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A Biocont filozófiája
A Biocont Magyarország Kft. 2002-ben alakult azzal a céllal, hogy hatékony biológiai növényvédelmi eljárásokat
honosítson meg hazánkban és segítse a termelőket, hogy magas minőségű, szermaradék mentes termékeket
állítsanak elő a környezet károsítása nélkül. Ennek érdekében cégünk olyan csúcsminőségű termékek hazai
engedélyeztetését és forgalmazását kezdte el, amelyek már külföldön bizonyítottak és a világ vezető környezetkímélő termékei közé tartoznak.
Célunk, hogy az ökológiai gazdálkodókon túl a konvencionális módon gazdálkodók is egyre nagyobb területen
használják környezetkímélő termékeinket, hiszen így tudjuk igazán a környezet vegyszerterhelését látványosan
csökkenteni és egy biztonságos, jövedelmező, de az emberre és a környezetére nézve kíméletes termesztéstechnológiát meghonosítani .
Az elmúlt több mint egy évtized bebizonyította, hogy a cégünk által választott irány helyes, forgalmunk és
partnerszámunk folyamatosan nő, technológiáinkat egyre többen ismerik és alkalmazzák.
Cégünk különleges erőssége, hogy termékei, technológiái mellé a megfelelő és sikeres felhasználás érdekében
komoly szaktanácsadási hátteret is biztosít.
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PREV-B2

TM

Bórtartalmú lombtrágya
A Prev-B2 2,1% bórt tartalmaz, amely a növény
termékenységét alapvetően meghatározó mikroelem. A bór elősegíti a terméskötődést, javítja a növény erőnlétét, ellenálló képességét,
fokozza a virágképzést és a termésnövekedést.
A készítményben a bór etanolamin formában
található, ami a legoptimálisabban beépülő
bórvegyület. A Prev-B2 vivőanyaga narancsból
származó terpén, mely kiváló nedvesítő, tapadásfokozó hatású anyag, 80%-os Kén hatóanyagú
készítménnyel kijuttatva erős dehidratáló hatású. Gyorsítja a kezelt növények felszáradását,
továbbá a kis méretű, lágy kitinvázzal rendelkező kártevőket,valamint a gombamicéliumokat
kiszárítja.

Miért érdemes Prev-B2, bórtartalmú lombtrágyát használni?
Mert:

◗ A 2,1% bórt, bór-etanolamin formában tar-

◗
◗

◗
◗

talmazza, melynek tökéletes felszívódását és
hasznosulását a narancsból származó terpén
(4,2%) biztosítja.
Gyors felszáradást eredményez a permetezés
után, így csökken a ferőzési idő.
80% kén mellé adagolva jelentős dehidratáló hatás érvényesül a lágy kitinburkú, apró
kártevőkőn (pl. levéltetvek, atkák) és kórokozókon (pl. lisztharmat).
Javítja a permetlé terülését.
Rendkívül kis dózisban (0,2-0,4%-os koncentráció) alkalmazandó.

A Prev-B2 sokoldalúsága egyedülálló a lombtrágyák között.

Kezelés után kiszáradt peronoszpóra sporangiofórák

Réz-hidroxid

A PREV-B2 ellenőrzött
ökológiai gazdálkodásban is felhasználható!

3

Réz-hidroxid
+ PREV-B2 0,2 %

WETCIT

®

Nedvesítő hatású permetezőszer segédanyag (adjuváns)
gomba-, rovar- és atkaölő szerek hatásfokozására
Miért érdemes WETCIT adjuvánst hasz- A WETCIT hatékonyság növelő hatása
nálni a szőlő növényvédelmében?
felszívódó és kontakt gombaölőszer
mellett, késői lisztharmatfertőzés ellen.
Mert:

◗ Felületi feszültség csökkentő hatása kiemelkedő,
◗
◗
◗
◗
◗
◗

◗
◗
◗

a permetlé-terülés javító hatás már 0,1 %-os
koncentrációban jelentkezik.
Kitűnő összeférhetőség a legtöbb növényvédő
szerrel.
Nem hosszabbítja meg a növényvédő szer lebomlási idejét, ezzel is hozzájárul a szermaradék
mentességhez.
Gyorsabb a kezelés után az állomány felszáradása az apró cseppeknek és a dehidratáló hatásnak
köszönhetően.
Kezelés után néhány napon belüli harmat, vagy
gyenge eső újranedvesítést indít be, a kijuttatott
növényvédő szer újra aktiválódik.
Kiemelkedő permetlé penetráció fokozó hatás.
Kiemelkedő hatékonyságát nemcsak a nedvesítő
hatásának, hanem a 80%-os kén mellé adagolva a narancs terpének dehidratáló hatásának is
köszönhető.
Könnyebben lemosható a mézharmat és a korompenész is.
Kellemes narancsillatú, felhasználóbarát, biológiai úton lebomló természetes adjuváns.
Réz- vagy kén készítménnyel kombinálva kiválóan alkalmazható kora tavaszi állománykezelésre,
kórokozók és kártevők gyérítésére.

Mindezek miatt célszerű a WETCIT
adjuvánst minden permetezésnél
alkalmazni, kivéve, amikor Prev-B2
bórtartalmú lombtrágyát használunk.
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A WETCIT hatása a lisztharmat
kazmotéciumok számára felszívódó és
kontakt gombaölő szer mellett

A Wetcit ellenőrzött ökológiai
gazdálkodásban is
használható.

VitiSan

®

Kálium-bikarbonát hatóanyagú, ellenállóképesség növelő
növénykondicionáló
A VitiSan lúgos irányba változtatja a
levél- és bogyófelszín pH-ját.
Ezzel a betegségek megtelepedésére alkalmatlan környezetet teremt.
Emellett könnyen felvehető káliumot szolgáltat a szőlőnek.
Alkalmazás:

◗ Preventív permetezésre ajánlott párás, meleg, záporos időszakban.

◗ Átütő kombinációs lehetőség PREV-B2-vel
vagy WETCIT-tel.

◗ Erős lisztharmat nyomásnál a kén, a WETCIT

Lisztharmattal fertőzött bogyó kezelés előtt

jó kombinációs partnere.

◗ Fürtzáródást megelőzően és akár szüre-

ti időszakban is javasolt alkalmazni, hogy
csökkentsük a Botrytis fertőzés esélyét.

Miért használjuk a VitiSan-t:

◗ A lúgos pH gátolja a spórák és micéliumok
fejlődését.

◗ Lombon keresztül káliumot szolgáltat a
szőlőnek.

Lisztharmat fertőzéstől megtisztított bogyó.

A VitiSan ellenőrzött
ökológiai gazdálkodásban is felhasználható!
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Isonet L plus
®

Feromon légtértelítéses párosodásgátlás a szőlőmolyok
ellen
Az ültetvénybe kihelyezett Isonet L plus
feromon párologtató
diszpenzerek a tarka és a nyerges szőlőmoly szexferomonját juttatják
nagy koncentrációban a légtérbe, a teljes
vegetációs időszakban.
A normálisnál nagyságrendekkel magasabb
szexferomon koncentráció elfedi a nőstény lepkék kis mennyiségű természetes illatanyagát,
ezért a hímek nem képesek rátalálni a nőstényekre, így a párosodás elmarad, vagy jelentősen késik.
Ennek következtében nincs peterakás és elmarad, vagy jelentősen lecsökken
a lárvák kártétele.
A feromon légtértelités minimum 2 ha-os ültetvény mérettől használható hatékonyan.
A technológia ültetvényében való alkalmazhatóságáról kérdezze Biocont
szaktanácsadóját!

A feromon légtértelítéssel teljesen megszüntethető a szőlőmoly kártétel

Szüretkori tarka szőlőmoly kártétel a légtértelítés
bevezetésének évében (Tarcal, 2009)

Miért érdemes Isonet L plus feromon
légtértelitést használni?
◗ Magas hatékonyság.
◗ Egyetlen kora tavaszi kezelés a teljes szezont lefedi.
◗ Megelőzi a molyrágás miatt kialakuló botritisz fertőzést.
◗ Leegyszerűsiti a növényvédelmet, a molyok ellen
folyamatos védelmet nyújt.
◗ Csak a célkártevőkre hat, segíti a hasznos élő szervezetek felszaporodását.
◗ Évről évre alkalmazva jelentősen visszaszorítható a
szőlőmoly populáció.
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Botritiszes fürtök arányának összehasonlítása
szüret előtt Chardonnay fajtában légtértelítéses
illetve kémiai rovarölőszeres területen (Dunaszentmiklós, 2008)

DiPel DF
®

Szelektív mikrobiológiai rovarölő szer a szőlőmolyok és
lombrágó hernyók ellen
A DiPel a fiatal lárvastádiumok ellen alkalmazandó.

◗ Gyomorméregként hat.

A DiPel DF kezelés hatása a lepkehernyókra. A kép 72 órával a kezelés után készült.

◗ Szermaradvány mentesség.
◗ Ártalmatlan a hasznos élő szervezetekre és
az emberre.

Hatásmód:

1. A hernyó tápcsatornájába kerülő toxin kristályok a lúgos kémhatású előbélben aktiválódnak.
2. Az aktivált toxinkristályok a bélfal speciális
receptoraihoz kötődnek.
3. A kötődés helyén a bélcsatorna perforálódik.
4. A sérült bélfalon baktériumok jutnak a
kártevő testüregébe, melyek felszaporodva a
kártevő pusztulását okozzák.
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Kezeletlen kontroll

DiPel DF

Felhasználási terület:
◗ tarka- és nyerges szőlőmoly
◗ lombrágó hernyók, ékköves faaraszoló

Typhlodromus pyri
Ragadozó atka telepítés takácsatkák és levélatkák ellen
A Typhlodromus pyri a szőlőt károsító
fitofág atkákat fogyasztja.
Áttelel a szőlőültetvényben és az ültetvény teljes élettartama alatt gátolja a
kártevő atkák felszaporodását.
Amennyiben erős állománya van jelen a
szőlőben, a káros atkákat kártételi küszöbérték alatt tartja.

A Typhlodromus pyri ragadozó atkákat filc csíkokban helyezzük ki az ültetvénybe a téli időszakban.

A T. pyri telepítésének az előnyei:
◗ Egyetlen telepítés elegendő az ültetvény teljes élet◗
◗
◗
◗

tartamára.
Magas és hosszú távú hatékonyság.
Atkakárosítás mentesen, a szőlő akadálytalanul
indulhat tavasszal.
Elmarad az atkaölő szerek használata, ami jelentős
költségmegtakarítás.
Ártalmatlan a hasznos élő szervezetekre.

Felhasználás:
◗ különféle takácsatkák ellen
◗ szőlő levélatka ellen
◗ piros gyümölcsfa takácsatka ellen
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Szőlő
levélatka kártétel

Ecovin 2.0
Vetőmagkeverék több évig fenntartható, fajgazdag sorköztakaró növényzet létrehozására
A korszerű, környezetbarát szőlőtermesztés alapeleme a tudatosan
összeállitott fajgazdag sorköztakaró
növényzet.
A keverék fajai olyan pozitiv hatással
vannak az ültetvény talajára, melyet
sem a természetes gyomnövényzet sem
a füvesités nem tud biztositani.
Az ECOVIN 2.0 egyedülállóan fajgazdag
keverék gyorsan és hosszú távon növeli
az ültetvény fajgazdagságát, ezzel stabilizálja annak ökológiai egyensúlyát.

Miért használjuk az ECOVIN 2.0 vetőmagkeveréket?
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

Esős időben is bejárható terület.
Lazítja és stabilizálja a talajt.
Elősegiti a gazdag talajélet kialakítását.
Növeli a talaj természetes termékenységét.
Optimalizálja a talaj szerkezetét
A káros gyomok visszaszorulnak.
Megszünteti a talajeróziót.
Vonzó élőhely a hasznos élő szervezeteknek.
Felvehető tápanyagokban gazdag talaj.
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A keverékben található fajok:
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

Baltacim
Fehérhere
Komlós lucerna
Bíborhere
Tarka koronafürt
Szarvaskerep
Bükköny

◗
◗
◗
◗
◗
◗

Nyúlszapuka
Facélia
Pohánka
Lándzsás útifű
Magvas gomborka
Murok

Vetés ideje:
Március – április, esetleg szeptember.
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Termék

8 - 15 kg/ha

(0,5-4 l/ha)
(max: 0,4 %)

ellenállókéVitiSan
pesség

PREV-B2

WETCIT

tápanyag

segéd
anyag

(0,15-0,3
%)

3 - 10 kg/ha

1 kg/ha

Dipel DF

VitiSan

kondicionálás

szőlőmolyok

500
diszpen./ha

Dózis

Isonet L
plus

levélatkák, Typhlodromus
takácsatkák pyri

károsító,
felhasználási
alkalom

kihelyezés

kihelyezés

5-10 kg/ha
+ PREV-B2
/ WETCIT

3-5 kg/ha
+ PREV-B2
/ WETCIT

teljes szezonban folyamatos védelem

hosszú védelem (a T. pyri –vel a vegetációban)

Biocont készítmények alkalmazása szőlőben

+ WETCIT

+ PREV-B2
/ WETCIT

5-10 kg/ha

Typhlodromus pyri

Isonet L plus

*

Dipel DF

Réz-hidroxidok

*

Káli-szappan

80%-os kénkészítmény

PREV-B2, WETCIT

VitiSan

Az ökológiai szőlőtermesztésben alkalmazott készítmények keverhetősége

VitiSan
PREV-B2, WETCIT
80%-os kénkészítmény

*

Réz-hidroxidok

*

6 kg/ha
felett

Káli-szappan
Dipel DF
Isonet L plus
Typhlodromus pyri
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6 kg/ha
felett

Vegyszermentes, élő környezet,
egészséges, kiváló minőségű termés…
...ezt nyújtja a Biocont technológia
Biológia növényvédelmi termékeink felhasználása elsősorban a bioszőlészetekben valósult meg természetesen. Azonban az integrált szőlészetek is
jelentős felhasználókká léptek elő. Felhasználói cél volt, hogy különböző hatásmechanizmusú készítményeket összekeverve, összehasonlítsuk azok hatékonyságát
a hagyományos kémiai készítményekkel, mert a választható kémiai szerek hatékonysága
erősen korlátozódott az elmúlt évek során.
A magas fertőzéses nyomású időszakokban, számíthatunk a biológiai növényvédelmi termékek
hatékonyság növelő tulajdonságaira a lisztharmat és botrítisz ellen, azok kedvező mellékhatásainak köszönhetően. A biológiai növényvédelmi termékek megfelelő használata mellett a hagyományos
növényvédelemben használatos hatóanyagok mennyisége csökkenthető. Az egyéb új hatóanyagok hatékonysága hosszú időn keresztül eredményesen fenntartható termékeink bevonásával.
Amennyiben a biológiai növényvédelmi készítményeinket szeretné használni szőlészetében, segítünk kiválasztani a legmegfelelőbbet az Ön számára. A legjobb eredmény elérése érdekében tanácsot adunk, hogy hogyan
illessze be a permetezési programjába azon termékeket.
Örömmel várjuk együttműködési készségüket 2017-ben.

A BIOCONT CÉGCSOPORT
CZ, SK

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
Modřice
www.biocont-profi.cz

PL

Biocont Polska Sp. z o.o.
Kraków
www.biocont.pl

HU

Biocont Magyarország Kft.
Kecskemét
www.biocont.hu

VN

Biocont Vietnam JSC
Ho Chi Minh City
www.biocont.vn

Az Ön szŒlészeti szaktanácsadója:

Biocont Magyarország Kft.

Kecskemét, Vörösmarty u. 12., Tel.: 06 76 320 645
E-mail: info@biocont.hu, www.biocont.hu

KŒrös Tamás
tel: 06 20 551 4442
e-mail:tkoros@biocont.hu

Tamás Morva
tel.: 06 20 958 2040
e-mail: morvat@biocont.hu

Attila Németh
tel.: 06 20 411 0781
e-mail: nemetha@biocont.hu

