 5 éves 
vetésforgó betartása. 
vöröshagymában, mogyoróhagymában a                          
dohánytripsz elleni kezelés megfelelő idő-
pontjáról rajzásmegfigyelés alapján (sárga 
vagy kék színű ragadós lapok) alapján kell 
dönteni. Szükség esetén a kezelés 10-14 nap 
múlva ismételhető. A permetléhez Super-                                                                  
spray adalékanyag hozzáadása indokolt.
Dughagymáról termesztett hagymafélék-
ben gyökératka és talajlakó drótférgek ellen 
a védekezéseket nedves csávázás formá-
jában javasolt elvégezni. Nedves csávázás-
kor az előírt 2,0 l/t mennyiséget 30-50 liter 
vízben oldva kell a dughagyma felületére 
felvinni, majd beáztatás után szikkaszta-
ni. A csávázást a kiültetés előtt 1-2 nappal 
célzerű elvégezni. Superspray adalékanyag 
hozzáadására szükséges.
Fejes káposztában a védekezést a rajzás-
megfigyelés alapján, legkésőbb az első ká-
rosítók megjelenésekor célszerű elvégezni. 
Elhúzódó lárvakelés, vagy erős fertőzés 
esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg le-
het ismételni.
Cukorrépában a permetezést levéltetvek 
ellen a kártevők tömeges megjelenésekor, 
a bagolylepkék lárvái ellen a lárvakelés 
időszakában javasolt elvégezni. A bagoly-
lepkéknél nemzedékenként általában egy 
védekezés indokolt. Elhúzódó lárvakelés, 
vagy erős fertőzés esetén a védekezést 
meg lehet ismételni.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Kentaur 5 G
Mikrogranulált rovarölő talajfertőtlenítő szer A granulált klórpirifosz.

Hatóanyag:  
50 g/kg klórpirifosz

 Forg. kat.: I. 
  

Eng.szám: 
04.2/5879-2/2011. 
MgSZH 

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 25 kg-os zsák

Kultúra Károsító Dózis (kg/ha) é.v.i. (nap)

napraforgó talajlakó kártevők 8-10
az előírt

növényvédelmi
technológia 

szerinti alkalmazás 
esetén előírása 
nem szükséges

burgonya talajlakó kártevők 8-12

kukorica talajlakó kártevők, kukoricabarkó 8-10

tojásgyümölcs talajlakó kártevők 8-10

A Kentaur 5 G szerves foszforsav-szár-
mazék (klórpirifosz). A hatóanyag fontos 
tulajdonsága, hogy kontakt, gázhatással 
rendelkező gyomor és légzőszervi erős 
idegméreg. Időjárási körülményektől füg-
gően 30-60 napos tartamhatást biztosít 
az összes talajlakó-, valamint a korai gyö-

kérnyaki-, és lombszinten károsító (bolhák, 
levéltetvek és barkók) rovarkártevő ellen. 
Miután a hatóanyag nem szívódik fel a 
növénybe, a Kentaur 5 G használata nem 
okoz szermaradék problémát a termésben, 
valamint nem zavarja az állományt látogató 
méheket a beporzásban.

Hatásmód és hatékonyság:

  Felhasználási javaslatok:

Kukoricában és napraforgóban a készít-
ményt talajlakó kártevők (drótférgek, cse-
rebogár lárvák) és korai lombszinten káro-
sító fajok (barkó fajok) ellen vetéssel egy 
menetben juttatjuk ki vetőgépre szerelt 
mikrogranulátum szóró berendezéssel. 
2014-től a forgalomba kerülő naprafor-
gó és kukorica vetőmagtételek szisz-
témikus rovarölő szerrel történő csá-                                                                                
vázása megszűnt, ezért a Kentaur 5 G 
talajlakó kártevők ellen történő alkal-
mazása az említett kultúrákban kiemelt 
fontosságú a biztonságos termesztés 
érdekében!
A kukorica gyomirtási technológiájához 
kapcsolódóan külföldi tapasztalatok és az 
FMC számos hazai és nemzetközi vizs-
gálatai alapján kijelenthető, hogy a Ken-
taur 5 G-vel talajfertőtlenített kukorica 
posztemergens gyomirtására az FmC 
szulfonil-urea típusú, nikoszulfuron ha-
tóanyagú gyomirtó készítménye a Nic-it 
fitotoxicitás nélkül alkalmazható. 
Az FMC vizsgálatainak eredményei alap-
ján a saját nikoszulforon hatóanyagú 
Nic-it használata esetén garanciát vál-
lal a termelők felé, hogy ezen termé-
kek (Kentaur 5 G es Nic-It) ugyanazon 
technológiában történő használata nem 
okoz terméskiesést.
Burgonyában és a további engedélyezett 
kultúrakörben a kijuttatás szintén a vető-, 
illetve ültető gépre szerelt mikrogranulá-
tum szóró berendezéssel történik az ok-
iratban meghatározott dózisban. 
A Kentaur 5 G használata során ügyeljünk 
a vető-, ültetőgép pontos működésére és 
a mikrogranulátum adagoló beállítására. 
A beállított dózis helyességét leforgatási 
próbával ellenőrizzük! 
A termék használata során ügyeljünk arra, 
hogy a munkanap befejezésével a követ-
kező munkakezdésig ne maradjon a tar-
tályban. A Kentaur 5 G nedvesség hatására 
gázképződést indít el, ezért a felhasználá-
sa különös óvatosságot és előírásszerű 
védőruházat alkalmazását igényli. 

A Kentaur 5 G talajfertőtlenítő és a Radistart Algit starterműtrágya 1:1 arányú 
összekeverése megrendelhető és 20 kg-os zsákokban kerül kiszállításra. dózis 20 kg/ha. 

A felhasználás a Kentaur 5 G-re vonatkozó szabályok szerint történhet.

A Kentaur 5 G rovarölő talajfertőtlenítő mikrogranulátumot vetéssel egy menetben 
kijuttatva alkalmazhatjuk a talajlakó- és korai lombkártevők ellen.
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Pyranica 20 WP
por alakú atka- és rovarölő szer Az atkák minden fejlődési alakja ellen.

Felszívódó hatóanyag. 
Gyors taglózás, hosszú hatás. Környezetbarát.

Hatóanyag:  
20 % tebufenpyrad

 Forg. kat.:
10 db-os gyűjtőcsomag      I.
100g-os vízoldható tasak   II.

Eng.szám: 
45368/1999 FVM

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre 
való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: nőstény patkányokon: 1278 mg/ttkg, 
hím patkányokon: 1803 mg/ttkg

Kiszerelés: 10 db-os gyűjtőcsomag, 100g-os vízoldható tasak I.

Kultúra Károsító Dózis (kg/ha) é.v.i. (nap)
alma takácsatkák, levéltetvek 0,25 28
körte körte levélbolha 0,75 28
szőlő takácsatkák, szőlőlevélatka 0,25-0,5 28

kukorica (vetőmag) takácsatkák 0,25-0,5
Előírt technológia

esetén nem szükséges 

A Pyranica 20 WP hatóanyaga a tebufen-
pirad gátolja a mitokondriális légzést és az 
elektrontranszportot, ami megakadályozza 
a keresztrezisztenciát az atkáknál, melyek az 
általánosan elterjedt akaricidekkel szemben 
már rezisztenssé váltak. Hatásmódja teljesen 
egyedülállóvá teszi az atkaölő szerek között, 
mert a  gyors taglózó hatás, valamint a hosz-
szú hatástartam (50-60 nap) mellett felszí-
vódó hatással (mély hatás) rendelkezik. Ez a 
transzlamináris tulajdonság azt jelenti, hogy a 
Pyranica 20 WP-t a levél színére permetezve a 
levél fonákán rejtőzködő atkákat is elpusztítja. 
A készítmény az atkák minden fejlődési alakja 
(tojás-lárva-krisalok-nimfa-kifejlett alak) ellen 

hatásos, a különböző fejlődési alakok elleni 
hatékonyságban csak jelentéktelen különbsé-
gek mutatkoznak. Hatásspektruma rendkívül 
széles, több, mint 436 gyümölcs, zöldség- és 
dísznövényfajta károsítói ellen kiváló hatás-
sal rendelkezik:  különféle takácsatkák (piros 
gyümölcs-, kétfoltos-, barna-, galagonya-ta-
kácsatka stb.), levélatkák (pl. szőlő-, almale-
vélatka), gubacsatkák (pl. szőlő-gubacsatka, 
körtelevél-gubacsatka), tetű-atkák (pl. sza-
mócaatka), laposatka-félék, levélbolhák (pl. 
körte-levélbolha), liszteskék, tripszek, valódi 
levéltetvek. A hasznos, ragadozó szervezete-
ket kíméli, a kultúrnövényekre nem fitotoxikus, 
méhekre nem veszélyes.

Hatásmód és hatékonyság:

  Felhasználási javaslatok:

Almatermésűekben a szert előrejelzésre 
alapozva kell kijuttatni tavasszal, a piros gyü-
mölcsfa-takácsatka 60-70%-os lárvakelése-
kor, illetve vegetációban, ha a levelenkénti 
atkaszám eléri az átlagos 2-3 mozgó alakot. 
A készítmény hosszú hatástartamú. Levéltet-
vek ellen a védekezéseket rajzásmegfigyelés 
alapján a tavaszi nemzedékek ellen, illetve a 
nyár végén visszarepülő ivaros pár megjele-
nésekor kell elkezdeni. A készítmény hatása 
Superspray adalékanyaggal történő együttes 
kijuttatással fokozható. A készítmény dózisa 
1000 l lémennyiség felett 0,025 %.

Körtében kora tavasszal az áttelelő kifejlett 
egyedek, illetve a fiatal L1-L2 lárváik ellen cél-
szerű a védekezéseket irányítani. A kezelések 
idejét előrejelzés alapján és nem programsze-
rűen javasolt elvégezni. A készítmény hatása 
Superspray adalékanyag hozzáadásával fo-
kozható.

Szőlőben levélatka, takácsatka, gubacsatka 
ellen a kora tavaszi áttelelő nemzedék meg-
jelenésekor, előrejelzésre alapozva, a rügy-
gyapotos állapotot követően, az első lomb-
levelek megjelenésekor közvetlenül javasolt 
védekezni. A nyári nemzedék ellen célszerű 
júliusban védekezni, így megakadályozva a 
telelőre vonulást. Ez a kezelés a következő évi 
populációt is gyéríti. A nyári védekezéseknél 
a magasabb dózis alkalmazása indokolt. A 
készítmény hatása Superspray adalékanyag 
hozzáadásával fokozható. 

vetőmag előállító kukoricában takácsatkák 
ellen a felszaporodásuk kezdetén, ha levelen-
ként 2-3 mozgó alak található. Szükség ese-
tén megismételhető viaszérésig (BBCH85). 

A Pyranica az atkaölő szerek közül az egyik legjobb hatékonyságú a gubacsatka ellen szőlőben
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Rapid CS
Folyékony rovarölő szer Hatástartam egy piretroid mikrokapszulával.

Hatóanyag:  
60 g/l gamma-cihalotrin 

 Forg. kat.: II. 
  

Eng.szám: 
444/2006 NTKSZ

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: mérsékelten kockázatos

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: 4444 mg/ttkg

Kiszerelés: 1 literes flakon

A Rapid CS piretroid típusú rovarölő szer. 
Hatóanyaga a gamma-cihalotrin. A Rapid 
CS kivételes hatékonyságát annak köszön-
heti, hogy a piretroid hatóanyagú készítmé-
nyek között, egyedülálló módon, 98%-ban 
tartalmazza a rovarok ellen hatékony ható-
anyag molekulát. Ezen felül a Rapid CS a 
legmodernebb mikrokapszulázott formá-
ban készült el, amelynek eredményeként 
minimálisra csökkent a permetezés során a 
hatóanyag elpárolgása, nagyobb lett a fény 
és UV stabilitása, valamint az esőállósága a 

többi piretroid típusú készítménnyel szem-
ben. A Rapid CS esetében a mikrokapszu-
lából fokozatosan szabadul fel a hatóanyag, 
ezért hatása fokozatosan, de annál erőtel-
jesebben jelentkezik. A mikrokapszulázott 
formuláció előnyös tulajdonságainak kö-
szönhetően a Rapid CS akár 3-4 napos 
tartamhatással is rendelkezhet. A Rapid 
CS hatóanyaga állandó ingerületi impulzust 
jelent a rovarok idegrendszerére, amely hi-
peraktivitáshoz, idegrángáshoz és a végül 
rovarok pusztulásához vezet. 

Hatásmód és hatékonyság:

Gabonában a Rapid CS már ősszel alkal-
mazható a levéltetvek és kabócák megje-
lenésekor  80 ml/ha dózisban, így egyér-
telműen kiküszöböljük a vírusfertőzés 
esélyét. A Rapid CS tavasszal a vetésfe-
hérítő, majd később a gabonapoloskák 
és szipolyok elleni védelemben szintén 
megbízható partner. A Rapid CS mikro-
kapszulázott formulációjából adódóan 
tartamhatással és azonnali rögtön ölő 
hatással is rendelkezik a kártevők ellen. 
Az azonnali hatás a kifejlett vetésfehérítő 

lárvák elleni védekezéseknél fontos, mert 
azonnal leállítja a lárvák károkozását.  A 
tartamhatás, amely 3-4 napig is tarthat, 
megakadályozza a további vetésfehérítő 
bogarak betelepedését és peterakását a 
táblán. A poloskák és különböző szipoly 
fajok ellen a Rapid CS hatástartama a fo-
kozatos betelepülést és károkozást aka-
dályozza meg. 

Őszi káposztarepcében az őszi kártevők 
(nagy repcebolha, repcedarázs álhernyó) 

elleni védekezésen túl, az ormányos bo-
garak, valamint a virág- és becőkártevők 
ellen is a Rapid CS 80 ml/ha dózisban na-
gyon jó hatékonysággal dolgozik. A haté-
konyság fokozását és a becők tökéletes 
permetlé borítottságát hidas traktorral 
történő permetezéssel érhetjük el. Tava-
szi kijuttatás esetén őszi káposztarepcé-
ben a Rapid CS kiváló hatékonysággal 
használható repce szárormányos, repce 
fénybogár és más kártevők irtására. A ki-
juttatások időzítésénél az első, szárormá-
nyos elleni védekezésekkel egy menetben 
juttathatók ki a repce növekedés gátló 
készítményei (Riza 250 EW), az esetleges 
gyomirtó szerek, valamint a növény kon-
dícionáló anyagok (Amalgerol) is. A két 
héttel későbbi Rapid-os kezeléssel, még 
virágzás előtt, vagy virágzás elején Kén-S 
Bór lombtrágyát is kijuttathatunk.

Napraforgóban alkalmazott Rapid CS 80 
ml/ha dózisa a levéltetvek és poloskák 
kártételét akadályozza meg, megőrizve 
ezzel a termés minőségét és biztonságát.

Borsóban a rágó és szúró-szívó kártevők 
ellen szintén a 80 ml/ha dózist alkalmaz-
zuk.

Virágzó kultúrában történő alkalmazása-
kor a MÉHKÍMÉLŐ TECHNOLÓGIA irány-
elvei alapján juttatható ki!!!

Költséghatékony és tartamhatással bíró 
rovarölő szer.

Kultúra Károsító Dózis (ml/ha) é.v.i.

kalászosok vetésfehérítő bogár, levéltetvek 80 28

őszi káposztarepce
repcefénybogár, repce

becőormányos, repce szárormányos, 
repcedarázs, repcebolha, levéltetvek 

60-80 28

napraforgó levéltevek, mezei poloskák 80 28

borsó levéltevek, bagolylepke lárvák 80 14

Felhasználási javaslatok:

Vetésfehérítő bogarak ellen a Rapid CS
 hosszú hatástartammal rendelkezik
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Rapid Turbo 
Folyékony rovarölő szer kombináció kereskedelmi gyűjtőcsomagban 

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

őszi 
káposztarepce

őszi káposztarepce kártevői ellen 
Rapid CS 0,06 
Cyren EC 0,6

28

Hatóanyag: 
Rapid CS 60 g/l gamma-cihalotrin 
Cyren EC 480 g/l klórpirifosz-etil

Tartalom: 
2 l Rapid CS
20 l Cyren EC

Forg. kat.: I.                    Eng.szám: 04.2/1745-2/2014 NÉBIH                                     m.v.i.: 3

Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: tűzveszélyes

LD50 érték: 205

Kiszerelés: 2 x1 l Rapid CS és 4 x 5 l Cyren EC= 33,3 ha

A Rapid Turbo két készítmény, a Rapid CS 
és a Cyren EC 1:10 arányú kombinációjából 
alkotott kereskedelmi gyűjtőcsomag.  A Ra-
pid CS hatóanyaga a gammacihalotrin, mely 
egyedülálló módon 98%-ban tartalmazza a 
rovarok ellen hatékony molekulát. A mikro-
kapszulában rejtett hatóanyag fokozatosan 
szabadul fel, ezáltal a hagyományos piret-
roidokhoz képest plusz 3-4 nap tartam-
hatást biztosít. A Rapid CS hatóanyaga 
állandó ingerületi impulzust jelent a rovarok 
idegrendszerére, amely hiperaktivitáshoz, 
idegrángáshoz és végül a rovarok pusztulá-
sához vezet. A Cyren EC hatóanyaga a klór-
pirifoszetil, mely a szerves-foszforsav ész-
terek között a legmarkánsabb hatóanyag. 
A kártevők idegsejtjeinek kapcsolódásánál 
az ingerület átadásakor okoz zavart azzal, 
hogy az átadásban szerepet játszó acetil-

kolin nem tud lebomlani, mert a klórpirifo-
szetil megakadályozza az acetilkolin-ész-
teráz enzim működését. Így folyamatos, 
túlfokozott ingerületi állapot alakul ki és a 
kártevő elpusztul. A Cyren EC kontakt, gyo-
mor- és légzésméreg. Nagyon jól gázoso-
dik és ennek köszönhetően olyan helyekre 
is eljut ahová a kontakt rovarölő szerek nem 
(lombozat belső része, rögök alatt). Tagló-
zó hatású és tartamhatással is rendelke-
zik, melynek hossza a környezet hőmérsék-
letétől függ. A Rapid Turbo hatóanyagai 
tehát jól kiegészítik egymást. Mindkét ható-
anyag különböző pontokon hat a kártevők 
idegrendszerének a blokkolásában, külön-
böző módon biztosítanak tartamhatást és 
a gázosodás miatt a rejtőzködő életmódú 
rovarok sem menekülhetnek, így biztosítva 
a tökéletes hatást.

Hatásmód és hatékonyság:

  Felhasználási javaslatok:

A Rapid Turbo rugalmas felhasználást 
biztosít a termelők számára. A kereskedel-
mi gyűjtőcsomagban található Rapid CS és       
Cyren EC készítmények együtt csökkentett 
dózissal (Rapid CS 0,06 l/ha + Cyren EC 0,6 l/
ha) és külön-külön is felhasználhatóak tavasz-
szal a repce rovarkártevők elleni védekezésben. 
(Rapid CS 0,06-0,08 l/ha, Cyren EC 1 l/ha).

Ősszel a repcebolha ellen a károsított levél-
felület ismeretében kell dönteni a védeke-
zés szükségességéről.
Tavasszal korai tőlevélrózsás állapotban a 
nagy repceormányos és a repceszár-ormá-
nyos ellen, illetve szárbaindulás kezdetén, 
legkésőbb a repce rejtett bimbós állapo-
táig repceszárormányos, a repcebecő-or-
mányos (repcebecő-gubacsszúnyog) és a 
fénybogár ellen. 
A kártevők előrejelzéséhez használjunk sár-
gatálat, amelyet egy – a repcetáblán belül 
növenyéktől megtisztított 1m x 1m területre 
helyezünk ki, amint a hőmérséklet megha-
ladja a 7-8 °C-t. A kezelést az első rovar 
csapdába ejtését követően legkésőbb 1 
héttel el kell végezni.

A Cyren EC egy vegetációban egy alkalom-
mal alkalmazható.

A Rapid Turbo jól kombinálható a tavasz-
szal használatos regulátorokkal (Riza 250 
EW), növénykondicionálókkal (Amalgerol), 
lombtrágyákkal (Kén-S Bór Plusz).

A kereskedelmi gyűjtőcsomag tartalma 33 
ha-ra elegendő, mely tartalmaz 4x5 l Cyren 
EC és 2x1 l Rapid CS készítményt. (Rapid 
CS 0,06 l/ha + Cyren EC 0,6 l/ha).

Repceszár-ormányos Repceszár-ormányos kártétele Repce-fénybogár
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Steward® 30 dF
Granulált (WG) rovarölő szer Alacsony dózisú rovarölő a molykártevők ellen.

Hatóanyag:  
30% indoxacarb

 Forg. kat.: II. 
  

Eng.szám: 
FVM 46875/2004

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: mérsékelten kockázatos

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték:    1876 mg/kg      687 mg/kg

Kiszerelés: 170 g-os és 510 g-os műanyag flakon

Az indoxakarb hatóanyag a kártevők nátrium-ion 
csatornáját blokkolja. Hatásmódja: a növénybe 
nem szívódik fel, a lárvák táplálkozását gátolja, 
és részleges tojásölő hatással is rendelkezik. Ha-
tására a molylárvákban mozgásképtelenség, pa-

ralízis alakul ki, a táplálkozás 2-8 órán belül leáll, 
a teljes pusztulás 24-60 óra múlva bekövetkezik. 
Hatékonyságát magas hőmérséklet esetén, erős 
UV-sugárzás mellett, csapadékot vagy öntözést 
követően is megtartja.

Hatásmód és hatékonyság:

Almában almamoly ellen rajzásmegfigyelés alapján, 
a rajzáscsúcsot követő 4-6. napon javasolt per-
metezni. Nemzedékenként legalább 2 védekezés 
szükséges, 8-14 napos permetezési időközökkel. 
Almailonca ellen a tavaszi permetezést hajtásvizsgá-
lat alapján az áttelelő lárvák ellen kell végrehajtani. 
A továbbiakban rajzás- vizsgálat alapján 2-3 kezelés 
javasolt.
Szőlőben szőlőmolyok ellen az első védekezést a 
rajzáscsúcsot követő 4-6. napon célszerű elvégez-
ni. Nemzedékenként legalább két kezelés ajánlott 

10-14 napos időközökkel. A készítmény (rövid é.v.i. 
miatt) csemege- és borszőlő fajtákban a tarka sző-
lőmoly 3. nemzedéke ellen is eredményesen alkal-
mazható. 
Kukoricában gyapottok-bagolylepke és kukorica-
moly ellen, előrejelzés alapján, a tömeges tojásrakás 
időszakában célszerű a készítményt kijuttatni. Folya-
matos rajzás, elhúzódó lárvakelés esetén a kezelést 
14 nap múlva meg lehet ismételni. A kukoricabogár 
imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás 
előtti gyérítése. A védekezést a tömeges rajzás 

idejére, lehetőleg a bogarak tojásrakása előtti időre 
kell időzíteni. A hidas traktorral történő kijuttatás 
esetén 400-1000 l/ha vízmennyiség szükséges. A 
készítmény kalibrált vegyszerpumpával ellátott lineár 
öntöző berendezéssel (5 liter/m2 öntözővízzel) is ki-
juttatható (chemigation). Légi kijuttatás: kukoricában 
70-80 l/ha vízmennyiséggel kell kijuttatni előrejelzés 
alapján.
Napraforgóban a gyapottok-bagolylepke elleni vé-
dekezést rajzásmegfigyelésre, valamint növényvizs-
gálatra alapozva kell időzíteni, és akkor kell elvégez-
ni, amikor az első lerakott tojások észlelhetők. Egy 
hét elteltével célszerű a permetezést megismételni. 
Légi kijuttatás: napraforgóban 70-80 l/ha vízmennyi-
séggel kell kijuttatni előrejelzés alapján.
Káposztában a káposztalepke, répalepke és ba-
golylepkék lárvái, valamint paprika, paradicsom és 
uborka kultúrákban főként a gyapottok-bagolylepke 
hernyói ellen a tojásrakást követően kell védekezni. 
A kezelést szabadföldön 7-10, zárt termesztő-be-
rendezésben 5-7 naponként ajánlott elvégezni, a 
permetléhez tapadásfokozó hozzáadása indokolt. 
Őszibarackban a barackmoly áttelelő lárvái ellen a 
tavaszi védekezés szükségességét és időpontját a 
vessző- és rügyvizsgálatok szerint kell megállapítani. 
A továbbiakban a barackmoly és a keleti gyümölcs-
moly elleni kezelést a rajzáscsúcsot követő 7-10. 
napon ajánlott végrehajtani, és nemzedékenként 2-3 
alkalommal, 10-14 naponként javasolt ismételni. 
Csonthéjasokban, bogyósokban védekezést a fi-
atal lárvák ellen kell irányítani. A kezeléseket a rajzás-
csúcsot követő 7-10. naponkell elvégezni. Elhúzódó 
rajzás esetén a permetezés ismételése szükséges.
málnában a tavaszi permetezéseket az áttelelő lár-
vák ellen kell végrehajtani. A további védekezéseket 
rajzásmegfigyelés szerint, a lárvakelés kezdetén, 
nemzedékenként 2-3 alkalommal javasolt elvégezni. 
dióban az almamoly elleni védekezéseket, előrejel-
zésre alapozva, a lárvakelés kezdetén kell elkezdeni, 
a második nemzedék rajzáscsúcsát követő 4-6. na-
pon. A kezeléseket a rajzás ismeretében 7-14 nap 
múlva 1-2 alkalommal javasolt megismételni. Az 
amerikai fehér medvelepke ellen a védekezést a fia-
tal lárvák ellen kell irányítani. A kezeléseket a rajzás-
csúcsot követő 7-10. napon kell elvégezni. Elhúzódó 
rajzás esetén a permetezés ismételése szükséges. 
Légi védekezés: 60-80 l/ha permetlé mennyiséggel. 
Zöldbabban gyapottok-bagolylepke ellen a máso-
dik mellékhajtás megindulása után, előrejelzés alap-
ján, a fiatal lárvák ellen időzítve kell megkezdeni a vé-
dekezést. Évente legfeljebb két kezelés végezhető. 
A két kezelés között legalább 10 napnak el kell telnie.

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó 
gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a terü-
letet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag 
méhkímélő technológiával juttatható ki.  Ilyenkor 
a védekezés csak a méhek repülési időszakának 
befejezését követően, legkorábban a csillagá-
szati naplemente előtt egy órával kezdhető meg 
és a kezelést 23 óráig be kell fejezni. 

A készítmény a hasznos szervezetek közül kíméli 
a Typhlodromus pyri ragadozó atkát és a Syrphus 
fajokat. A szer a gyümölcsfélék integrált növényvé-
delmi technológiájába jól beilleszthető, de évente 
legfeljebb négy alkalommal használható.  

Felhasználási javaslatok:

Kultúra Károsító Dózis (kg/ha) é.v.i.
almatermésűek almamoly, almailonca 0,17 7
szőlő (csemege) tarka és nyerges szőlőmoly 0,125 3
szőlő (bor) tarka és nyerges szőlőmoly 0,125 10
kukorica
(szemes, siló, vetőmag)

kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke,
amerikai kukoricabogár 0,125–0,17 nk.

kukorica (csemege) kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke,
amerikai kukoricabogár 0,125–0,17 3

napraforgó gyapottok-bagolylepke 0,17 21

káposztafélék káposztalepke, répalepke,
bagolylepkék 0,125–0,17 3

paprika, paradicsom, 
uborka bagolylepkék 0,17 1

diófélék almamoly,
amerikai fehér medvelepke 0,17 7

csonthéjasok
(cseresznye, meggy, 
kajszibarack, őszibarack)

gyümölcsmolyok,
amerikai fehér medvelepke 

(szövőlepke)

0,17
0,125–0,17 7

málna, feketebodza amerikai fehér medvelepke,
sodrómolyok, bagolylepkék 0,125–0,17 10

díszfák, díszcserjék,
útmenti sorfák

amerikai fehér medvelepke,
gyapjaslepke, lombrágó hernyók 0,17 nk.

zöldbab gyapottok-bagolylepke, 
egyéb bagolylepke fajok 0,125 3

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Warrant 200 Sl
Folyékony rovarölő szer Gyors felszívódás, csúcsirányú mozgás,

széles hatásspektrum, hosszú hatástartam.

Hatóanyag:  
200 g/l imidakloprid 

 Forg. kat.: II. 
  

Eng.szám: 
04.2/773-4/2012 
NÉBIH 

m.v.i.: 3

Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: > 2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 1 l-es műanyag flakon

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

burgonya
burgonyabogár, 

levéltetvek
0,3 14

dísznövények (üvegházi)
levéltetvek 

liszteskefajok
0,75

előírás szerinti felhasználás 
esetén nem szükséges

paprika, paradicsom, 
tojásgyümölcs, 
uborka, cukkini, tök 
(palántanevelés, hajtatás)

levéltetvek 0,25

3levéltetvek 0,5

liszteskefajok 1,25

Hatásmód és hatékonyság:

A Warrant 200 SL hatóanyaga az imidak-
loprid 1991-es bevezetése óta a világ 
első számú rovarölő szer hatóanyaga lett. 
A cloronikotinoidok csoportjába tartozó 
készítménynek különleges hatásmecha-
nizmusa van. Az idegingerület átadását 
gátolja oly módon, hogy a fogadó ideg-
sejten az acetilkolin receptorok helyé-
re kötődik, de mivel ott nem, vagy csak 
nagyon lassan bomlik le, így folyamatos 
ingerület képződik. A kártevők így pusz-
tulnak el. Kontakt és gyomorméreg. Na-
gyon gyorsan felszívódik, de igen lassan 

bomlik le és mivel a növényben csúcsirá-
nyú mozgásra is képes, ezért az új hajtá-
sokat is több héten át védi a kártevőktől. 
Gyökéren át is felszívódik, így palánták-
nál kiültetés előtt érdemes alkalmazni.
Hatásspektruma rendkívül széles, a szívó 
kártevők (levéltetvek, liszteske, kabócák, 
poloskák, tripszek, pajzstetvek, bolhák), 
rágó kártevők (levélbogarak, ormányos 
bogarak, drótféreg, pajor, talajlakó kár- 
tevők) mellett egyebek (levélaknázók, két-
szárnyúak stb.) ellen is hatékony.

Warrant utáni 17. nap burgonya 
Nagyhegyes 2007.06.20

  Felhasználási javaslatok:

Burgonyában károsító burgonyabogár el-
len a fiatal lárvák ellen kell a védekezést 
időzíteni. A levéltetvek ellen az első szár-
nyas egyedek megjelenésekor, az első kis 
kolóniák kialakulásakor javasolt a perme-
tezést végrehajtani.

Paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, 
uborka, cukkini, tök hajtatása és pa-
lánta-nevelése során károsító levéltetvek 
ellen az első kis kolóniák kialakulásakor 
javasolt a permetezést végrehajtani. Meg-
előző jelleggel csepegtető öntözéssel kell 
a talajba juttatni a készítményt.

dísznövényekben (üvegház) károsító 
levéltetvek ellen az első szárnyas egye-
dek megjelenésekor, az első kis telepek 
kialakulásakor, a liszteskefajok ellen az 
első egyedek megjelenésekor indokolt a 
permetezést elvégezni. Megelőző jelleg-
gel csepegtető öntözéssel kell a talajba 
juttatni a készítményt.

Burgonya Warrant utáni 36. napon 
Nagyhegyes 2007.07.09.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Amalgerol 
Talaj és növénykondicionáló permetező szer           Eng. szám: 04.2/696-2/2011 MgSzH 

Az Amalgerol egy svájci vegyész által 77 
éve kifejlesztett termék. Főként, állati és 
növényi olajokból, gyógynövény kivona-
tokból, nyomelemekből, eszenciákból áll, 
és minimális mennyiségben algakivonatot 
is tartalmaz. Tisztán BIO a termék.

 A talajéletre gyakorolt hatások: 

Az Amalgerol egy könnyen   emészthető 
szénforrás a hasznos talajlakó mikroorganiz-
musok számára. Kijuttatható beöntözéssel, 
vagy permetezéssel is. Az „elegy” akár per-
metezéssel történő használatakor értelem-
szerűen jut a talajra is. A kezelés hatására a 
talajban rendkívül gyorsan és számottevően 
(176 %) felszaporodnak a számunkra ked-
vező bontási folyamatokat segítő, gyorsító, a 
területünkben honos baktériumok. 
E miatt és ezzel párhuzamosan jelentősen 
csökken a növény számára káros hatá-
sokat kedvelő (pl. savas, betömörödött 
levegőtlen talaj), és káros hatásokat oko-
zó mikroorganizmusok (pl. burgonyavara-
sodás, gyökérfoltosság, fuzáriumos gyö-
kérnyaki megbetegedések, stb.), talajlakó 
magasabb rendű kártevők (fonálférgek, 
talajlakó rovarkártevők, stb.) száma. Átala-
kítja, csökkenti a terület gyomosodását. 
A hasznos baktériumok jelentős felszapo-
rodása, aktivitása gyorsabb szervesanyag 
bomlást, szerves kolloidok képződését 
eredményezi, ami mérhető talajmelegedést    
(+ 2 °C) okoz. Ez pedig a növények gyor-
sabb kelését és fejlődését eredményezi. 
A növényi maradványok teljes lebontásával 
megszüntetjük a következő növényünket 
fertőző kórokozók életterét, áttelelését, azaz 
a majdani újbóli fertőzési lehetőségét is.

Szintén ennek a folyamatnak része a ma-
gasabb mennyiségű széndioxid (+ 10 % 
CO2) képződés, ami egyrészt újabb szén-
forrás a talajbaktériumoknak, másrészt la-
zítja a talajrögöket. A magasabb CO2 tar-
talom nedvesség jelenlétében szénsavat 
képez, ami oldhatóvá, felvehetővé teszi 
pl. a talaj kalcium tartalmát. A bontási fo-
lyamat vége a jelentős tápelem feltáródás 
és elérhetőség.  
A fokozott kolloidképződés ragasztja a 
talaj porfrakcióját, vagyis kialakul a mor-
zsalékos szerkezet. Ez ekkor részben köti 
a vizet (talajharmat), és a morzsalékos 
szerkezet kialakulásával jelentősen javul a 
talaj felesleges vízének (belvíz) elvezeté-
se. Így kialakul az egészséges víz-levegő 
arányú talaj, melynek jelentősen javul a 
hőháztartása is. Az ilyen talajokon nincse-
nek betömörödött, levegőtlen, víznyomá-
sos foltok.
Aktívabb talajélet mellett sokkal gyor-
sabban bomlanak el a területre korábbi 
évben, vagy években kiszórt mára nem 
kívánatos, a kijuttatás után akár 4-8 év 
múlva is visszaköszönő növényvédő szer 
hatóanyag maradványok. 
A jobb talajélet következménye a földigi-
liszták újbóli megjelenése, a gyomviszo-
nyok átalakulása is. A talaj akár 1 méter 
mélyen is morzsalékos szerkezetűvé vá-
lik. 
A csírázó, a kelő vagy a kikelt növény 
könynyebben jut fizikailag is a morzsalé-
kos és harmatos talaj miatt, a lényegesen 
magasabb mennyiségben feltárt, és fo-
lyamatosan feltáródó, könnyen elérhető 
tápanyaghoz. Ekkor a növény + 35 % Zn, 
+ 30 % P jelenléte mellett jobban gyö-

keresedik, gyorsabban és egyszerre kel, 
egyöntetűen növekszik. Ezzel kevesebb 
fejtörést okoz az első gyomirtási munkák-
kor, pl. cukorrépánál, hagymánál, stb.

  
  Az Amalgerol növényre 
  gyakorolt hatásai: 

Amikor Amalgerollal permetezzük a nö-
vényt, akkor a gyökér szőrözöttsége 
meghétszereződik. Ekkor nitrogénből 15 
%-kal, foszforból 72 %-kal, káliumból 
89 %-kal képes felvenni magától többet. 
Pont ezekből következik az, hogy nem fá-
zik (fagy), betegszik meg olyan könnyen. 
Könnyebben vészeli át az olyan napokat, 
amikor 45 °C van. Könnyebben kiheveri a 
jég-, vagy porverés, a szélviharok, a gyom- 
irtók okozta stresszt. Több olyan eset van, 
amikor az Amalgerol a kétszikű kultúrnö-
vényeket hormon, vagy totális gyomirtók 
elsodródása miatt a „halálból” hoz vissza 
úgy, hogy szinte semmilyen idő, vagy ter-
méskiesés sem történik a kezelés után és 
miatt. 
A növény a korábban említett körülmény-
változások és a gyökérszőrözöttség meg-
növekedése miatt gyakorlatilag „terített 
asztalról válogatva” (!) abban az arányban 
jut hozzá a tápanyagokhoz, és annyihoz, 
amilyenre neki akkor és amennyire szük-
sége van. Ez adja azt, hogy a növényünk 
néhány nappal a kezelések (talaj és/vagy 
lomb) után haragos zöldre vált.
A jó kondícióban levő növény, miután köny-
nyen és gyorsan tudja szállítani a talajból 
felvett tápanyagokat a számára genetika-
ilag kódolt önvédelemhez (!), könnyebben 

Hatásmód és hatékonyság:

A felhasználás elôtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat !
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Amalgerol 
Talaj és növénykondicionáló permetezô szer

Hatásmód és hatékonyság:
Az Amalgerol egy svájci vegyész által 74
éve kifejlesztett termék. Fôként, állati és
növényi olajokból, gyógynövény kivona-
tokból, nyomelemekbôl, eszenciákból áll,
és minimális mennyiségben algakivonatot
is tartalmaz. Tisztán BIO a termék.

A talajéletre gyakorolt hatások: 
Az Amalgerol egy könnyen   emészthetô
szénforrás a hasznos talajlakó mikroorga-
nizmusok számára. Kijuttatható beöntözés-
sel, vagy permetezéssel is. Az „elegy” akár
permetezéssel történô használatakor
értelemszerûen jut a talajra is. A kezelés
hatására a talajban rendkívül gyorsan és
számottevôen (176 %) felszaporodnak a szá-
munkra kedvezô bontási folyamatokat
segítô, gyorsító, a területünkben honos bak-
tériumok. 
E miatt és ezzel párhuzamosan jelentôsen
csökken a növény számára káros hatásokat
kedvelô (pl. savas, betömörödött levegôtlen
talaj), és káros hatásokat okozó mikroorga-
nizmusok (pl. burgonyavarasodás, gyökér-
foltosság, fuzáriumos gyökérnyaki meg-
betegedések, stb.), talajlakó magasabb
rendû kártevôk (fonálférgek, talajlakó
rovarkár-tevôk, stb.) száma. Átalakítja,
csökkenti a terület gyomosodását. 
A hasznos baktériumok jelentôs felsza-
porodása, aktivitása gyorsabb szervesanyag
bomlást, szerves kolloidok képzôdését ered-
ményezi, ami mérhetô talajmelegedést
(+ 2 °C) okoz. Ez pedig a növények
gyorsabb kelését és fejlôdését eredményezi. 
A növényi maradványok teljes lebontásával
megszüntetjük a következô növényünket
fertôzô kórokozók életterét, áttelelését, azaz
a majdani újbóli fertôzési lehetôségét is.

Szintén ennek a folyamatnak része a maga-
sabb mennyiségû széndioxid (+ 10 % CO2)
képzôdés, ami egyrészt újabb szénforrás a
talajbaktériumoknak, másrészt lazítja a ta-
lajrögöket. A magasabb CO2 tartalom ned-
vesség jelenlétében szénsavat képez, ami
oldhatóvá, felvehetôvé teszi pl. a talaj kalci-
um tartalmát. A bontási folyamat vége a
jelentôs tápelem feltáródás és elérhetôség.  
A fokozott kolloidképzôdés ragasztja a talaj
por frakcióját, vagyis kialakul a morzsalékos
szerkezet. Ez ekkor részben köti a vizet
(talajharmat), és a morzsalékos szerkezet
kialakulásával jelentôsen javul a talaj
felesleges vízének (belvíz) elvezetése. Így
kialakul az egészséges víz-levegô arányú
talaj, melynek jelentôsen javul a hôháztar-
tása is. Az ilyen talajokon nincsenek betö-
mörödött, levegôtlen, víznyomásos foltok.
Aktívabb talajélet mellett sokkal gyorsabban
bomlanak el a területre korábbi évben, vagy
években kiszórt mára nem kívánatos, a ki-
juttatás után akár 4-8 év múlva is vissza-
köszönô növényvédô szer hatóanyag marad-
ványok.
A jobb talajélet következménye a földi
giliszták újbóli megjelenése, a gyomviszo-
nyok átalakulása is. A talaj akár 1 méter
mélyen is morzsalékos szerkezetûvé válik. 
A csírázó, a kelô vagy a kikelt növény köny-
nyebben jut fizikailag is a morzsalékos és
harmatos talaj miatt, a lényegesen maga-
sabb mennyiségben feltárt, és folyamatosan
feltáródó, könnyen elérhetô tápanyaghoz.
Ekkor a növény + 35 % Zn, + 30 % P jelen-
léte mellett jobban gyökeresedik, gyorsab-
ban és egyszerre kel, egyöntetûen növek-
szik. Ezzel kevesebb fejtörést okoz az elsô

gyomirtási munkákkor, pl. cukorrépánál,
hagymánál, stb.

Az Amalgerol növényre gyakorolt
hatásai:
Amikor Amalgerollal permetezzük a
növényt, akkor a gyökér szôrözöttsége
meghétszerezôdik. Ekkor nitrogénbôl
15 %-kal, foszforból 72 %-kal, káliumból
89 %-kal képes felvenni magától többet.
Pont ezekbôl következik az, hogy nem
fázik (fagy), betegszik meg olyan könnyen.
Könnyebben vészeli át az olyan napokat,
amikor 45 °C van. Könnyebben kiheveri a
jég-, vagy porverés, a szélviharok, a
gyomirtók okozta stresszt. Több olyan eset
van, amikor az Amalgerol a kétszikû kultúr-
növényeket hormon, vagy totális gyomirtók
elsodródása miatt a „halálból” hoz vissza
úgy, hogy szinte semmilyen idô, vagy ter-
méskiesés sem történik a kezelés után és
miatt. 
A növény a korábban említett körülmény-
változások és a gyökérszôrözöttség meg-
növekedése miatt gyakorlatilag „terített asz-
talról válogatva” (!) abban az arányban jut
hozzá a tápanyagokhoz, és annyihoz, ami-
lyenre neki akkor és amennyire szüksége
van. Ez adja azt, hogy a növényünk néhány
nappal a kezelések (talaj és/vagy lomb) után
haragos zöldre vált.
A jó kondícióban levô növény, miután köny-
nyen és gyorsan tudja szállítani a talajból
felvett tápanyagokat a számára genetikailag
kódolt önvédelemhez (!), könnyebben védi
ki a kórokozók okozta támadásokat is.
Az így kezelt növény turgora sokkal
erôsebb, nem dôl le olyan könnyen erôs
szél-, vagy az öntözôvíz nyomására sem.
Gyorsabban fejlôdik, elôbb érik, vagy hossz-
abban termel, mert nem öregszik le. 
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Amalgerol 
Talaj és növénykondicionáló permetezô szer
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védi ki a kórokozók okozta 
támadásokat is.

Az így kezelt növény turgora sok-
kal erősebb, nem dől le olyan könnyen 

erős szél-, vagy az öntözővíz nyomására 
sem. Gyorsabban fejlődik, előbb érik, vagy 
hosszabban termel, mert nem öregszik le. 
A virágokban, vagy a földalatti részeken is 
lényegesen jobban kötnek a növényeink, 
mint az Amalgerol használata nélkül. Még 
aszályban is a jó turgor miatt a termők nem 
fonnyadnak el, be tudnak a virágok por-
zódni. Vagy, burgonya esetében kiemelhe-
tő, hogy a jóval nagyobb kötésszám mel-
lett a gumóméret is egyenletes lesz. Ezek 
a gumók még hajtatott állományban sem 
üregesednek, pontosan a harmonikus ellá-
tás és ellátóképesség miatt. 
Ezek mind okozzák azt, hogy a növényünk 
nem csak többet, de lényegesen jobb mi-
nőséget is állít elő. Szőlő, dinnye, cukorré-
pa esetében a plusz 1-3 % cukor mellett 
javulnak az egyéb beltartalmi mutatók is.    
A sörárpa szintén magasabb szénhidrát 
mennyiséget állít elő. Olajos növényeknél 
szinte minden esetben kimutatható 2-3 % 
olajtartalom növekedés. 
Fás szárú növények vesszői beérnek pl. 
pont a magas PK felvétel miatt, és így 
lényegesen kisebb a fagyok okozta koc-
kázat. Lágyszárú növények is jobban ki 
tudják védeni ugyanezen okok miatt akár 
a mínusz 5-6 °C-ot is. Kritikus meleg na-
pokon is bizonyítottan jobban viselik az 
Amalgerollal kezelt növények a csapadék 
hiányt, könnyebben vészelik át a hosszú 
csapadékmentes időszakokat. 
Az Amalgerollal kezelt növények termései 
kitelítődnek, hosszabb ideig elállnak mi-
nőségromlás nélkül, hosszabban tartha-
tók pulton. A növény (alma, hagyma, bur-
gonya) számára pl. a szükséges Ca szint 
biztosítottsága miatt jobb lesz a termény 
tárolhatósága, mert az egészségesen táp-
lált, tehát egészségesen betárolásra kerülő 
termény a tárolás során is kevesebb vizet 
veszít, kevésbé apad. A fentiek komplex 
folyamatok eredménye. Minden mindennel 
összefügg.

  Felhasználási javaslatok:

Az Amalgerol vegetációs és nem csak 
évenkénti adagja növény fajtától függetle-
nül 8-15 l/ha. Ajánlott a vegetációs adag 
kb. 40 %-át a talajba juttatni, kiperme-
tezve és bedolgozva, magágy készítés, 
vetés, ültetés előtt, vagy közvetlen utána, 
pl. öntözéssel. Ez esetben dózisa a talajba 
bedolgozva 4-5 l/ha. A vegetációs adag 
fennmaradó részét az állománykezelő per-
metezések során kell a növényre juttatni, 
egyenletesen elosztva a permetezések kö-

zött, maximum 1 %-os töménységben, a 
virágzás előtt kezdve, a betakarítást meg-
előző időszakig. Ez általában a 3 l/ha dózis 
használatát jelenti egy vagy több adagban 
kipermetezve. 
A tarlómaradványok gyorsabb bontása mi-
att praktikus még ősszel további 4-5 litert 
hektáronként 20 kg/ha karbamid együttes 
adagolásával a területre juttatni és bedol-
gozni a fent leírtak alapján. 
Kalászosokban: ősszel a tarlómaradvá-
nyok bontása, jobb talajhigiénia kialakí-
tására, a biztosabb átteleléshez szüksé-
ges gyökér-növekedés elősegítésére 3 l/
ha, tavasszal a jobb begyökeresedéshez 
a felfagyási, vagy a gyomirtási stresszek 
kivédésére 3 l/ha adagban használható. 
Célszerű a virágzás előtt a lombvédelem-
mel egy menetben szintén 3 l/ha adagban 
a beporzódás, és a jobb szemkitelítődés 
miatt használni. 
Repcében: ősszel, a regulátorozással egy 
menetben 2-3 l/ha ajánlott. A kezelés hatá-
sára a regulátor (Riza 250 EW) használata 
leállítja a lombozat növekedését, míg az 
Amalgerol a gyökerek növekedését ser-
kenti fokozottan, ami a télállóságot és a 
fagytűrést növeli. Dózisa tavasszal szintén 
a regulátorozás alkalmával 2-3 l/ha, majd 
virágzás előtt 3-5 l/ha.
Kukoricában, napraforgóban: a vetés 
után, de kelés előtti gyomirtással egy me-
netben az egyöntetűbb kelés elősegítésére 
4-5 l/ha. A késői talaj menti fagyok okozta 
stressz kezelésére és a gyökérnövekedés 
elősegítésére a kukorica és a napraforgó 2-8 
leveles állapotában dózisa 3-5 l/ha, majd a 
virágzás előtt használható, a terméskötődés 
elősegítésére 3-5 l/ha dózisban. 
Cukorrépában: már a bedolgozásos gyo-
mirtásokkal egy menetben is ajánlott az 
egyenletes és egyöntetű kelés érdekében 
4-5 l/ha adagban a talajba keverni. A kelés 
utáni gyomirtások okozta stressz kezelé-
sére 3-4 l/ha, valamint a lombvédelmi ke-
zelésekkel az erős kondíció elérése érde-
kében, egy menetben 2-3 l/ha.
Burgonyában: a talajelőkészítéssel a ta-
lajba keverve vagy az ültetéssel egy me-
netben a bakhátba permetezve 4-5 l/ha 
adagban használjuk először. A következő 
kezeléseket a virágzás előtti burgonyavész 
elleni kezelésekkel együtt célszerű foly-
tatni legalább 3 l/ha adaggal. A későbbi 
állománykezelő permetezésekkel ajánlott 
még legalább 2-3 alkalommal további 2-3 
l/ha adagot kiadni. Hajtatásos korai bur-
gonya-termesztésben a kitakarás során 
fellépő kései fagyok kivédéséhez extrém, 
10 l/ha-os dózissal rendkívül gyorsan lehet 
regenerálni a növényállományt.
Borsó, bab: a magasabb számú nitro-
génkötő baktériumokat tartalmazó gyökér 

gümőképződés segítésére már itt is cél-
szerű a talajelőkészítéskor 3-4 l/ha meny-
nyiségben a talajt is kezelni. A virágzás 
előtt használható 4-5 l/ha dózisban a pe-
ronoszpóra, levéltetű elleni kezelésekkel 
egyidejűleg kell erősíteni az állomány el-
lenálló képességét. A kezelések hatására 
az állomány később öregszik le.
Zöldségfélék, szabadföldi paprika, 
paradicsom, bogyós gyümölcsűek: 
szintén praktikus a talajelőkészítéssel a 
vetés vagy ültetés előtt a területet 4-5 l/
ha adaggal kezelni. Ültetés előtt a táp-
kockázott állományt 0,5-1 %-os oldattal 
beöntözni, vagy a tápkockákat bemártó 
kezeléssel segítsük a kiültetési stressz 
elkerülése érdekében. A további kezelé-
seket célszerű két héttel az ültetés után 
folytatni, majd 10 naponta megismételni 
2-4 l/ha-os dózisokal, esetleg az egyéb 
állomány-kezelő védekezésekkel egy 
menetben. Ezek a kezelések ellenálóbbá 
teszik a növényeket a vírusos és baktériu-
mos fertőzésekkel szemben is.
Hajtatásos kultúrákban (paprika, pa-
radicsom, káposztafélék, dinnye, stb.): 
ezekben a kultúrákban kifejezetten aján-
lott a magasabb dózisú talajkezelés már 
az ültetési előkészítés során. Ekkor 5-10 
l/ha adaggal a több éven keresztüli egy 
helyben való termesztés, a fokozott víz-
mennyiségek felhasználása miatti talajbe-
tömörödést, eliszaposodást és a helyes 
vetésváltás elmaradása, valamint ezek 
együttes kórtani és rovartani problémáit 
látványosan lehet orvosolni, javítani. Ter-
mészetesen nem csak kipermetezve és 
bedolgozva, hanem a csepegtető rend-
szeren keresztül az öntözéssel egy menet-
ben is kijuttatható, akár heti gyakorisággal 
is. Extrém magas adagok sem okoznak 
semmilyen fitotoxikus hatást, vagy elvál-
tozást, viszont dózistól függően jelentős 
és látványos javulás áll be a talajéletben. A 
további kezeléseket itt is célszerű az állo-
mány-kezelő védekezésekkel egy menet-
ben 2-4 l/ha adagban, vagy 0,2-0,4 %-os 
(1000 l/ha víz adag mellett) töménységben 
végezni.
Szőlő és gyümölcs ültetvényekben: az 
első kezeléseket célszerű a sorkezelő gyo-
mirtások során a talajszerkezet intenzív ja-
vítása érdekében elvégezni, teljes felületre 
számított 4-5 l/ha-os dózisban. A további 
kezeléseket még virágzás előtt érdemes 
elkezdeni, majd a további permetezések 
során a védekezésekkel egy menetben 
minden második alkalommal, 2-4 l/ha dó-
zisban folytatni. A kezelések mérséklik a 
stressz hatások következményeit (száraz-
ság, hosszan tartó vízborítás, növényvédő 
szer perzselés, stb.)



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Fortuna 
folyékony növényvédő szer aktivátor A felszívódó készítmények hatásfokozója.

Kultúra Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

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

0,4 a felhasznált növényvédő szer szerint

kukorica 0,4 a felhasznált növényvédő szer szerint

A Fortuna egy multifunkciós adjuváns. 
Egyformán jól működik olaj- és vízalapú 
készítményekkel, köszönhetően speciális 
emulzióképző rendszerének. Remekül al-
kalmazható többféle tankkeverékkel.

A Fortuna felhasználható az engedélyezett 
növényvédő szerekkel, a felhasználási elő-
írások betartásával. 

Hatásmód és hatékonyság:

Hatóanyag:  
zsírsavak metilésztere 75 m/m%

 Forg. kat.: III. 
  

Eng.szám: 
04.2/1001-4/2013 
NÉBIH 

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 2,5 l-es flakon 5 l-es kanna

A készítmény egy vegetációs időszak-
ban csak egy alkalommal használható!

Permetezőszer segédanyagként szulfo-
nil-karbamid típusú gyomirtó szerekkel 
alkalmazható őszi kalászosokban (őszi 
búza, őszi árpa, rozs, tritikálé) bokrosodás 
végéig, kukoricában a kultúrnövény 4-5 le-
veles, illetve a magról kelő gyomnövények 
3-4 leveles fejlettségénél.
A Fortuna segédanyaggal kijuttatott szul-
fonil-karbamid típusú készítmények a for-                                                                               

galombahozatali és felhasználási enge-
délyekben szereplő dózisban kijuttatva 
alkalmazhatók.
Figyelembe kell venni, hogy a szulfonil-kar-
bamid típusú készítmények hatásfokozó 
komponenst is tartalmazhatnak.
A segédanyag alkalmazásánál először a 
gyomirtó szert kell hozzáadni a permetlé-
hez, ezt követően pedig folyamatos keverés 
mellett a segédanyagot.

légi kijuttatás nem engedélyezett.

Felhasználási javaslatok:



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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SuperSpray
Multifunkciós permetlé adalék        A biztonságos hatékonyság.

Hatóanyag:  
50% poliszorbát + 
20 % szorbitán-laurát

 Forg. kat.: III. 
  

Eng.szám: 
04.2/2162-1/2012 
NÉBIH 

m.v.i.: 0
a felhasznált 
növényvédő 
szer szerint

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: >2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 1 és10 literes műanyag kanna

é.v.i.: 0
a felhasznált 
növényvédő 
szer szerint

Superspray-t tartalmazó kezelést követő eső
utáni szőlő Szekszárd, 2011.07.27.

EGYEDÜLÁLÓ TERMÉK: MINDEN ALKOTÓELEME VESZÉLYTELEN ÉS A KÖRNYEZETBEN LEBOMLIK !

Kultúra Dózis
szertípus szükséges szer mennyiség

multifunkciós
permetlé adalék, 
minden kultúrában 

EC, ME formulációjú gyomirtó és 
rovarölő szerek, felszívódó gombaölő szerek 

40 ml/100 l (0,04 %) permetlé,
de min. 100 ml/ha (alacsony térfogatú permetlé kijuttatás esetén) 

Házi kert: 10 l permetléhez 4 ml szer.

glifozát, szulfonil-karbamid hatóanyagú 
gyomirtó szerek

120 ml/100 l (0,12 %) permetlé,
de min. 300 ml/ha (alacsony térfogatú permetlé kijuttatás esetén) 

Házi kert: 10 l permetléhez 12 ml szer.

egyéb gyomirtó és rovarölő szerek, 
kontakt hatású gombaölő szerek

80 ml/100 l (0,08 %) permetlé, de
min. 200 ml/ha (alacsony térfogatú permetlé kijuttatás esetén) 

Házi kert: 10 l permetléhez 8 ml szer.
Légi kijuttatás: a felhasznált növényvédő szer engedélyokiratával összhangban engedélyezett  

A készítmény komplex ható- és segédanya-
gai biztosítják az együtt alkalmazott nö-
vényvédő szerek
- jobb felszívódását
- aktiválását, azaz jobb hatékonyságát
- a permetlé jobb terülését
- nedvesítő hatását 
- habzásának csökkentését 
- tapadásának fokozását, esőállóságát 

A poliszorbát a szorbit élelmiszer adalék- 
anyag (E 420) származéka. Mint minden 
szorbát, ez is erős emulgátor, amely kör-
nyezetének hőmérsékletétől függetlenül 
alkalmazható. A poliszorbátok ezen kívül 
stabilizálják a zsírok és a habok struktúrá-
ját is. A poliszorbátokat többlépcsős ké-
miai reakcióban szorbitból és zsírsavakból 
állítják elő. A zsírsavak állati zsiradékból is 
előállíthatók, általában azonban növényi 
zsírokat használnak erre a célra. A poliszor-
bátot olyan élelmiszerekben használják 
mint a fagylaltok, desszertek és a rágógu-

mi. A szorbitán-laurát (más néven E493) a 
laurinsav és a szorbit reakciójából keletke-
zik. Emulgeáló és tapadást fokozó anyag. 
Ezek a zsírsavak növényekben, és állatok-
ban egyaránt megtalálhatók, de élelmiszer-
ipari célokra leginkább növényi eredetűeket 
használnak. A Superspray hatóanyagai az 
egészségre és a környezetre teljesen ár-
talmatlanok és a természetben maradék 
nélkül lebomlanak.

Hatásmód és hatékonyság:   Felhasználási javaslatok:
A termék minden típusú növényvédő szer-
rel felhasználható. Többféle szer tankke-
verékben történő alkalmazása esetén a 
magasabb dózisban alkalmazzuk. Mindig 
a Superspray-t tegyük először a vízzel félig 
töltött tartályba, majd a növényvédő sze-
reket. Szántóföldi növénytermesztésben 
ajánlott dózisa a növényvédő szer formu-
lációjától függ, de általánosan a 2-3 deci-
liter kijuttatása ajánlott hektáronként. Szőlő 
és gyümölcs kultúrákban, ahol a permetlé 
mennyisége a növény fejlettségétől függ, 
általános dózisként az 1 deciliter Supersp-
ray-t 100 liter permetlébe történő adago-
lását tekinthetjük, amely szántóföldi per-
metezések esetében 0,25-0,3 liter/hektár 
kijutatott mennyiséget jelent.

HASZNÁlAT elŐTT miNdiG 
FelRÁZANdÓ !

eltarthatóság: 5 év.

Superspray-t tartalmazó kezelést követő eső
utáni szőlő Szekszárd, 2011.07.27.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Trend® 90 
Nem-ionos permetezőszer segédanyag  Nedvesítőszer a szulfonilurea 

típusú gyomirtó szerekhez.

Kultúra Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

szulfonil-karbamid típusú 
gyomirtó szerek hatásfokozására

0,05–0,1%-os
koncentrációban

a felhasznált gyomirtó
szer szerint

A Trend®  nedvesítő szer javítja a ható-
anyag működését és/vagy módosítja a 
permetlé (oldat) fizikai-kémiai  tulajdonsá-
gait. Lényegében megnöveli a hatóanyag 
mennyiségét a hatás helyén, melyet nagy-

ban befolyásol a célfelület, esetünkben a 
gyomnövények levélfelszíne, ahol a per-
metlé cseppnek először meg kell tapadnia. 
Az eredmény nagyobb hatékonyság és 
változatlan szelektivitás.

Hatásmód és hatékonyság:

Hatóanyag:  
90% etoxi-izodecil alkohol

 Forg. kat.: III. 
  

Eng.szám: 
04.2/13229-
1/2014 NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

LD50 érték: 1720 mg/kg

Kiszerelés: 0,5 literes és 1 literes műanyag flakon

Ally® max, express®, Granstar®, Granstar® 
Super 50SX®, Granstar® SuperStar NeW, 
Pointer® Star NeW, Refine®, Salsa®, 
Tripali® gyomirtó szerek esetén 0,1%-os  
koncentrációban (100 liter permetlébe 100 
ml Trend®), Safari® esetében  0,05%-os  
koncentrációban (100 liter permetlébe 50 ml 
Trend®).

A Trend®  a permetlében biztosítja a töké-
letes gyomirtó hatást. Használata gyorsítja 
a hatóanyagok bejutását a hatáskifejtés he-
lyére, így a kezdeti tünetek megjelenését is 
segíti, mert a gyomirtó szert rátapasztja a 
növény felületére és a cseppek alakját ked-
vező irányba változtatja. Alkalmazásakor 
ügyelni kell a dózisára, mert túladagolása 
túlzott habzást és a kultúrnövényen fitotoxi-
kus tüneteket okozhat. A permetlé  készíté-
se során először mindig  a gyomirtó szert 
oldjuk fel a vízben és csak ezután tegyük a 
keverékhez a nedvesítő szert.

Felhasználási javaslatok a 
szulfinilurea típusú 
herbicidek mellé:

Lebomlás a fény hatására

párolgás

leválás

lemosódás

Permetcsepp

Érintkezési szög 
                         nagy

felszívódás

Kevesebb és lassúbb Több és gyorsabb

Gyomirtó szer
nedvesítő szer nélkül

Gyomirtó szer
+ nedvesítő szer

tapadás

Alacsony felületi tenzió

 Érintkezési szög
     kisebb

nedvesedés

Egyöntetű elosztás 
   és érintkezés

Kutikula módosulás

komplex H-A

Nedvesítőszer hatásmódja

• Egyöntetűvé teszi a növényvédő szer eloszlását.
• Szorosabb érintkezést biztosít a célzott felülettel.
• Megelőzi vagy késlelteti a permetlében a készítmények kicsapódását vagy a kristályosodását.
• Lassítja a permetcsepp beszáradását.
• Javítja a stabilitást és csökkenti a hatóanyag-veszteségeket.

Amit a permetezőszer segédanyag biztosít:

Permetcseppek nedvesítő szerrel alkalmazva

Permetcseppek nedvesítő szer nélkül

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.



A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! 

A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás növényvédő szerek esetében 
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Hi-Phos        

Foszfor (P2O5) 440 g/l; Magnézium (MgO) 80 g/l; Kálium (K2O) 74 g/l

Növény Felhasználási mód

Kalászosokban

a szárbaindulás kezdetéig (a kalász differenciálódás időszakában) 5 l/ha dózisban 200-250 l/ha vízzel kell kijuttatni. 
A hatékonyság növelése érdekében, ha a körülmények engedik, érdemes szárbaindulásig a kezelést megismételni. 
A következő kezelés a zászlóslevél kiterülése és a virágzás közötti időszakban 5 l/ha dózisban 200-250 l/ha vízzel 
javasolt.

Kukoricában a növény 4-8 leveles fejlettségéig 2,5-5 l/ha dózisban 200-250 l/ha vízzel kell kijuttatni 1-2 alkalommal.

Őszi káposztarepcében
ősszel a repce 4-6 leveles fejlettségénél, illetve tavasszal a szárbaindulást megelőző időszakban 2,5-5 l/ha dózisban 
200-250 l/ha vízzel javasolt kijuttatni.

Borsó, bab
10-15 cm-es fejlettségéig, szükség esetén 2 ismétléssel, 5 l/ha dózissal és 200-250 l/ha vízzel kijuttatva kell fel-
használni.

Cukorrépa 4-6 leveles fejlettségéig 5 l/ha dózisban, 200-250 l/ha vízzel javasolt kijuttatni.
Burgonyában a gumókötődés fokozására 10 l/ha dózisban, 200-250 l/ha vízzel kell kijuttatni.

Egyéb növények,
amelyek érzékenyek a foszfor és a kálium hiányára korai fejlődési stádiumban és szükség esetén a kezelések 
ismétlésével 2,5-5 l/ha dózissal javasolt kijuttatni.

Felhasználási javaslatok:

A talaj foszfortartalmának közel 90%-a növé-
nyek számára közvetlenül nem felvehető formá-
ban van lekötve a talaj ásványi kolloidjaihoz. A 
savanyú talajokban a foszfor alumínium-foszfát 
vagy vas-foszfát formában kötődik meg, míg a 
meszes talajokban mész-foszfátok képződnek. 
A semleges pH értékű talajokon is számolni kell 
a foszfor megkötődésével, mivel azok is tartal-
maznak kicserélhető alumínium- és vas ionokat, 
amelyek a foszfortrágyákban lévő gipsz és a ká-
lium trágyák hatására aktiválódnak és a foszfort 
igen nehezen oldható formába viszik. Hatással 
van a talajok foszforszolgáltató képességére a 
hőmérséklet és a csapadék is. A meleg, csapa-
dékos időjárás javítja, míg a hideg, száraz időjá-
rás csökkenti a foszfor felvehetőségét. A talajba 

frissen, ásványi foszfát formájában kijuttatott 
foszfornak a kijuttatás évében mindössze 10-15 
%-a, a következő évben 5-7 %-a, míg a 3. év-
ben csak 2-3 %-a hasznosul. A talajba kijuttatott 
ásványi foszfortrágyák alacsony hatékonyságá-
ból eredő foszforellátottság lényegesen növel-
hető, ha a foszfort nem csak talajtrágyaként, 
hanem megosztva alap-, fej- és levéltrágyaként 
juttatjuk ki. A hagyományos szemcseméretű 
foszfortrágyák nem használhatók hatékonyan 
állománykezelésre, mivel foszfor tartalmuk ne-
hezen oldódik ki és a foszfor mozgása a talajban 
mindössze 2-3 mm/év. A megosztott foszfort-
rágyázás lehetőségét biztosítják a mikrogranu-
lált startertrágyák (Radistart® Algit, Radistart® 
Turbo) és az FMC új fejlesztésű, magas fosz-

for tartalmú levéltrágyája a Hi-Phos. A javasolt 
foszfortrágyázási technológia, hogy a foszfort 
csökkentett adagban alaptrágyaként, a vetés-
sel egymenetben startertrágyaként és folyékony 
formában levéltrágyaként kerüljön kijuttatásra. 
A megosztott foszfortrágyázás hatékonysága 
lényegesen meghaladja az egy adagban ki-
juttatott foszfortrágya hatékonyságát, mivel a 
foszfornak csak kisebb hányada kötődhet meg 
a talajkolloidokon. A megosztott foszfortrágyá-
zás további előnye, hogy azokban a fejlődési 
szakaszokban juttatjuk ki a foszfort, amikor a 
növényeknek a leginkább szükségük van rá. Jó 
példa erre az őszi búza foszfor felvétele, amelyet 
az alábbi táblázat adataival szemléltetünk.

Hatásmód és hatékonyság:

P2O5 kg/ha/nap

Országos átlag 5 t/ha termés fölött 3,5 t/ha termés alatt

átlagos aszályos átlagos aszályos átlagos aszályos

évjárat
Bokrosodás - szárba indulás 0,390 0,349 0,451 0,439 0,309 0,325
1 nóduszos állapot - kalászolás 0,723 0,467 0,877 0,540 0,338 0,333
Virágzás kezdete - virágzás vége 0,081 0,211 0,109 0,209 0,295 0,300
Termés kötődés - teljes érés 0,128 0,067 0,081 0,673 0,034 0,034

A táblázat jól szemlélteti azt, hogy mennyire fon-
tos a növények fiatal kori foszfor ellátottsága. Az 
5 t/ha termésátlag feletti termést adó növények 
foszfor felvétele bokrosodáskor 1,3 – 1,4 szerese, 
az intenzív fejlődési szakaszban 1,6 – 2,6 szerese 

a 3,5 t/ha termésátlagú növényekhez viszonyítva.  
A Hi-Phos kiváló lehetőséget biztosít az adott 
fejlődési stádiumban szükséges foszfor igény 
biztosítására. Magas foszfor tartalmán túl megfe-
lelő arányban tartalmazza a magnéziumot, amely 

pozitív hatásával fokozza a foszfor és a nitrogén 
felvételét, valamint kálium tartalma elősegíti a nit-
rogén megfelelő beépülését a növényi sejtekbe 
biztosítva a termésképződést.

Sebestyén - Baranyai - Boldis : Az őszi búza száraz anyag termelése és tápanyag forgalma, 1983 Budapest MÉMNAK kiadvány

A Hi-Phos általánosan alkalmazható a növények 
növekedésének a fokozására. A kezelés dózisa 
5 l/ha 200-250 l/ha vízzel kijuttatva és érdemes a 
kezelést legalább egyszer megismételni. 
Fontos, hogy a kezelések ismétlése között 
legalább 10 napos permetezési fordulót kell 
tartani. A megfelelő tápanyag-utánpótlás-

nak a precíz talajvizsgálat és a levélanalízis 
az alapja.
A Hi-Phos keverhetőségét tekintve mindig vé-
gezzünk keverhetőségi tesztet. A vízzel félig 
feltöltött permetező tartályba mindig először a 
Hi-Phos-t kell bekeverni és folyamatos keve-
rés mellett kell hozzáadni a tankkeverék többi 

összetevőjét. A Hi-Phos cink tartalmú lombtrá-
gyákkal nem keverhető, mert cinkfoszfát kivá-
lás keletkezhet. Kérjen információt szaktanács-
adóinktól! A keverhetőségről szóló aktualizált 
információk megtalálhatók a következő honla-
pon is: www.headlandcropnutrition.com
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Ké       n-S Bór Plusz    

EK műtrágya oldat bórral, kénnel, molibdénnel és egyéb mikroelemekkel dúsítva
Összes nitrogén (N) 19,4 m/V%, Bór (komplex) 32,0 m/V%, Kén (SO3) 18,0 m/V%, 
Molibdén (Mo) 0,16 m/V%, Réz (Cu) 0,0025 m/V%, Mangán (Mn) 0,0125 m/V%, Vas 
(Fe) 0,025 m/V%, Cink (Zn) 0,0025 m/V% kelátképző: EDTA
Kiszerelés: 20 literes kanna

A kén és a bór a növények számára nélkü-
lözhetetlen tápelemek. A kén életfontosságú 
aminosavak építőeleme, nélkülözhetetlen sze-
repe van a fehérje bioszintézisben. Hiányában 
a növények fejlődése lelassul, a levélerek sár-
gulnak, illetve az őszi káposztarepce és más 
keresztesvirágú növény esetében az alsóbb 
levelek fonákja vörösesen elszíneződik. Hiánya 

akár 30%-os termésveszteséget is okozhat. 
A bór részt vesz a hajtáscsúcs fejlődésében. 
Fontos szerepe van a virágok megterméke-
nyülésében, a magkötésben és a szénhidrát 
anyagcserében. A bór fontos a nitrogén- és 
foszfor anyagcserében az aminosavak és a fe-
hérjék szintézisében valamint a hüvelyeseknél 
a nitrogéngyűjtő gümők képződésében. Hiánya 

esetén a levelek sárgulnak, kifakulnak, lankad-
ttá válnak. Jellegzetes hiánytünete a gyökerek 
tenyészőcsúcsának pusztulása, valamint a cu-
korrépánál a répatest szív- és szárazrothadása. 
Hiánya a paradicsomnál a hajtások pusztulását 
okozza. A gyümölcsfáknál a kifejlődött gyümöl-
csök, illetve szőlőnél a bogyók aprók maradnak 
és a minőségük jelentősen romlik.

élettani jelentőség:

Kultúra  Dózis (l/ha) Kezelés időpontja és módja

Napraforgó 2-3 6-8 leveles kortól virágzás kezdetéig 1-2 alkalommal 150-200 l/ha vízzel lombtrágyaként
Cukorrépa 2-3 4-6 leveles kortól a termésérésig 2-4 alkalommal lombtrágyaként 200-300 l/ha vízzel

Repce 3-5
4-8 leveles korban ősszel vagy kora tavasszal és virágzás előtt lombtágyaként a 

növényvédelmi permetezésekkel egymenetben
Kalászosok, rizs 2-3 Kalászoláskor/bugahányáskor a növényvédelmi permetezésekkel egymenetben lombra
Cemegekukorica 3-5 4-8 leveles kortól címerhányásig 2 alkalommal lombra permetezve

Burgonya 2-3
Sorzáródástól a gumókötés végéig 2-3 alkalommal 

növényvédelmi permetezésekkel egymenetben
Palántázott zöldségfélék (paprika, 
paradicsom, uborka, dinnye)

2-3 Palántázás után 14 naponta 3-4 alkalommal lombtrágyaként kijuttatva

Gyökérzöldségek 
(sárgarépa, petrezselyem, zeller)

2-3 4-6 leveles kortól a termésérésig 2-3 alkalommal lombra permetezve

Bab, borsó, szója 2-3 Virágzás előtt a terméskötődés elősegítésére egyszer
Hagymafélék 2-3 3-4 leveles kortól 1-2 alkalommal lombtrágyaként
Káposztafélék 2-3 Palántázást követő 7-10 nap múlva 1-2 alkalommal lombkezelésre
Almatermésűek 2-3 Egérfüles és pirosbimbós állapot között 2 alkalommal kipermetezve
Csonthéjasok 2-3 Sziromhullás kezdetétől 2 alkalommal kipermetezve
Lucerna és herefélék 2-3 Kaszálást követően a 8-10 cm-es hajtáshosszná kipermetezve

Felhasználási javaslatok:

A növények a ként főleg szulfát (SO4)
2- formá-

ban veszik fel a talajban lévő szerves kén át-
alakításával, illetve a gázcsere nyílásokon ke-
resztül a levegőben lévő kéndioxid (SO2) vagy 
kénhidrogén (H2S) formájában.
A talajban lévő szerves anyagok és szerves 
maradványok kéntartalmának a növények szá-
mára felvehető formába történő átalakítása a 
talajban élő mikroorganizmusok által történik. 
Ezen folyamatok miatt nagyon fontos, hogy a 
talaj jó levegő- és vízgazdálkodású, optimális 
talajélettel jellemezhető legyen. Ezt az állapotot 
az Amalgerol növény- és talajkondicionáló ké-
szítmény tudatos és többszöri alkalmazásával 

tudjuk elősegíteni. A kénutánpótlás másik fon-
tos lehetősége a gyorsan felvehető lombtrágya 
alkalmazása.
A bórt a növények a talajból bórsav illetve borátok 
formájában veszik fel. A felvétel után a bór a nö-
vényben lassan mozog. Ez az oka annak, hogy a 
hiánya elsősorban a hajtáscsúcsokon és a termé-
kenyülés időszakában jelentkezik. Ezért fontos, 
hogy a növények még időben a hajtásképződés 
és a termékenyülés előtti időszakban megkapják 
a megfelelő bór mennyiséget. Hiánya a kénhez 
hasonlóan számottevő termés kiesést okozhat.
A Kén-S Bór Plusz hatékony megoldás a kén és 
bórigényes szántóföldi és kertészeti növények 

levéltrágyázására. A Ké n-S Bór Plusz levéltrá-
gyára jellemző a magas nitrogén és kén-trioxid 
tartalom, illetve az, hogy komplex formában, 
magas koncentrációban tartalmazza a bórt. A 
Kén-S Bór Plusz répa-félék, keresztesvirágúak, 
(repce, mustár, olajretek), napraforgó, burgo-
nyafélék, hagyma, csemegekukorica, káposz-
tafélék, lucerna és herefélék levéltrágyázására 
javasolható kalciummal és magnéziummal jól 
ellátott talajokon. Egyes bórigényes növények 
– burgonyafélék, káposztafélék, pillangósok, 
savanyú talajon a repce – igénylik a kalciumt-
rágyázást, mivel az egyoldalú bórtrágyázás gá-
tolja a kalcium felvételét.

Hatásmód és hatékonyság:
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maize extra     

Foszfor (P2O5) 575 g/l, Kálium (K2O) 81 g/l, Cink (Zn) 140 g/l, EK műtrágya

Az eredményes kukoricatermesztés feltéte-
le, hogy olyan termesztéstechnológiát alkal-
mazzunk, amellyel biztosítani lehet a kukorica 
szárazanyag termelésének optimális feltételeit. 
Az egységnyi területen képződő szárazanyag 
hozam a kukorica esetében nagyobb mérték-
ben függ a gyökérzet fejlettségétől, mint más 
termesztett növények esetében. A kukorica 
4-6 leveles koráig a gyökérzet szárazanyag tö-
megének növekedése közel négyszerese a föld 
feletti részeknek. A gyökerek ilyenkor 30-40 
cm mélyre lehatolnak és oldalirányban 30 cm 
távolságra elhatolva behálózzák a sorközöket. 

A gyökérzet tömege ebben a fejlődési fázisban 
eléri a teljes éréskor mért érték 20%-át, míg a 
föld feletti részek esetében ez az érték mind-
össze 3,7%. Ezért fontos, hogy ezen időszak 
alatt könnyen hozzáférhető tápanyagokat biz-
tosítsunk, hogy a megfelelő gyökérzet, az in-
tenzív növekedéstől a betakarításig biztosítsa 
a tápanyagok és a víz felvételét a növényünk 
számára. A kezdeti gyors fejlődés lehetőségét 
biztosítják az FMC-Agro Hungary Kft. magas 
minőségű mikrogranulált startertrágyái a Ken-
taur 5 G-vel keverékben vásárolható Radis-
tart® Algit és az egyedi összetételű, Amalgerol 

tartalommal rendelkező Radistart® Turbo ké-
szítmények is. A gyökér fejlődését és a termés 
differenciálódás elősegítését a kukorica kelé-
sétől a 4-6 leveles koráig a levélen keresztül 
is segíthetjük. Erre kiváló lehetőséget biztosít 
az FMC magas minőségű levéltrágyája a Mai-
ze Extra. A Maize Extra kiemelkedően magas 
foszfor és cink tartalmának köszönhetően biz-
tosítja a gyökérzet gyors kezdeti fejlődését és 
arányosan magas káliumtartalma segíti a nit-
rogén beépülését, ezáltal a sejtszintű termés 
differenciálódást és a megfelelő szárazanyag 
növekedést.

Hatásmód és hatékonyság:

Növény Felhasználási mód

Kukoricában

2-3 leveles kortól, 2-3,75 l/ha dózisban, 250 l/ha vízzel javasolt kijuttatni. Fontos, hogy a hatékonyság érdekében az 
első kezelést növény 4-6 leveles koráig végezzük el a megfelelő gyökértömeg növekedés és a termés differenciálódás 
elősegítése érdekében. A második kezelést közvetlenül a címerhányást megelőző időszakra érdemes időzíteni, 
2-3,75 l/ha dózisban, 250-300 l/ha vízzel kijuttatva, elősegítve a megfelelő termékenyülést.

Kalászosokban

3 leveles kortól ősszel a gyökértömeg növelésére és a bokrosodás elősegítésére 1-2 l/ha dózisban, 200-250 l/ha 
vízzel kijuttatva. Tavasszal szárbaindulásig 1-2 l/ha dózissal, 250 l/ha vízzel kell kijuttatni a termés differenciálódás 
elősegítésére. A következő kezelést a zászlóslevél kiterülése és a virágzás közötti időszakban 1-2 l/ha dózisban 200-
250 l/ha vízzel javasolt kijuttatni a termékenyülés és a minőségi mutatók javítása érdekében.

Zöldborsó és bab kezelését a virágzás kezdetéig kell elvégezni 2 l/ha dózissal és 250 l/ha vízmennyiséggel.

Felhasználási javaslatok:

A permetezés megkezdésekor a vízzel félig 
feltöltött tartályba kell a maize extrát beön-
teni folyamatos keverés mellett, majd ezután 
kell teljesen feltölteni a permetező tartályt. A 

keverés folyamatosan, permetezés közben is 
szükséges. A maize extra lúgos kémhatású 
termékekkel nem keverhető! Egyéb termékek 
keverhetőségével kapcsolatban figyelmesen 

olvassa el a partner termék címkéjét és vé-
gezzen keverhetőségi tesztet. Kérjen infor-
mációt szaktanácsadóinktól! 

Balra foszfor hiány (Balatonszabadi, 2012), jobbra cink hiány (Barcs, 2016) tünetei kukoricán

ÚJ
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Radistart® Turbo    

Biológiai hatású startertrágya és talajkondicionáló együtt
Nitrogén (N): 4,5 m/m%; Foszfor (P2O5) 24,0 m/m%; Kálium (K2O) 1,5 m/m% 
Kalcium (CaO) 3,5 m/m%; Magnézium (MgO) 1,5 m/m%; Kén (SO3) 5,0 m/m%; 
Cink (Zn) 2,0 m/m%; Zeolit 12,5 %;  Amalgerol 10,0% 
Eng. szám: 02.5/10412-3/2010 MgSzHK

Kultúra  Dózis (kg/ha) Felhasználási idő és mód

Gabonafélék, rizs, cirok, repce 20-40 Vetéssel egymenetben kiszórva
Kukorica, napraforgó 10-20 Vetéssel egymenetben

vagy tápkultivátorral kiszórva Cukorrépa, szója, bab, borsó 15-25

Állókultúrák, szőlő, gyümölcs 15-60 g/tő Telepítéskor az ültetőgödörbe szórva
Szántóföldi 
zöldségfélék 40-60 Vetéssel, palántázással 

egymenetben kiszórva

Zöldségfélék zárt
termesztő berendezésben 60-90 Vetés, palántázás előtt a talaj 

felületére kiszórva és bedolgozva a talajba

Üvegházi
földkeverék

600-1000 
g/m3

Vetés, palántázás előtt egyenletesen 
keverjük el a készítményt a talajjal

Felhasználási javaslatok:

A környezettudatos növénytermesztési tech-
nológiákban, a növények alaptrágyázása a ha-
gyományos műtrágyák, a mikrogranulált star-
tertrágyák és a mikrobiológiai készítmények 
közötti kölcsönhatások optimalizálásával tör-
ténik. A kijuttatási költségek csökkentése és a 
készítmények egyes összetevői közötti sziner-
gizmusok kihasználása céljából fejlesztettük ki 
a Radistart® Turbo mikrogranulált startertrágya 
és talajkondicionáló készítményt. 
A Radistart® Turbo összetevői vízoldható NPK, 
a talaj mikroorganizmusainak szaporodását 
serkentő, könnyen hasznosítható szénhidrátok, 
mezo és mikroelemek, valamint huminsavak és 
algakivonatok. A könnyen hasznosítható szén-
hidrátok többszörösére növelik a műtrágya-
szemcsék közvetlen környezetében a mikroor-
ganizmusok számát. Ez jól nyomonkövethető 

a Radistart® Turbo-nál is, a trágyaszemcsék 
közvetlen környezetében a mikrobák száma 
több mint hatvanszorosa volt a kezeletlen ta-
lajokban mért mikrobaszámnak. A különbség 
a kezelt és a kezeletlen parcellák között még 
4 hónap elteltével is 37-szeres volt a homok-
talajon és a mezőségi talaj (vályog) esetében 
4-szeres volt. A mikrobák elhalását követően 
a megkötött szerves-foszfor a növények szá-
mára felvehetővé válik, amihez a növények 
a gyökérrel szimbiózisban élő mikorhizzák 
közvetítésével jutnak. A szerves kötésben 
lévő és az összes foszfor aránya jól jelzi a ta-
lajok termőképességét. A legjobb minőségű 
mezőségi talajokon a szerves foszfor aránya 
meghaladja a össz. foszfor mennyiségének 
60%-át, míg a gyenge termőképességű ho-
moktalajokon mindössze 10-20%. 

A Radistart® Turbo rendszeres alkalmazá-
sával – a növények fiatalkori fejlődésének, 
növekedésének serkentésén túl - a talaj ter-
mékenységét meghatározó tényezők együt-
tesen változnak meg, aminek eredményeként 
könnyen művelhető, morzsalékos, kiváló 
vízháztartású, kórokozókban szegény, dina-
mikus tápanyagforgalmú termesztési környe-
zet alakul ki a gyökérzónában. A készítményt 
kertészeti kultúrákban, 40-80 kg/ha, szántó-
földi kultúrákban 10-40 kg/ha dózisban java-
soljuk felhasználni. 

Csomagolás: 
15 kg

eltarthatóság: 
száraz, hűvös, napfénymentes helyen 2 év.

Hatásmód és hatékonyság:

Radistart Turbo (jobbra) hatása vetéssel egy 
menetben kijuttatva Pocsaj, 2010.

A Radistart Turbo 10 %-ban Amalgerolt 
 is tartalmaz.

A Radistart Turbo kedvező hatása (jobbra) később is érvényesül 
Pocsaj, 2010.
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Zinc 700      

700 g/l ZnO tartalmú cink EK műtrágya   

A cink a növények számára nélkülözhetet-
len mikroelem. Jelentős enzim alkotórész 
és enzim aktivátor. Aktívan részt vesz a fe-
hérje anyagcserében és az auxintermelés 
serkentése révén a növények növekedés 
szabályozásában. Cinkhiány esetén a felső 
levelek érközi klorózisa, majd a levéllemez 
teljes kifehéredése tapasztalható. A leve-
lek aprók maradnak és a fellépő auxinhiány 
miatt rozettásodás, torzulás, valamint törpe 
szártagúság figyelhető meg. Hiánya virág- 
és termésképződési zavarokat vált ki, amely 
akár 80 %-os termésveszteséget is okozhat. 
A magyarországi talajok cinkkel közepesen 
vagy leginkább gyengén ellátottak. A cink 
felvételét a talajból akadályozza a cink-  
foszfor és a cink-kalcium antagonizmus, a 
talaj lúgossága valamint az a tény, hogy a 

cink erősen kötődik a talaj felső részében az 
agyagásványok rácsaiban. Általában a kol-
loidokban gazdagabb talajokon a talajban 
lévő cink a növények számára könnyebben 
felvehető. Ezért fontos az olyan készítmény 
használata, mint az Amalgerol, amely a ta-
lajélet beindításával elősegíti a kolloidkép-
ződést és ezáltal számos mikroelem, köztük 
a cink felvételét is. Vizsgálatok bizonyítják, 
hogy az Amalgerol használatával a talajban 
a növények számára felvehető cink akár 
35%-kal is megnövekedhet. A közvetlen és 
gyors hatás eléréséhez a növényállomány-
ban fellépő cinkhiány megelőzésének és or-
voslásának hatékony eszköze a levéltrágyá-
zás. A növények a cinket a levélen keresztül 
oldható cinksók, cinkkomplexek formájában 
tudják felvenni. 

Hatásmód és hatékonyság:

Kultúra Kijuttatás Dózis (l/ha) Megjegyzés

Gabonafélék
Bokrosodás kezdetén ősszel 

Tavasszal a 2. nódusz megjelenésétől
1

Bokrosodás és a 
termékenyülés elősegítésére

Kukorica(szemes, 
csemege, hibrid)

3-6 leveles állapottól 
a címerhányás kezdetéig 1 Termékenyülés 

elősegítésére

Repce
Ősszel 4-8 leveles állapotban és

 tavasszal a hajtásnövekedés kezdetén
1

Gyökeresedés és
termékenyülés elősegítésére

Napraforgó
 4-6 leveles állapotban 

és csillagbimbós állapotban 
1

Termékenyülés 
elősegítésére

Cukorrépa 4-6 leveles állapottól 1
Gyökérképződés

elősegítésére
Zöldségfélék 4-6 leveles állapottól 1
Hagyma 3-4 leveles állapottól 1

Burgonya 1 héttel a 100%-os kelés után 1
Gumóképződés elősegítésére
Hozamnövelés, termékenyülés

Lucerna 8-10 cm-es  fejlettségnél 1   Terméskötődés elősegítése (magfogás)
Bab, Borsó 4-6 leveles kortól 1 Terméskötődés elősegítése 

Szőlő Hajtásnövekedés idején 1
Megfelelő hajtásnövekedés 

és a terméskötődés elősegítésére

Gyümölcs Sziromhullás után 1 Terméskötődés elősegítése

A növények cinkigénye nehezen meghatá-
rozható pontos számokkal. Ez alapján meg-
különböztetünk a cink hiányára kevésbé 
érzékeny növényeket, mint a gabonafélék, 
a spárga, a borsó és a keresztesvirágú nö-
vények. Közepesen érzékenyen reagálnak 
a cink hiányára a burgonya, a paradicsom, 
a zöldségfélék, a cukorrépa és a lucerna. A 
cink hiányára érzékeny kultúrák a kukorica, 

a komló, a len, a bab, a hagyma, a szőlő és 
a gyümölcsök. A Zinc 700-as kezeléseket 
230-250 l/ha vízzel, a kora reggeli vagy a 
késő délutáni órákban érdemes elvégezni. A 
permetező tartályt 3/4–ig fel kell tölteni tiszta 
vízzel. A flakon tartalmát felrázás után lassú 
keverés mellett kell a tartályba adagolni, és 
utána kell feltölteni teljesen a tartályt. Kisze-
relése: 5 liter.

Felhasználási javaslatok:

A Zinc 700 1 l/ha-os dózisa jól felismerhető 
eredményt adott hibrid kukoricában
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Csomag Tartalom Dózis Kultúra Károsító Megjegyzés

Granstar®rr
Super 
Pack

Granstar®rr  Super ®

(25% tribenuron-metil 
+ 25% tifenszulfuron-metil)

48 g/ha

őszi és tavaszi
kalászos gabonák 

(búza, árpa, rozs, zab, 
tritikálé)

magról kelő és évelő kétszikű 
gyomnövények, mezei acat

és gabonalisztharmat,
rozsda, pirenofóra,

szeptóriás betegségek

25 ha-os virtuális csomag:
(5 db Granstar®rr  Super ®

+ 4*5 l Rubric
+ 5 l Trend® 90)®

Rubric
(125 g/l epoxikonazol) 0,8 l/ha

Trend® 90®

(90% etoxi-izodecil alkohol) 0,1 %

Granstar®rr
SuperStar 
Pack

Granstar®rr  SuperStar NEW®

(25% tribenuron-metil 
+ 25% tifenszulfuron-metil

+ 33,3%  uroxipir), p )

50 g/ha + 0,25 l/ha

őszi és tavaszi
kalászos gabonák 

(búza, árpa, rozs, zab, 
tritikálé)

magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények,

mezei acat, ragadós galaj
és gabonalisztharmat, rozs-

da, pirenofóra, 
szeptóriás betegségek

12 ha-os virtuális csomag:
(3 db Granstar®rr
SuperStar NEW
 + 2*5 l Rubric 

+ 3 l Trend® 90)®

Rubric
(125 g/l epoxikonazol) 0,83 l/ha

Trend® 90®

(90% etoxi-izodecil alkohol) 0,1 %

Rubric 
Kalász Pack

Rubric
(125 g/l epoxikonazol) 0,8 l/ha őszi és tavaszi

kalászos gabonák 
(búza, árpa, rozs, zab, 

tritikálé)

levél- és kalászbetegségek
(rozsda, lisztharmat,
szeptória, pirenofóra,

rinhospórium, fuzárium)

12,5 ha-os csomag:                                  
2x5 liter Rubric

+ 2x5 liter Riza 250 EWRiza 250 EW 
(250 g/l tebukonazol) 0,8 l/ha

Azaka Top 
Pack

Azaka
(250 g/l azoxistrobin) 0,8-1 l/ha őszi és tavaszi

kalászos gabonák 
(búza, árpa, rozs, zab, 

tritikálé)
őszi káposztarepce

levél- és kalászbetegségek
(rozsda, lisztharmat,
szeptória, pirenofóra,

rinhospórium, fuzárium)
fóma, szklerotínia, botritisz, 

alternária

10-12,5 ha-os csomag:                           
2x5 liter Azaka

+ 2x5 liter Riza 250 EWRiza 250 EW 
(250 g/l tebukonazol) 0,8-1 l/ha

Rapid Turbo

Rapid CS
(60 g/l gamma-cihalotrin) 0,06 l/ha

őszi káposztarepce repcekártevők

Virtuális csomag: 
2 l Rapid 

+ 20 l Cyren EC (33,0 ha);
külön is felhasználhatóCyren EC 

(480 g/l klórpirifosz-etil) 0,6 l/ha

Repce Kondi
Pack

Riza 250 EW
(250 g/l tebukonazol) 0,6-1,0 l/ha őszi és tavaszi

kalászos gabonák;
repce, 

almatermésűek,
csonthéjasok, szőlő

gombabetegségek; regulátor
Virtuális csomag: 
5 l Riza 250 EW

+ 25 l Amalgerol (5-8 ha)Amalgerol (talaj- és 
növénykondicionáló) 3-5 l/ha kondicionálás

Glyfos Amal
Pack

Glyfos Dakar (748,4 g/kg r
glifozát-ammónium só) 1,5-3,2 kg/ha

ld. Glyfos Dakar 
felhasználási területe

magról kelő és évelő egy-
és kétszikűek Virtuális csomag: 

tarlókezelés
10 kg Glyfos Dakar 

+ 25 l AmalgerolAmalgerol (talaj- és 
növénykondicionáló) 3-5 l/ha kondicionálás

Diniro Gold

Diniro 
(100 g/kg nikoszulfuron

+ 400 g/kg dikamba
+ 40 g/kg proszulfuron)g g p )

0,48 kg/ha

kukorica (takarmány)

magról kelő és évelő egy-
és kétszikűek

(évelő fenyércirok, 
acat stb. is)

5 hatóanyag!   
5 ha-os virtuális csomag,

tartamhatással
1 db Diniro (2,4 kg)
+ 10 l Successor T
+ 2,5 l Supersray

Superspray 
(50% poliszorbát 

+ 20 % szorbitán-laurát)
0,5 l/ha

Successor T 
(300 g/l petoxamid

+ 187,5 g/l terbutilazin)
2 l/ha magról kelő egy- és 

kétszikűek

Butoxone
Pack

Agrichem Bentazon 
(480 g/l bentazon) 1,5-2 l/ha

borsó magról kelő és évelő
kétszikű gyomok

Virtuális csomag:
4x5 l Butoxone M 40

+ 4x5 l Agrichem BentazonButoxone M 40
(400 g/l MCPB) 1,5-2 l/ha

Az FMC technológiai és 
kereskedelmi csomagjai 2018-ban

A csomagok árkedvezményt tartalmaznak, vásárlásukkal 
jelentős költségmegtakarítás érhető el!!!

2018

ÚJ

ÚJ

ÚJ



Növényvédelmi szaktanácsadók
I. régió: Régióvezető: Popovics István
1. körzet: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Területi szakmérnök: Rácz Tibor, mobil: +36/20 943-8698
  2. körzet: Borsod-Abaúj-Zemplén megye

 Területi szakmérnök: Popovics István, mobil: +36/30 970-2855
 3. körzet: Hajdú-Bihar megye

 Területi szakmérnök: Tóth Balázs, mobil: +36/20 456-6275
4. körzet: Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok (Észak) megyék

   Területi szakmérnök: Tamasi József, mobil: +36/20 286-6204
 5. körzet: Békés és Csongrád megyék

 Területi szakmérnök: Hőgye Szabolcs, mobil: +36/30 999-6108
 6. körzet: Pest és Jász-Nagykun-Szolnok (Dél) megyék

Területi szakmérnök: Fazekas Károly, mobil: +36/30 970-2853

II. régió: Régióvezető: Dr. Varga Zsolt
7. körzet: Bács-Kiskun megye

Területi szakmérnök: Lécz István, mobil: +36/20 286-9890 
8. körzet: Fejér és Komárom-Esztergom megyék

Területi szakmérnök: Illés Balázs, mobil: +36/20 424-0184 
9. körzet: Tolna és Baranya megyék

Területi szakmérnök: Gyöngyösi Zsolt, mobil: +36/20 456-6675
10. körzet: Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyék

Területi szakmérnök: Takács Gábor, mobil: +36/20 943-8649
11. körzet: Somogy megye

Területi szakmérnök: Domokos Lajos, mobil: +36/30 484-0801
12. körzet: Vas, Zala megyék

Területi szakmérnök: Dr. Varga Zsolt, mobil: +36/20 943-8622

Területi szaktanácsadók:
Bács-Kiskun megye: Tóth János, mobil: +36 20 998 1258
Győr-Moson-Sopron és Vas megyék: Kiss Péter Pál, mobil: +36 30 253 8819
Fejér és Veszprém megyék: Sáradi Krisztina, mobil: +36 30 277 0234
Heves és Nógrád megyék: Luzsi István, mobil: +36 30 212 6222
Somogy megye: Jákli József, mobil: +36 30 395 3305
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2.
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1.
körzet

FmC-Agro Hungary Kft.
1027 Budapest, Ganz utca 16. 2. emelet
www.fmcagro.hu

A növényvédő szereket, termésnövelő anyagokat mindig biztonságosan és felelősségteljesen használja! A kiadványban leírt információk tájékoztató jellegűek, az 
esetleges nyomtatási hibák miatt keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az FMC-Agro Hungary Kft. termékeinek felhasználása előtt mindig olvassa el és 
tartsa be a termékek címkéjén leírt utasításokat!


