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Szôlô és gyümölcs ültetvények gyomirtása

A hosszú élettartamú, álló kultúrákban a mechanikai
 gyom  irtás mellett a gyomirtó szerek használata sem  nél -
kü lözhetô. A szôlô és gyümölcs ültetvények vegyszeres
 gyomirtásánál azonban  egy szerre kell  figye  lemmel len -
nünk a kultúrnövény és a gyom növények érzékeny  fejlô -
dési szaka szaira. Mivel a szôlôtôkék és a gyümölcsfák
lombhullástól rügyfakadásig kevésbé érzékenyek a
 gyom  irtó szerekkel szemben, célszerû ebben az  idô szak -
ban elvégezni a  gyomok elleni vegyszeres védekezést.

A sorkezelés nemcsak szertakarékos, ha nem egyben kör-
nye   zet kímélô megoldás is. Így az ültevények gyom men -
tesítése érde ké ben rendszerint csak a sorokat per  metez-
zük, a sorközöket többnyire mechanikai úton gyomirtjuk
vagy kaszáljuk. 

A glifozát izopropilamin sóját 486 g/l tö mény ségben tar-
talmazó Amega készítmény totális hatású gyomirtó szer.
Hatóanyaga a  gyomok levelén keresztül szívódik fel, majd
a nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut
a földalatti részekbe (pl. tarackokba, rizómákba) is, azok
pusztulását okozva. Hatékonyan irtja nemcsak a magról
kelô, hanem az évelô egy- és kétszikû  gyomokat is. 

Dózisa magról kelô egy- és kétszikû  gyom növények ellen
2,0–3,0 l/ha, évelô egy- és kétszikûek ellen 4,0–6,0 l/ha.
Az évelô  gyomnövények ellen azok intenzív növe ke dése

 idején, vagy a tartalék tápanyagok elraktározásának
idôszakában kell kijuttatni. A per metléhez adagolt  
5 kg/ha ammó nium-nitrát mûtrágya a hatást fokozza.

A készítmény 3 évesnél idôsebb szôlô és gyümölcs ül-
tetvényekben alkalmazható. A kezelést célszerû a szüret
után, ôsszel, illet ve a hajtásnövekedés kezdetéig, ta -
vasszal elvégezni. 

A munka során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a zöld
növényi részekre (hajtások, levelek) ne kerüljön.



Két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer.
A Kyleo a glifozát és a  2,4-D hatóanyagok gyári kom-
binációja, amely különleges adalékanyagának köszön-
hetôen több mint a hatóanyagok egyszerû keveréke. 

Az innovatív készítmény hatása az évelô kétszikû gyomok
ellen lényegesen gyorsabb a tisztán glifozát hatóanyagú
termékekhez viszonyítva. A szerben alkalmazott adjuváns
kizárja a két eltérô hatóanyag antagonizmusát, így
látványosan gyors és tartós gyomirtó hatást lehet vele
elérni az egynyári és évelô gyomok mindegyike ellen. 

A két hatóanyag tankkeverékben történô alkalmazásához
képest a Kyleo használata egyben kényelmes is. 

A Kyleo 3 évesnél idôsebb almatermésû (alma, körte, birs)
és csonthéjas (ôszibarack,  kaj szi, meggy, cseresznye,
szilva, ringló) ültetvényekben alkalmazható. A kezelést a
gyü mölcs szüret után ôsszel, vagy tavasszal a rügypat-
tanás kezdetéig javasolt elvégezni. A Kyleo dózisa 3,0–
5,0 l/ha, melynek kijuttatásához 250–300 l/ha permetlé
szükséges. 

A megbízható MCPA hatóanyag egy jól ismert márka -
névvel rendelkezô készítményben. A Mecomorn 750 SL
gyomirtó szer költségtakarékos megoldás a magról kelô
és évelô kétszikû gyomok ellen. Elsôsorban a mezei acat-
tal és aprószulákkal fertôzött területekre ajánljuk, mivel a
gyom nö vé nyek be felszívódva azok földalatti részeihez is
eljut.

Dózisa a magról kelô és évelô kétszikû  gyom növények
ellen 0,8–1,0 l/ha.

A készítmény 4 évesnél idôsebb szôlô és gyümölcs ül-
tetvényekben alkalmazható. Szôlôben a bogyók borsó
nagyságú fej lettsége után, gyümölcsösben a virágzás
elôtt, vagy a mogyoró nagyságú gyümölcs megjelenése
után lehet permetezni, durva csep pek kel (300–400
mikron) kijuttatva. 

A munka során ügyelni kell arra, hogy a permet lé a zöld
növényi részekre (hajtások, levelek) ne kerüljön. A gyom -
irtó szer csak sor ke zelésre használható.

„Közismert tény, hogy ha ezt a gyári kombinációt valaki
egy önálló glifozát-só és egy 2,4-D só keverékébôl,
tankmixben állítja elô, akkor kellemetlen tapasz talatokra
tehet szert, különösen, ha ráadásul kemény vizet használ
a permetlé készítéséhez. Kristályosodások, kiválások
kelet keznek a tartályban, dugulások a szórókeretnél, jól
észlelhetôen csökken a glifozát egyszikûek  elleni hatása,
és a 2,4-D sónál bekövetkezô kationcserék miatt romlik
a ha tó anyag növénybe történô felszívódása, bejutása és
ezen keresztül a szé les levelûek elleni gyomirtó hatás is.
Oldódási, kijuttatási problémák és antagonizmus miatti
csökkent hatékonyság jelentkezik. A két hatóanyag telje -
sen más jellegû oldó dást, eltérô kémhatású és Ca-, Mg-,
K-sók nagy mennyiségétôl lehetôleg mentes permetlé
közeget kíván, amit „házilag” szinte lehetetlen megva -
lósítani. A gyári kombinációban viszont a megfelelô se -
gédanyagoknak és a kókuszolajnak köszönhetôen gátolt
a sók káros kicserélôdése, ezáltal sokkal haté konyabb lett.

A két ha tó anyag szinergizmusban ké pes  dol goz ni,
javítva ezzel az olyan nehezen irtható gyomok elleni
hatást is, mint például a folyondár szulák.”
Benécsné Dr. Bárdi Gabriella, 2007-ben „Az év növény-
orvosa”

Szakértôk mondták…



Védekezés a szôlô gombabetegségei ellen

A csapadékos évek velejárója a szôlôperonoszpóra,
amely a levelek és a fürtök károsításával akár teljes ter-
mésveszteséget is okozhat. Már egészen korán, május
közepétôl fertôzheti a szôlô zöld részeit. A fürtök zsen -
dü lésükig, a levelek egészen a vege táció végéig fo gé -
konyak a betegséggel szemben.  

A kórokozó kártétele a virágzás és bogyókötôdés idô -
szakában lehet a legsúlyosabb, ezért a védekezéseket
ilyenkor megelôzô jelleggel szükséges elvégezni. Késôbb
a bo gyók már egyre kevésbé fogékonyak, azonban a
késôi fürtfertôzés és a  levél fertôzés ellen tovább kell foly-
tatni a per metezést egészen a zsen dülésig. Ebben az
idôszakban a termés minôsége és a vesszôk beérése
lehet a tét. 

A szôlôorbánc általában hegyvidéki szôlôkben fellépô
be tegség. Fertôzése mindig az alsó leveleken erôtelje-
sebb, ahol az erek által határolt szabálytalan alakú
foltokról ismerhetjük fel. Gazdasági kárt a tôke felko -
paszo dásával okoz.

Az orbánc gyakran még a peronoszpóra elôtt megje-
lenik. A védekezést ezért a szôlô 3–4 leveles álla po -
tában célszerû megkezdeni, amit peronoszpóra elleni
szerekkel végezhetünk.

A lisztharmat már a virágzás elôtt fertôzheti a leveleket,
késôbb pedig a fürtökre is átterjedhet. Súlyos fertôzése
teljes termésveszteséggel járhat. Amennyiben a betegség
korán felszaporodik a lombozaton, a fürtökre átterjedô
kórokozót már nagyon nehéz megállítani. 

Éppen ezért fontos, hogy akkor is védekezzünk ellene,
ha a száraz idôjárás miatt más gombabetegség ellen a

korai vé dekezés esetleg nem indokolt. A permetezést
már a szôlô 4–6 leveles állapotában célszerû megkez-
deni. 

A szürkepenész virágzáskor és az érés során okozhat
 jelentôs gazdasági kárt. Csapadékos nyarakon a zöld
bogyók rot ha dása is gyakori. A fertôzést elôsegítik a jég -
ve rés, viharkár vagy molykártétel során keletkezô apró
sérülések, mivel a kórokozó a sebzéseken keresztül köny -
nyen bejut a növénybe.

A szürkepenész elleni védelemnek tehát a molyok elleni
véde kezés is részét képezi, de a védelem alapja a spe -
ci á lis botriticidek használata a virágzás végén és fürtzá -
ró dás elôtt. A réz hatóanyagú szerek fürtzáródás utáni
alkalmazása kedvezôen befolyásolja a szürkepenész el-
leni védekezések eredmé nyes ségét is. 

Szôlôperonoszpóra Szôlôorbánc

Lisztharmat Szürkepenész



Védekezés az almatermésûek betegségei ellen

Az almatermésûek baktériumos és gombás eredetû ágel-
halása ellen tavaszi és ôszi lemosó permetezésekkel
védekezhetünk. Erre a célra jól beváltak a réz ható -
anyagú szerek. 

Az almatermésûek tûzelhalás betegségét az Erwinia
amylovora nevû baktérium okozza. A betegség hajtás -
száradással járó tü ne teirôl kapta nevét, melyek a tûz
okozta perzseléshez hasonlítanak. Látványos tünete a
„pász  tor botszerûen” meghajló haj tás vég, rajta a meg-
barnult, elszáradt levelekkel. A kórokozó a virágon  
ke resz tül fertôz, amihez egy kevés csapadék, akár a har-
 mat is  elegen dô számára. A hajtások belsô szöveteibe ju-
tott bak té rium kontakthatású növényvédô szerekkel már
nem érhetô el. 

Virágzás elôtt vagy után, réztartalmú készítményekkel
per metezzünk, amikor a növény fejlôdési állapota ezt
meg engedi. Fontos, hogy a vegyszeres védekezést kom-
bi náljuk a mecha ni kaival, és az elhalt, elfeketedett virág -
za tokat, pásztorbotszerûen meghajlott hajtásokat,
fertôzött ágrészeket idôben eltávolítsuk, valamint a met-
szôollót fertôt lenítsük.

Az alma minôségét és a termesztés eredményességét
veszélyeztetô betegségek közül a varasodás kiemelkedik
hazánkban.  Így a védekezés is fôként ennek a beteg -
ség nek az elhárítására irányul. A kórokozó gomba kora

tavasztól egészen a szedésig fertôzhet. A varasodás a
 le ve lek foltosodását, a foltok elhalását okozza. A fer-
tôzött virágok lehullnak. A gyümölcsökön megjelenô
apró foltok elparásodnak, berepedeznek, majd a termés
egy része idô elôtt lehullik. A lombvesztés és gyümölcs -
hullás meg viseli a fákat, így azok kevésbé tudnak ellen -
állni a többi károsító és az idôjárás okozta stressz
hatásainak.

Mivel a fertôzésre leginkább a fiatal levelek és  gyümöl -
csök érzékenyek, a védekezést is a korai fejlôdési sza-
kaszra kell össz pontosítani. A permetezéseket megelôzô
jelleggel, réz ható anya gú szerrel, rügyfakadástól zöld-
bimbós állapot végéig célsze rû elvégezni, majd fel-
szívódó hatásmódú szerekre kell váltani. Ké sôbb, a
vegetáció máso dik felében visszatérhetünk a kontakt -
szerek re. Így a termés viaszosodását követôen, a rézér zé -
keny s é g figyelembe vételével újra használhatunk
rézkészítményeket is. 

Tûzelhalás Varasodás



Védekezés a csonthéjasok betegségei ellen

A csonthéjasok baktériumos és gombás eredetû ágel-
halása ellen tavaszi és ôszi lemosó permetezésekkel
védekezhetünk. Erre a célra jól beváltak a réz ható -
anyagú szerek.

A csonthéjasok legsúlyosabb betegsége a monília, amely
a meggy és a kajszi mellett a cseresznyét, a szilvát és
az ôszi  barackot is megtámadja. Ha a meggy és a kaj szi
virág  zása idején hûvös, csapadékos az idô, a kórokozó
teljes virágpusztulást okozhat. A gomba a virágok mel-
lett a hajtásokat és a  gyümöl csöt is fertôzi. Viharkár,
jégverés vagy rovarkártétel segíti a terj e  dését, mivel
ilyenkor a  seb zéseken keresztül könnyen bejut a nö vény -
be.

A monília elleni védelemnek tehát a rovarkártevôk elleni
véde kezés is részét képezi, de a védelem alapja a gom-
baölô szerek rendszeres, megelôzô jellegû használata.
A fertôzô anyag men nyi  ségét a fák tél végi, rezes lemo -
sásával csökkenthetjük. Réz hatóanyagú szereket  ôszi -
ba rack ban rügypattanásig, kajsziban a pirosbimbós
álla po tig használhatunk. Késôbb, a csonthéjasok virág -
zásának kezdetén, fôvirágzásban, majd – hûvös, csapa -
dé kos idô já rás esetén – sziromhulláskor permetezve,
felszívódó hatásmódú szerrel védhetjük meg a fákat. 

A tafrina hûvös, csapadékos idôben támad. A levélfod -
rosodás tüneteinek megjelenését ilyenkor csak megelôzô
jelleggel, többször ismételt permetezéssel kerülhetjük el. 
A fertôzô anyag  mennyiségét a fák tél végi, rezes lemo-
 sásával csökkenthetjük. Réz hatóanyagú szereket ôszi -
barackban csak rügypattanásig hasz nálhatunk. Rügy -

pattanástól elvirágzásig célszerû felszívódó hatóanyagot
tartalmazó készítményre váltani, majd szüret után, a
lomb hullás kez de tén egy ôszi rezes lemosást végezni.
Csapadékos idôben valamennyi csonthéjast veszélyezteti
a sztigminás levéllyukacsosodás, de a legnagyobb ká -
ro kat az ôszi barack fák szenvedhetik el. A blumeriellás
be tegség virágzás végén, sziromhulláskor támadja meg
a meggy és a cseresznye lombját. Mindkét kórokozó
lombhullást okozva gyengíti a fákat.

A fentieken kívül támadja még a csonthéjasok lombját a
liszt harmat, a szilva levelét a rozsda és a polisztigminás
levélfol tos ság, a kajszi lombját az apiognomóniás levél-
foltosság, a meggy és a cseresznye gyümölcsét pedig a
glöosporiózis  veszélyez t e t i.

Monília Tafrina

Levéllyukacsosodás Blumeriella

Védekezés a bogyósok és a héjasok
betegségei ellen

Bogyósokban a vesszôbetegségek és a levélfoltosságot
okozó gombák okozhatnak érzékeny károkat. Ellenük a
letermett vesszôk lemetszése után, és a termés beta ka rí -
tását követôen védekezhetünk. Lemosásszerûen elvégzett
rezes permetezéssel elejét vehetjük a fertôzésnek.
Szürke penész ellen virágzásban speciális botriticid al-
kalmazása javasolt.

A héjasok baktériumos és gombás betegségei ellen már
a fakadás elôtt célszerû védekezni. A kora tavaszi rezes
lemosást követôen áttérhetünk a felszívódó szerek alkal -
mazására. 

Szürkepenész Gnomónia



Az Amaline Flow egy szôlôperonoszpóra elleni készít-
mény. A már bevált tribázikus rézszulfát és az egye di
hatásmóddal rendelkezô zoxa mid folyékony gyári kombi -
nációja. 

Az Amaline Flow egy olyan  csúcs hatású készítmény,
amely a fungicid rezisztencia megelôzésének új eszköze is
egyben.

Az Amaline Flow kétféle komponense tökéletesen kie gé -
szí ti egymás hatását. A zoxamid egyedülálló sejtmag -
osztódást gátló hatással rendel kezik. Megakadályozza,
hogy a spóra csíratömlôje behatolhasson a növénybe. Ez
a hatásmechanizmus minden létezô és jelen leg fejlesztés
alatt álló ható anyagtól megkülönbözteti a zoxamidot. A
hatóanyagról kimutatták, hogy felszí vódik a viaszrétegbe.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a kijuttatást kö ve tôen rend-
kívül gyorsan esôállóvá válik. 

Fémrézre átszámolt dózisa alacsony, így a határérték be-
tartása mellett többszöri rezes védekezést tesz lehetôvé.
Kezelése, adagolása és elkeverése a fo lyékony formának
köszönhetôen  egy sze rû és biztonságos. 

Az Amaline Flow dózisa szôlôpero noszpóra ellen 2,0–2,5
l/ha. Kijuttatását hektáronként 500–1.200 liter permetlé
mennyiséggel javasoljuk, elôrejelzésre alapozva, 8–14
na ponként ismételve. Permetezéskor törekedni kell az
egyen letes és teljes permetléfedésre, a lombo zat belsejé -
ben is.
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A Champ DP egy egyedülálló réz formuláció, amely 58%
rézhidroxid hatóanyagot tartalmaz. A gombaölô perme-
tezôszer a Nufarm szabadalmaztatott formulázó eljá rá -
sával ké szül. Ennek eredménye egy olyan nagy sûrû sé gû
granulátum, amely egyál talán nem porzik, ugyanakkor a
perme tezôgép tartályá ban gyorsan disz per gá lódik. 

A Champ DP minden egyes granulátuma nagyobb, mint
100 mikron. Ennek köszönhetôen egyáltalán nem porzik
felhasz ná lás kor, így a kezelése nemcsak egyszerû, hanem
biztonságos is. 

A Champ DP vízben diszpergált  részecs kéinek mérete
(0,15 mik ron) több mint tízszer kisebb a más rézkészít-
mények disz per gált részecskéihez viszonyítva (>1,5 mik -
ron). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanolyan
mennyiségû Champ DP nagyobb felületet képes befedni,
mint más rézkészítmények. Nedvesség hatására így több

Champ DP Másik granulált rézkészítmények 

A Champ DP egyáltalán nem porzik



rézion tud felszabadulni egységnyi felületen, hiszen ott   lé -
nye gesen több és apróbb hatóanyag szem cse található.
Ennek köszönhetôen a készít mény bakté rium- és gom-
baölô hatása kiemelkedô a rézkészítmények között.

A Champ DP magasabb biológiai  aktivi tása miatt a fém-
rézre  átszámolt dózisa  ala cso nyabb, mint más rézkészít-
ményeké. Alkal   mazá sával a permetezéskor környe zet  be
kijuttatott réz mennyi sége  csök kenthe     tô, illet ve ugyanolyan
mennyiség kijuttatása többszöri rezes védekezést tesz
lehetôvé a ha tár érték betartása mellett.

A Champ DP granulátumai vízben  gyor san diszpergálód-
nak, ezért a készítmény közvetlenül a permetezôgép tartá-
lyába önthetô. Így kezelése nemcsak egy szerû, hanem
biztonságos is. 

Kérjük, hogy az alábbi javaslat szerint járjon el a készít-
mény bekeverése során. Más nö vény védô szerrel történô
keverés elôtt vé gezzen ke ve rési próbát.

Champ DPmás rézhidroxid

A részecskék alakja befolyásolja a réztartalmú gombaölô
szerek hatékonyságát. A gömbölyû részecskék kevésbé el-
lenállóak, mint a lemezes vagy kristályos szemcsék. A
Champ DP különleges szuper-abszorbens polimereinek
köszönhetôen a beszáradt felület lemezes szerkezetû, így
az a csapadék erodáló hatásának jobban ellenáll.

A Champ DP részecskéi a kezelt felületet többszörösen
befedik, ezáltal egyetlen pontot sem hagynak rajta védte-
lenül. Így akár a lehulló csa pa dék ellenére is teljes védelmet
biztosítanak a növénynek.

Champ DP Másik granulált rézkészítmények 

A Champ DP esôálló

49% fedettség 13% fedettség 10% fedettség

225% fedettség 140% fedettség 110% fedettség

0 mm csapadék 10 mm csapadék 50 mm csapadék

Champ DP

más réz termék

A védendô felület hatóanyag-
fedettségének összehasonlítása

Javaslat a Champ DP permetlébe
keve ré sé hez

1. lépés
Távolítsa el a 

szûrôt a permetlé
tartályról! 

Ne készítsen 
törzsoldatot! 

2. lépés
Töltse fel a tartályt

2/3-ig vízzel! 

3. lépés
Kapcsolja be a 

keverôt! 

4. lépés
Folyamatos keverés

mellett lassan
adagolja a vízhez

a Champ DP-t!

További keverés közben töltse fel a tartályt vízzel! 
A kijuttatás befejeztéig folyamatosan járassa a keverôt!



Innovatív peronoszpóra elleni készítmény a szôlôben. Két
jól bevált  hatóa nya g, a cimoxanil és a tribázikus réz   szul -
fát gyári kombinációja. Az egyet len folyékony formu lá -
ciójú rezes  ci mox anil. 

Kontakthatású alkotórésze a legkisebb réz ter helés mellett
a legnagyobb biológiai hatást biztosító hárombázisú réz -
szulfát. A lokálszisztémikus cimoxanil egyedi hatása
abból fakad, hogy hiperszenzitív reakciót indukál, ami
megállítja a fertôzést és gátolja a spóraszóródást. 

A Mol tovin egyesíti a helyileg  felszívódó és a kontakt -
hatású komponensek elô nyös tulaj donságait. En nek kö -
szön he tôen a betegséget meg elôzô és gyógyító hatással is
rendelkezik.

A folyékony permetezôszer kezelése  egy sze rû és bizton-
ságos. A folyadék könnyen adagolható és elkeverhetô. 
A rézforma magas biológiai aktivitása miatt a fémrézre   át -
szá  molt dózisa  ala csony. Tehát alkalma zásával a   perme te -
 zéskor környezetbe  ki juttatott réz mennyisége csök ken the tô,
illet ve ugyanolyan mennyiség kijuttatása több szöri r e     zes
védekezést tesz lehetôvé a határérték betartása mell ett.

A Moltovin a szôlôperonoszpóra mellett a szôlô orbánc
ellen is hatékony védelmet nyújt. Dózisa mindkét betegség
ellen 3,0–3,5 kg/ha, melyet 400–1.000 l/ha  per metlé
mennyi séggel javasolt kijuttatni. Per me tezéskor törekedni
kell az egyenletes és teljes permet léfedésre, a lombozat
bel sejében is.    

„Egerben és környékén 250 hektár szôlôt mûvelünk.
Szôlészként az én feladataim közé tartoznak a szôlôter-
mesztéssel kapcsolatos munkák, a növényvédelmet is
beleértve. 2013-ban a negyedik és az ötödik perme-
tezésnél használtuk a Champ DP gombaölô szert, 2,0
kg/ha dózisban. Kiválóan mûködött, a területen pero -
noszpórás fertôzést nem tapasztaltam. Ép és egészséges
szôlôt szüreteltünk ôsszel. Felhasználás szempontjából a
legjobban keverhetô és kijuttatható rézkészítmények
között tartom számon a Champ DP-t. A következô sze-
zonban többször is szívesen használom majd, amennyi -
ben kedvezô áron tudjuk beszerezni.”
Vaka Zoltán szôlész, SZÖL-MÛ Kft., Eger  

Termelôk mondták…

A Mystic hatóanyaga az egyik leg ha tékonyabb triazol, a
te bukonazol. A gombaölô szer hatékony védelmet nyújt a
csont  héjasok moníliás virág és hajtáselhalása, az ôszi -
barack tafrinás levélfod rosodása, valamint a cseresznye
és a meggy  blumeriellás betegsége ellen. Dó zisa  gyümöl -
csös ben 0,75–1,0 l/ha. Szôlô lisztharmat ellen  0,4 l/ha-o  s
dózisban javasoljuk használatát. 



A Nufarm gombaölô szerek alkalmazása szôlôben

A Nufarm gombaölô szerek alkalmazása almatermésûekben
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Szôlô lisztharmat- és peronoszpóra-fertôzöttség mértéke összehasonlító kísérletben
Mogyoród, Cseres-lapos dûlô, értékelés: 2013.07.17. 

(fürtzáródás - BBCH79), értékelte: Dr. Dula Bencéné növényvédelmi mikológus 
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A rézkészítmények használatánál mindig vegye figyelembe az adott növényfaj, az adott fajta, valamint a növény és termése fejlettségi állapotára jellemzô rézérzékenységet,
illetve az idôjárási viszonyokat. Kérjük, termékeink felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasználási javaslatokat és biz-
tonsági elôírásokat. A növényvédô szereket biztonsá gosan kell használni. Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Nyugalmi állapot Rügyfakadás 4–6 leveles 
állapot

A fürtvirágzat 
megnyúlása

Virágzás Bogyókötôdés Bogyónövekedés Fürtzáródás Zsendülés

MYSTIC 250 EC
0,4 l/ha

MOLTOVIN
3,0–3,5 kg/ha

AMALINE
FLOW

2,0–2,5 l/ha

CHAMP DP 
2,0 kg/ha

varasodás ellen

varasodás és tûzelhalás ellen

tavaszi
lemosó
CHAMP

DP
3,0–4,0 
kg/ha

Nyugalmi 
állapot

Rügyfakadás „Egérfül” 
állapot

Zöldbimbós 
állapot

Pirosbimbós 
állapot

Virágzás Sziromhullás Mogyoró nagy -
ságú gyümölcs

Zölddió nagy -
ságú gyümölcs

Gyümölcs-
növeke  d é s

Érés elôtti zá -
rópermete zés

CHAMP DP
3,0–4,0 kg/ha

CHAMP DP
2,0–3,0 kg/ha

CHAMP
DP

3,0–4,0 
kg/ha

ôszi 
lemosó



Védekezés a szôlô rovarkártevôi ellen

A szôlô legfontosabb rovar kár tevôi a tarka szôlômoly, a
nyerges szôlômoly és a szôlô ilonca. Többnyire a tarka
szôlômoly domi nál, de hûvös, csapadékos évjáratokban
a nyerges szôlômoly kerülhet túlsúlyba. A szôlô ilonca
csak egyes évjáratokban okoz súlyos károkat. Mind-
három faj hernyói a virágbimbókat és a fürt kez de mé -
nyeket rág ják, amivel érzékeny károkat okozhatnak az
ültet vé nye k ben. A tarka és a  nyer ges szôlômoly nyári
nem ze dé kének lárvái a szôlôszemeket rágják, amivel
kaput nyitnak a gombás fertôzéseknek (elsôsorban a
szü r ke penésznek). Köz vet l en kárté te lük mellett így köz -
vetve is  jelentôs károkat okozhatn a k. A védekezést fero -
mon-csapdás megfigye lés alapján, a tömeges lárvakelés
várható idôpontjára kell idôzíteni. A szôlômolyok elleni
kezelés optimális ideje egy héttel a  rajzáscsúcs után van.
A permetlé mennyi sé gét az ültetvény mûvelésmódjától,
lomb fe lü letének nagyságától és a permetezôgép típu sá -
tól függôen kell megválasztani.

A szôlôn károsító atkafajok közül a szôlô-levélatka és a
szôlô-gubacsatka okozza a legtöbb gondot, de kártétel-
lel fenyegethet a piros gyümölcsfa-takácsatka, a kétfol -
tos takácsatka, sôt az utóbbi idôben felszaporodó
szilva-takácsatka is. 

Az atkák elleni védekezést megfigyelésre alapozva, a
növényállomány rendszeres vizsgálata alapján, a kár te -
vô egyedszámának ismeretében kell megkezdeni. A per-
metezést az atkák felszaporodásának kezdetén kell
el végezni.

Tarka szôlômoly lárvája Tarka szôlômoly imágója

Szôlôilonca lárvája Szôlôilonca imágója

Szôlô-levélatka kártétele Kétfoltos takácsatka

Védekezés az almatermésûek rovarkártevôi ellen
Az almatermésûek legjelentôsebb rovar kártevôi a sod ró -
molyok, az aknázó molyok, a levéltetvek és a pajzstet -
vek. A sodrómolyok közül az almamoly és az alma ilon ca
érde mel különös  figyel met, bár csapadékos évekb en a
kerti és ligeti sodrómoly is gyakori ven dég a ker tekben. 

Az almamoly hernyói a gyümölcs belsejébe rágva ká ro sít -
ják a termést. Máso dik nemzedékének károsítása jelentô -
sebb az elsôénél, ezért nyári rajzására fokozott figyelmet
kell fordítani. Az ellene történô védekezés he l y es idô zí té -
sé hez feromon-csapdás rajzásmegfigyelés szüksé ges.

A sodrómolyok áttelelt lárvái a rügyeket odvasítják, össze-
so dorják a fiatal leveleket, és megrágják a virágokat is.
Nyári nemzedékük jelenléte könnyen felismerhetô sekély,
 sza bálytalan alakú rágásnyomuk alapján, amivel a  gyü -
möl  c söt károsítják. A védekezést hajtásvizsgálat alapján,
az átt e   lelô lárvák káro sí tá sá nak kezdetén szükséges  vég -
 re haj ta ni.

Almailonca peték Lombosfa-fehérmoly
lárvája

Levéltetvek Lombosfa-fehérmoly
kártétele



Az aknázómolyok a lombfelület csökkentésével, korai
lombhullás elôidézésével okoznak kárt. Ezzel nemcsak
az adott évi termést, hanem a következô év hozamát is
veszélyeztetik. Leggyakoribb képviselôi az almalevél-
fonó-akná  zó molyok, az almalevél-törpemoly és a lom-
 bosfa-fehér  moly. Rajzásuk fero mon-csapdával nyomon
követ he tô. A védekezést a tömeges lárva kelés idején kell
elvé g e z ni.

A levéltetvek egérfül állapottól egészen a nyár végéig
károsíthatnak a kertekben. Kártételük következtében ka -
na  lasodnak a  levelek, majd deformálódnak, elszí ne zô d -
nek. A levélhullás miatt a fertôzött hajtások fejlôdése
leáll, védekezés hiányában a fák legyengülnek, akár el
is pusztul  hatnak. 

A levéltetvek elleni kezelést a kártevôk megjelenésekor,
a kolóniák kialakulása elôtt javasolt elvégezni.

Az atkák elleni védekezést megfigyelésre alapozva, a
növényállomány rendszeres vizsgálata alapján, a kár te -
vô egyedszámának ismeretében kell megkezdeni. A per-
metezést az atkák felszaporodásának kezdetén kell
el  végezni.

Kétfoltos takácsatka Piros gyümölcsfa-
takácsatka

Védekezés a csonthéjasok rovarkártevôi ellen 
Az ôszibarack legveszélyesebb kártevôi a levéltetvek.
Kö zü  lük is három faj okozza a legtöbb gondot. Ezek a
zöld-, a hamvas- és a fekete ôszibarack-levéltetû. Szívo-
gatásuk nyomán a károsított  levelek a fonák felé görbül-
nek, besod ródnak, sárgulnak, és méz harmat jelenik meg
rajtuk. Súlyos esetben a károsítás miatt a lomb idô elôtt
lehullik. A hajtások torzulnak, csavarodnak, növe -
kedésük leáll. A zöld ôszibarack-levéltetû a sarka vírus
átvitelével köz vetett gazdasági kárt is okoz a  gyümöl -
csösben. 

A levéltetvek elleni védekezést a kártevôk megjele né -
sekor, a kis kolóniák kialakulása elôtt kell megkezdeni. 

A keleti gyümölcsmoly hernyói májusban a hajtáscsú -
cson keresztül rágják be magukat a már megnyúlt hajtá-
sokba és azt belülrôl kiodvasítják. A hajtáscsúcs hervad,
majd elszá rad. Kárképe nagyon hasonló a barackmoly
kár t é te léhez, így azzal össze is téveszthetô. A különbség
csak annyi, hogy a hajtáshervadás utóbbi esetében egy
hónappal késôbb jelentkezik. A barackmoly 2. és 3.
nem ze déke fôleg a gyümölcsöt károsítja.

A tavaszi permetezést a barackmoly áttelelô lárvái ellen
a vesszô- és rügyvizsgálatok alapján kell végrehajtani.
 Gyü mölcs molyok (keleti gyümölcsmoly, barackmoly, szil-
va moly) ellen raj zás megfigyelés alapján, a kelô lárvák
ellen kell védekezni.

A keleti gyümölcsmoly, a barackmoly és egyes sodró-
molyok kártételének elhárítására kajsziban is fokozott
 figyel met kell fordítani. Szilvában a szilvamoly és a le -
vél tet   vek (hamvas- és sárga szilva levéltetû) jelentik a fô

 vesz élyt. A véde ke zé sek idôzítésével kapcsolatban az
 ôszi    baracknál leírtakat kell figyelembe venni. Kajsziban
a le véltetvek kártételével nem kell számolnunk. 

Cseresznyében és meggyben a cseresznyelégy elleni véde -
lem re kell helyeznünk a hangsúlyt. A legyek tojásai kat a
zöld vagy a már pirosodó gyümölcs bôrszövete alá rak ják.
A nyû berág a mag mellé és a gyümölcs húsát a mag körül
felpuhítja,  el szennyezi. Közvetett kártétele is van, hiszen utat
nyit a  sebzé seken keresztül fertôzô gyü mölcs moníliának.

Cseresznyelégy ellen a védekezést sárgalapos megfigye -
lé sre alapozva, az imágók megjelenésekor szükséges
 vég rehajtani. A levéltetvek (fekete cseresznye-levéltetû)
elleni védekezés irányelvei megegyeznek az ôszi ba -
racknál leírtakkal. 

Levéltetvek Gyümölcsmoly hernyója

Cseresznyelégy Fekete cseresznye-levéltetû 



A Kaiso EG egy teljesen egyedi formulációja a lambda-ci-
halotrin hatóanyagnak, amely a szabadalmi oltalom alatt
álló Sorbie® technológiával készül. 

Az innovatív technológiának köszönhetôen a Kaiso EG
úgy viselkedik a csomagolás, szállítás és felhasználás
során, mint egy vízben diszpergálható/oldható granulá-
tum (WG). Vízben elkeverve azonban emulzióképzô,
folyékony permetezôszerként (EC) mûködik.

A Kaiso EG formulációjában kiváló minôségû, egyforma
szemcseméretû Sorbie® granulátumok találhatók. Így a
hatóanyag gyors oldódására és az oldat hosszú ideig
tartó stabilitására számíthatunk.

A Kaiso EG ugyanolyan egyszerûen kiönthetô és dozí roz -
ható, mint a folyékony készítmények, de kisebb eséllyel

folyik mellé. Ha mégis kiömlik, a szemcséket a folyadé -
kok nál sokkal  könnyebb feltakarítani. A granulátum for-
mu   láció nemcsak  kön nyen kezelhetô, hanem a környezet
alacsonyabb oldószerterhelésével is jár.

A Kaiso EG biztonságosabb a felhasználóra, mint a piret -
ro idok hagyományos EC formulációja. Bôrrel történô  érint -
ke zése esetén a túlérzékenységi reakció esélye mini mális.

A Kaiso EG lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok
között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatással és széles
hatásspekt rummal rendelkezik a szívó és rágó kártevôk
ellen.

A Kaiso EG egy gyors hatású, széles hatásspektrumú
rovarölô szer a szôlô és a gyümölcsösök legveszélyesebb
rovarkártevôi ellen.

szôlô
szôlômolyok
szôlôilonca
takácsatkák, piros
gyümölcsfa-takácsatka,
szilva-takácsatka, szôlô-
levélatka
almatermésûek
almamoly, levélaknázó
molyok, sodrómolyok
lombrágó hernyók,
gyümölcsmolyok
levéltetvek
takácsatkák, piros
gyümölcsfa-takácsatka
ôszibarack, kajszi
gyümölcsmolyok
lombrágó hernyók
levéltetvek
szilva
gyümölcsmolyok
lombrágó hernyók
levéltetvek
takácsatkák, piros
gyümölcsfa-takácsatka,
levélatkák
cseresznye, meggy
cseresznyelégy
gyümölcsmolyok
lombrágó hernyók
levéltetvek

0,15–0,25 kg/ha

0,2–0,3 kg/ha

0,2–0,3 kg/ha

0,2–0,3 kg/ha

0,2–0,3 kg/ha

0,2–0,3 kg/ha

0,2–0,3 kg/ha

0,2–0,3 kg/ha

0,2–0,3 kg/ha

0,1–0,3 l/ha
0,1–0,3 l/ha

0,1–0,3 l/ha

0,1–0,3 l/ha

0,1–0,3 l/ha
0,1–0,3 l/ha
0,1–0,3 l/ha

0,1–0,3 l/ha
0,1–0,3 l/ha
0,1–0,3 l/ha

0,1–0,3 l/ha
0,1–0,3 l/ha
0,1–0,3 l/ha

0,25 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

Kaiso EG Sumi Alfa 5 EC Zoom 11 SC
A Sumi Alfa egy bevált, széles hatás -
spektrumú rovarölô szer márka. Az
egyik legtisztább ún. mono izo meres
piretroid, amely a fenvalerát rovarölô
hatóanyagnál  négy szer haté ko nyabb
eszfenvalerát optikai izomert tartal-
mazza. Hatását a szívó és rágó kár -
tevôkre többféle módon is kifejti, mivel
egyszerre kontakt (taglózó) és  gyo -
morméreg, továbbá a rovarok táp lál -
kozását gátló és  riasztó hatással is
rendelkezik. Hatásspektruma szinte
va la mennyi kártevôt felöleli, ugyan -
akkor mérsékelt  koc ká zatot jelent a
méhekre.

A rovarölô és atkaölô szerek
alkalmazása



Egyedi hatóanyagot tartalmazó, új atkaölô permetezô -
szer, hosszan tartó hatással. 

A Zoom 11 SC kontakt és mélyhatású (transzlamináris),
növekedésszabályozó (juvenoid) készítmény. A kifejlett
egye dek kivételével az atkák minden fejlôdési alakja
(tojás, lárva és nimfa) ellen hatékony. Hatására a nôstény
atkák termé ketlen tojásokat raknak. 

A Zoom 11 SC etoxazol hatóanyaga a difenil-oxazolinok
csoportjának egyetlen tagja. Az egyedi szerkezetû mo le -
kula hatásmódja is egyedi, mellyel a növekedésszabá -
lyozó atka ölô szerek önálló alcsoportját alkotja.  

A készítménynek csak a kártevô atkákra van hatása, a
hasz  nos élô szervezeteket kíméli. 

A védekezést megfigyelésre alapozva, a növényállomány
rendszeres vizsgálata alapján, a kártevô egyedszámának
ismeretében kell megkezdeni. A permetezést az atkák fel-
szaporodásának kezdetén kell elvégezni!

A permetlé mennyiségét a kezelt növényfelület nagy sá gá -
tól függôen kell megválasztani. A készítmény az engedé-
lyezett kultúrákban, egy vegetációs idôszakban legfeljebb
egy  alka lommal használható fel.

Szôlôben takácsatkák, piros gyümölcsfa-takácsatka, szilva-
takácsatka és szôlô-levélatka ellen 0,25 l/ha dózisban
használható. Almatermésûekben és szilvában takácsatka
és piros gyümölcsfa-takácsatka ellen 0,5 l/ha dózisban,
szilvában ezen felül levélatkák ellen szintén 0,5 l/ha dózis-
ban használható fel.

Piros gyümölcsfa-
takácsatka

Kétfoltos takácsatka

A Zoom 11 SC kijuttatásának helyes idôzítése
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„A Villányi Szársomlyó Kft. mintegy 75 hektáron fog -
lalkozik szôlôter  mesztéssel. Területünk több da rab ban,
elszórva, részben a villányi, részben a pécsi borvidéken
helyezkedik el. Az utóbbi években mellôztük a rovarölô
szeres ke ze léseket, aminek sajnos a különbö zô atka
fajok felszaporodása lett az eredménye. Így az idei
évben szükség sze rûvé vált az ellenük való védekezés.
Miután az elmúlt években már több készítményt is
használtunk a Nufarm válasz té kából (pl. Champ DP,
Amega), úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk az új atkaölô
szerüket is. Megkönnyítette döntésünket, hogy a Pécsi
Borászati Kutatóintézetben már tesztelték a Zoom 11 SC
készítményt, annak piacra kerülése elôtt.

Az atkaölô szert az elsô kezelésekkel juttattuk ki, május
elsô felében. Ekkor már megjelentek az atkák jelenlétére
utaló elsô tünetek is. Ezek a kezelés után megmaradtak,
de ahogy újabb és újabb leveleket hozott a szôlô, azok
mind egyike „tiszta”, az atkák kártételét jelzô tünetektôl
mentes volt már. A Zoom 11 SC az idén teljesen meg -
oldotta az atka problémánkat. Amennyi ben a kár tevô fer-
tôzése jövôre ismét jelentôs lesz, megint bevetjük ellene
a Zoom 11 SC atkaölô szert.”
Kelbert Miklós, Villányi Szársomlyó Kft.

„A Nufarm felkérésére 2013 tavaszán hatékonyság-vizs-
gálatot végeztünk az etoxazol hatóanyagú Zoom 11 SC
atkaölô szerrel. A vizsgálat alföldi, karcsúorsó korona -
formájú, 8 éves, Fuji Kiku fajtájú üzemi almaültetvényben
történt. A levelek fonákát sztereómikroszkóppal vizsgál-
tuk át, a takácsatkákat fejlôdési alakjuk szerint megszám-
lálva. Levélmintát hetente vettünk, már a ke ze lést meg elô -
zô en is. A peték levelenkénti száma már május 15-én
elérte a kettôt. Egy héttel késôbb ez  meg dup lázódott, és
már nem kifejlett alakból is kettô jutott minden levélre.
Tudva, hogy az  eto  xa zol hatóanyag a kifejlett egyedeket
nem pusztítja, az egy ik parcellán az üzem megkezdte a
védekezést a javasolt dó zisban. A kezelést követôen
csökkent a takácsatkák egy e d  száma, sôt egé szen június
végéig nem érte el a ke ze lé skori szintet. Ez mintegy 4-5
hetes hatástartamnak felel meg. 

Egy másik parcellán szándékosan hibáztunk, azaz a ke -
zelés az egyedszám alapján javasolhatónál három hét-
tel késôbb történt meg. Itt egyáltalán nem tapasztaltuk
azt a hatékonyságot, amit az elsô esetben, ugyanis a ki -
fejlett egyedek folyamatosan tojást raktak. 

További tapasztalatunk, hogy a permetlé kémhatása a
lú gos és a savas tartományban sem befolyásolta a vé de -
kezés eredményességét.

A Zoom 11 SC felhasználásakor tehát mindenképpen in-
dokolt a takácsatkák fejlôdésének megfigyelésre alapo-
zott elôrejelzése a megfelelô hatás elérése érdekében.
Az álló kultúrák takácsatkák elleni védekezésében az új
ható anya got a fentiek miatt – szükség szerint – a tavaszi
idôszakban javasoljuk kijuttatni.”
Szabó Árpád PhD., Budapesti Corvinus Egyetem, Ker té -
szettudományi Kar, Rovartani Tanszék

Szakemberek mondták…
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Ahol a növény és a védelem találkozik 
Innovatív megoldás az almatermésû és csonthéjas ültetvények gyommentesítésére, az évelôkkel
erôsen fertôzött területeken. A készítmény egy különleges adalékanyagot tartalm az, melynek
köszönhetôen több mint a glifozát és a 2,4-D hatóanyagok gyári kombinációja. 

Peronoszpóra elleni folyékony készítmény szôlôben. A már bevált tribázikus rézszulfát és az
egyedi hatásmóddal rendelkezô zoxamid gyári kombinációja. A rezisztencia megelôzésének
hatékony eszköze.

Baktérium- és gombaölô hatékonysága kiemelkedô a réztartalmú szerek között. Innovatív for-
mulációjának köszönhetôen kezelése egyszerû és biztonságos. Fémrézre  átszámolt  ala -
csonyabb dózisa miatt többszöri rezes védekezést tesz lehetôvé a határ érték betartása mellett.
Esôállósága kiváló.

Egyedi hatóanyagot tartalmazó, új atkaölô permetezôszer szôlôben és gyümölcsösben,
hosszan tartó hatással. A készítménynek csak a kártevô atkákra van hatása, a hasznos élô
szervezeteket kíméli.
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