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A Biocont filozófiája
A�Biocont�Magyarország�Kft.�2002-ben�alakult�azzal�a�cél-
lal,� hogy� hatékony� biológiai� növényvédelmi� eljárásokat�
honosítson�meg�hazánkban�és�segítse�a�termelőket,�hogy�
magas�minőségű,�szermaradék�mentes�termékeket�állít-
sanak�elő�a�környezet�károsítása�nélkül.�Ennek�érdekében�
cégünk�olyan�csúcsminőségű�termékek�hazai�engedélyez-
tetését�és�forgalmazását�kezdte�el,�amelyek�már�külföldön�
bizonyítottak� és� a� világ� vezető� környezetkímélő� termékei�
közé�tartoznak.
Célunk,�hogy�az�ökológiai�gazdálkodókon�túl�a�konvencio-
nális�módon�gazdálkodók�is�egyre�nagyobb�területen�hasz-
nálják� 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-B2TM
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Réz-hidroxid Réz-hidroxid 
+ PREV-B2 0,2 %Miért érdemes Prev-B2 narancsterpén 

vivőanyagú, bórtartalmú lombtrágyát 
használni?

�� A�2,1%�bórt,�bór-etanolamin�formában�tartalmazza,�
melynek�tökéletes�felszívódását�és�hasznosulását�a�
narancsból�származó�terpén�biztosítja.

�� A�narancs�terpén�gyors�felszáradást�eredményez�
a�permetezés�után�-�kisebb�az�esély�a�kórokozók�
támadására.

�� A�Prev-B2�javítja�a�permetlé�terülését.
�� Rendkívül�kis�dózisban�(0,2-0,4%-os�koncentráció)�

alkalmazandó.

A Prev-B2 sokoldalúsága egyedülálló a 
lombtrágyák között.

A PREV-B2 ökológiai 
gazdálkodásban is 

felhasználható!

Bórtartalmú lombtrágya narancsból származó terpén 
vivőanyaggal
A�Prev-B2�2,1%�bórt�tartalmaz,�amely�a�növény�termékeny-
ségét�alapvetően�meghatározó�mikroelem.�A�bór�elősegíti�
a�terméskötődést,�javítja�a�növény�erőnlétét,�ellenálló�ké-
pességét,�fokozza�a�virágképzést�és�a�termésnövekedést.
A� készítményben� a� bór� etanolamin� formában� található,�
ami�a� legoptimálisabban�beépülő�bórvegyület.�A�Prev-B2�
vivőanyaga� hidegen� préselt� narancs� terpén,� mely� kiváló�
nedvesítő,� tapadásfokozó� hatású� anyag,� erős� dehidratáló�
hatással,�ami�gyorsítja�a�kezelt�növények�felszáradását.



WETCIT�minden�szezonra!
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Miért érdemes WETCIT adjuvánst használ-
ni a gyümölcsösök növényvédelmében?

�� Felületi�feszültség�csökkentő�hatása�kiemelkedő,�
a�permetlé-�terülés�javító�hatás�már�0,15�%-os�
koncentrációban�jelentkezik.

�� Kitűnő�összeférhetőség�a�legtöbb�növényvédő�szerrel.
�� Nem�hosszabbítja�meg�a�növényvédő�szer�le-

bomlási�idejét,�ezzel�is�hozzájárul�a�szermaradék�
mentességhez.

�� Gyorsabb�a�kezelés�után�az�állomány�felszáradá-
sa�az�apró�cseppeknek�és�a�dehidratáló�narancs-
terpénnek�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�hatásfokozása�nemcsak�a�nedvesítő�

hatásának,�hanem�a�narancs�terpén�dehidratáló�
hatásának�is�köszönhető.

�� Elősegíti�mézharmat�és�a�korompenész�lemosá-
sát�is.

�� Kellemes�narancsillatú,�felhasználóbarát,�bioló-
giai�úton�lebomló�természetes�adjuváns.

�� Rézvagy�kén�készítménnyel�kombinálva�kiváló-
an�alkalmazható�a�korai�állománykezelésektől�
kezdődően.

Mindezek miatt célszerű a WETCIT 
adjuvánst minden permetezésnél 
használni, kivéve, amikor PREV-B2 
bórtartalmú lombtrágyát használunk.

WETCIT®

Nedvesítő hatású permetezőszer segédanyag (adjuváns) 
gomba-, rovar- és atkaölő szerek hatásfokozására

A WETCIT 
adjuváns ökológiai 

gazdálkodásban 
használható! 

A WETCIT hatékonyság növelő hatása 
vértetű ellen almában
(Hatósági�vizsgálat�2012)



 Isomate® - Isonet® 
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Előnyök:
�� Magas,�hosszú�távú�hatékonyság.
�� Egyetlen�kora�tavaszi�kezelés�a�teljes�sze-

zonban�működik.
�� Alacsony�molypopuláció�esetén�akár�önma-

gában�biztosítja�a�védelmet.
�� Erős�molypopuláció�esetén�növeli�a�védeke-

zés�hatékonyságát,�kevesebb�rovarölőszer�
kijuttatás�mellett.

�� Hosszú�távon�visszaszorítja�a�kártevőt.
�� Csak�a�célkártevőkre�hat,�segíti�a�hasznos�

élő�szervezetek�felszaporodását.
�� Almatermesztésben�csökkenti�a�növényvé-

delmi�költséget.
�� Jéghálós�ültetvényekben�különösen�magas�

a�hatékonysága�akár�20%-kal�csökkentett�
dózisban�is.

Feromon légtértelítéses párosodás-gátlás

Kiemelkedő, hosszú távú hatékony-
ságú vegyszermentes védelem a 
gyümölcstermesztés legfontosabb 
kártevői, a gyümölcsmolyok ellen.
Az� ültetvénybe� kihelyezett� Isomate-Isonet�
feromon� párologtató� diszpenzerek� a� gyümölcs-
molyok� szexferomonját� juttatják� nagy� koncent-
rációban�a�légtérbe,�a�teljes�vegetációs�időszak-
ban.� A� normálisnál� nagyságrendekkel� nagyobb�
szexferomon�koncentráció�elfedi�a�nőstény� lep-
kék�kis�mennyiségű�természetes�illatanyagát,
ezért� a� hímek� nem� képesek� rátalálni� a� nősté-
nyekre,�ezért�a�párosodás�elmarad,�vagy�jelentő-
sen�késik,�ami�a�lárvakártétel�jelentős�csökkené-
sét�eredményezi.

Az� Isomate-Isonet� légtértelítési�készítmények�alkalmazá-
sa� a� környezettudatos� gazdálkodó� módszere,� ugyanakkor�
hatékonyabb� védelmet,� hosszú� távra� lecsökkenő� kártevő�
mennyiséget,� csökkenő� szerköltséget� és� könnyebben� ér-
tékesíthető�szermaradék�mentes�gyümölcsöt�eredményez.

Miért használjuk az Isomate - Isonet termékeket?
Ha� nagy,� összefüggő� ültetvényünk� van� (pl.� 3� ha� fölött)� e�
módszerrel�egy�teljes�szezonra�szóló�alapvédelem�bizto-
sítható�a�legfontosabb�molykártevők�ellen,�csökkenő�vegy-
szerterhelés�és�növekvő�hatékonyság�mellett.

�� Isomate CLR:
Almamoly�és�almailonca�ellen.
Dózis:�1000�diszpenzer/ha.

�� Isomate CLR (c):
Almamoly�ellen.
Dózis:�1000�diszpenzer/ha.

�� Isomate P*:
Almafaszitkár�ellen.
Dózis:�250-300�diszpenzer/ha.

�� Isomate OFM rosso:
Keleti�gyümölcsmoly�és�szilvamoly
ellen.�Dózis:�500-600�diszpenzer/ha.

*engedélyeztetés�alatt
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Madex®

Új hatásmechanizmusú, kiemelkedő hatékonyságú 
rovarölő szer az almamoly ellen
A Madex hatóanyaga, egy az almamolyt 
megbetegítő vírus (CPGV). A kellő meny-
nyiségű CPGV vírus a fiatal almamoly lár-
vákat gyorsan elpusztítja, de az a lárva, 
amelyik szubletális mennyiségű vírust 
vesz fel, még bábozódás előtt szintén el-
pusztul, nem gyógyul ki a fertőzésből.
Ezzel más rovarölő szerrel ellentétben 
nem csak közvetlen kártevő pusztító ha-
tása van a Madex-nek, hanem egy hosszú 
távú populáció csökkentő hatással is bír.

CPGV�fertőzésben�elpusztult�L1�almamoly�larva

A Madex előnyei:
�� Magas�hatékonyság.
�� Kémiai�adalékok�nélküli�stabil�formuláció.
�� Rezisztencia�törő�hatás,�antirezisztencia�stratégia.
�� Szermaradék�mentes�védelem.
�� Veszélytelen�a�hasznos�élő�szervezetekre�és�az�

emberre.
�� Kiváló�esőállóság.
�� Könnyen�kezelhető�(100�ml/ha!).
�� Egyszerű�tárolhatóság�(100�ml-es�flakon!).
�� Hosszú�eltarthatóság�(mélyhűtve�5�év!).
�� UV�védelem�a�formulációban.

A Madex hatékonysága engedélyezési 
hatósági vizsgálatban (Pornóapáti,�2007)

A csapadék hatása a Madex és másik 
CPGV készítmény hatékonyságára



 DiPel® DF
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A DiPel a fiatal lárvastádiumok 
ellen alkalmazandó.
�� Gyomorméregként�hat.
�� Nem�toxikus�a�hasznos�élő�szervezetekre�és�

az�emberre.
��

Hatásmód:
1.� A�hernyó�tápcsatornájába�kerülő�toxin�kris-

tályok�a�lúgos�kémhatású�előbélben�aktivá-
lódnak.

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.

Szelektív mikrobiológiai rovarölő szer a szőlőmolyok és 
lombrágó hernyók ellen

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

Kezeletlen�kontroll� DiPel�DF

Felhasználási terület:
�� Alma

Gyümölcskárositó�molyok�ellen,�főleg�a�szüret�előtti�
időszakban.
Almailonca�mindkét�nemzedéke�ellen.
Lombrágó�hernyók�(gyapjaslepke,�szövőlepkék)�ellen.

�� Csonthéjasok
Keleti�gyümölcsmoly,�szilvamoly,�barackmoly,�ameri-
kai�fehér�szövőlepke�és�lombrágó�hernyók�(gyapjas-
lepke,�szövőlepkék)�ellen.

�� Bogyósok
Keleti�gyümölcsmoly,�szilvamoly,�lombrágó�hernyók�
(gyapjaslepke,�szövőlepkék)�ellen.
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NeemAzal® T/S
Növényi kivonat hatóanyagú rovarölő szer aknázómolyok 
és üvegházi molytetű ellen

Előnyök:
�� magas�hatékonyság�
�� felszívódó�hatóanyag�
�� új,�egyedi�hatásmechanizmus,anti�rezisztencia�

stratégia�
�� rejtett�életmódú�kártevők�ellen�is�hatékony

A NeemAzal T/S hatóanyaga a trópusi 
Neem-fa magjából kivont azadirachtin.
Megállítja a kártevők táplálkozását, 
csökkenti termékenységüket és gátolja 
vedlésüket.
A NeemAzal T/S felszívódik a levélle-
mezbe, ezért hatástartama hosszú, és 
olyan rejtett életmódú kártevők ellen is 
hat, mint az aknázómolyok.

A NeemAzal T/S hatása lombosfa fe-
hérmolyra augusztus végén értékelve.
(Újfehértó,�2005,�Szőcs�G.,�Molnár�B.,�Balázs�K.,�
Jenser�G.,�Sallai�P.,�Fekete�Z.�és�Hummel,�E.
közleménye�nyomán)

A�készítmény�a�hasznos�élő�szervezetek�többségét�
(pl.�fürkészarazsak,�katicabogarak,�ragadozó�atkák)�
nem�károsítja.
A�NeemAzal�T/S�kezelés�után�a�megmaradt�levélte-
tveket�a�katicabogarak�gyorsan�felszámolják.

Felhasználási terület:
Konvencionális, integrált és bio almaültetvények-
ben egyaránt.



 Typhlodromus pyri 

9

Ragadozó atka takácsatkák és levélatkák ellen

A Typhlodromus pyri a gyümölcsfákon 
élő fitofág atkákat fogyasztja.
Áttelel az ültetvényben és az ültetvény 
teljes élettartama alatt gátolja a kárte-
vő atkák felszaporodását.
Amennyiben erős állománya van jelen a 
gyümölcsösben, a káros atkákat kárté-
teli küszöbérték alatt tartja.

A Typhlodromus pyri ragadozó atkákat 
filc csíkokban helyezzük ki az ültet-
vénybe a téli időszakban.
A hibernált nőstény ragadozó atkák ta-
vasszal aktiválódnak és indulnak a káros 
atkák keresésére és elfogyasztására.
Kíméletes növényvédelem mellett ma-
guktól felszaporodnak az ültetvényben.

Előnyök:
�� Magas�és�hosszú�távú�hatékonyság.
�� Elmarad�az�atkaölő�szerek�használata,�ami�jelen-

tős�költségmegtakarítás.
�� Természetes�megoldás,�nem�károsítja�a�hasznos�

élő�szervezeteket.

A filc csík, mellyel megtermékenyített, 
hibernált nőstény Typhlodromus pyri 
ragadozó atkákat tudunk betelepíteni a 
gyümölcsösbe. 

Egyszerűen�betelepíthető�valamennyi�gyümölcsösbe,�
a�kártevő,�fitofág�atkák�tartós�és�hatékony�vissza-
szorítására.

Nőstény Typhlodromus pyri ragadozó 
atka a filccsíkban
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Az alma szermaradék mentes növényvédelmi          rendszere kártevők ellen

Rügyfakadás
�
BBCH�0-53

Egérfüles�állapot

BBCH�54

Pirosbimbós�állapot
�
BBCH�59Kártevő Termék

korai�alkalmazás�az�áttelelő�lárvák�ellen,��
majd�a�fiatal�lárvák�ellen�alkalmazandó�

Ragadozó atka 
(Typhlodromus pyri)

WETCIT, 80 %-os 
kén készítmény

DiPel DF
Isomate CLR 
feromon 
légtértelítés

Neem Azal T/S

WETCIT

DiPel DF

Madex
Isomate CLR 
feromon 
légtértelítés

Kártevő atkák 

Sodrómolyok

 
Levéltetvek

Téliaraszoló és egyéb 
lombrágó hernyók 

Almamoly

téli�kihelyezés�(nyugvó�állapotú�ragadozó�atkákat�tartalmazó����� filccsíkok�rögzítése�a�hajtásokra)�

Növényvédőszer�hatásfokozóként�0,15-0,3%�koncentrációban.���������������������������Prev-B2-vel�nem�keverhető!

Kontakt�kiszárító�hatás.

az�alkalmazás�ideje

időszak,�mely�alatt�az�alkalmazott�termék�folyamatosan�működik�

Fenti�táblázat�nem�minősül�növényvédelmi�ajánlásnak,�csupán�az�ökológiai�gazdálkodás�lehetőségeit�mutatja�be�hazai�és�nemzetközi�tapasztalatok�alapján.

Aknázómolyok

Nedvesítő szer, 
hatásfokozó

Tél végi lemosó 
permetezés WETCIT + réz, kén

WETCIT

 (hatásfokozás)
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Az alma szermaradék mentes növényvédelmi          rendszere kártevők ellen

Virágzás�kezdete
�
BBCH�65

Zölddió�nagyság

BBCH�74

Gyümölcs�növekedés�

BBCH�75

Gyümölcsérés�

BBCH�87

Mogyoró�nagyság�

BBCH�71

korai�alkalmazás�az�áttelelő�lárvák�ellen,�
majd�a�fiatal�lárvák�ellen�alkalmazandó�

kontakt�kiszárító�hatás
0,3%-os�koncentrációban�

alkalmazás�tömeges�
lárvakeléskor

A�lárvakelés�alatt�alkalmazandó

téli�kihelyezés�(nyugvó�állapotú�ragadozó�atkákat�tartalmazó����� filccsíkok�rögzítése�a�hajtásokra)�

a�párologtatókat�a�szezon�elején,�a�molyrajzás�kezdete�előtt�kell�kihelyezni

a�tömeges�aknázómoly�lárvakelésekkor�alkalmazandó,�felszívódó�hatóanyag

Növényvédőszer�hatásfokozóként�0,15-0,3%�koncentrációban.���������������������������Prev-B2-vel�nem�keverhető!

a�párologtatókat�a�szezon�elején,�a�molyrajzás�kezdete�előtt�kell�kihelyezni

az�L1�fiatal�lárvák�ellen�alkalmazandó�nemzedékenként�2-4�alkalommal,
6-10�napos�intervallumokban

Kontakt�kiszárító�hatás.

Fenti�táblázat�nem�minősül�növényvédelmi�ajánlásnak,�csupán�az�ökológiai�gazdálkodás�lehetőségeit�mutatja�be�hazai�és�nemzetközi�tapasztalatok�alapján.



Vegyszermentes, élő környezet, 
egészséges, kiváló minőségű termés…
...ezt nyújtja a Biocont technológia
egészséges, kiváló minőségű termés…

Biológiai�készítményeink�nem�csak�bioültetvényekben,�hanem�az�integrált�terme-
lésben�is�felhasználhatóak.�A�kémiai�növényvédő�szerek�felhasználása�egyre�szigo-
rúbb�korlátozások�alá�esik,�erre�kiváló�megoldást�nyújtanak�a�biológiai�készítmények.
Az�általunk�forgalmazott�növényvédő�szerek�és�adjuvánsok��jelentős�mértékben�hozzá-
járulnak�az�állati�károsítók�és�a�kórokozók�elleni�sikeres�védekezéshez.�

A�biológiai�növényvőd�szerek�megfelelő�használata�esetén�a�kémiai�hatóanyagok�mennyisége�
csökkenthető,�a�rezisztencia�kifejlődésének�kockázata�mérsékelhető.�
Munkatársaink�segítséget�nyújtanak�Önnek�nem�csak�a�készítmények�kiválasztásában�és�beszerzésé-
ben,�hanem�azok�legmegfelelőbb�alkalmazásában�is.�

� � � � � Örömmel�működünk�együtt�Önökkel�2017-ben�is

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

A BIOCONT CÉGCSOPORT

Tarcza Tamás  
tel.: 06 20 575 7281

e-mail: tarczat@biocont.hu

Morva Tamás
tel.: 06 20 958 2040

e-mail: morvat@biocont.hu

Attila Németh 
tel.: 06 20 411 0781

e-mail: nemetha@biocont.hu

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

CZ, SK

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

PL

Biocont Magyarország Kft.
Kecskemét
www.biocont.hu

HU

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

VN

Az Ön szŒlészeti szaktanácsadója:


