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A Biocont filozófiája
ABiocontMagyarországKft.2002-benalakultazzalacéllal, hogy hatékony biológiai növényvédelmi eljárásokat
honosítsonmeghazánkbanéssegítseatermelőket,hogy
magasminőségű,szermaradékmentestermékeketállítsanakelőakörnyezetkárosításanélkül.Ennekérdekében
cégünkolyancsúcsminőségűtermékekhazaiengedélyeztetésétésforgalmazásátkezdteel,amelyekmárkülföldön
bizonyítottak és a világ vezető környezetkímélő termékei
közétartoznak.
Célunk,hogyazökológiaigazdálkodókontúlakonvencionálismódongazdálkodókisegyrenagyobbterületenhasználják környezetkímélő termékeinket, hiszen így tudjuk
igazánakörnyezetvegyszerterhelésétlátványosancsökkenteniésegybiztonságos,jövedelmező,deazemberre
ésakörnyezetérenézvekíméletestermesztéstechnológiátmeghonosítani.
Azelmúlttöbbmintegyévtizedbebizonyította,hogyacégünkáltalválasztottirányhelyes,forgalmunkés
partnerszámunkfolyamatosannő,technológiáinkategyretöbbenismerikésalkalmazzák.
Cégünkkülönlegeserőssége,hogytermékei,technológiáimelléamegfelelőéssikeresfelhasználásérdekében
komolyszaktanácsadásihátteretisbiztosít.
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PREV-B2

TM

Bórtartalmú lombtrágya narancsból származó terpén
vivőanyaggal
APrev-B22,1%bórttartalmaz,amelyanövénytermékenységétalapvetőenmeghatározómikroelem.Abórelősegíti
aterméskötődést,javítjaanövényerőnlétét,ellenállóképességét,fokozzaavirágképzéstésatermésnövekedést.
A készítményben a bór etanolamin formában található,
amialegoptimálisabbanbeépülőbórvegyület.APrev-B2
vivőanyaga hidegen préselt narancs terpén, mely kiváló
nedvesítő, tapadásfokozó hatású anyag, erős dehidratáló
hatással,amigyorsítjaakezeltnövényekfelszáradását.

Miért érdemes Prev-B2 narancsterpén
vivőanyagú, bórtartalmú lombtrágyát
használni?
◗ A2,1%bórt,bór-etanolaminformábantartalmazza,
melynektökéletesfelszívódásátéshasznosulásáta
narancsbólszármazóterpénbiztosítja.
◗ Anarancsterpéngyorsfelszáradásteredményez
apermetezésután-kisebbazesélyakórokozók
támadására.
◗ APrev-B2javítjaapermetléterülését.
◗ Rendkívülkisdózisban(0,2-0,4%-oskoncentráció)
alkalmazandó.

A Prev-B2 sokoldalúsága egyedülálló a
lombtrágyák között.
A PREV-B2 ökológiai
gazdálkodásban is
felhasználható!
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Réz-hidroxid

Réz-hidroxid
+ PREV-B2 0,2 %

WETCIT

®

Nedvesítő hatású permetezőszer segédanyag (adjuváns)
gomba-, rovar- és atkaölő szerek hatásfokozására
Miért érdemes WETCIT adjuvánst használ- A WETCIT hatékonyság növelő hatása
ni a gyümölcsösök növényvédelmében?
vértetű ellen almában
◗ Felületifeszültségcsökkentőhatásakiemelkedő,

(Hatóságivizsgálat2012)

apermetlé-terülésjavítóhatásmár0,15%-os
koncentrációbanjelentkezik.

◗ Kitűnőösszeférhetőségalegtöbbnövényvédőszerrel.
◗ Nemhosszabbítjameganövényvédőszerle-

bomlásiidejét,ezzelishozzájárulaszermaradék
mentességhez.

◗ Gyorsabbakezelésutánazállományfelszáradá-

saazaprócseppeknekésadehidratálónarancsterpénnekköszönhetően.

◗ Kezelésutánnéhánynaponbelüliharmat,vagy

gyengeesőújranedvesítéstindítbe,akijuttatott
növényvédőszerújraaktiválódik.

◗ Kiemelkedőpermetlépenetrációfokozóhatás.
◗ Kiemelkedőhatásfokozásanemcsakanedvesítő
hatásának,hanemanarancsterpéndehidratáló
hatásánakisköszönhető.

◗ Elősegítimézharmatésakorompenészlemosásátis.

◗ Kellemesnarancsillatú,felhasználóbarát,bioló-

WETCITmindenszezonra!

giaiútonlebomlótermészetesadjuváns.

◗ Rézvagykénkészítménnyelkombinálvakiváló-

analkalmazhatóakoraiállománykezelésektől
kezdődően.

Mindezek miatt célszerű a WETCIT
adjuvánst minden permetezésnél
használni, kivéve, amikor PREV-B2
bórtartalmú lombtrágyát használunk.
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A WETCIT
adjuváns ökológiai
gazdálkodásban
használható!

Isomate - Isonet
®

®

Feromon légtértelítéses párosodás-gátlás
Kiemelkedő, hosszú távú hatékonyságú vegyszermentes védelem a
gyümölcstermesztés legfontosabb
kártevői, a gyümölcsmolyok ellen.
Az ültetvénybe kihelyezett Isomate-Isonet
feromon párologtató diszpenzerek a gyümölcsmolyok szexferomonját juttatják nagy koncentrációbanalégtérbe,ateljesvegetációsidőszakban. A normálisnál nagyságrendekkel nagyobb
szexferomon koncentráció elfedi a nőstény lepkékkismennyiségűtermészetesillatanyagát,
ezért a hímek nem képesek rátalálni a nőstényekre,ezértapárosodáselmarad,vagyjelentősenkésik,amialárvakártételjelentőscsökkenéséteredményezi.

Előnyök:

◗ Magas,hosszútávúhatékonyság.
◗ Egyetlenkoratavaszikezelésateljesszezonbanműködik.

◗ Alacsonymolypopulációeseténakárönmagábanbiztosítjaavédelmet.

◗ Erősmolypopulációeseténnöveliavédekezéshatékonyságát,kevesebbrovarölőszer
kijuttatásmellett.

◗ Hosszútávonvisszaszorítjaakártevőt.
◗ Csakacélkártevőkrehat,segítiahasznos
élőszervezetekfelszaporodását.

◗ Almatermesztésbencsökkentianövényvédelmiköltséget.

◗ Jéghálósültetvényekbenkülönösenmagas
ahatékonyságaakár20%-kalcsökkentett
dózisbanis.

AzIsomate-Isonetlégtértelítésikészítményekalkalmazása a környezettudatos gazdálkodó módszere, ugyanakkor
hatékonyabb védelmet, hosszú távra lecsökkenő kártevő
mennyiséget, csökkenő szerköltséget és könnyebben értékesíthetőszermaradékmentesgyümölcsöteredményez.

Miért használjuk az Isomate - Isonet termékeket?
Ha nagy, összefüggő ültetvényünk van (pl. 3 ha fölött) e
módszerrelegyteljesszezonraszólóalapvédelembiztosíthatóalegfontosabbmolykártevőkellen,csökkenővegyszerterhelésésnövekvőhatékonyságmellett.

◗ Isomate CLR:

Almamolyésalmailoncaellen.
Dózis:1000diszpenzer/ha.

◗ Isomate CLR (c):

Almamolyellen.
Dózis:1000diszpenzer/ha.

◗ Isomate P*:

Almafaszitkárellen.
Dózis:250-300diszpenzer/ha.

◗ Isomate OFM rosso:

Keletigyümölcsmolyésszilvamoly
ellen.Dózis:500-600diszpenzer/ha.

*engedélyeztetésalatt
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Madex

®

Új hatásmechanizmusú, kiemelkedő hatékonyságú
rovarölő szer az almamoly ellen
A Madex hatóanyaga, egy az almamolyt A Madex hatékonysága engedélyezési
megbetegítő vírus (CPGV). A kellő meny- hatósági vizsgálatban (Pornóapáti,2007)
nyiségű CPGV vírus a fiatal almamoly lárvákat gyorsan elpusztítja, de az a lárva,
amelyik szubletális mennyiségű vírust
vesz fel, még bábozódás előtt szintén elpusztul, nem gyógyul ki a fertőzésből.
Ezzel más rovarölő szerrel ellentétben
nem csak közvetlen kártevő pusztító hatása van a Madex-nek, hanem egy hosszú
távú populáció csökkentő hatással is bír.
A Madex előnyei:

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

Magashatékonyság.
Kémiaiadalékoknélkülistabilformuláció.
Rezisztenciatörőhatás,antirezisztenciastratégia.
Szermaradékmentesvédelem.
Veszélytelenahasznosélőszervezetekreésaz
emberre.
Kiválóesőállóság.
Könnyenkezelhető(100ml/ha!).
Egyszerűtárolhatóság(100ml-esflakon!).
Hosszúeltarthatóság(mélyhűtve5év!).
UVvédelemaformulációban.

CPGVfertőzésbenelpusztultL1almamolylarva
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A csapadék hatása a Madex és másik
CPGV készítmény hatékonyságára

DiPel DF
®

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

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

◗ Gyomorméregkénthat.
◗ Nemtoxikusahasznosélőszervezetekreés
◗

azemberre.

Hatásmód:

1. Ahernyótápcsatornájábakerülőtoxinkristályokalúgoskémhatásúelőbélbenaktiválódnak.
2. Azaktiválttoxinkristályokabélfalspeciális
receptoraihozkötődnek.
3. Akötődéshelyénabélcsatornaperforálódik.
4. Asérültbélfalonbaktériumokjutnaka
kártevőtestüregébe,melyekfelszaporodvaa
kártevőpusztulásátokozzák.

Kezeletlenkontroll

DiPelDF

Felhasználási terület:

◗ Alma

Gyümölcskárositómolyokellen,főlegaszüretelőtti
időszakban.
Almailoncamindkétnemzedékeellen.
Lombrágóhernyók(gyapjaslepke,szövőlepkék)ellen.

◗ Csonthéjasok

Keletigyümölcsmoly,szilvamoly,barackmoly,amerikaifehérszövőlepkeéslombrágóhernyók(gyapjaslepke,szövőlepkék)ellen.

◗ Bogyósok

Keletigyümölcsmoly,szilvamoly,lombrágóhernyók
(gyapjaslepke,szövőlepkék)ellen.
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NeemAzal® T/S
Növényi kivonat hatóanyagú rovarölő szer aknázómolyok
és üvegházi molytetű ellen
A NeemAzal T/S hatóanyaga a trópusi A NeemAzal T/S hatása lombosfa feNeem-fa magjából kivont azadirachtin. hérmolyra augusztus végén értékelve.
Megállítja a kártevők táplálkozását, (Újfehértó,2005,SzőcsG.,MolnárB.,BalázsK.,
csökkenti termékenységüket és gátolja JenserG.,SallaiP.,FeketeZ.ésHummel,E.
közleményenyomán)
vedlésüket.
A NeemAzal T/S felszívódik a levéllemezbe, ezért hatástartama hosszú, és
olyan rejtett életmódú kártevők ellen is
hat, mint az aknázómolyok.
Előnyök:

◗ magashatékonyság
◗ felszívódóhatóanyag
◗ új,egyedihatásmechanizmus,antirezisztencia
stratégia

◗ rejtettéletmódúkártevőkellenishatékony

Felhasználási terület:

Konvencionális, integrált és bio almaültetvényekben egyaránt.

Akészítményahasznosélőszervezetektöbbségét
(pl.fürkészarazsak,katicabogarak,ragadozóatkák)
nemkárosítja.
ANeemAzalT/Skezelésutánamegmaradtlevéltetveketakaticabogarakgyorsanfelszámolják.
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Typhlodromus pyri
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 kártevő atkák felszaporodását.
Amennyiben erős állománya van jelen a
gyümölcsösben, a káros atkákat kártételi küszöbérték alatt tartja.
A Typhlodromus pyri ragadozó atkákat
filc csíkokban helyezzük ki az ültetvénybe a téli időszakban.
A hibernált nőstény ragadozó atkák tavasszal aktiválódnak és indulnak a káros
atkák keresésére és elfogyasztására.
Kíméletes növényvédelem mellett maguktól felszaporodnak az ültetvényben.
Előnyök:

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

Nőstény Typhlodromus pyri ragadozó
atka a filccsíkban

◗ Magaséshosszútávúhatékonyság.
◗ Elmaradazatkaölőszerekhasználata,amijelentősköltségmegtakarítás.

◗ Természetesmegoldás,nemkárosítjaahasznos
élőszervezeteket.

Egyszerűenbetelepíthetővalamennyigyümölcsösbe,
akártevő,fitofágatkáktartóséshatékonyvisszaszorítására.
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Az alma szermaradék mentes növényvédelmi

Kártevő
Tél végi lemosó
permetezés

Kártevő atkák

Termék

Rügyfakadás

BBCH 0-53

Egérfüles állapot
BBCH 54

Pirosbimbós állapot

BBCH 59

WETCIT + réz, kén
Ragadozó atka
(Typhlodromus pyri)

téli kihelyezés (nyugvó állapotú ragadozó atkákat tartalmazó     filccsíko

WETCIT, 80 %-os
kén készítmény

Sodrómolyok

DiPel DF
Isomate CLR
feromon
légtértelítés

Aknázómolyok

Neem Azal T/S

Levéltetvek
(hatásfokozás)

WETCIT

Téliaraszoló és egyéb DiPel DF
lombrágó hernyók
Madex
Almamoly

Isomate CLR
feromon
légtértelítés

Nedvesítő szer,
hatásfokozó

WETCIT

Növényvédőszer hatásfokozóként 0,15-0,3% koncentrációban.                           

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 nemzetkö
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rendszere kártevők ellen

Virágzáskezdete

BBCH65

Mogyorónagyság

Zölddiónagyság

Gyümölcsnövekedés

Gyümölcsérés

BBCH71

BBCH74

BBCH75

BBCH87

Alárvakelésalattalkalmazandó

okrögzítéseahajtásokra)
Kontaktkiszárítóhatás.
koraialkalmazásazáttelelőlárvákellen,
majdafiatallárvákellenalkalmazandó

apárologtatókataszezonelején,amolyrajzáskezdeteelőttkellkihelyezni

atömegesaknázómolylárvakelésekkoralkalmazandó,felszívódóhatóanyag
kontaktkiszárítóhatás
0,3%-oskoncentrációban
alkalmazástömeges
lárvakeléskor

azL1fiatallárvákellenalkalmazandónemzedékenként2-4alkalommal,
6-10naposintervallumokban
apárologtatókataszezonelején,amolyrajzáskezdeteelőttkellkihelyezni

Prev-B2-velnemkeverhető!

özitapasztalatokalapján.
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Vegyszermentes, élő környezet,
egészséges, kiváló minőségű termés…
...ezt nyújtja a Biocont technológia
Biológiaikészítményeinknemcsakbioültetvényekben,hanemazintegrálttermelésbenisfelhasználhatóak.Akémiainövényvédőszerekfelhasználásaegyreszigorúbbkorlátozásokaláesik,errekiválómegoldástnyújtanakabiológiaikészítmények.
Azáltalunkforgalmazottnövényvédőszerekésadjuvánsokjelentősmértékbenhozzájárulnakazállatikárosítókésakórokozókellenisikeresvédekezéshez.
Abiológiainövényvődszerekmegfelelőhasználataeseténakémiaihatóanyagokmennyisége
csökkenthető,arezisztenciakifejlődésénekkockázatamérsékelhető.
MunkatársainksegítségetnyújtanakÖnneknemcsakakészítményekkiválasztásábanésbeszerzésében,hanemazoklegmegfelelőbbalkalmazásábanis.
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A BIOCONT CÉGCSOPORT
CZ, SK

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

PL

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

HU

Biocont Magyarország Kft.
Kecskemét
www.biocont.hu

VN

Biocont Vietnam JSC
HoChiMinhCity
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

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

