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Rólunk
Biocont Magyarország Kft.

A Biocont Magyarország Kft. 2002 végén alakult azzal a szándékkal, hogy a biológiai
növényvédelem hazánkban kevésbé ismert technológiáit, készítményeit meghonosítsa, minél több termelővel megismertesse és forgalmazza Magyarországon.
A céget Ing. Milan Hluchy PhD és László Gyula alapította. Ing. Milan Hluchy PhD
növényvédelmi szakmérnök és doktori disszertációját a Typhlodromus pyri ragadozóatka szőlőültetvényekben betöltött szerepéről írta. László Gyula, aki a Gödöllői
Agrártudományi Egyetemen szerzett általános agrármérnöki diplomát, diplomamunkáját pedig a Gödöllői dombvidék lepkefaunájának természetvédelmi és
mezőgazdasági kérdéseiről írta.
A Biocont Magyarország Kft. 2016 óta 100%-ban a csehországi (Modrice) székhelyű,
immár 25 éves múltra visszatekintő Biocont laboratory spo.s.r.o. leányvállalata.
A vállalat alapfilozófiája, hogy olyan megoldásokat adjon a mezőgazdasági termelők
kezébe, amelyekkel a mezőgazdasági termelés környezetpusztító hatásait - a hatékonyság megtartása mellett - mérsékelni lehet.
Természetesen növénytermesztésre szükség van, de ma már a fejlett társadalmakban egyre növekvő igény jelentkezik az egészséges úton, minél kisebb környezetterheléssel előállított és valóban egészséges, tehát kemikáliáktól mentes élelmiszerek
iránt. Ezért a jövő az úgynevezett integrált- és ökológiai gazdálkodásé, melyek alapja
a biológiai növényvédelem.
Ennek gyakorlati megvalósításához nyújt segítséget a Biocont Magyarország Kft.
Hisszük, hogy tevékenységünk aktívan és hatékonyan szolgálja mind a természet,
mind az emberi egészség védelmét és közben a biológiai növényvédelem megoldásaival a termelők is jól járnak.
Najat Attila
ügyvezető
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A Biocont csoport vállalatai

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

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

CZ

HU

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

Biocont Magyarország Kft.
Kecskemét
www.biocont.hu

SK
Biocont, s.r.o.
Topoľčany
www.biocont-profi.sk
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Dózis:
Isomate CLR: 1000 db diszpenzer/ha
Isomate CTT: 500 db diszpenzer/ha
Isomate OFM rosso: 600 db diszpenzer/ha
Az ISOMATE termékcsalád kiemelkedő preventív védelmet biztosít a gyümölcstermesztés legfontosabb kártevői a gyümölcsmolyok ellen. A vegetáció kezdetén, az első molyrajzásokat megelőzően az ültetvénybe kihelyezett ISOMATE diszpenzerek a vegetáció folyamán nagy mennyiségű illatanyagot párologtatnak, amely elfedi a nőivarú lepkék természetes illatanyagát.
Így a hímek nem találják meg a nőstényeket és
a párosodás elmarad. Ennek következtében a
tojásrakás nem valósul meg, ami által az évente megszokott kártétel is lecsökken.
Az ISOMATE légtértelítés csak a célkártevőkre
hat, ezáltal segíti a hasznos élő szervezetek
felszaporodását. Az ISOMATE használatával a
rovarölő szeres kezelések hatására a kártevőkben kialakuló rezisz-

Termésnövelő anyagok

Isomate CLR: alma, körte és birs ültetvényben, almamoly, almailonca és ligeti sodrómoly párosodás gátlására
Isomate CTT: alma, körte, birs ültetvényben, almamoly párosodás gátlására
Isomate OFM rosso: őszibarack, kajszibarack, szilva és mandula ültetvényben keleti gyümölcsmoly és szilvamoly párosodás gátlására

Adjuvánsok

Felhasználható:

Vetőmagkeverékek

Hatóanyag: szintetikus ivari feromon

Rovarölő szerek

Isomate CLR - Feromon légtértelítés almamoly almailonca és ligeti sodrómoly ellen
Isomate CTT – Feromon légtértelítés almamoly ellen
Isomate OFM rosso – Feromon légtértelítés keleti gyümölcsmoly és szilvamoly ellen

Előrejelzési eszközök

Feromon légtértelítés, párosodás gátlás

Gombaölőszerek

Isomate
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tencia kivédhető. Jéghálós ültetvényben különösen magas a hatékonysága, akár csökkentett dózisban is. A csapadék nem befolyásolja a hatását. Az ISOMATE légtértelítés alkalmazásával évről-évre növekvő hatékonyság érhető el a gyümölcsmolyok ellen és csökken
a vegyszerterhelés.
Az ISOMATE használata csak 3-5 ha-nál nagyobb összefüggő ültetvényben ajánlott, de minél nagyobb a légtértelítéses terület, annál jobb hatékonyság várható. Az ISOMATE feromon
párologtató diszpenzereket a megadott dózisban a célkártevő rajzása előtt kell kihelyezni
a növénykultúrába. A diszpenzereket egyenletesen kell szétosztani a területen az ültetvény sor- és tőtávolságától, valamint művelésmódjától függően. A diszpenzereket 1,5-2,5
m magasságban (a fa magasságának 2/3-ádra) kell elhelyezni a hajtásokra csavarva, vagy a
CTT esetében akasztva. Nem helyezhetők a diszpenzerek fémhuzalra, vagy közvetlen, erős
napsütésnek kitett lombrészre. Az ISOMATE feromonnal kezelt terület szegélyein, a szélső
két sorban 2-szeres diszpenzer-mennyiséget kell használni. Szükségszerű ellenőrző rovarcsapdákat üzemeltetni és a lárvák kártételét rendszeresen ellenőrizni a légtértelítéses
ültetvény szegélyén és belső részén a légtértelítéses kezelés hatásosságának megállapítása céljából. Amennyiben rendszeresen több egyedet fognak a rovarcsapdák, kiegészítő
rovarölő szeres kezelés alkalmazása szükséges.
Almában az ország különböző területein az almamoly 3. nemzedéke, a keleti gyümölcsmoly
5. nemzedéke is rajzik. Ezáltal augusztus közepétől szeptember végéig a kiegészítő kezelések alkalmazása szükségessé vált, mivel a diszpenzerek hatékonysága erre az időszakra
lecsökken! Szüreti időszakban is használható kiegészítő készítmény a Madex és a Dipel!
A diszpenzerek működését a kijuttatott permetszerek nem befolyásolják.
Tárolás: Kihelyezés előtt tárolása hűtőszekrényben (5-10 °C-on) javasolt.
Az ISOMATE légtértelítés ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban is használható.

Tárolás: a területre való kihelyezésig a diszpenzereket tartsuk hűtőben!
Az ISONET L PLUS az integrált termesztési rendszerekbe jól
beilleszthető megoldást jelent és ökológiai gazdálkodásban is
használható!

Termésnövelő anyagok
Adjuvánsok
Vetőmagkeverékek

A vegetáció kezdetén az ültetvénybe kihelyezett ISONET L PLUS szőlőmoly feromont párologtató
diszpenzerek a vegetáció folyamán nagy mennyiségű illatanyagot párologtatnak, amely elfedi
a nőivarú lepkék természetes illatanyagát. Így a hímek nem találják meg a nőstényeket és a
párosodás elmarad. Ennek következtében a tojásrakás nem valósul meg, ami által az évente
megszokott kártétel is lecsökken.
Az ISONET L PLUS használatával a rovarölő szeres kezelések hatására a kártevőkben kialakuló
rezisztencia kivédhető. A molykártétel csökkenésével a másodlagos kórokozó a szürkerothadás
is kisebb arányban fertőzhet. A légtértelítés csak a célkártevőkre hat, így segíti a hasznos élő
szervezetek megtelepedését.
A feromon légtértelítés a 3 ha vagy annál nagyobb ültetvényekben alkalmazható jó eredménnyel.
A tavasz folyamán a diszpenzereket egyenletesen elosztva kell kihelyezni a területre úgy, hogy a
szegélybe dupla mennyiség kerüljön. A drótszerű diszpenzereket a hajtások fás részeire kell egy
csavarással rögzíteni. Drótra és könnyen felmelegedő, vagy állandó napsütésnek kitett növényi
részre ne helyezzük az ISONET L PLUS-t! A kihelyezést követően az ISONET L PLUS hatásideje
magyarországi viszonyok között 150-180 napig tart. A diszpenzerek működését feromon csapdák
kihelyezésével és a rajzás vizsgálatával ellenőrizhetjük. Ha emelkedik a kártevő létszám, akkor
kiegészítő rovarölő szeres kezelésekre van szükség. A szőlőben alkalmazott egyéb kezelések az
ISONET L PLUS hatását nem befolyásolják. Az uralkodó szélirány és a terület lejtése befolyásolja a
diszpenzerek hatását, ezért a tervezéskor mindenképpen keresse fel a területen illetékes Biocont
szaktanácsadót!

Rovarölő szerek

Hatóanyag: tarka és nyerges szőlőmoly szintetikus ivari feromon
Felhasználható: szőlőben, tarka és nyerges szőlőmoly ellen
Dózis: 500 db /ha

Előrejelzési eszközök

Feromon légtértelítés párosodás gátlásával a szőlőmolyok ellen

Gombaölőszerek

Isonet L plus
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Szelektív mikrobiológiai rovarölő szer

Hatóanyag: Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, ABTS-351 törzs
Felhasználható: almatermésűek (alma, körte): almamoly, aknázómolyok, sodrómolyok;
szőlő (bor-, csemege-): szőlőmolyok; őszibarack: barackmoly, keleti gyümölcsmoly; kukorica
(csemege, takarmány és vetőmag): kukoricamoly és gyapottok bagolylepke; káposztafélék (fejes
káposzta, brokkoli, kelbimbó, karfiol): káposzta bagolylepke, répalepke, lombrágó hernyók;
paprika: gyapottokbagolylepke, lombrágó hernyók; hajtatott zöldségfélék (paprika, paradicsom,
uborka, padlizsán, bab): gyapottokbagolylepke, paradicsommoly, lombrágó hernyók; és hajtatott
dísznövények (szegfű, muskátli, gerbera, hibiszkusz, rózsa): lombrágó hernyók ellen.

Kultúra
almatermésűek (alma, körte)
szőlő (bor-, csemege-)

Dózis (kg/ha)
1,0-1,5
1

őszibarack

1,5

kukorica (csemege, takarmány és vetőmag)

1,5

káposztafélék (fejes káposzta, brokkoli, kelbimbó, karfiol)
paprika

1
1,5

hajtatott zöldségfélék (paprika, paradicsom, uborka, padlizsán, bab)

0,5-1,5

hajtatott dísznövények (szegfű, muskátli, gerbera, hibiszkusz, rózsa)

0,75-1,0

A DIPEL DF gyomorméregként hat, miközben a baktérium által termelt toxinok a kártevő lárva
belében aktiválódnak, a bélfalhoz kötődnek és a hernyó bélcsatornája, hatásukra perforálódik.
A készítményt előrejelzés alapján a fiatal lárvastádiumok ellen kell alkalmazni (L1-L2) minden
kultúrában. Erős fertőzésnél és elhúzódó rajzás esetén 7-10 nap múlva javasolt megismételni
a kezelést a magasabb dózis alkalmazásával. A DIPEL DF hatásmódjából adódóan a kezelés
után 1-2 órával a lárvák táplálkozása leáll, ami után azok 2-5 napon belül elpusztulnak. A
készítménnyel való permetezés elvégzése az esti órákban ajánlott. Permetezővíz PH-ja 5.56.5 között legyen! Almamoly elleni hatékony védekezéshez a DIPEL DF használatát Madex-el
egészíthetjük ki.
Kontakt készítmény, így felhasználásához tapadásfokozó (pl.Wetcit) javasolt!
Az első kezelés időzítéséhez hőösszeg számítás nyújt segítséget!
A DIPEL DF csak a lombon valamilyen módon táplálkozó hernyók ellen hat, ezért megkíméli
a hasznos élő szervezeteket és az emberre sincs negatív hatása.
Tárolás: növényvédő szer raktárban
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 2 nap
A DIPEL DF ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban is felhasználható.

Felhasználható: lombhullató erdei fafajokon: lombkárosító lepkefajok (gyapjaslepke,
amerikai fehér medvelepke, aranyfarú pille, galagonyalepke, tölgy búcsújáró-lepke, tölgyilonca,
araszolólepkék, sodrómolyok, aknázómolyok) ellen;
fenyőféléken: lombkárosító lepkefajok (fenyőpohók, fenyőilonca, aknázómolyok) ellen;
díszfákon, díszcserjéken: lombkárosító lepkefajok (gyapjaslepke, amerikai fehér medvelepke,
aranyfarú pille, galagonyalepke, tölgy búcsújáró-lepke, tölgyilonca, araszolólepkék, sodrómolyok, aknázómolyok, fenyőpohók,
fenyőilonca) ellen.

Termésnövelő anyagok

Hatóanyag: Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, ABTS-351 törzs

Adjuvánsok

szelektív, közterületen is használható mikrobiológiai rovarölő szer
lepkehernyók ellen

Gombaölőszerek

Foray 76B

Tárolás: növényvédő szer raktárban

Rovarölő szerek

A FORAY 76B csak a lombon valamilyen módon táplálkozó hernyók ellen hat, ezért megkíméli
a hasznos élő szervezeteket és az emberre sincs negatív hatása. Méhekre nem jelölésköteles.
Légi úton is kijuttatható!

Előrejelzési eszközök

A FORAY 76B gyomorméregként hat. A készítményben található toxinkristályok a lepkehernyók
lúgos tápcsatornájában aktiválódnak, és perforációt okoznak. Ennek következtében a károsító
táplálkozása rövid időn belül (0,5-2 óra) leáll, majd az állat elpusztul. A készítményt előrejelzés
alapján a fiatal lárvastádiumok ellen ajánlott alkalmazni a minél magasabb hatás elérése érdekében. Erős fertőzésnél és elhúzódó rajzás esetén a kezelés 7-10 nap múlva kell megismételni.
A növényvédő szer kijuttatása az esti órákban ajánlott, adjuváns (pl. Wetcit) hozzáadásával. A
kijuttatáshoz használt víz optimális pH-ja 5.5-6.5. A lúgos kémhatás idő előtt aktiválja a hatóanyagot, ezért a hatás csökkenéséhez vezethet.

Vetőmagkeverékek

Dózis: 2,0-2,5 l/ha
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Előrejelzési eszközök

Rovarölő szerek

Vetőmagkeverékek

Adjuvánsok

Termésnövelő anyagok

Gombaölőszerek

Madex, Madex Pro®

14

Madex, Madex Pro szer az almamoly ellen

Hatóanyag: almamoly (Cydia pomonella) granulosis virus (CpGV)
Felhasználható: alma, körte, birs és dió ültetvényben az almamoly ellen
Dózis: 0,075-0,1 l/ha
A MADEX almamolyt megbetegítő vírus hatóanyagával a fiatal lárvákat gyorsan elpusztítja. Ezért
az időzítés fontos és a rajzó imágók megjelenésekor el kell kezdeni a védekezést. Aktív hőösszeg
számítással és almamoly csapdákkal történő megfigyelés alapján a kezeléseket megelőző
jelleggel, terméskötődés után célszerű időzíteni, majd 8-14 naponta ismételve, a gyümölcsök
éréséig javasolt folytatni. Ha a lárva kis mennyiségű hatóanyagot vesz fel, akkor is elpusztul a
bábozódás előtt.
A MADEX használatakor nem kell számolni szermaradékkal, a termék veszélytelen a hasznos
élő szervezetekre és az emberre, csak az almamoly ellen hat. A rovarölő szereknek ellenálló
almamoly populáció ellen is hatásos! Jól alkalmazható egyéb rovarölő szerek elleni rezisztencia
kialakulásának megakadályozására, ha a MADEX-et váltó kezelésekre használjuk.
Kiemelkedő tulajdonsága az esőállóság. Kijuttatás után lehullott 90 mm csapadék sem csökkenti
a hatását. A MADEX a nap UV sugaraira nem érzékeny, stabil hatása napsütéses időszakban
is kitart. Könnyen kezelhető és hűtőszekrényben tárolva hosszan eltartható! Kijuttatásakor a
permetléhez használt víz kémhatását 6,5 PH-ra állítsuk be! A Madex Pro az almamoly elleni
víruskészítmények legújabb generációja, új vírustörzset tartalmaz. Hatékony olyan molypopulációk
ellen is, amelyeknek lecsökkent az eddigi CpGV készítmények elleni érzékenysége.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírásszerű felhasználása esetén nem szükséges.
Tárolás: eredeti zárt csomagolásban szobahőmérsékleten 2 hónap, +5 °C-on
tárolva 2 évig,
-18 °C-on tárolva 6 évig tárolható. Fagyasztás lehetséges és a termék akkor is
megőrzi a hatását, de fagyasztott állapotban is folyékony marad.
A MADEX ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban is felhasználható.

A NATURALIS-L–ben lévő gomba párás, nedves körülmények között felszaporodik és a gazdaállat
testével érintkezve megfertőzi azt, majd a kártevő elpusztul.
A Beauveria bassiana rovarpatogén gomba élő konídiumai megtapadnak a kártevőn, majd
csírázásukkal áthatolnak a rovar testfelületén. A gombafonalak fejlődésével behálózzák a kártevő
testét és annak testnedveit használják fel saját fejlődésükhöz.
Ha megfelelőek a gomba szaporodásához a feltételek, akkor a NATURALIS-L hosszan tartó hatást
biztosít. Rezisztencia nem alakul ki használatakor. A betelepített, vagy természetes hasznos élő
szervezeteket megkíméli.
Amint az első molytetveket felfedezzük, frissen elkészített permetlé felhasználásával szükséges
védekezni, a megfelelő hatás érdekében, az esti órákban. A hatékonysághoz jó fedettséget kell a
permetlének elérni. Nedvesítőszer pl. WETCIT hozzáadása javíthatja a hatékonyságot.
Fungicidekkel nem juttatható ki egy tankkeverékben, és fungicidek nem alkalmazhatóak 48 órával
előtte és utána.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználásakor nem szükséges.
Tárolás: száraz, hűvös helyen, növényvédő szer raktárban
A NATURALIS L ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban is használható.

Termésnövelő anyagok
Adjuvánsok

Dózis: 0,75 – 1 l/ha

Vetőmagkeverékek

Felhasználható: paradicsomban, paprikában, tojásgyümölcsben molytetvek és kétfoltos
takácsatka ellen

Rovarölő szerek

Hatóanyag: Beauveria bassiana rovarparazita gomba

Előrejelzési eszközök

Biológiai rovarölő szer molytetvek és takácsatkák ellen

Gombaölőszerek

Naturalis-L
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Előrejelzési eszközök

Rovarölő szerek

Vetőmagkeverékek

Adjuvánsok

Termésnövelő anyagok

Gombaölőszerek

NeemAzal® -T/S

16

A kártevők táplálkozását blokkoló, vedlésgátló és
rovartermékenységet csökkentő hatású rovarölő szer

Hatóanyag: azadirachtin - A trópusi neem fa magjának kivonata.
Felhasználható: almában levélaknázó molyok, hajtatott paradicsomban üvegházi liszteske ellen, valamint vadgesztenyén a vadgesztenyelevél-aknázómoly ellen, közterületen is.
Dózis:
- alma: 3 l/ha 50 %-os gyümölcsméretig használható
- hajtatott paradicsom: 2,5 l/ha a termésfejlődés időszakáig használható
- vadgesztenye: 3 l/ha
A NEEM-AZAL hatását a helyileg felszívódó tulajdonságának köszönheti, hosszú hatástartammal. A rejtett életmódú kártevők ellen is jó eredményeket ér el. Kiváló rezisztencia törő tulajdonságát egyedi hatásmechanizmusa biztosítja.
A hasznos élő szervezetek közül a katicabogarakat, ragadozó atkákat, fürkészdarazsakat nem
károsítja. A ragadozó poloska lárvákra és a zengőlegyekre a NEEM-AZAL közepesen veszélyes!
A NEEM-AZALT ne keverjük más olajos készítménnyel! Fényre érzékeny termék, ezért ajánlott a
kora hajnali és a késő délutáni - esti permetezés!
Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban száraz, hűvös (5-15 °C) helyen, szabályos növényvédő szer
raktárban. 20 °C feletti tárolás során a készítmény hatóanyaga gyorsan bomlásnak indulhat, ami
rontja a készítmény hatékonyságát.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Hajtatott paradicsomban 1 nap,
Almában 0 nap.
A NEEM-AZAL ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban is használható.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs korlátozás.
Tárolás: száraz, hűvös helyen, növényvédő szer raktárban
A Novodor FC ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban is használható.

Termésnövelő anyagok
Adjuvánsok

A NOVODOR FC a burgonyabogár lárva belében aktiválódik, ahol a baktérium hatóanyag által
toxinok szabadulnak fel. A bélfalhoz kötődő toxinkristályok hatására a bélcsatorna perforálódik,
a lárva elpusztul. A lárvák nem azonnal pusztulnak el a kijuttatás után, de a táplálkozásuk a
hatóanyag felvételével azonnal leáll.
A készítmény fiatal (L1-L2) lárvák ellen hatékony, ezért a kezelést a lárvakelés kezdetén kell
elvégezni. Elhúzódó tojásrakás, ill. elhúzódó lárvakelés esetén a permetezést 7-10 nap múlva
ajánlatos megismételni. Ha az első védekezés a burgonya lombozat intenzív növekedési szakaszára esik, akkor az első nemzedék elleni védekezést ugyancsak ismételni szükséges.
A permetlé mennyiségét a kezelt lombozat nagyságától függően válasszuk meg! Permetezővíz
PH-ja 5.5-6.5 között legyen!
Használatakor tapadásfokozó készítmény (pl. Wetcit) hozzáadása javasolt!

Vetőmagkeverékek

Dózis: 4 l/ha

Rovarölő szerek

Hatóanyag: Bacillus thuringiensis var. tenebrionis
Felhasználható: burgonyában és paradicsomban a burgonyabogár fiatal lárvái ellen

Előrejelzési eszközök

Szelektív mikrobiológiai rovarölő szer a burgonyabogár lárvák ellen

Gombaölőszerek

Novodor FC
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Előrejelzési eszközök

Rovarölő szerek

Vetőmagkeverékek

Adjuvánsok

Termésnövelő anyagok

Gombaölőszerek

Piretro Natura*

18

Növényi eredetű, rövid élelmezés-egészségügyi várakozási idejű
rovarölő készítmény

Hatóanyag: Természetes piretrum kivonat
Felhasználható: szőlőben amerikai szőlőkabóca, almában bimbólikasztó bogár, bogyósgyümölcsűekben foltosszárnyú muslica, cseresznyében és meggyben gyümölcslegyek, dióban
nyugati dióburok-fúró légy ellen, kajsziban és szilvában molykártevők, levélbolha és levéltetvek
ellen.
Dózis: 0,75 l/ha
Az ökológiai gazdálkodásban szűk a felhasználható inszekticidek választéka. A
Piretro Natura számos olyan rovarfaj elleni védekezésben nyújt megoldást, amelyek ellen ma
nincs engedélyezett készítmény, vagy a meglévők hatékonysága nagy mértékben lecsökkent.
A Piretro Natura a mesterséges eredetű piperonil-butoxid helyett növény olaj alapú hatásfokozót tartalmaz. Gyors hatású, nem perzisztens, gyors lebomlású készítmény.
A Piretro Natura rövid élelmezés-egészségügyi várakozási idejével ideális megoldás a betakarítás előtt károsító rovarok elleni védekezésekre, mint cseresznyében és
meggyben a cseresznyelegyek (Rhagoletis cerasi és R. cingulata) és a foltosszárnyú
muslica (Drosophila suzukii) ellen.
Szőlőben kiváló hatású a zárlati károsító aranyszínű sárgaság fitoplazma vektora, az amerikai
szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) ellen.
Kajsziban és szilvában a molykártevők, levéltetvek és levélbolha ellen is használható.
A Piretro Natura jó hatékonyságú dióban a nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa)
ellen, valamint almában a bimbólikasztó bogár (Anthonomus pomorum) ellen.
Tárolás: száraz, jól szellőző, hűvös, de fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett,
sugárzó hőtől távoli, fedett helyen
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
szőlőben, cseresznyében, meggyben 7 nap, almában, kajsziban, szilvában és dióban 3 nap.
*Szükséghelyzeti engedéllyel, csak regisztrált biogazdálkodók

1,75-2,0 l/ha tűzelhalás: 2,25-3,0 l/ha

szőlő

virágzás előtt: 1,75 l/ha; virágzás után: 2,0 l/ha

zöldségfélék (paprika, paradicsom)

2,0-3,0 l/ha; 0,2 %

kabakosok

1,75-2,0 l/ha; 0,1-0,5 %

csonthéjasok, málna, héjas gyümölcsűek,
hüvelyesek, hagyma, burgonya, cukorrépa

1,75-2,0 l/ha

dísznövények, díszfák

1,75-2,0 l/ha; 0,3-0,5%

A CHAMPION 2FL a rendkívül kíméletes és kiemelkedően nagy hatékonyságú rézformuláció
a növényvédelemben. A CHAMPION 2 FL 480 g/ha kezelésenkénti rézmennyiség mellett teszi
lehetővé a hatékony védekezést, így többszöri felhasználás esetén is meg tudunk felelni a kijutatott
rézmennyiségre vonatkozó korlátozásoknak. Alacsony fitotoxicitás-kockázatú gombaölő szer,
amely apró kristályméretével nagyobb fajlagos felületen képes befedni a növényt. Egyenletes
rézion kibocsátásra képes, alacsony lémennyiséggel is kipermetezhető. A folyékony formulációnak
köszönhetően nem porzik, jól oldódik, nem csomósodik.
Tárolás: száraz, hűvös helyen, növényvédő szer raktárban

Termésnövelő anyagok
Adjuvánsok

Dózis

almástermésűek

Vetőmagkeverékek

Kultúra

Rovarölő szerek

Hatóanyag: rézhidroxid
Felhasználható: almástermésűek (baktériumos, gombás eredetű ágelhalás, egyéb gombabetegségek, kivéve lisztharmat), csonthéjasok (baktériumos, gombás eredetű ágelhalás levéllyukacsosodás, monilinia, apiognomónia, tafrinás levélfodrosodás), szőlő (peronoszpóra, orbánc),
málna (vesszőbetegségek), héjas gyümölcsűek (baktériumos és gombás betegségek, kivéve
lisztharmat), zöldségfélék (baktériumos betegségek, paradicsomvész), kabakosok (peronoszpóra, baktériumos betegség), hüvelyesek (baktériumos betegségek, fenésedés, peronoszpóra,
rozsdabetegségek, aszkohitás betegség), hagyma (peronoszpóra, baktériumos betegség), burgonya (burgonyavész, alternária), cukorrépa (cerkospórás, ramuláriás, fómás levélfoltosságok),
dísznövények (baktériumos betegségek, peronoszpóra, rozsdabetegségek)

Előrejelzési eszközök

folyékony, alacsony fémréz-tartalmú gombaölő permetező szer

Gombaölőszerek

Champion 2 FL

A CHAMPION 2 FL ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban is felhasználható
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Előrejelzési eszközök

Rovarölő szerek

Vetőmagkeverékek

Adjuvánsok

Termésnövelő anyagok

Gombaölőszerek

PREV-B2TM

20

Bórtartalmú lombtrágya

Hatóanyag: bór-etanolamin
Felhasználható: Zöldségnövények, gyümölcs és szőlő ültetvények bór hiányának megelőzésére, a hiánytünetek kezelésére, gyümölcskötődés fokozására a tenyészidőszak folyamán 3-10
alkalommal, 7-10 napos időközökben, a hiánytünetek erősségétől és a növények fejlettségétől
függően.
Dózis: 0,5-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben kijuttatva.
A bór élettani szerepe igen fontos, felvételének folyamatos biztosítása a növények számára nélkülözhetetlen. Ez a tápelem szerepet játszik a sejtfal stabilitás, így a kártevők és a kórokozókkal
szembeni ellenálló képesség fenntartásában. Elősegíti a virág és a termés kialakulását, kedvezően befolyásolja a vízháztartás alakulását. A PREV-B2 bór etanolamin tartalma a legoptimálisabban beépülő bórvegyület.
A termék vivőanyaga a narancsból származó terpén, amely nedvesítő, tapadásfokozó hatású,
ezáltal a permetlé terülését jelentősen javítja.
A permetlében 80 % hatóanyagú kénnel kombinálva erős dehidratáló hatású anyag, amely tulajdonsága révén gyorsítja a kezelt növények felszáradását, de a növény felületén jelen lévő kis
méretű, lágy kitinvázzal rendelkező kártevőket és a gombamicéliumokat is kiszárítja.
A PrevB2 a lágy kitinvázú kártevőkre gyakorolt hatásán kívül azonban, kíméli a ragadozó atkákat,
fejlett lárvaállapotú és kifejlett ragadozó poloskákat, fürkészdarazsakat, mézelő és poszméheket, katicabogarakat is.
Virágzásban nem használható!
Növényvédő szerekkel és levéltrágyákkal történő együttes kijuttatás esetén
célszerű előzetesen keverhetőségi próbát végezni. Nem keverhető 4 kg/hanál nagyobb mennyiségű kénnel, réz-szulfát tartalmú anyagokkal és olajokkal.
Tárolás: száraz, hűvös, de fagymentes, +25 °C alatti hőmérsékletű, közvetlen
napsugárzástól védett, fedett helyen.
A PREV-B2 ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban használható.

A TRANSFORMER a talaj és a mesterséges termesztő közegek víz és levegő háztartását javítja.
Hatására jelentősen csökken a rögösödés a talajban és javul a kapilláris szerkezet. A növények
jobb vízellátottsága mellett használatával javul a talaj tápanyag szolgáltató képessége. Az
egyenletesebb víz és levegőellátottságnak köszönhetően a talaj mikrobiológiai egyensúlya
helyreáll. A TRANSFORMER hatására jobb lesz a növényi kondíció és a stressztűrés, a növények
erősebb gyökereket fejlesztenek, javul a termésminőség.
Öntöző rendszeren keresztüli használata a csővezetékben megszünteti a lerakódásokat, így a
vezetéket nem kell külön kezelni.
Tárolás: száraz, jól szellőző, hűvös, de fagymentes, közvetlen napsugárzástól
védett, sugárzó hőtől és gyúlékony anyagoktól távoli, fedett helyen.

Termésnövelő anyagok
Adjuvánsok

Dózis és felhasználás módja:
-magról vetett növénykultúrák esetében vetés előtt 5 l/ha mennyiségben, 0,2 %-os töménységben
a talaj felszínére permetezve és bő vízzel talajba mosva,
- palántázott növénykultúrák esetében a palántázás után két héttel, majd két hét múlva
megismételve, 5 l/ha mennyiségben, 0,2 %-os töménységben a talaj felszínére permetezve és bő
vízzel a talajba mosva,
- szőlő- és gyümölcs ültetvények esetében tavasszal, majd két hét múlva megismételve 5 l/ha
mennyiségben, 0,2 %-os töménységben a talaj felszínére permetezve és bő vízzel a talajba mosva,
- szőlő- és gyümölcs ültetvények először történő kezelése esetében tavasszal, majd két hét múlva
megismételve 10 l/ha mennyiségben, 0,2 %-os töménységben a talaj felszínére permetezve és
bő vízzel a talajba mosva.

Vetőmagkeverékek

Felhasználható: valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a talaj kondíciójának a javítására

Rovarölő szerek

Hatóanyag: alkohol-etoxilát, növényi kivonat

Előrejelzési eszközök

talajkondícionáló készítmény

Gombaölőszerek

TRANSFORMERTM
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Előrejelzési eszközök

Rovarölő szerek

Vetőmagkeverékek

Adjuvánsok

Termésnövelő anyagok

Gombaölőszerek

VitiSan®

22

Növénykondicionáló, természetes ellenállóképesség növelő készítmény

Hatóanyag: kálium-hidrogén-karbonát
Felhasználható: Szőlő ültetvények kondíciójának javítására, a növények ellenálló képességének fokozására
Dózis: max. 15 kg/ha, legfeljebb 1,5 % töménységben
A kálium kulcsfontosságú szerepet tölt be a szőlő tápanyag-ellátásában. A könnyen felvehető kálium biztosításával, azaz a VITISAN többszöri használatával a növény ellenálló képessége
és stressz tűrése, különösen a szárazság tűrése fokozódik. A szőlőlevél és bogyófelszín lúgos
kémhatásának kialakításával akadályozza a betegségek megtelepedését. A növény kórokozókkal, elsősorban szőlő lisztharmattal és szőlő szürkerothadással szembeni ellenálló képessége
jelentősen felerősödik, a termés mennyisége nő és minősége javul.
Felhasználása preventíven, a vegetáció kezdetétől javasolt. A szőlő lisztharmat fertőzési nyomásának erősödésével jó kombinációs partnere a WETCIT. Szükség esetén 7-10 naponta javasolt a
kijuttatása, 500-800 l/ha permetlé mennyiséggel.
Fürtzáródás előtt, és a zsendülés után a szürkerothadás megelőzésében jó eredményeket érhetünk el a VITISAN használata mellett.
Bacillus thuringiensis hatóanyagú rovarölő szerekkel nem keverhető! Kénnel együtt kijuttatva
a kénkészítmény maximális dózisa 4 kg/ha legyen! Más növényvédő szerekkel és termésnövelő
anyagokkal történő együttes kijuttatása előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!
Tárolás: hűvös, de fagymentes, száraz, jól szellőző, fedett, savaktól mentes helyen
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 0 nap
A VITISAN ökológiai gazdálkodásban használható.

Tárolás: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, (4-10 °C), jól szellőző, fedett helyen.

Termésnövelő anyagok
Adjuvánsok

A PANORAMIX termékcsalád magcsávázásra higítás nélkül használható, fungiciddel és inszekticiddel csávázott magon is.
A PANORAMIX kezelés hatására javul a gyökérfejlődés intenzitása és a növényi kondíció. A szélsőséges időjárási körülményeket könnyebben átvészeli a kezelt növény. A termék hatására jobb
lesz a növény tápanyag hasznosító képessége, javulnak a termés mennyiségi és minőségi mutatói.
Az inszekticid és/vagy fungicid hatóanyagokkal kezelt mag tételre ki kell önteni a kimért PANORAMIXOT, majd alaposan el kell keverni. Nagyüzemi körülmények között erre a célra bármely
tiszta eszköz alkalmas, amely a mag sérülése nélkül képes átmozgatni a vetőmag tételt. A PANORAMIX-al kezelt magot a kezelés után rövid időn belül el kell vetni – lehetőleg a kezelés és
vetés között ne teljen el több idő, mint egy nap.

Vetőmagkeverékek

Felhasználható:
PANORAMIX Wheat
Kalászosok vetőmag kezelésére a vetés előtt, 4 ml/kg vetőmag mennyiségben
PANORAMIX Maize
Kukorica vetőmag kezelésére a vetés előtt, 2 ml/kg vetőmag mennyiségben.

Rovarölő szerek

Hatóanyag: mikroorganizmusok (Trichoderma harzianum, Bacillus megaterium, Bacillus amyloliquefaciens, Rhizophagus intraradices), kukoricaolaj, Ascophylum nodosum
algakivonat, huminsav, fulvósav különböző arányú keverékei

Előrejelzési eszközök

Mikrobiológiai termésnövelő anyag kukoricában és búzában,
vetőmag kezelésére

Gombaölőszerek

Panoramix
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Előrejelzési eszközök

Rovarölő szerek

Vetőmagkeverékek

Adjuvánsok

Termésnövelő anyagok

Gombaölőszerek

WETCITTM
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permetezőszer segédanyag, vízoldható koncentrátum

Hatóanyaga: alkohol-etoxilát
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban, gomba-, rovar-, és atkaölő szerekhez
adagolható tapadás és hatásfokozó
Dózis: 0,15-0,3 %
Kellemes narancs illatú, felhasználó barát, biológiai úton lebomló természetes adjuváns.
A készítmény természetes növényi kivonatok keverékét és biológiai úton lebomló nedvesítő
hatóanyagot tartalmaz. A WETCIT permetléhez adása hatékonyan csökkenti a permetlé felületi
feszültségét, ezáltal javítja a permetlé fedettséget és a permetcseppek terülését a kezelt
felületen. A termék elősegíti a permetlé bejutását és terülését a nehezen elérhető területeken,
kéregrepedésekben. A WETCIT javítja a növényvédő szerek hatékonyságát, benedvesíti a rovarok
viaszos külső kitinvázát, a víztaszító gombamicéliumokat és spórákat, bejuttatja a rovarölő szereket
a testmembránon át és a légzőnyílásokon keresztül a rovarok testébe. A levél újranedvesedésével
(pl. harmat) újra teríti a levélen lévő hatóanyagot, de nem hosszabbítja meg a növényvédő szerek
lebomlási idejét.
Magyarországon a WETCIT herbicidekkel kombinálva nem engedélyezett, ezért herbicidek
hatásfokozására nem használható! A WETCIT tankkeverékhez adása megelőzi a növényvédő
szerek maradékainak nem kívánatos kiválását a tartályban és a permetező berendezésben.
Megakadályozza a fúvókák eldugulását, ezzel is növelve a kezelés hatékonyságát. Korompenész
és mézharmat lemosására is eredményesen alkalmazható!
A WETCIT 80 %-os hatóanyagú kén mellé adagolva a gombamicéliumokon dehidratáló hatást ér el.
Kerüljük a WETCIT alkalmazását kéntartalmú készítménnyel kombinálva magas hőmérséklet
esetén. Ne alkalmazzuk a WETCIT-et réztartalmú szerekkel tankkeverékben
virágzás alatt, vagy bármely más rézre érzékeny fenológiai stádiumban,
továbbá, ha a permetlé pH-ja alacsonyabb 7-nél. Ugyanakkor a Wetcit az ásványi
olajszármazékokkal szemben nem zárja el a növény légzőnyílásait, így azokkal
ellentétben sokkal kisebb a fitotoxikusság kockázata!
Tárolás: száraz, hűvös helyen, növényvédő szer raktárban
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 0 nap
A WETCIT ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban is használható!

Ecovin 2.0

Adjuvánsok

Több kísérlet igazolta már, hogy a szőlő számára legideálisabb sorközművelési eljárás a
takarónövényzet telepítése. Védi a területet az eróziótól, ugyanakkor lazítja és stabilizálja a talajt.
Az ECOVIN 2.0 nem csak a talajt védi a kiszáradástól, de a pillangós fajösszetétel miatt nitrogénnel
dúsítja a talajt és ezzel tápanyagot szolgáltat a szőlőnek, elősegíti a gazdag talajélet kialakulását.
Biztosítja a művelő járművek könnyebb haladását a csapadékos időszakban is.
ECOVIN 2.0 vetésével nő a terület növényi összetételének fajgazdagsága és helyreáll az ökológiai
egyensúly, visszaszorulnak a káros évelő gyomok. A sorköztakarással a hasznos élő szervezetek
felszaporodásának életterét is biztosítjuk.
A megfelelő időben elvégzett kaszálással (csapadéktól és a növényi magasságtól függően) több
évig fenntartható sorköztakaró növényzetet hozhatunk létre.

Vetőmagkeverékek

Vetésidő: március, április, esetleg szeptember

Rovarölő szerek

Összetétele: Baltacim, Fehérhere, Komlós lucerna, Bíborhere, Tarka koronafürt, Szarvaskerep,
Bükköny, Nyúlszapuka, Facélia, Pohánka, Lándzsás útifű, Magvas gomborka, Murok

Előrejelzési eszközök

Vetőmagnorma: 40 kg/ha, minden második sor esetén 20 kg/ha

Termésnövelő anyagok

Gombaölőszerek

Vetőmagkeverék szőlő sorköztakarására
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Előrejelzési eszközök

Rovarölő szerek

Vetőmagkeverékek

Adjuvánsok

Termésnövelő anyagok

Gombaölőszerek

Dianem
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Fonálféreg makroszervezet.

Hatóanyag: Heterorhabditis bacteriophora
Felhasználható: kukoricában és csemege kukoricában amerikai kukoricabogár (Diabrotica
virgifera var. virgifera lárvák ellen
Dózis: 2 milliárd fonálféreg/ha (4 db 500 milliós csomag) 200-400 l/ha permetlével kijuttatva
A DIANEM fonálféreg betelepítést a kukorica vetésével egy időben, egy alkalommal kell elvégezni, a permetlét közvetlenül a magágyba juttatva.
A permetlé elkészítése során a törzsoldathoz 2 db (500 milliós) csomag teljes tartalmát 15-20
°C-os, 10 liter mennyiségű vízben kell feloldani, majd azt az előkészített, megfelelő mennyiségű
vizet tartalmazó tankba kell önteni folyamatos keverés biztosítása mellett. A permetlevet elkészítés után azonnal ki kell permetezni a folyamatos keverést biztosítva, hogy a fonálférgeknek
kellő mennyiségű oxigén álljon rendelkezésre. Keverés biztosítása nélkül azok néhány órán belül elpusztulnának!
A dugulást és a fonálférgek mechanikai sérülését elkerülendő a kijuttatás előtt távolítsuk el a
permetezőgép összes szűrőjét, maximum 10 bar nyomást alkalmazzunk, és a szórófej nyílása
legalább 0,8 mm legyen.
A DIANEM tankkeverékben számos kémiai és biológiai növényvédő szerrel és műtrágyával keverhető. Csak néhány rovarölő szernek van negatív hatása, ezek esetében kijuttatásuk a DIANEM
alkalmazását megelőzően 3 nappal, vagy azt követően 2 héttel később történjen.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Tárolás: Napfénytől védett, 50-90%-os páratartalmú, jól szellőző, hűvös (+4 - +12 °C) helyen,
növényvédő szerektől elkülönítetten kell tárolni, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb
6 hétig.

Tárolás: 4-12 °C-on legfeljebb 6 hétig
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti
felhasználásakor nincs korlátozás
A NEMASTAR ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban is
használható!

Termésnövelő anyagok
Adjuvánsok
Vetőmagkeverékek

Dózis: 50 millió db/100 m2; Permetlé: min. 10 l/100 m2
A NEMASTAR olyan fonálféreg készítmény, amely a talajban élő célkártevőt rövid időn belül megtalálja
és a fonálféreggel szimbiózisban élő baktériumokkal közösen elpusztítják. Felszaporodnak a
kártevő testében és megfelelő körülmények között újabb gazdaállatot keresnek. Ezzel a jelen lévő
célkártevőket gyorsan elpusztítják. Mindez azonban csak akkor teljesül, ha a megfelelő időben és
talajhőmérséklet mellett nedvesen tartjuk a talajt és a kijuttatás az esti órákban a nap UV sugaraitól
védve történik.
A betelepítést az első kártevők megjelenésekor kell megkezdeni és a fertőzés mértékétől függően
kell ismételni. A kezelendő közeg mindig legyen nedves, de ne álljon rajta a víz!
A kifejlett vakondtücsök elleni kezelést érdemes még a peterakási időszak előtt, a talajhőmérséklettől
függően (minimum 12 °C – maximum 30 °C) legkésőbb május végéig elvégezni, de szükség esetén
szeptember végéig használható.
A permetlé előkészítése során a csomag teljes tartalmát 15-20 °C-os vízbe kell beleoldani és beöntözni
1 l/m2 mennyiséggel. Permetező gép használatakor a szűrőket távolítsuk el és maximum 5 bar
nyomás mellett, 1 mm-es szórófejjel dolgozzunk! A bekevert készítményt 4 óránál hosszabb időn
keresztül ne tároljuk! A kezelést követően 3 héten keresztül öntözzünk-tartsuk nedvesen a talajt!
A vetési bagolylepke hernyója ellen a NEMASTARt május-június és szeptember-október hónapokban
permetezéssel vagy beöntözéssel kell az esti vagy felhős időszakban kijuttatni a vakondtücsök elleni
védekezéshez hasonlóan. Gyepterületen, legelőn a készítményt a lószúnyog lárvák ellen szeptemberoktóber hónapokban a vakondtücsök elleni védekezéshez hasonlóan kell előkészíteni és a talajra
kijuttatni.

Rovarölő szerek

Hatóanyag: Steinernema carpocapsae fonálféreg, amely a talajban élő fejlett lótücsök lárvát és
imágót, a vetési bagolylepke és más talajlakó lepkehernyót és a lószúnyog lárváit támadja meg.
Felhasználható: Valamennyi szabadföldi és hajtatott zöldségnövényben, dísznövényben, gyepen,
legelőn vakondtücsök (Gryllotalpa gryllotalpa) és vetési bagolylepke (Agrotis segetum) ellen, valamint
gyepen és legelőn lószúnyog (Tipula paludosa) ellen.

Előrejelzési eszközök

Biológiai rovarölő szer - makroszervezet

Gombaölőszerek

Nemastar®
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Rovarölő szerek

Vetőmagkeverékek

Adjuvánsok

Termésnövelő anyagok

Gombaölőszerek

Nematop®
Biológiai rovarölő szer - makroszervezet

Hatóanyag: Heterorhabditis bacteriophora fonálféreg, amely a károsító rovarlárva és báb testében
szaporodva fejti ki hatását
Felhasználható: dísznövények talajában barázdáshátú vincellérbogár ellen
Dózis: 1 tasak/m² azaz 500.000 db fonálféreg/m2
A 0,5-0,9 mm hosszú fonálférgek a talajban csak a gazdaszervezetet, azaz a károsító lárvát vagy
bábot megfertőzve szaporodnak. A fonálférgek baktériumokkal szimbiózisban élnek, amelyek
segíthetik a rovarölő hatást.
A NEMATOP 12 °C feletti talajhőmérsékleten, nedves talajon használható eredményesen.
A védekezést a fiatal lárvák észlelésekor kell elkezdeni. A permetlé előkészítése során a csomag
teljes tartalmát 15-20 °C-os vízbe kell beleoldani. Az öntözőkannával, vagy öntözőrendszerrel
a szűrők eltávolítása után min. 10 l/100 m² oldatot kell a területre kiöntözni vagy kipermetezni.
Permetező gép használatakor maximum 5 bar nyomás mellett, 1 mm-es szórófejjel dolgozzunk!
A bekevert készítményt 4 óránál hosszabb időn keresztül ne tároljuk! A kezelést követően 3 héten
keresztül öntözzünk-tartsuk nedvesen a talajt!
A NEMATOP UV érzékeny, ezért célszerű az esti órákban végezni a kijuttatást.
A rovarpatogén fonálféreg a talajban használt rovarölő szerek némelyikére érzékeny lehet, ezért
az inszekticid használat előtt min. 3 nappal vagy utána 2 héttel használjuk csak NEMATOP-ot.
A károsító lárvák, bábok jelenlétekor, megfelelően nedves körülmények között és optimális
talajhőmérséklet mellett, a kártevő pusztulása 1 héten belül elkezdődik.

Előrejelzési eszközök

Tárolása: Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen 4-12 °C között legfeljebb 6 hétig.
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Termésnövelő anyagok
Adjuvánsok
Vetőmagkeverékek

A tojásparazita fémfürkészek a TRICHOPLUS kapszulákból az arra kialakított nyíláson keresztül
repülnek ki a kifejlődésük után. A kirepülés után a kártevő lepkék tojásait keresik és azok burkát átfúrva
saját tojásaikat helyezik el benne. Az ott kikelő lárvák felélik a kártevő tojásait, amivel megakadályozzák
a kártevő lárva kikelését.
A TRICHOPLUS–ban kihelyezett fémfürkészek a rejtett életmódú kártevők ellen is hatékonyak, könnyen
megtalálják gazdaszervezeteiket a tojásokat. A többszöri növényvédő szeres védekezés helyett a
kapszulákat kell csak kihelyezni, amely a rovarölő szerre kialakult esetleges rovarrezisztencia esetén
is jól működik!
A betelepítést az első kártevők megjelenésekor kell megkezdeni és a fertőzés mértékétől függően
kell ismételni. Az imágók kb. 15-20 nap alatt hagyják el a polisztirol kapszulát, ezért legalább három
hétig hagyjuk a kapszulákat a növényeken! A parazitoidokat tartalmazó kapszulákat a lepke nemzedék
rajzáskezdetekor egyenletes elosztásban, vagy a kártevő gócpontjaiban a termékhez mellékelt
papírakasztó segítségével a növények szárára akasztva, vagy más módon rögzítve kell kihelyezni. A
kapszulák talajra kerülését el kell kerülni! Erős, elhúzódó kártevő rajzás esetén a TRICHOPLUS-t
7-10 naponta legalább 2-4 alkalommal szükséges kihelyezni. Kisebb fertőzés esetén elegendő az
alacsonyabb egyedszámú kihelyezés.
A fürkészek egyes rovarölő szerekre nagyon érzékenyek, ezért a telepítésnél figyelembe kell
venni a rovarölő szeres kezelések hatástartamát. A fürkészdarazsak kihelyezését követő 25. napig
káros a növényvédő szerek kijuttatása, továbbá 4-5 napon
belül végrehajtott esőztető öntözés a biológiai védekezés
eredményességét jelentősen csökkentheti.
Tárolás: A kiszállítás után rövid időn belül el kell végezni a
kihelyezést. Közvetlenül a kirakás előtt a kapszulákat tartsuk
hűtőszekrényben (5-10 °C-on)!
A TRICHOPLUS ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban is
használható!

Rovarölő szerek

Hatóanyag: Trichogramma pintoi és Trichogramma evanescens fürkészdarazsak különböző
fejlődési alakjai
Felhasználható: Kukoricában kukoricamoly és gyapottok-bagolylepke ellen; hajtatott és szabadföldi
paprikában, paradicsomban, babban, borsóban, valamint káposztafélékben bagolylepkék tojásai ellen
Dózis: nemzedékenként 2-4 kihelyezés javasolt!
kukoricában: 100 db kapszula/ha;
hajtatott és szabadföldi paprikában, paradicsomban: 100 – 150 db kapszula/ha
babban, borsóban, valamint káposztafélékben: 100 db kapszula/ha

Előrejelzési eszközök

Tojásparazita fürkészdarázs kártevő lepkék tojásai ellen

Gombaölőszerek

Trichoplus®
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Színcsapdák és feromoncsapdák

30

A rovarfogó lapokon, színcsapdákon alkalmazott színek; a sárga, kék, erősen vonzzák a kártevők
röpképes alakjait. A színes lapok, levegőn nem száradó ragasztó anyaggal bevonva, előrejelzésre
és a kártevők gyérítésére alkalmas csapdaként használhatóak.
A fogólapok sűrűségét a kihelyezés célja határozza meg:
Előrejelzésre: 1 lap/ 10-100 m2
Kártevő gyérítésre: 1 lap/2-4 m2
A fogólapokat az elszennyeződés mértékétől függő időszakonként cserélni szükséges! A
fogólapokat a károsítók legjellemzőbb repülési és/vagy károsítási magasságában kell kihelyezni.
Sárga színcsapda:
Levéltetvek, üvegházi molytetvek, tőzeglegyek,
levélaknázó legyek, gubacsszúnyogok, földibolhák, fénybogarak,
ormányosbogarak, amerikai kukoricabogár fogására
alkalmasak.
Kék színcsapda:
Nyugati virágtripsz fogására alkalmas
Deltastop feromoncsapdák:
Kiválóan alkalmasak a kártevők előrejelzésére és gyérítésére
A feromoncsapdák gazdaságosak, mert a csapdatest és a feromon kapszula
külön megvásárolható! A csapdatestet akár több éven át is használhatjuk. A
feromon kapszulát Magyarországon átlagos időjárási körülmények mellett
3 hetente javasolt cserélni!
Kereskedelmi forgalomban kapható Deltastop feromoncsapdák:
• Almamoly
• Almailonca
• Keleti gyümölcsmoly
• Szilvamoly
• Tarka szőlőmoly
• Nyerges szőlőmoly
• Vadgesztenye-aknázómoly
• Paradicsom aknázómoly
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Előrejelzési eszközök

Rovarölő szerek

Vetőmagkeverékek

Adjuvánsok

Termésnövelő anyagok

Gombaölőszerek

Madex / Madex Pro

Naturalis-L

Foray 76B

Dipel DF

Termésnövelő anyagok

NeemAzal T/S

Gombaölőszerek

Keverhetőség

NeemAzal T/S
Dipel DF

Adjuvánsok

Foray 76B
Naturalis-L

Vetőmagkeverékek

Madex / Madex Pro
Novodor
Káli-szappan

Rovarölő szerek

Vitisan
Prev-B2
Wetcit

Előrejelzési eszközök

80 % hatóanyagú
kén

Champion 2 FL
A készítmények keverhetőek egymással (javaslat szerinti tankkeverék elkészítése esetén)

*

32

A készítmények keverésének nincs értelme
A készítmények nem keverhetőek, vagy keverékük fitotoxikus hatású
Magas hőmérsékleten a tankkeverékben a Prev-B2 koncentrációja max. 0,1 % lehet.

< 4 kg/ha; *

< 4 kg/ha; *
*

< 4 kg/ha

< 4 kg/ha

*
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Champion 2 FL

80 % hatóanyagú kén

Wetcit

Prev-B2

Vitisan

Káli-szappan

Novodor

Biocont készítmények alkalmazása szőlőben

károsító,
felhasználási
alkalom

Termék

Dózis

Wetcit + 80% Wetcit: 0,3 %
levélatkák,
takácsatkák hatóanyagú + 3 kg/ha kén
kén

szolomolyok

Isonet L
plus
Dipel DF

peronoszpóra,
orbánc

Champion 2
FL®

kondicioVitiSan
nálás és
ellenálló
képesség
növelés
ellenállókéVitiSan
pesség
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kihelyezés

500
diszpen./ha
1 kg/ha

1,75-2 l

3 - 10 kg/ha

3-6 k

+ PREV-B2
3-15 kg/ha

tápanyag

PREV-B2

(0,15-0,3
%)

segéd
anyag

WETCIT

(0,15-0,3
%)

Víz és
tápanyagellátás

5 l/ha,
Transformer® max 0,2%

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

kg/ha

2 / WETCIT

teljes szezonban folyamatos védelem

6-10 kg/ha

10-15 kg/ha

+ PREV-B2 / WETCIT

+ PREV-B2 / WETCIT

+ WETCIT
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Az alma szermaradék mentes növényvédelmi

Kártevő

Termék

Baktériumos és
gombás betegségek
(kivéve lisztharmat)

Champion 2 FL®

Tél végi lemosó
permetezés

WETCIT
+ Champion 2 FL,
kén

Kártevő atkák

WETCIT, 80 %-os
hatóanyagú kén

Sodrómolyok

Rügyfakadás

BBCH 0-53

Egérfüles állapot
BBCH 54

Pirosbimbós állapot

BBCH 59

DiPel DF
Isomate CLR

Aknázómolyok

Neem Azal T/S

Levéltetvek
(hatásfokozás)

WETCIT

Téliaraszoló és egyéb
lombrágó hernyók

DiPel DF

Almamoly

Madex, Madex Pro
Isomate CLR,
Isomate C TT

Nedvesítő szer,
hatásfokozó

WETCIT

Víz és
tápanyagellátás

Transformer®

páro

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
hazaiés nemzetközi tapasztalatok alapján.
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Virágzás kezdete

BBCH 65

Mogyoró nagyság

Zölddió nagyság

Gyümölcs növekedés

Gyümölcsérés

BBCH 71

BBCH 74

BBCH 75

BBCH 87

VitiSan + PREV-B2 / WETCIT*

Kontakt kiszárító hatás.
korai alkalmazás az áttelelő lárvák ellen, majd a fiatal lárvák ellen alkalmazandó

ologtató diszpenzereket a szezon elején, a molyrajzás kezdete előtt kell kihelyezni

n.

a tömeges aknázómoly lárvakelésekkor alkalmazandó, felszívódó hatóanyag
kontakt kiszárító hatás
0,3%-os koncentrációban
alkalmazás tömeges lárvakeléskor
az L1 fiatal lárvák ellen alkalmazandó nemzedékenként 2-4 alkalommal,
6-10 napos intervallumokban
párologtató diszpenzereket a szezon elején, a molyrajzás kezdete előtt kell kihelyezni

Prev-B2-vel nem keverhető!
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Munkatársaink
Területi képviselők, Szaktanácsadók:
Tarcza Tamás
Vezető szaktanácsadó
+36 20 / 575 7281
tarczat@biocont.hu

Németh Attila
Szaktanácsadó
+36 20 / 411 0781
nemetha@biocont.hu

Jakab Mariann
Szaktanácsadó
+36 20 / 454 3922
jakabm@biocont.hu

Péter Zoltán
Szaktanácsadó
+36 20 / 525 0101
peterz@biocont.hu

Vizi Bernadett
Szaktanácsadó
+36 20 / 958 2040
vizib@biocont.hu

Markóné Dr. Nagy Krisztina
Fejlesztőmérnök
nagyk@biocont.hu

Iroda,Ügyintézés:
Tóth Enikő
Irodavezető
Ügyvezető asszisztens
+36 20/ 375 2207
tothe@biocont.hu
office@biocont.hu

Najat Attila
Ügyvezető
najata@biocont.hu

38

Szabó Zsolt
Telephelyvezető
Raktárfelelős
+36 20/ 341 8549
szabozs@biocont.hu

Jegyzetek
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