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Hivatásunk, feladatunk és időnként hobbink is, hogy a mezőgazdaság egyik 
kiemelten fontos területén, a növényvédelemben megfeleljünk a saját, 
a kollégáink, a partnereink, a feldolgozók és még inkább a fogyasztók 
elvárásainak. Az FMC több mint 130 éves vállalat, ahol jelenleg mintegy 
6500 ember dolgozik, akik tudásukkal, tapasztalataikkal és a növényvédelem 
iránti elkötelezettségükkel azon munkálkodnak, hogy a termelőkkel való 
együttműködés minél sikeresebb lehessen 2023-ban.

Ennek a célnak az eléréséhez, sőt a túlteljesítéséhez egyre többet kell 
nyújtanunk. Az egészséges élelmiszer előállítása egyre nagyobb kihívást 
jelent. Bizonyára sokáig nem felejtjük el, hogy milyen volt és mit okozott a 
2022. évi „évszázad aszálya”, de az előttünk álló 2023-as év várhatóan még 
több megpróbáltatást igényel majd a társadalom ezen szűk csoportjától is. 

Mindenkit foglalkoztat az a kérdés, hogy milyen - sokszor a termelő gaz-
daságának fennmaradását is megkérdőjelező - gazdasági tényezők között 
kell vagy kellene, egyszerre jövedelmezően, magas mennyiségben, minő-
ségben és ugyanakkor fenntartható módon termelni. Az utóbbi évtizedben 
egyszerre ennyi nehezítő körülménnyel eddig aligha kellett szembesülni a 
szakembereknek. 

Az FMC munkatársainak célja az, hogy ebben a forgatagban apró tanácsok, 
javaslatok sokaságát egymásra építve igyekezzen a termelő válláról néhány 
gondot levenni vagy könnyíteni azokon. Keressük a megoldásokat arra, hogy 
a növényeinket érő káros környezeti hatások terméscsökkentő, minőségrontó 
hatását kivédjük vagy csökkentsük. Az elszabaduló alapanyagáraktól, szállítási 
költségektől mi sem tudjuk mentesíteni a termelőket, de igyekszünk termé-
keinket úgy fejleszteni, hogy alkalmazásukkal elégedettek lehessenek, s ne 
legyen szükség korrekciós kezelésekre. Az ökológiai lábnyom csökkentésében 
is számos lépést teszünk, követve a sok esetben vitatott, de hosszú távú cél-
ként mégis elfogadható irányt mutató „Green Deal” célkitűzéseit.

Az elmúlt években a háttérben zajló fejlesztői munka sikereit támasztják 
alá a Crop Science Awards újabb nemzetközi elismerései és jelölései is.                           
A legnagyobb változást az FMC Biológiai Termékek (Biologicals by FMC) 
további képviselőinek bevezetése fogja jelenteni, termékválasztékunk pedig 
hamarosan bővül a biogazdálkodók számára is.

TiszTelT KOlléGA,
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Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

®Granstar  SuperStar Rapid Pack
Prémium kalászos technológiai csomag, amelyben minden
4. hektár rovarölő szer ingyen elérhető.

További infomációk: www.fmcagro.hu/kalaszoscsomagok

Bevált technológia
prémium kedvezménnyel.
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Termékkatalógusunkban a friss vizsgálati eredmények mellett az adott 
termelési év sajátosságait bemutató, gyakorlatban dolgozó termelői riportok 
révén számolunk be, amelyek QR-kódos videólinkek segítségével érhetőek el. 
A 2022-ben újdonságnak számító UFI-kód mostanra már megszokott eleme 
lett a termékek részletes leírásának. 

A növényvédő szerek hatóanyagainak felülvizsgálata, majd kivonása sajnos 
továbbra is érinti a szakmát, így nagy a súlya annak, ha választ tudunk adni 
a gazdálkodók azon kérdésére, hogy mivel tudják pótolni az eddig bevált 
növényvédelmi megoldásaikat. Ennek érdekében szerepeltetjük a már kiadott 
vagy tervezett szükséghelyzeti engedélyekre vonatkozó információkat is 
katalógusunkban.

Igyekeztünk egy komplett tudástárat összeállítani, amely területi szakmér-
nökeink tapasztalataival kiegészítve fog egy egészet alkotni. Kérdéseikkel for-
duljanak hozzájuk bizalommal.

Eredményes gazdálkodást kívánunk a 2023-évi növénytermesztési szezonra!
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*A Radistart® bejegyzett márkanév tulajdonosa a Plantaco Kft.
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Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Hatóanyag: 
143 g/kg metszulfuron-metil
+ 143 g/kg tribenuron-metil

Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
02.5/1836/2/2007. 
MgSzHK

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >5000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 100 g-os műanyag flakon

uFi-kód: FGH0-936A-JN4Y-13WN

Hatékonyság (95-100%) az őszi és tavaszi kalászos 
gabonafélék gyomirtásában:

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Árvacsalán fajok P Parlagfű P

Árvakelésű napraforgó
(kivéve az als inhibitor  toleráns 
hibridek árvakelése)

P Parlagi pipitér P

Bükköny fajok 
(csak magról kelőek) P Pásztortáska P

Csibehúr P Perzsa veronika P

Disznóparéj fajok P Pipacs P

kamilla fajok P Poloskafű P

Keserűfű fajok
(csak magról kelőek) P ragadós galaj 

(1–3 örvös állapotig) P

mályva fajok P repcsényretek P

mezei acat P sebforrasztó zsombor P

mezei árvácska P szarkaláb fajok P

mezei tarsóka P tyúkhúr P

Nagy széltippan 
(őszi kijuttatás esetén) P Vadrepce P

Az ally® max sX® szelektív, posztemer-
gens gyomirtó szer, mely tribenuron-me-
til és metszulfuron-metil hatóanyagokat 
tartalmaz. Mindkét hatóanyag levélen és 
gyökéren keresztül is hatékony a kétszikű 
gyomnövények széles skálája ellen. A 
gyomnövényekben az ally® max sX® gyor-
san transzlokálódik, a gyomnövény növe-

kedése néhány órán belül leáll, így ezután 
nem tud versenyezni a kultúrnövénnyel. A 
permetezés során törekedni kell a lehető 
legjobb permetléborítás elérésére. A ha-
tásfokozás érdekében a permetléhez 0,1 
%-os koncentrációban Trend® 90 nedvesí-
tőszer hozzáadása szükséges. 

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

őszi búza, őszi árpa, tritikálé,
tavaszi árpa, rozs

magról kelő és évelő
kétszikű gyomnövények, 
mezei acat, széltippan

28–35 nk.

Balra kezeletlen, jobbra Ally® Max 2019-es
őszi kezelés (33 g/ha) hatására tiszta

őszi búza (Babót, 2020.03.22.)

 felHasználási javaslatok:
A készítményt a kultúrnövény 3 leveles fej-
lettségétől a zászlóslevél megjelenéséig le-
het kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomfa-
jok 2-4 leveles korukban, a ragadós galaj 2-3 
levélörvös fejlettségekor, a nagy széltippan 
1-3 leveles, a mezei acat tőlevélrózsás álla-
potában a legérzékenyebb a készítményre. 
Mezei acat, nagy széltippan ellen az enge-
délyokiratban meghatározott magasabb dó-
zisban kell alkalmazni. Gabona őszi gyomir-
tásokhoz repce árvakelés ellen 30-35 g/ha + 
Trend® 90 0,1%-os dózissal kiváló hatékony-
ságú. Jelenleg az egyetlen SX® formulációjú 
(a permetlében valódi oldatot képező) met-
szulfuron-metil tartalmú készítmény. 

Ha a területen a nagy széltippan és a két-
szikű gyomok is jellemzőek (pipacs, kamilla-
félék, repce árvakelés, vadrepce, ebszikfű, 
tyúkhúr stb.), az FMC őszi gyomirtási ajánla-
ta a battle® Delta 0,3 l/ha + ally® Max 30 
g/ha + trend® 90 0,1 % korai posztemer-
gensen kijuttatva. Ez a kombináció  Battle® 
Max néven virtuális kereskedelmi csomag-
ban is beszerezhető 2021 őszétől! 

Erős ragadósgalaj-fertőzés esetén, vagy fej-
lettebb egyedek ellen fluroxipir hatóanyagú 
készítmény 75-125 g hatóanyag/ha dózisával 
kombinációban célszerű kijuttatni. Az Ally® 
Max SX® gyomirtóval kezelt kalászos után a 
következő tavasszal kukorica, kalászos és nap-
raforgó vethető. Tavasszal cukorrépa nem vet-
hető! A kezelést követő 120 nappal ősszel ak-
kor vethető olajrepce vagy takarmányrepce, 
ha a talaj pH-értéke alacsonyabb, mint 6,5 és 
a talajt szántásos mélyműveléssel készítik elő.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak 
egy alkalommal használható!

Ally® max sX®
granulált (sg) gyomirtó szer     A kalászos talaj- és levélherbicid. 
 

HatásmóD és Hatékonyság:

*engedélyokirat-kiterjesztése folyamatban 
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Hatóanyag: 
400 g/kg karfentrazon-etil

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
728/2006. NTKSZ

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >5000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 100 g-os flakon

uFi-kód: 4C9Y-J2R2-KN47-AJ60

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Veronika fajok P Árvacsalán fajok P

Árvácska fajok P Kenderkefű P

Füstike P kék búzavirág P

Keserűfű fajok P Pásztortáska P

mezei árvácska P sebforrasztó zsombor P

Pipitér fajok P Fekete ebszőlő P

szarkaláb fajok P Árvakelésű facélia P

Árvakelésű napraforgó P libatop fajok P

mezei tarsóka P laboda fajok P

ragadós galaj P

Az Aurora® 40 WG őszi búzában, őszi ár-
pában, zabban és fénymagban annak 3 
leveles korától a szárba indulás kezdetéig, 
tavaszi árpában a bokrosodás végéig kell 
kipermetezni a magról kelő kétszikű gyo-
mok 2-4 leveles, valamint a ragadós galaj 

2-3 levélörvös (max. 15-20 cm) fejlettségéig. 
tavaszi árpában előnye, hogy önálló hasz-
nálata nem befolyásolja a fehérjetartalmat. 
Kombinációs partnerként más készítmények-
kel együtt használva a kijuttatás időpontját a 
kombinációs partner határozza meg. 

Dózisa önmagában 50 g/ha, kombináció-
ban a 40 g/ha-os dózist ajánlott alkalmazni.

amennyiben ki kell szélesíteni a ha-
tásspektrumot a pipacs, tyúkhúr és eb-
szikfűfajok ellen is, akkor a granstar® 
super 50 sX® 40 g/ha és az aurora® 
40 Wg 40 g/ha kijuttatását javasoljuk 
kombinációban. a kombináció aurora® 
Gold néven virtuális kereskedelmi cso-
magként is elérhető. 

Nagyon fontos, hogy a készítményhez ned-
vesítőszer, hatásfokozó, adalékanyagok 
hozzáadása még a kombinációs termékhez 
csomagolt vagy mellé adott hatásfokozó 
esetében is tilos. Továbbá nem keverhető 
nitrogénoldattal, UAN oldattal, lombtrá-
gyákkal, gombaölő szerekkel és rovarölő 
szerekkel sem. az aurora® 40 WG kora ta-
vasszal alacsony, akár 0 oc-os hőmérsék-
lettől is használható, biztosítva a korai vé-
dekezés lehetőségét. A felhasználhatóság 
felső hőmérsékleti határa 25 oC. A készít-
ményt a tenyészidőszak alatt csak egyszer 
szabad alkalmazni. Permetezésnél töreked-
ni kell a minél jobb permetlé fedettségre, 
ezért a 300 l/ha vízmennyiség használatát 
javasoljuk. A kezelést követően a techno-
lógia megfelelő betartása ellenére is elő-
fordulhatnak a kultúrnövényen a perzselés 
tünetei, mely azonban néhány nap alatt el-
múlik. A napos időjárás javítja a készítmény 
hatékonyságát, ekkorra érdemes időzíteni a 
permetezést!

Az aurora® 40 WG a talajra kerülve gyorsan 
lebomlik így önmagában történő alkalmazá-
sa esetén utóvetemény-korlátozás nincs.

A karfentrazon-etil a „protox gátló” gyomirtó 
szerek csoportján belül a triazolinonokhoz tar-
tozó hatóanyag. Hatását a protoporfirinogén 
IX. oxidáz enzim gátlásával fejti ki. Ennek kö-
vetkezményeként fény hatására a sejtekben 
oxigénszabadgyökök szabadulnak fel, me-
lyekből hidrogénperoxid és oxigén keletkezik. 
Hatásukra a sejtek roncsolódnak, a klorofill bi-
oszintézise leáll és néhány napon belül „per-
zselés” tünetei mellett a gyomnövények 
elpusztulnak. 
Az aurora® 40 WG a kalászosokban károsí-
tó magról kelő kétszikű gyomnövények ellen 

hatékony készítmény. Használata különösen 
olyan helyeken indokolt, ahol a szulfonil kar-
bamid típusú gyomirtó szerek tartós használa-
tának következményeként a területen kiszelek-
tálódtak a veronika- és árvácskafajok fajok. 
ezen gyomnövényekkel szemben csak olyan 
speciális készítménnyel lehet felvenni a har-
cot, mint az aurora® 40 WG.
az aurora® 40 WG hatóanyaga a leggyor-
sabb hatású herbicidek közé tartozik és ezen 
felül, a hatásmechanizmusának köszönhetően, 
az egyébként lassan ható kombinációs partne-
rek felszívódását és hatáskifejtését is felgyorsítja. 

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

őszi búza, őszi árpa, tavaszi 
árpa, zab, fénymag

magról kelő kétszikű 
gyomnövények 40-50 90

gyep magról kelő kétszikű 
gyomnövények 50 nk.

A veronikafajok megjelenése speciális 
beavatkozást igényel

Aurora® 40 WG
granulált (Wg) gyomirtó szer                     Specialista a kalászosok gyomirtásában.

az aurora® 40 Wg Hatékonysága a kalászosok gyomirtásában:

HatásmóD és Hatékonyság:

felHasználási javaslatok:

Összetétel: 
Aurora® 40 WG + Granstar® Super 50 SX®

 Forg. kat.: i. 
  

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >5000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 100g + 100 g virtuális kereskedelmi csomag

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

őszi búza, őszi árpa, tavaszi 
árpa, zab, fénymag

magról kelő és évelő 
kétszikű gyomnövények, 

mezei acat
40 + 40 90

Virtuális gyomirtószer-csomag
(100 g aurora® 40 Wg + 100 g granstar® super 50 sX®) Egy komplett kalászos gyomirtó.

HatásmóD és Hatékonyság:

Aurora® Gold

az aurora® Gold gyomirtási technológia 
az aurora® 40 Wg 40 g/ha és a granstar® 
super 50 sX® 40 g/ha kombinációja. a ke-
reskedelmi csomag legkisebb kiszerelési 
egysége 100 g aurora® 40 Wg + 100 g 
Granstar® super 50 sX®, amely 2,5 ha ka-
lászos kezelésére elegendő.

Az aurora® 40 WG a gyors, perzselő ha-
tású herbicidek közé tartozik. A gyakorlati 
tesztek alapján kiváló kombinációs part-

nernek bizonyult a különböző szulfonil-kar-
bamid hatóanyagú készítményekhez, mivel 
azok lassúbb hatását is felgyorsítja.

A Granstar® super 50 sX® gyomirtó szer a 
tribenuron-metil és a tifenszulfuron-metil SX® 
technológiával előállított gyári keverésű blend-
je. A blendek olyan szulfonil-urea keverékek, 
amelyeknek hatóanyagarányai állandóak.    
A készítményben és az arányok kialakításánál 
a hazai gyomviszonyokat vették figyelembe.

A két egymástól teljesen eltérő hatás-
mechanizmusú hatásmód szélesíti a ha-
tásspektrumot, fokozza a hatékonyságot 
és szinergista hatást mutat olyan gyomnö-
vényeken, amelyeket külön-külön az egyik 
vagy a másik hatóanyaggal nehezebb irtani.

Az aurora® 40 Wg 40 g/ha + granstar® 
super 50 sX® 40 g/ha kombinációja egy 
kézenfekvő, hatásos, letesztelt technoló-
gia azokon a területeken, ahol az ebszikfű 
mellett veronikafélék, violafélék nagy tö-
megben fordulnak elő.

felHasználási javaslatok:
A kombinációt kizárólag korai gyomirtásra 
(bokrosodás vége) javasoljuk. 
A kombináció előnyei:

• a széles hatásspektrum
• hűvösebb időben is alkalmazható
• nincs utóvetemény-korlátozás

Fontos tudni, hogy ehhez a keverékhez 
sem gombaölő szert, sem műtrágyát, sem 
pedig nedvesítőszert nem szabad keverni!

Aurora® Gold gyomirtó hatása 14 nappal 
kezelés után (Babót, 2021.03.24.)

Az Aurora® Gold gyomirtó hatása 14 nappal kezelés után
(Darnózseli, 2022.04.07)
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Virtuális csomag a napraforgó állományszárítására
(5x100 g aurora® 40 Wg + 1 l trend® 90) Kíméletes állományszárítás.

HatásmóD és Hatékonyság:

Aurora® sun

a szerkivonások ellensúlyozására az fmc-agro új lehetőségeken dolgozik, melynek első lépéseként szükséghelyzeti engedéllyel 
bevezetésre került napraforgó-deszikkálásban az aurora® 40 Wg kontakt, perzselő hatású szer*.

Az Aurora® 40 WG a karfentrazonetil ható-
anyaga a „protox gátló” gyomirtó szerek 
csoportján belül a triazolinonokhoz tarto-
zik. Hatását a protoporfirinogén IX. oxi-

dáz enzim gátlásával fejti ki. Ennek követ-
kezményeként fény hatására a sejtekben 
oxigén-szabadgyökök szabadulnak fel, 
melyekből hidrogénperoxid és oxigén ke-

letkezik. Hatásukra a sejtek roncsolódnak, 
a klorofill-bioszintézis leáll, és 2-3 héten 
belül perzselés tünetei mellett a naprafor-
gó szövete elhal.

vizsgálati ereDmények
velence, fejér megye, 2020
A Fejér Megyei KH Növény- és Talajvé-
delmi Osztály által végzett kísérletben az                   
aurora® 40 Wg 225 g/ha + trend® 90 0,1%                                                                                 
dózisban 3,75 t/ha-os, az aurora® 40 WG 
300 g/ha + trend 0,1% dózisban 3,87 t/ha-
os termést eredményezett. előbbi kezelés 
280 kg-mal, utóbbi 400 kg-mal több be-
takarítható termést jelentett a standard 
2 l/ha dózisú diquat-dibromid kezeléshez 
képest. Az Aurora® 40 WG készítménnyel 
végzett állományszárítás a betakarítható-
ság minőségét javította.

A vizsgálat rávilágított arra is, hogy az Aurora® 
40 WG 300 g/ha +Trend® 90 0,1%-os dózisa 
17 nappal a kijuttatás után 6,74%-os szint-
re csökkentette a kaszat nedvességtartal-
mát. Ez a kezelés a standard 2 l/ha dózisú 
diquat-dibromidhoz hasonló állományszárí-
tást biztosított. E kísérlet is alátámasztotta, 

hogy az Aurora® 40 WG 225-300 g/ha-os 
dózisban hatékony megoldás a napraforgó 
állományszárításban.

Vizsgálati eredményeink azt is alátámasztot-
ták, hogy az Aurora® 40 WG készítménnyel 
végzett kezelés után a növényvédőszer-ma-
radék az előírt határérték alatt maradt, így 
étkezési napraforgóban is jól használható.

kardoskút, békés megye, 2020
Kardoskúton az Aurora® 40 WG 225 g/
ha dózisban Trend® 90 nedvesítőszerrel ki-
egészítve (0,1%) került kijuttatásra. A nap-
raforgó nedvességtartalmát a standard 
készítményhez (diquat-dibromid 2 l/ha) ha-
sonló szintre tudta levinni a kezelés után 
18-19 nappal.
Vizsgálati eredményeink azt is alátámasztot-
ták, hogy az aurora® 40 WG készítménnyel 
végzett kezelés után a növényvédőszer-ma-
radék az előírt határérték alatt maradt, így 
étkezési napraforgóban is jól használható.

szajol, jász-nagykun-szolnok 
megye, 2020
Az SGS közreműködésével végzett sza-
joli kísérletben a kezelés utáni 6., 10. és 
14. napon történő értékeléssel vizsgáltuk 

a napraforgó nedvességtartalmát. 14 nap-
pal a kezelés után az Aurora® 225 g/ha + 
Trend® 90 0,1% hasonló szintre vitte le az 
állomány nedvességszintjét (6,53%), mint a 
diquat-dibromid 2 l/ha-os dózisa (6,39%).
Másik fontos eredmény volt, hogy az 
Aurora® 40 WG kíméletesebb, lassabb 
vízleadást és állományszárítást eredmé-
nyezett. a hosszabb időszak alatt több 
olaj- és tápanyagtartalom beépülését 
tudta biztosítani. Az Aurora® 40 WG 
225 g/ha + Trend® 90 0,1% dózisa esetén 
47,48%-os, a standard diquat-dibromid 
2 l/ha esetében pedig 42,83%-os olajtar-
talmat mértünk, azaz az FMC technológia 
közel 10%-kal magasabb (9,8 %) olajtar-
talom beépülést eredményezett.

Nedv. tartalom 6. nap                   Nedv. tartalom 10. nap                Nedv. tartalom 14. nap

Termésátlag (t/ha) és kaszatnedvesség alakulása (Fejér Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi Osztály, Velence, 2020.09.11.)

Aurora® 225 g/ha + Trend® 90 0,1%, 15 nappal a kezelés után (Törökszentmiklós, 2021.09.15)

vizsgálati ereDmények
Nagycserkeszen 2021. októberében takarítot-
tak be 23,6 ha Aurora® Sun állományszárítási 
megoldással kezelt napraforgót. 2021. szep-
tember 14-én az állományban kézi mérővel 
mért szemle során a kaszatnedvesség 31% 
volt. 2021. szeptember 20-án végezték az 

állományszárítást 250 g/ha Aurora® 40 WG 
+ 0,1% Trend® 90  segítségével, 290 l/ha per-
metlével. A betakarított termésen kézi mérővel 
11,1%, kombájnnal 12-14% nedvességtar-
talmat mértek. A termelő tapasztalata alapján 
perspektivikus lehet a termék a jövőre nézve.

Bárándon a KITE Zrt. fejlesztő munkatársaival vizsgáltuk az 
Aurora® 40 WG betakaríthatóságra gyakorolt hatását, melyről 
a lenti összefoglaló videó készült:

a mellékelt Qr-kóddal közvetlenül 
elérhető videóban részletesen 
megismerheti a termelők tapasztalatait 
a készítménnyel.

 felHasználási javaslatok:

Az aurora® 40 Wg felhasználható ét-
kezési és takarmány-napraforgóban 
betakarítás előtti állományszárításra 
várható szükséghelyzeti engedély 
alapján. 
kijuttatása hidas traktorral engedé-
lyezett, dózisa 225-300 g/ha a nap-
raforgó vegetációs zöldtömegének 
függvényében. az ajánlott vízmeny-
nyiség 300-400 l/ha. A kezeléseket a 
napraforgó betakarítása előtt 3 héttel, 
a kaszatok 20-30%-os nedvességtartal-
mánál kell elvégezni. É.v.i.:21 nap.

fmc technológiai ajánlat napraforgó-állományszárításban
aurora® sun = 5x100 g aurora® 40 Wg + 1 l trend® 90

Új, az Európai Unióban is engedélyezett hosszútávú megoldás a napraforgó-deszikkálásban. 

Kíméletes állományszárításnak köszönhetően zavartalan olajtartalom-beépülést és termésképződést tesz lehetővé.

Harmonikus vízleadást biztosító kezelés, a visszanedvesedés veszélye nélkül.

Minimálisra csökkenthető a betakarítási veszteség.

Étkezési napraforgóban és takarmány-napraforgóban is alkalmazható.

P
P
P
P
P

10 11 *A készítmény szükséghelyzeti engedélye 2023-ra folyamatban van.

Kaszat nedvesség- és olajtartalom (%) alakulása (SGS vizsgálat, Szajol-Szolnok, 2020)

kaszat nedvesség- és olajtartalom%
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Hatóanyag: Flufenacet: 400 g/l
Diflufenikán: 200 g/l

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
6300/2100-1/2020. NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

uFi-kód: 0Y40-F3Q4-HN4N-DCU0

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Nagy széltippan P Nagy ugar-palástfű P

Parlagi ecsetpázsit P Pásztortáska P

Árvakelésű repce P Perzsa veronika P

Borostyánlevelű veronika P Pipacs P

Ebszékfű P Piros árvacsalán P

kék búzavirág P sebforrasztó zsombor P

mezei árvácska P tyúkhúr P

mezei tarsóka P

A battle® delta gyomirtó szer mindkét ha-
tóanyagát a gyomnövények gyökerén és 
levelén keresztül is felveszik. A flufenacet 
elsősorban az egyszikűek ellen hat. A fe-
hérje- és nukleinsav-képződést gátlók közé 
az oxiacetamidok hatóanyagcsoportjába 
tartozik. Hatására a növényben sejtnöve-
kedés- és sejtosztódás-gátlás lép fel. A 
növényben a gyökéren vagy a levélen való 
bejutás után az osztódó szövetekben fejti 
ki hatását. A diflufenikán hatása főleg a 
kétszikű gyomokra terjed ki. A hatóanyag 
a karotinoid-bioszintézist gátló herbicidek 
csoportjába tartozik. Karotinoid-szintézis 
hiányában a kloroplaszt kialakulása és a 

klorofill bioszintézis gátlódik, a gyomok 
kifehérednek. A diflufenikán gyökéren és 
levélen is kontakt módon hat, ezért fon-
tos a megfelelő permetlé-borítottság. A 
battle® delta alkalmazása következtében 
a növekedés néhány órán belül lelassul és 
napokon belül látható tünetek jelentkez-
nek. A herbiciddel való érintkezés helyén 
a levelek fehéren/lilásan elszíneződnek, 
kifehérednek. A folyamatos kifehéredés és 
torz növekedés a növény méretétől és a 
környezeti tényezőktől függően 2-4 héten 
belül pusztuláshoz vezet. Az egyszikűek 
esetében nem képződnek új hajtások, gya-
kori, hogy a talajból ki sem kelnek.

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

őszi búza, 
őszi árpa, rozs, 
tritikálé

nagy széltippan (Apera spica-venti)
és magról kelő kétszikű gyomnövények 0,3-0,6 -

 felHasználási javaslatok:
A battle® delta gyomirtó szert pre- vagy 
korai posztemergens módon lehet felhasz-
nálni. Az egyszikű gyomok fejlettségének 
állapota kulcsfontosságú a védekezés 
időzítésében, a gyomok csírázástól 1-2 
leveles korig a legérzékenyebbek a készít-
ményre. A kétszikű gyomok szik-2 leveles 
korig érzékenyek a szerre, így a leghatéko-
nyabb időzítéshez fontos a gyomok feno-
lógiai állapotának figyelembevétele. 

Az engedélyeztetési vizsgálatok lezárulása 
után saját kísérletek eredményei alapján az 
FMC-Agro a készítmény alkalmazását a gyo-
mokhoz igazítva az alábbiak szerint javasolja:
1. Ha a területen a nagy széltippan és a 

kétszikű gyomok a jellemzőek (pipacs, 
kamillafélék, repce árvakelés, vadrep-
ce, ebszikfű, tyúkhúr stb.):   
battle® Delta 0,3 l/ha + ally® Max 30 
g/ha + trend® 90 0,1 % korai posz-
temergensen kijuttatva. Ez a kombiná-
ció  battle® Max néven virtuális keres-
kedelmi csomagban is beszerezhető 
2021 őszétől! (ld. 14. oldal)

2. Ha parlagi ecsetpázsit és/vagy olasz-
perje-fertőzés van a területen és mel-
lette a kétszikűek ellen is védekezni kell 
(veronikafajok, mezei árvácska, tyúkhúr, 
árvacsalánfélék, ebszikfű stb.):  
battle® Delta 0,6 l/ha preemergens 
vagy korai posztemergens kezeléssel.

battle® delta
Folyékony (sC) gyomirtó szer    

HatásmóD és Hatékonyság:

Hatékonyság az őszi búza gyomirtásában:

Hosszú tartamhatású 
őszi gyomirtó szer kalászosokban.

Battle® Delta 0,6 l/ha hatása ecsetpázsit-
tal erősen fertőzött kezeletlen szélű őszi 

búzában (Pápa, 2022.05.05.)

A Battle® Delta gyomirtó szert pre- vagy korai posztemergens módon lehet felhasználni. Az egyszikű
gyomok fejlettségének állapota kulcsfontosságú a védekezés időzítésében, a gyomok 1-2 leveles korig  
legérzékenyebbek a készítményre. A kétszikű �gyomok szik-2 leveles korig érzékenyek a szerre, így a 
leghatékonyabb időzítéshez fontos a gyomok fenológiai álllapotának  gyelembevétele.

Az engedélyeztetési vizsgálatok lezárulása után saját kísérletek eredményei alapján az FMC-Agro a 
készítmény alkalmazását az alábbiak szerint javasolja:

Összetett egyszikű gyomfertőzés esetén:
0,6 l/ha Battle® Delta pre- vagy korai posztemergens kijuttatással.

Széltippan és erős kétszikű gyomnyomás esetén:
0,3 l/ha Battle® Delta + 28 g/ha Ally® Max + 0,1% Trend® 90 korai posztemergens kijuttatással. 

Szakmai kérdésével forduljon területi képviselőjéhez!

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

0 - 7 9 10 11 12 13 21 3230 31

Battle® Delta
gyomirtó szer

Kultúra Károsító Ajánlott dózis
Ajánlott felhasználási idő a 
kalászos fenológiai állapota 

szerint

Őszi búza
Őszi árpa

nagy széltippan 
(Apera spica-venti)

és magról kelő kétszikű
gyomnövények

0,3-0,6 l/ha

vetés után, kelés előtt 
preemergensen(BBCH 00-08) vagy 

az első levél megjelenésétől 
az 5 leveles fejlettségig

(BBCH 10-15)

A Battle® Delta alkalmazásakor különös  gyelmet kell fordítani az elsodródás elkerülésére, főként olyan 
érzékeny növények esetében, mint a repce vagy a zab.

SZOMSZÉDOS KULTÚRNÖVÉNYEK

A Battle® Delta sok növényvédő szerrel kompatibilis. Tankkeverék készítése előtt mindig olvassa el a keverni 
kívánt termékek címkéjét és vegye  gyelembe a helyes mezőgazdasági gyakorlat (GAP) előírásait.  

Ha bizonytalan, vagy kétségei vannak, forduljon területi képviselőjéhez.

TANKKEVERÉK

Battle® Delta
Gyomirtó szer

BattleDeltaBrosi2020_07_20.indd   6 22/07/20   13:41

A bATTle® delTA miNdeN KörülméNyeK 
KözöTT meGOldÁsT NyújThAT
nHosszú tartamhatású gyomirtó szer
nmagról kelő egy- és kétszikűek ellen is hatékony
nKiváló hatás nagy széltippan ellen
n parlagi ecsetpázsit, egynyári perje, olaszperje elleni jó hatékonyság
nalacsony dózisban használható

nőszi búzában, őszi árpában, rozsban és tritikáléban is használható
nkorán kikapcsoljuk a gyomkonkurenciát
n rezisztenciatörési lehetőség az egyszikűek elleni védekezésben
n szelektív a kultúrnövényre

nHasználatával zavartalan a kalászos gabonánk korai bokrosodása
na megfelelő bokrosodás után magas termés érhető el, erős t1-t2 gyomnyomás mellett is

Balra nagy széltippannal és parlagi ecsetpázsittal fertőzött kezeletlen 
terület, jobbra Battle® Delta 0,6 l/ha + Trend® 90 0,1% korai poszt- 
emergens kezeléssel gyomirtott őszi árpa (Szeleste, 2021.06.22.)

Balra virágzó borostyánlevelű veronika, tyúkhúr, valamint nagy széltip-
pan és pipacs fertőzés, jobbra Battle® Delta 0,6 l/ha kezelés hatása 

(Vid, 2021. 04. 05.)

Balra nagy széltippannal erősen fertőzött terület, 
jobbra Battle® Delta 0,6 l/ha kezelés hatása 

(Szabadszállás, 2021.06.16.)

Nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit és kétszikűek ellen 0,6 l/
ha Battle® Delta kezeléssel korai posztemergensen védekeztek 

hatékonyan (Mezőlak, 2021.06.18.)

battle® delta
gyomirtó szer

Kezeletlen Kezeletlen

KezeletlenKezeletlen

Kezelt Kezelt

Kezelt

Kezelt
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Azokon a területeken, ahol a nagy szél-
tippan mellett erős kétszikű fertőzésre 
is számítani kell, a battle® Max gyomir-
tószer-csomag tökéletes megoldás. Ez 
a kombináció 4 gyomirtó hatóanyagot 
tartalmaz. A Battle® Delta hatóanyagai 
(flufenacet + diflufenikán) és az Ally® Max 
SX® hatóanyagai (metszulfuron-metil + tri-
benuron-metil) a levélen keresztüli hatás 
mellett jelentős talajon keresztüli tartam-
hatással is rendelkeznek a később kelő 
egy- és kétszikű gyomok ellen is. A kijut-
tatás után lehulló csapadék bemossa a 
hatóanyagokat a talajba, amely megaka-

dályozza a gyomok újrakelését. A Battle® 
Delta magas flufenacet és diflufenikán tar-
talma miatt alacsony dózisban is hatékony 
a nagy széltippan, a veronikafélék, mezei 
árvácska, tyúkhúr ellen. Az Ally® Max SX® 
metszulfuron-metil és tribenuron-metil 
tartalma pedig a repce-árvakelés, pipacs, 
ebszékfű, pipitér és egyéb kétszikű gyo-
mok miatt található a kombinációban. 
A gabonafélék zavartalan fejlődését, jó 
bokrosodását a korai gyomkonkurencia 
kikapcsolásával biztosíthatjuk, ehhez a 
battle® Max megfelelő segítséget ad.

battle® max
Virtuális gyomirtószer-csomag 
(2x5 l Battle® Delta + 10x100 g ally® max sX® + 10x1 l trend® 90)
HatásmóD és Hatékonyság:  felHasználási javaslatok:

A battle® max 33 hektár őszi búza, őszi 
árpa, rozs, tritikálé gyomirtására elegendő, 
így 0,3 l/ha Battle® Delta + 30 g/ha Ally® Max 
SX® + Trend® 90 0,1% koncentrációban kerül 
kipermetezésre. A tökéletes gyomirtó hatás, 
és a hosszantartó gyommentes állomány ér-
dekében a permetezést a következőképpen 
időzítsük: a kalászosok 3-5 leveles korában az 
egyszikű gyomnövények 1-2 leveles, a két-
szikű gyomok esetében azok szik-2 leveles 
fejlettségben kezeljük a területet. Amikor már 
elkezdett gyomosodni az állomány, juttassuk 
ki a battle® Max gyomirtó kombinációt, így a 
bemosó csapadék megakadályozza az újabb 
gyomkelést. A gyomfejlettség ne legyen a 
leírtaknál nagyobb a megfelelő hatékonyság 
eléréséhez! A Trend® 90 használata a battle® 
Max esetében is feltétele a megfelelő ha-
tásnak, amelyet ebben az esetben is ingyen 
biztosítunk a csomaghoz. A készítmény kijut-
tatása 200–300 l/ha permetlémennyiséggel, 
apró cseppképzéssel javasolt. Fagyos időben 
ne juttassuk ki a szereket, 5 oC felett tervezzük 
a permetezést. Kezelés utáni fagyos időszak 
a hatékonyságot lassíthatja, de nem befolyá-
solja. A vetésváltásra vonatkozó korlátozások 
megegyeznek a Battle® Delta és az Ally® Max 
gyomirtó szernél leírtakkal.

Maximalizált hatékonyság.

A kezeletlen őszi búzában erős a nagy 
széltippan, pipacs, sebforrasztó zsombor 

és vadrepce jelenlétének mértéke 
(Sárszentmihály, 2021.06.07.)

Őszi Battle® Max kezelés (0,3 l/ha Battle® 
Delta + 30 g/ha Ally® Max + 

0,1% Trend® 90) eredményeképpen 
tiszta, gyommentes őszibúza-állomány 

(Sárszentmihály, 2021.06.07.)

Balra kezeletlen, jobbra őszi Battle® Max kezelés (0,3 l/ha Battle® Delta + 30 g/ha Ally® Max + 0,1% Trend® 90) 
használatát követően tiszta, gyommentes őszibúza-állomány (Nyíregyháza, 2021.06.29.)
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battle® max
gyomirtási 
technológia

Balra kezeletlen, jobbra Battle® Max kezelés 
(0,3 l/ha Battle® Delta + 30 g/ha Ally® Max + 0,1% Trend® 90) hatása 

(Győr, 2022.04.28.)

Betakarítás előtt is tiszta őszi búza Battle®  Max kezelés hatására, 
jobb fent egy kezeletlen, széltippannal erősen fertőzött sávval 

(Fejér megye, 2022.07.18.)

Balra kezeletlen, nagy széltippannal és borostyánlevelű veronikával fertőzött terület, jobbra őszi Battle® Max kezelés 
(0,3 l/ha Battle® Delta + 30 g/ha Ally® Max + 0,1% Trend® 90) hatására tiszta, gyommentes őszibúza-állomány 

(Marcaltő, 2022. 04. 05.)

Kezeletlen Kezelt

Kezeletlen Kezelt

KIMAXOLJUK AZ ŐSZI
KALÁSZOS-GYOMIRTÁST!

®Battle  Max
őszi gyomirtási technológia őszi búzában, őszi árpában, rozsban és tritikáléban

® az FMC Corporation és leányvállalatainak márkaneve. 

www.fmcagro.hu
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Azokon a területeken, ahol elhúzódó, erős 
gyomkelésre kell számítani, a diniro® Gold 
a tökéletes választás. Ez a kombináció 5 
gyomirtó hatóanyagot tartalmaz, más cso-
magoktól eltérően egyedülállóan magas 
arányban tartalmazza a successor® tX ké-
szítményt (2 l/ha). A successor® tX ható-
anyagai (petoxamid + terbutilazin) jelentős 
talajon keresztüli tartamhatással rendelkez-
nek egy- és kétszikű gyomok ellen is. A ki-

juttatás után lehulló csapadék bemossa a 
talajba, amely megakadályozza a gyomok 
újrakelését. A successor® tX javítja a töb-
bi hatóanyag levélen keresztüli hatását is, 
ezért erősebb gyomosodás esetén mindig 
a diniro® Gold csomagot válasszuk!
Az évelő gyomok, a napraforgó-árvakelés 
és a szerbtövis esetében a hatása csak a 
már kikelt, kihajtott egyedek ellen érvé-
nyesül.

felHasználási javaslatok:
A diniro® Gold 5 hektár kukorica gyomir-
tására elegendő, így 0,48 kg/ha diniro® 
+ 2 l/ha successor® tX + Trend® 90 0,1% 
koncentrációban kerül kipermetezésre. A 
tökéletes gyomirtó hatás, és a hosszantartó 
gyommentes állomány érdekében a per-
metezést a következőképpen időzítsük: a 
kukorica és a gyomok esetében is a diniro® 
gyomirtó szernél leírt fejlettségben kezeljük 
a területet. Amikor már elkezdett gyomosod-
ni az állomány, és jelentős eső várható, akkor 
még a csapadék érkezése előtt juttassuk ki 
a diniro® Gold gyomirtó-kombinációt (eső 
előtt legalább 3 órával). Így a bemosó csapa-
dék megakadályozza az újabb gyomkelést. 
Ha még nincsenek kikelt gyomok (vagy csak 
kevés), akkor eső után kezeljünk, de ebben az 
esetben várjunk néhány napot, hogy a csírázó 
gyomok kikelhessenek és megfelelő levélfe-
lülettel rendelkezzenek, hogy a készítmény 
hatása levélen keresztül érvényesüljön.

A Trend® 90 használata a diniro® Gold 
esetében is feltétele a megfelelő hatás-
nak, amelyet ebben az esetben is ingyen 
biztosítunk a csomaghoz. 

A készítmény kijuttatása 200–300 l/ha per-
metlémennyiséggel, apró cseppképzéssel 
javasolt. Tartós szárazság okozta stresszben 
szenvedő növények esetében a hatóanyag 
felvétele csökkent mértékben megy végbe.

A vetésváltásra vonatkozó korlátozások 
megegyeznek a Diniro® gyomirtó szernél 
leírtakkal.

diniro® Gold
Virtuális gyomirtószer-csomag
(2,4 kg Diniro® + 2x5 l successor® tX + 2 l trend® 90)  Egy komplett kukorica-gyomirtó.

HatásmóD és Hatékonyság:
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Hatóanyag: 
100 g/kg nikoszulfuron + 400 g/kg 
dikamba + 40 g/kg proszulfuron

Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
04.2/3075-2/2017. 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 2,4 kg

uFi-kód: PYV0-A0PW-Q005-QHTN

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Fenyércirok P Mezei acat P

Kakaslábfű P Parlagfű P

muhar fajok P Selyemmályva P

Csattanó maszlag P Szerbtövis P

Disznóparéj fajok P Keserűfű P

Napraforgó árvakelés P Vadkender P

libatop P Aprószulák P

Lapulevelű keserűfű P Vadrepce P

A diniro® a nikoszulfuron, dikamba és pro-
szulfuron hatóanyagok gyári kombinációja, 
amely könnyen kezelhető, felhasználóba-
rát kiszerelést biztosít kitűnő hatékonyság-
gal párosulva. A nikoszulfuron, a szulfo-
nil-urea csoport széles hatásspektrummal 
rendelkező tagja. Kitűnő hatékonysággal 
rendelkezik a kukoricában megjelenő mag-
ról kelő és évelő egyszikű gyomok ellen. A 
gyomok növekedése a kezelés után leáll, 
majd 10-14 nap múlva teljesen elpusztul-

nak. A dikamba és proszulfuron egymást 
kiegészítő hatásmódjának köszönhetően 
a Diniro® több mint 150 kétszikű gyom-
növény ellen hatásos. Felszívódó és erős 
transzlokálódó hatásának köszönhetően 
hatékony a mélyen gyökerező aprószulák 
és a mezei acat ellen is. 
A három hatóanyag kitűnően kiegészíti 
egymást, ezáltal tökéletes gyomirtó ha-
tást eredményez, a már kikelt gyomok 
ellen. 

Kultúra Károsító Dózis (kg/ha) é.v.i. (nap)

kukorica 
(takarmány)

magról kelő és évelő egy- és 
kétszikű gyomnövények 0,4-0,5 nk.

A diniro® gyomirtó szert a kukorica 3-6 le-
veles állapotában, magról kelő kétszikű 
gyomok 2-6 leveles, magról kelő egyszikűek 
gyökérváltás előtti állapotában kell kijuttat-
ni. Muhar- és kölesfajokkal fertőzött területen 
a kezelést azok fejlettségéhez kell időzíteni, 
az optimális időpont az 1-3 leveles gyomfen-
ológia. Az ezt követő kezelés nem biztosít 
megfelelő hatékonyságot Setaria-fajok ellen. 

Mezei acat tőlevélrózsás, szulák fajok 10-20 
cm-es állapotban a legérzékenyebbek a ké-
szítményre. A diniro® hatása gyenge a feke-
te csucsor (fekete ebszőlő) ellen.
Amennyiben a területen fenyércirok van, 
annak 10-20 cm-es fejlettségénél perme-
tezzünk. Abban az esetben, ha az egyszikű 
gyomok - elsősorban a fenyércirok - kelé-
se, hajtása elhúzódó, kétszeri kezelés lehet 

indokolt. Az első kezelést a fenyércirok fej-
lettségéhez igazítsuk, 0,5 kg/ha diniro® ki-
juttatása történjen meg. 8-10 nap múlva, az 
újbóli gyomkelést követően 0,17 l/ha nic-it® 
kipermetezése javasolt. A Trend® 90 0,1%-os 
dózisának hozzáadása mindkét kezelésnél
szükséges.
A diniro® kedvező hektárköltségének és 
igen széles gyomirtó spektrumának köszön-
hetően kitűnő megoldás a kukorica állo-
mányban történő gyomirtására. Hatása alig 
függ az időjárási körülményektől, bemosó 
csapadékra nincs szükség, a már kikelt gyo-
mok ellen időzíthetjük a védekezést, gyors 
és látványos hatással rendelkezik. A kezelé-
seket rugalmasan, a kukorica ötleveles álla-
potáig bármikor el lehet végezni. Talajon ke-
resztül nem rendelkezik tartamhatással, ezért 
felhasználása olyan területeken javasolt, ahol 
nem várható elhúzódó gyomkelés, vagy a 
permetezést követően sorközművelő kulti-
vátorozást is végeznek.
A készítmény kijuttatása 200–300 l/ha per-
metlémennyiséggel, apró cseppképzéssel 
javasolt. Az optimális gyomirtó hatás eléré-
séhez párás, nedves időjárás kedvező, tar-
tós szárazság okozta stresszben szenvedő 
növények esetében a hatóanyag felvétele 
csökkent mértékben megy végbe. A diniro® 
mellé a Trend® 90  hatásfokozó készítményt 
ingyen biztosítjuk, kérje a forgalmazóktól!  
Alkalmazása 0,1%-os koncentrációban ja-
vasolt, melyet mindig használjunk a diniro® 
gyomirtóval együtt, mert csak így várható el 
a megfelelő gyomirtó hatás.
Normál vetésváltás esetén a következő év 
tavaszán nincs veszélye az utóvetemény 
károsodásának, amennyiben viszont a talaj 
pH-értéke 6-nál alacsonyabb, cukorrépa, pil-
langós növények, burgonya, valamint levél-
zöldségek nem vethetőek.

A Diniro®-kezelés után néhány héttel 
minden gyom elpusztul

diniro®
granulált (Wg) gyomirtó szer                        EgySzerűen jobb!

a kukorica legfontosabb gyomnövényei elleni Hatékonyság:

HatásmóD és Hatékonyság:

felHasználási javaslatok:

Balra erősen gyomos kukoricaállomány kontrollterülete, melyet a Diniro® Gold kezelés 
a szezon végéig tisztán tartott (Dunakiliti, 2022.09.13.)

Az előtérben Diniro® Gold kezelésben 
részesült kukorica, 6 héttel kezelés után, 
a háttérben erőteljes gyomfertőzéssel 

(Oroszló, 2022.06.28.)

Kiütött gyomok 21 nappal Diniro® Gold 
kezelés után 

(Buzsák, 2022.06.14.)

 Diniro® Gold hatása 
kezelés után 5 nappal 

(Pókaszepetk, 2022.05.25)

Kezeletlen Kezelt
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A kukorica gyomirtásában már a kezdetektől sikerrel alkalmazzák 
a Diniro® Gold gyomirtószer-csomagot Nagycserkeszen. Az 5 
hatóanyagnak köszönhetően az állomány gyommentes.

a mellékelt Qr-kóddal közvetlenül 
elérhető videóban részletesen 
megismerheti a termelők tapasztalatait 
a készítménnyel.

Diniro® Gold gyomirtó hatása 14 nappal kezelés után 
(Császárszállás, 2022.05.25.)

13 nappal kezelés után jól érvényesül a 
Diniro® Gold gyomirtó hatása 

(Dombóvár, 2021.06.10.)
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A diNirO® gold eltérő körülmények között is 
meGOldÁsT NyújThAT
nöt hatóanyag kombinációjából összeállított kukoricagyomirtószer-csomag
nmár a gyomok korai fejlődési időszakában alkalmazható
n talajon keresztüli tartamhatással rendelkezik
n 5 hektáros csomagban elérhető

naz összes fontos kukorica-gyomnövény ellen hatékony
nkis-, közép- és nagyüzemek számára is könnyen alkalmazható
nrugalmasan felhasználható 3-5 leveles korú kukoricában
na korai gyomkonkurencia kikapcsolására kiválóan alkalmas
ncsapadékos időjárás esetén is a kukorica betakarításáig gyommentes marad az állomány

nrugalmas a gyomirtásra rendelkezésre álló időszak
negy menetben védekezhetünk az összes jelentős gyom ellen
nalkalmazása gyors és egyszerű
ngyommentes állomány, magasabb termés lehetősége
negy kezeléssel teljes hatást tudunk elérni a gyomok ellen

A Diniro® Gold gyomirtó-kombináció minden évjáratban jól működik.

2019, NyÍrbÁTOr

2022, CelldömölK

Füsti-Molnár Bence 
   ügyvezető

Balmaz-Agro Kft. 

Balmazújváros és környékén közel 1200 hektáron folytatunk növénytermesztést. A 
kukorica meghatározó jelentőségű a térségben, gyomirtására nagy hangsúlyt fek-
tetünk. A helyi gyomflóra és a szélsőséges időjárási viszonyok sok esetben komoly 
kihívások elé állítanak bennünket. Fontos számunkra, hogy minden esetben megbíz-
ható gyomirtó szerrel dolgozzunk, így esett a választásunk a Diniro® Gold csomagra. 
Összetételének köszönhetően hatékony a kikelt gyomok ellen és hosszú tartamha-
tásának köszönhetően véd a későbbi kelési hullám ellen is (például a folyamatosan 
csírázó selyemmályva ellen kiváló hatékonysággal rendelkezik). Egy kezeléssel költ-
séghatékonyan teljes hatást tudunk elérni. Betakarításkor is tiszta  volt a területünk. 

Diniro® Gold gyomirtóval kezelt, 
tavasztól őszig gyommentes kukoricaállomány 

(Tiszavasvári, 2021.)

 57 nappal kezelés után  127 nappal kezelés után

2020, léTAvérTes

2021, KörmeNd

Kezelt Kezeletlen
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A csomag magas arányban (2 l/ha) tartal-
mazza a successor® 600 gyomirtó szert, 
melynek hatóanyaga (petoxamid) jelentős 
talajon kereszteli tartamtamhatással ren-
delkezik a magról kelő egyszikű gyomok 
(pl. kakaslábfű, muhar és vadköles) ellen. 
A kijuttatás után lehulló csapadék bemos-
sa a talajba és megakadályozza a gyomok 
újrakelését. A kelő, csírázó magvakat ká-
rosítja, a kikelt gyomokra kevésbé érzé-
keny. A gyomnövények fehérje- és nuk-
leinsav-szintézisét gátolva fejti ki hatását. 

A megfelelő hatáskifejtéséhez a kezelés 
után 14 nappal 20-25 mm bemosó csapa-
dék szükséges.
A csomag diniro® összetevője a niko-
szulfuron, dikamba és proszulfuron ható-
anyagok gyári kombinációja a már kikelt 
gyomok ellen hat. Kitűnő hatékonyság-
gal rendelkezik a kukoricában megjele-
nő magról kelő és évelő egy- és kétszikű 
gyomok ellen. A gyomok növekedése a 
kezelés után leáll, majd 10-14 nap múlva 
teljesen elpusztul.

felHasználási javaslatok:
A diniro® Flex kijuttatását korai poszte-
mergensen javasoljuk, a kukorica 3 leveles 
állapotában. A magról kelő kétszikű gyom-
növények 2-6 leveles, az egyszikűek 1-3 
leveles korukban gyökérváltásig a legér-
zékenyebb a készítményre. Setaria gyom-
fajok (muharfélék) esetében a 3 leveles 
gyomfenológián túl elvégzett kezelés nem 
biztosít megfelelő hatékonyságot.

A készítmény kijuttatása 250-300 l/ha per-
metlé-mennyiséggel javasolt. Az optimális 
hatás eléréséhez Trend® 90 hatásfokozó 
hozzáadása (0,1 %-os koncentrációban) 
elengedhetelen. Tartós szárazság esetén 
a hatóanyag felvétele csökkent mértekben 
megy végbe, a gyomnövények bőrszövete 
megvastagszik, a gyomirtó szer számára 
kevésbé átjárhatóvá válik. Ebben az eset-
ben mindenképp javasoljuk a magasabb 
permetlémennyiséget.

diniro® Flex
Virtuális gyomirtószer-csomag
(2,4 kg Diniro® + 2x5 l successor® 600 + 2 l trend® 90)  

HatásmóD és Hatékonyság:

6 nappal a kezelés után jól érvényesül a Diniro® Flex gyomirtó 
hatása (Látókép, 2022.05.14.)

Diniro® Flex gyomirtó kombinációval kezelt terület betakarításig 
tiszta maradt (Látókép, 2022.09.25.)

A diniro® Flex virtuális gyomirtószer-cso-
magot a „terbutilazin rendelethez” iga-
zodva alkottuk meg, egy új megoldást 
biztosítva a termelők számára. A rendelet 
ezen hatóanyagot úgy korlátozza, hogy 
ugyanazon területen csak minden 3. év-
ben, legfeljebb 850 g/ha mennyiségben 
alkalmazható. Tehát, ahol elhúzódó, ve-

gyes gyomkelésre számítunk, illetve a terü-
let korlátozás alá esik, kiváló választás lehet 
a négy hatóanyagot tartalmazó 5 hektáros 
kombináció. A Diniro® igen széles gyomirtó 
spektrumát egy terbutilazinmentes, tartam-
hatással rendelkező kombinációs partner-
rel, a Successor® 600 gyomirtó szerrel egé-
szítettük ki, így biztosítva megfelelő hatást.

Hatóanyag: 
50% tribenuron-metil

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
534/2006. NTKSZ 

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >5000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 112,5 g-os műanyag flakon

uFi-kód: 991X-82PF-7N42-C71N

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Árvacsalán fajok P Parlagfű (szik-2 leveles) P

Boglárkafajok P Parlagi pipitér P

Bükköny P Pásztortáska P

Csattanó maszlag P Perzsa veronika P

Disznóparéj fajok P Pipacs P

Fekete ebszőlő P Poloskafű P

keszegsaláta P selyemmályva P

libatop fajok P sebforrasztó zsombor P

mezei acat P szerbtövis fajok P

mezei árvácska P Szikfű fajok P

mezei csibehúr P Tarka kenderkefű P

mezei tarsóka P Vadrepce P

mustár P Zsázsafajok P

  felHasználási javaslatok:
Az Express™ gyomirtó szert korai poszt- 
emergensen kell kijuttatni, amikor az 
Express™-toleráns napraforgó hibrid 2-6 
leveles fejlődési állapotban van. Kijutta-
táskor a gyomoknak már kikelt, maximum  
4 leveles stádiumban kell lenniük. A leg-
jobb gyomirtó hatás eléréséhez a kezelést 
akkor kell elvégezni, amikor a gyomok ér-
zékeny, aktív növekedési fázisban vannak. 
A legtöbb gyom csírázáskor és fiatal (2–4 
leveles) korban a legérzékenyebb. A me-
zei acat ellen annak tőlevélrózsás állapo-
tában kell védekezni. Az Express™ 50 SX® 
gyomirtó szerre nincs utóvetemény-korlá-
tozás, a készítménnyel kezelt napraforgó 
betakarítása után ősszel repce és kalászos 
gabona is vethető.

Ha a kezelendő terület erősen fertőzött par-
lagfűvel (Ambrosia artemisiifolia), illetve a 
gyomok kelése vontatott, az Express™ osz-
tott kijuttatása javasolt. Az első kezelést a 
parlagfű kelése után, azok szik-, maximum 
2-leveles korában kell elvégezni. A második 
kezelést a gyomok újrakelése után, azok 
szik-, maximum 2-leveles korában javasolt 
elvégezni. Az Express™ dózisa osztott keze-
lés esetén 22,5 g/ha + Trend® 90 0,1%.

Az Express™-toleráns napraforgóhibridek 
genetikai toleranciája lehetővé teszi az 
Express™ hatóanyagának lebontását a 
napraforgóban, mely a szelektivitás alap-
ja. A gyomirtó szer főleg a leveleken ke-
resztül hat. A szer az acetolaktát-szintetáz 
enzim működését gátolja. Az enzimmű-

ködés gátlása miatt az érzékeny növé-
nyekben a tápanyagszállítás, a légzés és 
az anyagcsere a kijuttatást követő néhány 
órán belül leáll. A gyomnövényeken lát-
ható tipikus tünetek a kezelés után 3-10 
nappal válnak láthatóvá. 

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

kizárólag express™-
toleráns napraforgó

magról kelő kétszikű
gyomnövények, valamint

mezei acat

45
osztott kezelés:

22,5 + 22,5
nk.

Mezei acattal erősen fertőzött napra-
forgóban ExpessTM 50 SX® kezelés után 16 

nappal (Jánossomorja, 2022.05.26.) 

express™ 50 sX®
granulált (sg) gyomirtó szer                        

Kétszikű gyomirtó az Express™-toleráns
napraforgó állománykezelésére.Terbutilazinmentes, rugalmas megoldás 

a kukorica gyomirtására.

HatásmóD és Hatékonyság:

Hatékonyság (95-100%) az eXpress™-toleráns 
napraforgó gyomirtásában:

kezelés előtt

 16 nappal kezelés után

20 21

ÚJ
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arnetes su
Nagy terméspotenciállal rendelkező középkései éréscsoportba tartozó linolsavas 
hibrid, kimagasló olajtartalommal. Kiváló agronómiai tulajdonságait az M9 pero-
noszpóra rezisztencia és az F szintű szádor ellenállóság is biztosítja. Szárazabb ter-
melési körülményekhez is jól alkalmazkodik.

suveX
Magas termőképességű közép érésű linolsavas hibrid. Széles körű alkalmazkodóké-
pességgel rendelkezik, mely lehetővé teszi különböző adottságú termelési környe-
zetekben is stabil terméseredmény elérését. magas fokú m9 peronoszpóra és szádor 
(a-F) rezisztenciával rendelkezik.

mas 83 su
Egy magas olajtartalmú, TBMT toleráns hibrid kitűnő ellenálló és alkalmazkodó ké-
pességgel. Bármely termőterületen vethető. A jó kezdeti fejlődése nagy előnyt je-
lent hideg tavasz, vagy  minimum tillage esetén. Az RM9-es profiljának köszönhetően 
megoldást hozhat peronoszopórával szemben.

mas 85 su
TBMT toleráns, közép korai éréscsoport végéhez tartozó hibrid. Bármely termő-
területen stabil és megbízható teljesítményt nyújt. az átlag feletti olajtartalma és 
termőképessége magasabb jövedelmezőséget biztosít a termelők számára. A pero-
noszpórával szembeni védekezésben megoldást nyújthat az RM9-es profilja.

RGT 
interstellar su 

Közép-korai, linolsavas SU-rezisztens hibrid kedvező növénymagassággal. A piacvezető 
hibridekhez képest extenzív körülmények közt hasonló, intenzíven sokkal jobb ered-
ményt ér el. szádor rezisztenciája (a-e rasszig) mellett rm9-es peronoszpóra rezisz-
tenciával, valamint jó szklerotíniával, fómával, lisztharmattal és rozsdával szembeni tol-
eranciával rendelkezik.

rgt vollter su
Közép-korai, linolsavas SU-rezisztens napraforgóhibrid, amely közép-magas ho-
mogén növényállományú, félig bókoló tányérállással. RM9-es peronoszpóra rezisz-
tenciája mellett kiváló szklerotínia ellállósággal rendelkezik. szádorrezisztens a-g 
rasszig. Olajtartalma átlagosan 48-49%.

fausto st Német nemesítés a hazai igényekre fejlesztve. megbízható termés a sulfo szegmens-
ben. Az egyik legkorábbi érésű napraforgó a piacon.

mero st Német nemesítés a hazai igényekre fejlesztve. Koraiság és kiemelkedő szádorrezisz-
tencia. Kiváló korai fejlődési erély.

tango st Német nemesítés a hazai igényekre fejlesztve. Nagy terméspotenciál a magas ter-
mésszinteken is. Ellenálló a gyökérdőléssel szemben.

olajnapraforgó 
Helesun

Olajba zárt napsugár. Magas termésszint jellemzi ezt a szulfonilurea toleráns, a szádor 
A-D rasszaira ellenálló, jó szárszilárdságú és a betegségekre jól ellenálló közép-korai 
érésű, közepes-magas olajtartalmú fajtát. 

olajnapraforgó 
unosun

Egy kedvelhető napraforgó. Magas termésszint jellemzi ezt a szulfonilurea toleráns, 
a szádor A-E rasszaira ellenálló, jó szárszilárdságú és a betegségekre jól ellenálló 
közép-középkésői érésű, közepes olajtartalmú fajtát. 

aleXa su
A középkorai linolsavas hibrid kompakt, alacsony habitussal rendelkezik, amihez 
bókoló tányérállás társul. Az alacsony, homogén növényállománynak köszönhetően jól 
tudják kezelni a kisebb gépparkkal rendelkező gazdaságok is.

Davero su
A középérésű linolsavas hibrid középmagas, bókoló tányérállású, kifejezetten ho-
mogén állományt nevel. Jó kompenzációs képességgel rendelkezik, melyet intenzív 
gazdálkodási körülmények közé ajánlunk. szádorrezisztenciája mellett (a–e) jó liszt-
harmat-, fóma- és szklerotínia-ellenállósággal rendelkezik.
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vetőmag-előállító Hibrid megnevezése Hibrid rövid jellemzői

p63le113 Kedvező növénymagasságú linolsavas ExpressSun®* Pioneer®* hibrid, magas olajtartalommal. 
Nagyon jó agronómiai tulajdonságok jellemzik, szára és gyökere erős.

p64lE25 A legnépszerűbb linolsavas ExpressSun®* Pioneer®* napraforgóhibrid (Kleffmann felmérés 2021), 
jó adaptációs képességgel. 

p64le137 Korai tenyészidejű, linolsavas ExpressSun®* Pioneer®* hibrid, kifejezetten jól tűri a száraz kon-
tinentális körülményeket. 

p64le168 Korai tenyészidejű linolsavas ExpressSun®* Pioneer®* napraforgó hibrid, kiválóan alkalmazko-
dik a hazai időjárási viszonyokhoz. 

p64le185 Korai tenyészidejű linolsavas ExpressSun®* Pioneer®* napraforgó hibrid, kiváló termőképesség-
gel és kimagasló olajtartalommal. 

p64He133 magas olajsavas expresssun®* Pioneer®* hibrid. Jó termésszintje mellett a kiugróan magas olaj- 
tartalmával és olajsav szintjével hívja fel magára a figyelmet. 

p64He144 Nagy termőképességű magas olajsavas ExpressSun®* Pioneer®* napraforgó, kiugró olajsavszinttel, 
és kedvező növénymagassággal. 

p64HE244 Közepes tenyészidejű magas olajsavas ExpressSun®* Pioneer®* napraforgó hibrid, magas ter-
mésszint és kiváló szádor elleni tolerancia jellemzi. 

es ceylon su 
Minden termőhelyre ajánlott korai linolsavas napraforgó átlag feletti alkalmazkodóképesség-
gel és magas terméspotenciállal. Kiemelkező peronoszpórával szembeni rezisztenciája miatt 
milDew master PremIum® és erős szádorral szembeni rezisztanciaszintje miatt OR MASTER 
esseNtIal® minősítésű hibrid.

es boston su 
Linolsavas, magas termőképességű közép-korai napraforgó, kiváló növényegészségügyi 
profillal. Az eltérő termesztési körülményekhez nagyon jól alkalmazkodó, MilDew MASTER 
PremIum® és emellett Or master esseNtIal® minősítéssel rendelkező korszerű, jó ter-
mőképességű hibrid.

es lonDon su 
linolsavas napraforgó milDew master esseNtIal® és Or master esseNtIal® minősítés-
sel. az átlagos termesztési körülményekhez kifejezetten jól alkalmazkodó és azokat átlag fe-
letti terméssel megháláló közép-korai hibrid.

es armonica su 
Stabil termőképességű, gyengébb adottságú termesztési körülmények között is eredményes-
en termeszthető közép-kései linolsavas hibrid. Olajtartalma kimagasló (52-54%), OR MASTER 
esseNtIal® szádorral szembeni rezisztencia szint jellemzi.

es jurassic Ho su 
Magas terméspotenciálú, közép-korai, megbízható magas-olajsavas hibrid, erős betegségel-
lenálló képességgel, ami kevésbé intenzív körül mények között is magas hozamot garantál. 
milDew master PremIum® és Or master esseNtIal® minősítésű napraforgó.

es aromatic Ho su 
Közép-kései, MilDew MASTER PREMIUM® és Or master esseNtIal® besorolású ma-
gas-olajsavas napraforgó. Stressztűrése kimagasló, kevésbé intenzív körülmények között is 
átlag feletti termésre képes.

es argentic Ho su  
Magas-olajsavas nagy termőképességű közép-kései hibrid átlag feletti olaj- és olajsav tar-
talommal, átlagos vagy annál jobb minőségű területekre és technológiához. Kiemelkedő 
milDew master PremIum® peronoszpórával és Or master PremIum® szádorral szem-
beni rezisztencia szint jellemzi.

sureli Hts
Új közép-kései érésű linolsavas hibrid, mely kimagasló terméspotenciáljával új termésszintet 
nyit a napraforgó-termesztésben. Évjárat stabilitása kiemelkedő és betegség ellenállósága is 
átlag feletti.

suman Hts
Közép-korai érésű linolsavas hibrid kiváló terméspotenciállal, olajtartalommal és teljes körű    
peronoszpóra rezisztenciával. A hibrid kiemelkedő terméspotenciálja okán intenzív körülmé-
nyek között rekord termésre képes.

sumiko Hts Rendkívül jó stressztűrésű, közép-korai linolsavas hibrid kiváló terméspotenciállal valamint párat-
lanul magas és stabil olajtartalommal évjárattól függetlenül.

nX12298
Kiemelkedő terméshozammal és kiváló termésstabilitassal rendelkező magas olajsavas      
express®-toleráns hibrid. A kiemelkedő terméshozam mellett magas olajtartalom jellemzi, 
melynek köszönhetően olajprémiumot is biztosít termesztőjének.

sumerio Hts
Kiváló terméspotenciállal, olajtartalommal rendelkező magas olajsavas hibrid az Express®- 
toleráns szegmensben. Mélyre hatoló erős gyökérzetének köszönhetően nagyon jó a tápa-
nyag önellátó képessége.

suvango Hts
Közép-korai érésű magasolajsavas hibrid, magas terméspotenciállal, magas olaj- és kiváló 
olajsavtartalommal a magasolajsavas express®-toleráns szegmensben. markáns toleranciával 
rendelkezik a  Phomopsis, Sclerotinia és Verticillium kórokozókkal szemben is.

vetőmag-előállító Hibrid megnevezése Hibrid rövid jellemzői

lg 50.479 sX

Minden termőterületen sikerrel termeszthető, Express™ 50 SX® és Evorelle® Express™ 
gyomirtó szerekkel egyaránt kezelhető. Terméspotenciálja és termésstabilitása kiváló. 
2021-es IKR kísérletekben a linolsavas, Express™-toleráns hibridek közül egyedül ez a 
hibrid ért el 5 t/ha feletti termést. A Magyarországon jelen lévő összes peronoszpóra 
rasszal szemben teljes körűen ellenálló.

lg 50.779 Ho sX
Jó termőképességű Express™-toleráns magas olajsavas hibrid széles spektrumú 
peronoszpóra és  szádor rezisztenciával. Azoknak ajánljuk, akik a magas olajsavas 
napraforgótermesztés biztonságát az Express™ gyomirtási technológiára alapozzák, 
a terményértékesítés során az olajsav prémiumot is realizálni kivánják.

virgo su
Újgenerációs hibridünk jól prezentálja, hogy nemcsak a mennyiségi, de minőségi fej-
lődés is fontos a napraforgó-nemesítésben. A Virgo SU kiemelkedő termőképességén 
kívül jó betegségtoleranciával és magas olajtartalommal rendelkezik. 

 *2022.10.18-án aktualizált lista

23

további su napraforgóHibriDek választéka 2023*

*2022.10.18-án aktualizált lista. ®*A Corteva Agriscience, valamint leányvállalatainak védjegyei. © 2021 Corteva



24 25Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

evorelle® express™ 

  felhasználási javaslatok:
felHasználási javaslatok:

Az Evorelle® ExpressTM gyomirtó szert korai 
posztemergensen kell kijuttatni, amikor az 
ExpressTM-toleráns napraforgóhibrid 2 és 8 
leveles fejlődési stádium között van. Csapa-
déktól vagy egyéb környezeti körülmények-
től függően az egyéves gyomok esetében 
új gyomcsírázási hullámok alakulhatnak ki. 
Ezen gyomfajok visszaszorítása érdekében 
szükségessé válhat az osztott Evorelle® Exp-
ress™ kezelés. A két kezelés között legke-
vesebb 7 nap teljen el. Ez esetben se lépje 
túl a 60 g/ha engedélyezett teljes dózist! 
Ha egyszikű gyomok is jelen vannak a terüle-
ten, használjon egyszikűirtót pre- vagy posz-
temergensen. Amennyiben poszt- emergens 
egyszikű irtót használ, az egyszikű irtó és az 
Evorelle® Express™ alkalmazása között lega-
lább 7 napnak el kell telnie. 
A készítménnyel történő kezelés csak a 
toleranciát megfelelő mértékben hordo-
zó és azt szélsőségesebb időjárási körül-
mények között is egyenletesen biztosító 
hibridek esetében végezhető el.

A különböző nemesítőházak Express™- 
toleráns napraforgó hibridjeinek szulfo-
nilurea-tolerancia szintje eltérő lehet az 
Evorelle® Express™ készítményre.

Az lg 50.479 sX hibridje egyaránt ke-
zelhető Express™ 50 SX® és Evorelle® 
Express™ gyomirtó szerekkel.

A felhasználás előtt feltétlenül kérje ki 
az FMC véleményét!

Hatóanyag: 
37,5 % tribenuron-metil + 
12,5 % tifenszulfuron-metil

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
6300/369-1/2019. 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >5000 mg/ttkg

Kiszerelés: 150 g-os műanyag flakon

uFi-kód: 747X-P2MF-1N4Q-AEP1

granulált (sg) gyomirtó szer Új megoldás a napraforgó-gyomirtásban.

 HatásmóD és Hatékonyság:
A tribenuron-metil mellett tifenszulfuron- 
metilt is tartalmazó Evorelle® Express™ 
gyomirtó szer hatékonyabb és kiegyen-
súlyozottabb hatást biztosít az alábbi 
gyomoknál: szőrös disznóparéj, szerb-
tövisfajok, kövér porcsin, selyemmályva, 
parlagfű, mezei acat, fekete ebszőlő, ke-
serűfűfajok, vadkender (ez utóbbi hím- és 
nővirágú egyedeire is). 

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Csattanó maszlag P Parlagfű P

Fekete ebszőlő P selyemmályva P

Keserűfűfajok P szerbtövisfajok P

kövér porcsin P Szíkfűfajok P

libatopfajok P Szőrös disznóparéj P

mezei acat P Tarka kenderkefű P

mezei tarsóka P Vadkender P

Hatékonyság (95-100%) az eXpress™-toleráns 
napraforgó gyomirtásában:

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

kizárólag express™-
toleráns napraforgó

magról kelő kétszikű
gyomnövények, valamint

mezei acat

60
osztott kezelés:

30+30
nk.

0 10 12 14 16 31 35 51 59 61 63 65 69 71 79 81 85 890 10 12 14 16 31 35 51 59 61 63 65 69 71 79 81 85 890 10 12 14 16 31 35 51 59 61 63 65 69 71 79 81 85 89Evorelle® Express™ 60 g/ha
+ Trend® 90 0,1%

Evorelle® Express™ 
30 g/ha 

+ Trend® 90 
0,1%

Evorelle® Express™ 
30 g/ha 

+ Trend® 90 
0,1%

2-4 levelesnapraforgó fejlettsége 4-6 leveles 6-8 leveles

Általános 
gyomborítottság

Erős gyomborítottság 
esetén

  felhasználási javaslatok:
     rugalmas gyomirtás:
•  Felhasználás akár 8 leveles napraforgóban.
• Osztott kezelés, mely lehetővé teszi a 

gyomfajtól és -keléstől függő időzítést.
• A posztemergens kezelés hatékony 

gyomirtást eredményez, kevéssé függ a 
talaj nedvességtartalmától.

•  Folyamatosan bővülő hibridválaszték
•  Nincs utóvetemény korlátozás.
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Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Vadzab fajok P muharfélék P

Parlagi ecsetpázsit P

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

őszi búza és őszi árpa hélazab, parlagi ecsetpázsit 0,8-1 nk.

  felhasználási javaslatok:
felHasználási javaslatok:

őszi búza és őszi árpa: A permetezést 
a kultúrnövény 3 leveles korától a szár-
baindulásig célszerű elvégezni. Ha a 
kezelés idején az egyszikű gyomok 1-3 
levelesek, elegendő a 0,8 l/ha Foxtrot® 
EW kijuttatása, ha a gyomok fejletteb-
bek, illetve erős a gyomnyomás 1 l/ha 
dózist kell alkalmazni. Stresszes állo-
mányban (fagy után, víznyomásos nö-
vény) nem alkalmazható. Durumbúzá-
ban és zabban nem használható. Nem 
keverhető bentazon, dikamba, hormon-
bázisú, metszulfuron és floraszulam ha-
tóanyagú készítményekkel.

Foxtrot® EW 0,8 l/ha-os kezelés hatása parlagi ecsetpázsitra a kezelést követő 4 hét múlva 
(Ikervár, 2014.04.29.; kezelés 03.31-én)

Hatóanyag: 
69 g/l fenoxaprop-p-etil 
34,5 g/l kloquintocet-mexil (széfener)

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
04.2/101-1/2016. 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 5 l-es műanyag kanna

uFi-kód: FDMY-S2GH-EN44-QGCJ

 HatásmóD és Hatékonyság:
A Foxtrot® EW hatóanyaga a fenoxa-
prop-p-etil, mely a magról kelő egy-
szikű gyomnövények ellen hatékony. 
Hatását a növény növekedéséhez szük-
séges zsírsav bioszintézisének gátlásá-
val okozza. A hatóanyagot a növények a 
levelén veszik fel, és innen szállítódnak 
a merisztéma-szövetekbe. Mivel a búza 
és főleg az árpa a hatóanyagot lassan 
bontja le, szükséges az antidótum (szé-
fener) is a fenoxaprop mellé. Az FMC 
kísérletei során a fenoxaprop-p-etil ha-
tóanyag és a kloquintocet-metil széfe-
ner 2:1 arányú keveréke biztosította a 
legjobb szelektivitást, jobb volt, mint 
egyéb széfenerek. A kezelés után a haj-
tásnövekedés megáll, majd levélszára-
dás és végül a gyomnövény pusztulása 
következik. A teljes pusztuláshoz 3 hét 
szükséges. Érzékeny gyomok: parlagi 
ecsetpázsit, vadzab fajok, muharfé-
lék, kanáriköles. a kezelés után vetés-
váltási korlátozások nincsenek! Repce 
is vethető bármilyen talajművelés után. 

Foxtrot® eW
Folyékony (eW) gyomirtó szer A kalászosok egyszikűirtója.                     

a foXtrot® eW Hatékonysága:

Kezeletlen Kezelt



26 27Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Gajus® 

  felhasználási javaslatok:
felHasználási javaslatok:

A Gajus® gyomirtó szer a repcében ősz-
szel használható, vetés után, kelés előtt 
egészen a növény 4 leveles (BBCH14) 
növekedési állapotáig, a gyomok fej-
lődéséhez igazítva, azok korai fejlődési 
állapotában (BBCH11-12). Javasolt víz-
mennyiség 200-400 l/ha. Nedvesítőszer 
használata nem javasolt!

Hatóanyag: 
petoxamid 400 g/l, pikloram 8 g/l

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
6300/371-1/2019. 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 10 literes műanyag kanna

uFi-kód: UDH1-G3P7-UN44-50PV

Folyékony (eC) gyomirtó szer Tartamhatású pre- és posztemergens herbicid.

 HatásmóD és Hatékonyság:
A Gajus® gyomirtó szer kijuttatását követő-
en annak mindkét hatóanyaga felszívódik, a 
petoxamidra fogékony gyomok növekedé-
se órákon belül lelassul, néhány nap eltel-
tével látható tüneteket produkálnak, majd 
2-4 héten belül elpusztulnak. A kijuttatáskor 
még ki nem kelt gyomok csírázását meg-
gátolja. A piklorámra fogékony kétszikű 
gyomokon hormonhatású elváltozások (a 
növény szabálytalan és rendellenes növe-
kedése) és nekrózis jelenik meg, növekedé-
sük megáll, majd elpusztulnak. A petoxami-
dot elsősorban a gyökerek veszik fel, de a 
fiatal csíranövények sziklevél alatti szárán 
keresztül is bejuthat a gyomnövénybe.
Hosszú tartamhatásának köszönhetően a 
repce fejlődésének korai szakaszában a 
később csírázó egy- és kétszikű gyomnö-
vényeket is kiirtja. A talaj megfelelő ned-
vességtartalma minden esetben elősegíti 
a hatóanyag gyors felszívódását a növé-
nyekbe. A gyökereken és leveleken ke-
resztül felszívódó piklorám akropetálisan 
(a csúcs felé) és bazipetálisan is szállítódik, 
melynek során felhalmozódik a meriszte-
matikus (osztódó) szövetekben.

Károsító
Hatékonyság

Károsító
Hatékonyság

pre-
emergens

poszt-
emergens

pre-
emergens

poszt-
emergens

Árvácska fajok P Orvosi székfű P P

Borostyánlevelű veronika P Parlagi nefelejcs P P

egynyári perje P Parlagi pipitér P P

Egynyári szélfű P Perzsa veronika P P

Fehér libatop P P Piros árvacsalán P P

gólyaorr fajok P P Pokolvar libatop P

Japán keserűfű P P ragadós galaj P

Kaporlevelű ebszékfű P P réti ecsetpázsit P

kék búzavirág P sebforrasztó zsombor P P

Közönséges aggófű P P szapora zsombor P

közönséges búza P P Székfű fajok P

mezei pipacs P P tyúkhúr P

Nagy széltippan P P Vadmurok P

Hatékonyság (>85%) a repce gyomirtásában:

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

őszi káposztarepce nagy széltippan, magról kelő 
kétszikű gyomnövények 3 nk.

Pipacs múmiák 6 nappal Gajus® kezelés 
után (Nagytilaj, 2021.10.11.)

Veronikafélék, ebszikfű és egyszikű gyomok a kezeletlen kontrollban, melyeknek nyoma 
sincs a Gajus® gyomirtóval kezelt területen (Bogyoszló 2021.10.27.)
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Hatóanyag: 
50% tribenuron-metil  

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
02.5/884/1/2010. 
MgSzHK

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >5000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 100 g-os műanyag flakon

uFi-kód: 991X-82PF-7N42-C71N

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

őszi búza, őszi árpa, 
tavaszi árpa, rozs, zab, 
tritikále

magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények (mezei acat) 25–40  nk.

A Granstar® 50 sX® gyomirtó szer főleg a 
leveleken keresztül hat. A szer az acetolak-
tát-szintetáz enzim működését gátolja. Az 
enzimműködés gátlása miatt az érzékeny 
növényekben a tápanyagszállítás, a légzés 
és az anyagcsere a kijuttatást követő né-
hány órán belül leáll. A Granstar® 50 sX® 

az érzékeny gyomok növekedését gyor-
san megállítja. A tipikus tünetek a keze-
lés után 3-10 nappal válnak láthatóvá. A 
kijuttatást követő meleg és nedves időjá-
rás elősegíti a hatáskifejtést, míg a száraz, 
hideg körülmények késleltetik a tünetek 
megjelenését.

  felHasználási javaslatok:
Az őszi- és tavaszi kalászosokban tavasz-
szal a fagyok megszűnését követően a 
kalászosok zászlósleveles koráig (zab ese-
tében 2 nóduszig) alkalmazható. A kezelés 
időpontját és dózisát a gyomnövények 
fejlettsége és a gyomfajok összetétele 
határozza meg. A magról kelő kétszikű 
gyomnövények 2-4 valódi leveles koruk-
ban a legérzékenyebbek a készítményre, 
Galium aparine esetében annak 2-3 levél- 
örvös állapotában van a kezelés optimális 
időpontja, Cirsium arvense ellen a gyom-
növény tőlevélrózsás állapotában kell a ke-
zelést végrehajtani. Egyszikű, illetve évelő 
kétszikű gyomfertőzés esetén, ezek ellen 
hatékony kombinációs partner alkalmazása 
szükséges. Cirsium arvense, valamint 2-4 
valódi levelesnél fejlettebb gyomnövények 
ellen az engedélyokiratban meghatározott 
magasabb dózisban kell kijuttatni. A hatás-
fokozás érdekében a permetléhez 0,1 %-os 
koncentrációban Trend® 90 nedvesítőszer 
hozzáadása szükséges.  Maximum dózis/
kezelés: 40 g/ha. Kezelések száma: 1 al-
kalom/év, a fenológia szerinti  zászlósle-
vél stádium (zab 2 nódusz). A permetezés 
időzítése a kalászosok 1-3 leveles korától, 
a zászlóslevél kifejlődéséig engedélyezett. 
Légi kijuttatás: légi úton kijuttatható 50-70 
l/ha víz felhasználás mellett.

Granstar® alapú gyomirtási technológia 
eredménye (Látókép, 2020)

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Árvakelésű napraforgó
(kivéve az als inhibitor  toleráns 
hibridek árvakelése)

P Pásztortáska P

Bársonyos árvacsalán P Perzsa veronika P

Bükköny fajok 
(csak magról kelőek) P Pipacs P

Disznóparéj fajok P Piros árvacsalán P

Fehér libatop P Poloskafű P

kamilla fajok P repcsényretek P

Keserűfű fajok 
(csak magról kelőek) P sebforrasztó zsombor P

mályva fajok P szarkaláb fajok P

mezei acat P Szikfű fajok P

mezei tarsóka P Tarka kenderfű P

Parlagfű 
(szik-2 leveles) P tyúkhúr P

Parlagi pipitér P Vadrepce P

Granstar® 50 sX®
granulált (sg) gyomirtó szer  Őszi és tavaszi kalászosok kétszikű gyomirtója.

Hatékonyság (95-100%) az őszi és tavaszi kalászos
gabonafélék gyomirtásában:

HatásmóD és Hatékonyság:

Kezeletlen Kezelt
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Hatóanyag: 
256 g/kg tribenuron-metil
254 g/kg tifenszulfuron-metil

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
02.5/7/1/2008. 
MgSzHK

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >5000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 100 g-os és 240 g-os műanyag flakon

uFi-kód: DN1X-92F1-FN41-0KCW

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

őszi búza, őszi árpa, 
tavaszi árpa, rozs, zab, 
tritikále

magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények (mezei acat) 40–60  nk.

A Granstar®  super 50 sX®  gyomirtó szer 
az egyik első tagja  a  Magyarországon  be-
vezetésre  került SX® technológiával elő-
állított szulfonilurea blend termékeknek. 
A blendek olyan szulfonilurea keverékek, 
amelyeknek hatóanyagarányai állandóak a 
termékben és az arányok a hazai gyomvi-
szonyokhoz igazítva lettek kialakítva. 

A Granstar®  super 50 sX® látványos, 
gyors gyomirtó hatással rendelkezik: a 
kezelt gyomnövények teljes pusztulása lé-
nyegesen rövidebb idő alatt következik be, 
mint a hagyományos DF szulfonilureákkal  
kezelt területeken.

  felHasználási javaslatok::
A készítmény őszi és tavaszi kalászosokban 
tavasszal a fagyok megszűnését követően a 
kalászosok zászlósleveles koráig (zab eseté-
ben 2 nóduszig) alkalmazható. A kezelés idő-
pontját és dózisát a gyomnövények fejlettsé-
ge és a gyomfajok összetétele határozza meg. 
A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 
valódi leveles korukban a legérzékenyebbek 
a készítményre. Galium aparine esetében an-
nak 2-3 levélörvös állapotában van a kezelés 
optimális időpontja. Erős Galium fertőzés ese-
tén, vagy fejlettebb egyedek ellen fluroxipir 
hatóanyagú készítmény 75-125 g hatóanyag/
ha dózisával kell kiegészíteni. Amennyiben ki 
kell szélesíteni a hatásspektrumot a veronika 
és árvácskafélék ellen is, akkor a Granstar® Su-
per 50 SX® 40 g/ha és az Aurora® 40 WG 40 
g/ha kijuttatását javasoljuk kombinációban. 
A kombináció 2020-tól virtuális kereskedelmi 
csomagként is elérhető aurora® Gold néven. 

Cirsium arvense, valamint 2-4 valódi leveles-
nél fejlettebb gyomnövények ellen az enge-
délyokiratban meghatározott magasabb dó-
zisban kell kijuttatni.

A zabot 2 nóduszos fejlettségéig 40 g/ha dó-
zisban lehet permetezni a készítménnyel. Ne 
kezelje a kalászos gabonát a készítménnyel, 
ha már ugyanabban az évben szulfonilurea 
típusú szerrel kezelték a területet. Az árvake-
lésű napraforgó gyomirtására  az ALS gátló 
típusú herbicidektől eltérő hatásmechanizmu-
sú készítményt használjon tankkeverékben.

Granstar® Super + Aurora® gyomirtó 
szerekkel kezelt őszi búza (Látókép, 2017)

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Árvacsalán fajok P Parlagfű P

Árvakelésű napraforgó
(kivéve az als inhibitor  toleráns 
hibridek árvakelése)

P Parlagi pipitér P

Bükköny fajok 
(csak magról kelőek) P Pásztortáska P

Disznóparéj fajok P Perzsa veronika P

Füstike fajok P Pipacs P

kamilla fajok P Poloskafű P

Keserűfű fajok 
(csak magról kelőek) P ragadós galaj 

(2–3 örvös állapotig) P

mályva fajok P repcsényretek P

mezei acat P sebforrasztó zsombor P

mezei csibehúr P tyúkhúr P

mezei tarsóka P Vadrepce P

Granstar® super 50 sX®
  Széles hatásspektrumú,
granulált (sg) gyomirtó szer  rugalmasan használható kalászos gyomirtó.

HatásmóD és Hatékonyság:

Hatékonyság (95-100%) az őszi és tavaszi kalászos
gabonafélék gyomirtásában:

Hatóanyag: 
256 g/kg tribenuron-metil
254 g/kg tifenszulfuron-metil
333 g/l fluroxipir   

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
02.5/7/1/ 2008. 
MgSzHK és 04.2/1748
-1/2016. NÉBIH 

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >5000 mg/ttkg

Kiszerelés: Granstar® Super 50 SX® 200 g-os flakon + Starane* 
Forte 333 EC 1 literes flakon egységcsomagban

uFi-kód Granstar® super: DN1X-92F1-FN41-0KCW

ufi-kód starane* forte: 6E1V-UE6Q-3002-20S3

Kultúra Károsító dózis é.v.i. (nap)

őszi búza, őszi árpa, 
tavaszi árpa, rozs, zab, 
tritikále

magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények, mezei acat, ragadós galaj

50 g/ha +
0,25 l/ha  nk.

A Granstar® superstar egy széles hatás- 
spektrumú kalászos gyomirtószer-csomag, 
amely három hatóanyag, a tribenuron-metil,  
tifenszulfuron-metil  és a fluroxipir kombiná-
ciója. A termékben lévő három hatóanyag 
optimális aránya biztosítja, hogy a Granstar® 
superstar minden gyomösszetétel esetében 
hatékony legyen a kétszikű gyomok széles 
skálája ellen. A gyomnövényekben a ható-
anyagok gyorsan transzlokálódnak, a gyomok 
növekedése néhány órán belül leáll, így már 
nem tudnak versenyezni a kultúrnövénnyel. A 
formuláció  – az SX®  vízben oldódó granulá-
tum, illetve  a folyékony  EC – az egyszerűbb  

használat mellett hatékonyabb valamennyi 
kalászos gabonagyomnövény ellen. Mind-
három hatóanyag rendkívül szelektív a kalá-
szosokban, így alkalmazható a zászlóslevél 
kiterüléséig (kivéve a zab, ahol két nóduszos 
állapotig engedélyezett). Az optimális hatás 
eléréséhez célszerű megvárni, hogy a kijut-
tatás idején a levegő hőmérséklete legalább 
8 °C legyen. A készítmény további előnyös 
tulajdonsága, hogy mindhárom hatóanyag 
lebomlik a tenyészidő során, így nem jelent 
problémát a vetésváltásban. A legkisebb 
egységcsomag Granstar® superstar esetén 
4 ha kalászos gabona kezelésére elegendő.

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Árvacsalán fajok P Parlagi pipitér P

Árvakelésű napraforgó
(az als inhibitor toleráns hibridek 
árvakelése Is)

P Pásztortáska P

Bükköny fajok 
(csak magról kelőek) P Perzsa veronika P

Disznóparéj fajok P Pipacs P

kamilla fajok P Poloskafű P

Keserűfű fajok 
(csak magról kelő) P ragadós galaj P

mályva fajok P repcsényretek P

mezei acat P sebforrasztó zsombor P

mezei árvácska P szarkaláb fajok P

mezei csibehúr P tyúkhúr P

mezei tarsóka P Vadrepce P

Parlagfű P

felHasználási javaslatok::
A készítményt posztemergensen kell kijuttat-
ni a kalászosok 3 leveles állapotától a zászlós- 
levél kifejlődéséig (zab 2 nódusz). A magról 
kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leve-
les korukban, a ragadós galaj 2-6 levélörvös 
fejlettségekor, a mezei acat tőlevélrózsás ál-
lapotában a legérzékenyebb a készítményre. 
A gyomirtó hatás fokozására a permetléhez 
0,1%-os koncentrációban Trend® 90 nedve-
sítőszer hozzáadása szükséges.

Granstar® SuperStar hatása 
(Szentgál, 2018.05.09.)

Granstar® SuperStar hatása 
(Jánossomorja, 2019.04.26.)

*A Starane Forte a Corteva márkeneve

Granstar® superstar  Hatékony kalászos gyomirtó
gyomirtószer-csomag az összes fontos kétszikű gyomnövény ellen.

HatásmóD és Hatékonyság:

Hatékonyság (95-100%) az őszi és tavaszi kalászos 
gabonafélék gyomirtásában:



30 31Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

A GrANsTAr® suPersTAr miNdeN KörülméNyeK 
KözöTT meGOldÁsT NyújThAT

nHárom hatóanyag-kombinációjú gabonagyomirtószer-csomag
naz összes fontos kétszikű gyom ellen hatékony
nőszi és tavaszi kalászosokban is használható
nmagról kelő és évelő gyomok ellen is hatásos
n 4 hektáros csomagban elérhető

na legtöbb kalászosban zászlóslevél kiterüléséig kijuttatható
n zabban, sörárpában is engedélyezett
nvetéskorlátozás nélkül felhasználható
n repce és keresztesvirágú növény is vethető utána szántás nélkül
n túlfejlett gyomok ellen is hatékony
ngyomirtószer-toleráns napraforgó és repce ellen is biztos megoldást ad

nmegvárhatjuk az összes kétszikű gyom kikelését és egy menetben védekezhetünk ellenük
nmegkésett kezelésnél is jól működik
ncsomagban kedvező áron beszerezhető rovarölő és gombaölő szerrel együtt 
   (granstar® superstar rapid pack, granstar® superstar rapid + riza pack)

Granstar® SuperStar hatása tavaszi 
árpában (Hajdúnánás-Tedej, 2020.05.12.)

Tiszta őszibúza-állomány Granstar® SuperStar 
kezelés után (Jánossomorja, 2021.06.25)

Granstar® SuperStar hatására tiszta őszi
árpa (Jánossomorja, 2022.05.10.)

2020 2021 2022

Jászdózsa mellett számos gyomfaj ellen kellett védekeznie 
a videóban szereplő gazdálkodónak. A Granstar® SuperStar 
gyomirtóval egymenetben a Rapid® CS rovarölő szert is 
alkalmazták a vetésfehérítő bogarak ellen.

a mellékelt Qr-kóddal közvetlenül 
elérhető videóban részletesen 
megismerheti a termelő tapasztalatait 
a készítménnyel.

A kalászosok gyomirtásánál nagyon fontos számunkra, hogy az precízen, a legha-
tékonyabb technológiával történjen. Éppen ezért választottuk a három hatóanyagú 
Granstar® SuperStar gyomirtót. Nagy előnye, hogy minden fontosabb kalászos gyom-
növény ellen hatékony és rugalmasan, zászlóslevél kiterüléséig kijuttatható. Mezei 
acattal fertőzött területünkön is bátran alkalmazzuk és kiváló hatást érünk el. Nagyban 
segíti a későbbi tervezést, hogy használata után nincs vetésváltási korlátozás. Minden 
esetben rovarölő szerrel csomagban vásároljuk meg, így az ára még kedvezőbb.

Csige István
ügyvezető 

Zea-93 Kft.

Granstar® SuperStar hatása ebszikfű és árvakelésű repce ellen 
11 nappal kezelés után 

(Küngös, 2020)

A Granstar® SuperStar fejlett libatopfajok 
ellen is markáns hatású tavaszi árpában 

(Jánossomorja, 2021.06.25.)

Balra kezeletlen kontroll, jobbra üzemi kezelés Granstar® SuperStar gyomirtó szerrel (Debrecen-Látókép, 2021.06.10.)

Kezeletlen



32 33Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Hatóanyag: 24 g/l klomazon  
400 g/l petoxamid

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
04.2/6000-1/2013
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >300 és <2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 10 l-es műanyag kanna

uFi-kód: R5TY-P2R3-XN49-1CDV

felHasználási javaslatok:
Őszi káposztarepcében vetés után, kelés 
előtt a Nero®-t 3 l/ha dózisban kell kijut-
tatni. Így a repcében károsító fontosabb 
gyomok ellen megbízható hatást tudunk 
elérni. Fontos, hogy a kultúrnövény mag-
ját legalább 2 cm vastag földréteg takar-
ja. A készítmény ugyanazon a területen         
maximum 2 évente használható. Alacsony 
szervesanyag-tartalmú (homok) talajokon 
alkalmazása nem ajánlott.

Nero® gyomirtó hatása 37 nappal kezelés 
után (Szigetvár, 2021.10.05.)

Gyommentes állomány 1 hónappal Nero® 
kezelés után (Gérce, 2022.10.10)

Tiszta repcetábla 30 nappal Nero® kezelés 
után (Tófej, 2022.10.10)

A Nero® két hatóanyagot tartalmaz. A klo-
mazon főleg a magról kelő kétszikű gyom-
növények ellen hatékony. Hatását az érzé-
keny gyomnövények klorofill és karotinoid 
bioszintézisének gátlásával okozza. A ható-
anyagot a növények gyökéren és hajtáson is 
felveszik. A petoxamid a magról kelő egy- 
és több kétszikű gyomnövény elleni csírá-
zásgátló hatóanyag. Hatását az érzékeny 
gyomfajok fehérje- és nukleinsav-szintézis 
gátlásával fejti ki. A kelő, csírázó gyommag-
vakat károsítja, a kikelt gyomokra kevésbé 
hatékony.

A két hatóanyag nagyon jól kiegészíti egymást, 
a klomazon kitűnő hatékonysággal rendelkezik 
a kétszikű gyomok ellen, míg a petoxamid 
egyszikűirtó hatása mellett több kétszikű gyo-
mot is irt. A kombinációnak jelentős talajon 
keresztüli tartamhatása van. Vetés után - kelés 
előtt alkalmazzuk, a hatékony gyomirtó hatás 
kifejtéséhez a permetezés után 14 napon belül 
20-25 mm bemosó csapadék és jól elmunkált 
aprómorzsás talajfelszín szükséges.
A készítmény az egyéb termékekkel nehezen 
irtható sebforrasztó zsombor ellen is kiváló 
hatékonyságú.

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

őszi káposztarepce magról kelő egy- és kétszikű 
gyomnövények 3 n.k.

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

sebforrasztó zsombor P Nagy széltippan P

ragadós galaj P egynyári perje P

Veronika fajok P Perje (lolium) fajok P

tyúkhúr P kamilla fajok P

Pásztortáska P Pipitér fajok P

Árvacsalán fajok P Parlagi nefelejcs P

Nero® preemergens kezelés után 
40 nappal is tiszta a repceállomány 

(Söjtör, 2021.09.30.)

Nero®
Folyékony (eC) gyomirtó szer  Két jól bevált hatóanyag egy termékben!

HatásmóD és Hatékonyság:

a nERo® Hatékonysága az őszi káposztarepce gyomirtásában:

3332

Hatóanyag: 
240 g/l nikoszulfuron

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
02.5/920/2/2010 
MgSzHK

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >2000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 1 l-es műanyag flakon

uFi-kód: 0EUY-9232-HN4Q-YG4U

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Kakaslábfű P Fenyércirok (magról) P

libatop (sokmagvú) P Fenyércirok(rizómás) P

libatop (pokolvar) P muhar fajok P

Disznóparéj fajok P Napraforgó árvakelés P

  FfelHasználási javaslatok:
A nic-it® levélherbicid, mely a kelés után, 
az aktívan növekedő gyomok – így az 
évelő fenyércirok ellen is – hatékonyan al-
kalmazható állománykezelés formájában.  
A kukoricára, annak 3–7 leveles korában 
legkíméletesebb a készítmény, ezért en-
nél a fejlettségnél javasoljuk alkalmazni. 
Az egyéves egyszikűek ellen a kezelést a 
gyökérváltás előtt kell elvégezni, a rizómás 
fenyércirok esetében annak 10–20 cm-es 
fejlettségénél, erős fertőzöttség esetén 
0,25 l/ha használata indokolt. A megfelelő 
hatékonyság elérése érdekében Trend® 90 
hozzáadása szükséges, amelyet vásárlás-
kor térítésmentesen biztosítunk.

Kétszikű gyomok – pl.: parlagfű, libatop, 
szerbtövis, csattanó maszlag, selyemmály-
va, mezei acat, szulák stb. – ellen kombi-
nációs partner hozzáadásával érhetünk 
el megfelelő eredményt. A kukoricában 
előforduló magról kelő és évelő gyomok 
együttese ellen kiválóan alkalmazható 
a nic-it® 0,2 l/ha egyéb pl.: floraszulám 
vagy dikamba hatóanyagú készítmények-
kel vagy alkalmazza gyári kombinációjú 
diniro® készítményünket.
 
Abban az esetben, ha az egyszikű gyomok 
– elsősorban a fenyércirok – kelése, hajtá-
sa elhúzódó, osztott kezelés is végezhető. 
Ekkor az első kezelést a fenyércirok fej-
lettségéhez igazítsuk, annak 10-20 cm-es 
állapotában, 0,125 l/ha nic-it® kijuttatása 
történjen meg a megfelelő kétszikű irtó 
partnerrel együtt, majd 8-10 nap múlva, 
az újbóli gyomkelést követően 0,125 l/ha 
kipermetezése ajánlott. 
A nic-it® successor® tX gyomirtóval 
kiegészítve kereskedelmi csomagban is 
elérhető! További információk a katalógus 
94. oldalán! 

A nic-it® kijuttatása 250–300 l/ha permet-
lémennyiséggel, apró cseppképzéssel ja-
vasolt. Az optimális gyomirtó hatás eléré-
séhez a párás, nedves időjárás kedvező, 
tartós szárazság okozta stresszben szen-
vedő növények esetében a hatóanyag fel-
vétele csökkent mértékben megy végbe.

A nic-it® alkalmazása esetén utóvete-
mény-korlátozás nincs.

A nic-it® hatóanyaga, a nikoszulfuron, 
a szulfonil-urea csoport széles ha-
tásspektrummal rendelkező tagja. Kitűnő 
hatékonysággal rendelkezik a kukoricá-
ban megjelenő magról kelő és évelő 
egyszikű gyomok ellen, valamint több 
magról kelő kétszikű ellen is. Szelektív, a 
kukorica a kipermetezést követően felveszi 
a hatóanyagot, majd egy napon belül bio-
lógiai úton lebontja. Ezért a készítmény a 

kultúrnövény hétleveles fejlettségi álla-
potáig felhasználható. A Nic-It® felvétele 
a zöld növényi részeken és a gyökereken 
keresztül történik. A nikoszulfuron a gyom-
növényben mind csúcsi, mind gyökérirány-
ban szállítódik. Hatását a merisztémasej-
tekben lévő AHAS enzimek működésének 
gátlásával fejti ki. A gyomok növekedése a 
kezelés után leáll, majd 10-14 nap múlva 
teljesen elpusztulnak.

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

kukorica 
(takarmány)

magról kelő és évelő egyszikű és magról kelő 
kétszikű gyomnövények 0,17-0,25 nk.

Nic-It®, mint kombinációs partner (jobbra) hatékonysága a magról kelő és évelő 
egyszikű gyomok ellen az üzemi standardhoz képest (Látókép, 2020.09.03.)

Nic-it®
Folyékony (OD) gyomirtó szer  Kiváló kombinációs partner egyszikű gyomok ellen.

HatásmóD és Hatékonyság:

a kukorica legfontosabb gyomnövényei elleni Hatékonyság:
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és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
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Hatóanyag: 
135 g/l fluroxipir +
30 g/l tifenszulfuron-metil +
5 g/l metszulfuron-metil

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
04.2/469-1/2017. 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: > 5000 mg/ttkg

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

uFi-kód: NM6X-N2G2-6N4R-CD5N

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

őszi búza, rozs, 
tritikálé, őszi árpa,
tavaszi búza

magról kelő kétszikű
gyomnövények, ragadós galaj,

mezei acat
 0,5–1 nk. 

Az Omnera® gyomirtó szer a fluroxipir, 
metszulfuron-metil és a tifenszulfuron-me-
til egymást kiválóan kiegészítő hatóanya-
gok kombinációja egyedülálló liquidmax 
(lQm®) formulációban.
A fluroxipir az újonnan képződő szárakban 
és levelekben megzavarja a növényi sejtek 
növekedését, befolyásolva a fehérjeszin-
tézist és a normál sejtosztódást. A met-
szulfuron-metil és a tifenszulfuron-metil az 
acetolaktát-szintáz enzim (ALS) gátló szul-
fonilureák csoportjába tartozó herbicidek, 
melyek a növekedés leállítását és végül a 
növény pusztulását eredményezik. Ezek a 
szelektív hatóanyagok elsősorban a gyö-
kéren és levélen keresztül szívódnak fel. A 
hatástartam ideje alatt a gyomnövények 
nem veszik fel a vizet és a tápanyagokat a 

talajból, így megszüntetik a kultúrnövény-
nyel szembeni növekedési versengést.
utóvetemény:
A készítmény 0,75-1,0 l/ha-os dózisának ki-
juttatását követően ugyanabban az évben 
csak őszi kalászosok és őszi káposztarepce 
vethetőek. Őszi káposztarepce csak a 6,5-
nél  alacsonyabb pH-értékű talajokon, a ké-
szítménnyel való kezelést követő 120 nap 
után, mélyszántást követően vethető, és ha a 
készítmény kijuttatása után a vegetációs idő 
nem volt hosszan aszályos. A vegetációs idő 
alatti hosszú szárazság, aszály esetén a met-
szulfuron-metil  hatóanyag gátolt lebomlása 
miatt az őszi káposztarepce károsodást szen-
vedhet. A készítménnyel kezelt kalászos be-
takarítását  követő év tavaszán bármely szán-
tóföldi kultúra vethető cukorrépa kivételével.

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Baracklevelű keserűfű P Pásztortáska P

Bársonyos árvacsalán P Pipacs P

Bükköny fajok P Poloskafű P

Ebszékfű P ragadós galaj P

Fehér libatop P repce árvakelés 
(kivéve ImI repce)

P

mezei tarsóka P repcsényretek P

Orvosi kamilla P sebforrasztó zsombor P

Parlagi nefelejcs P tyúkhúr P

Parlagi pipitér P Vadrepce P

  FfelHasználási javaslatok:
őszi búza, rozs, tritikálé kultúrákban a készít-
ményt tavasszal, posztemergensen kell kijut-
tatni  a kultúrnövény bokrosodásának kezde-
tétől a zászlóslevél kiterüléséig.
őszi árpa kultúrában a készítményt tavasszal, 
posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnö-
vény bokrosodásának kezdetétől a bokroso-
dás végéig.
tavaszi búza kultúrában a készítményt tavasz-
szal, posztemergensen kell kijuttatni a kultúr-
növény 3 leveles állapotától a zászlóslevél 
kiterüléséig. 
A ragadós galaj 2-3 levélörvös fejlettségekor, 
a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 leveles 
korukban,  a mezei acat tőlevélrózsás állapo-
tában a legérzékenyebb a készítményre. Me-
zei acat ellen az engedélyokiratban meghatá-
rozott magasabb dózisban kell alkalmazni. 

Omnera® LQM® hatása őszi búzában 
((Veszprém, 2020.)

Hatékonyság (95-100%) az őszi és tavaszi kalászos
gabonafélék gyomirtásában (0,75-1 l/Ha Dózis esetén):

Folyékony (OD) gyomirtó szer  
Omnera® lQm®

Kombinált hatóanyagú kalászos gyomirtó
egyedülálló LiquidMax formulációban.

HatásmóD és Hatékonyság:

Omnera® gyomirtó szerrel kezelt őszi búza 
(Tokaj, 2019.)

Kezeletlen

Kezelt

 A Starane Forte a Corteva márkeneve

A pointer® star gyomirtó szer három ható-
anyag (tribenuron-metil, metszulfuron-me-
til  és fluroxipir) kombinációja.  A legkisebb  
egységcsomag  pointer® star 4 ha kalászos 
gabona kezelésére elegendő. A három ha-
tóanyag összetétele biztosítja, hogy a ké-
szítmény minden gyomösszetétel esetében 
hatékony legyen a kétszikű gyomnövények 
széles skálája ellen. Az eredeti szulfonilurea 
kalászos gyomirtó szerek minden probléma 
nélkül irtják a mezei acatot is. Emellett az acat 
újrahajtásának  is minimális  az esélye. Mind 
a hatóanyagok összetétele, mind a kijuttatott  

hatóanyagok mennyisége a biztosítéka an-
nak, hogy a pointer® star kompromisszumok 
nélkül kiirtsa a ragadós galajt. Az optimális 
hatás eléréséhez célszerű megvárni, hogy a 
levegő hőmérséklete legalább 8 °C legyen a 
kijuttatás idején és az azt követő 24 órában.
Az egyik  legszélesebb  gyomirtó  spektrum-
mal rendelkező gyomirtó szer, beleértve a 
ragadós galajt, mezei acatot és az ALS-gátló 
herbicidtoleráns árvakelésű napraforgót is. A 
korai időszaktól egészen a zászlóslevél meg-
jelenéséig felhasználható. Látványos, gyors 
hatással pusztítja el a gyomnövényeket.

Kultúra Károsító dózis é.v.i. (nap)

őszi búza, őszi árpa, 
tritikálé, tavaszi árpa, rozs

magról kelő kétszikű
gyomnövények és mezei acat

28 g/ha + 0,25 l/ha nk.

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Árvacsalán fajok P Parlagfű P

Árvakelésű napraforgó
(az als inhibitor  toleráns hibridek 
árvakelése Is)

P Parlagi pipitér P

Bükköny fajok P Pásztortáska P

Disznóparéj fajok P Perzsa veronika P

kamilla fajok P Pipacs P

Keserűfű fajok 
(csak magról kelő) P Poloskafű P

mályva fajok P ragadós galaj P

mezei acat P repcsényretek P

mezei árvácska P sebforrasztó zsombor P

mezei csibehúr P szarkaláb fajok P

mezei gyöngyköles P tyúkhúr P

mezei tarsóka P Vadrepce P

Hatóanyag: 
143 g/kg metszulfuron-metil
+143 g/kg tribenuron-metil
+333 g/l fluroxipir

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
02.5/1836/2/2007. 
MgSzHK 
és 04.2/1748-
1/2016. NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >5000 mg/ttkg 

Kiszerelés: Ally® Max SX® 112 g-os flakon + Starane* Forte 333 EC 
1 literes flakon egységcsomagban

uFi-kód ally® max sX®: FGH0-936A-JN4Y-13WN

ufi-kód starane* forte: 6E1V-UE6Q-3002-20S3

Pointer® Star kezelés hatására tiszta 
őszibúza-állomány (Látókép, 2021.)

Pointer® Star hatása mezei acaton és 
galajon

  FfelHasználási javaslatok:
A készítményt posztemergensen kell ki-
juttatni a kalászosok 3 leveles állapotá-
tól a zászlóslevél kifejlődéséig. A magról 
kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi 
leveles korukban, a ragadós galaj 2-6 le-
vélörvös fejlettségekor, a mezei acat tő-
levélrózsás állapotában a legérzéke-
nyebb a készítményre. A gyomirtó hatás 
fokozására a permetléhez 0,1%-os kon-
centrációban Trend® 90 nedvesítőszer 
hozzáadása szükséges. A metszulfuron-me-
til+tribenuron-metil hatóanyagokkal kezelt                                                                                                                              
kalászos után a következő tavasszal kuko-
rica, kalászos és napraforgó vethető. Ta-
vasszal cukorrépa nem vethető! A kezelést 
követő 120 nappal ősszel akkor vethető 
olajrepce vagy takarmányrepce, ha a talaj 
pH értéke alacsonyabb, mint 6,5 és a talajt 
szántásos mélyműveléssel készítik elő. a 
pointer® star 2020-tól rapid® cs rovar-
ölő szerrel és riza® 250 eW gombaölő 
szerrel csomagban is elérhető!

Pointer® star
gyomirtószer-csomag  

Markáns talaj- és levélhatású kalászos gyomirtó
az összes fontos kétszikű gyomnövény ellen.

HatásmóD és Hatékonyság:

Hatékonyság (95-100%) az őszi és tavaszi kalászos 
gabonafélék gyomirtásában:
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növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
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Hatóanyag: 
50% tifenszulfuron-metil

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
MgSzHK 
02.5/120/1/2009.

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >5000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 100 g-os műanyag flakon

uFi-kód: 77AX-W2FR-2N4H-4QNC

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Árvakelésű napraforgó 
(nem herbicid toleráns) P selyemmályva P

Disznóparéj fajok P szerbtövis fajok P

Keserűfű fajok P Szikfű fajok P

mezei pipitér P Tarka kenderkefű P

mezei tarsóka P tatár laboda P

ragadós galaj P Vadrepce P

repcsényretek P Varjúmák P

  felHasználási javaslatok:
lucernában a készítményt második éves, ill. 
annál idősebb lucerna gyomirtására alkalmaz-
ható. A kezelést a kultúrnövény nyugalmi idő-
szakában kell elvégezni, késő ősszel vagy kora 
tavasszal. Megkésett kezelés esetén a készít-
mény az új sarjakat károsíthatja. A gyomir-
tóhatás fokozására a készítményhez Trend® 
90 nedvesítőszer hozzáadása szükséges 0,1 
%-os koncentrációban. 25 ºC fok feletti hő-
mérsékleten, stresszhelyzetben lévő szójában 
a fokozott fitotoxicitás veszélye miatt a keze-
lés nem ajánlott.  A kétszikű gyomnövények 
erőteljes növekedésű térparaziták (pl. disznó-
paréj, libatop), megkésett védekezés esetén, 
az állomány fölé nőnek, így nagyban visszave-
tik a lucerna fejlődését, célszerű a védekezést 
minél korábban elvégezni. 
réten és legelőterületen a készítményt kora 
tavasszal kell kijuttatni, a magról kelő kétszikű 
gyomnövények 2-6 leveles állapotában. A 
teljesen kikelt 3-4 leveles (gyökérváltás utáni) 
fűállományban a készítmény már használható. 
A gyomirtó hatás Trend® 90 (0,05%) hozzá-
adásával fokozható. Az egyéves kétszikűek 
közül a parlagfű, csattanó maszlag, libatop 
disznóparéjfélék és szerbtövisfajok jelentős 
problémát okoznak.
szójában a kezelést az első hármasan ösz-
szetett valódi levelének megjelenésétől a 
kultúrnövény 10-15 cm-es fejlettségéig kell 
elvégezni. A magról kelő kétszikű gyomfajok 
2-4 valódi leveles korukban a legérzékenyeb-
bek a készítményre. A szer esetenként enyhe 
növekedésbeli depressziót, levélsárgulást 
okozhat, de ezeket a tüneteket a szója mara-
déktalanul kinövi. A gyomirtóhatás fokozásá-
ra a készítményhez Trend® 90 nedvesítőszer 
hozzáadása szükséges 0,1 %-os koncentráció-
ban. 25 °C feletti hőmérsékleten, stresszhely-
zetben lévő szójában a fokozott fitotoxicitási 
veszély miatt a kezelés nem ajánlott.

A szója posztemergens módon kijuttatha-
tó herbicidjeinek választéka lényegesen 
szűkösebb, mint más szántóföldi kultúrák 
esetében. Ebben a szűkös választékban 
jelentős szerepet tölt be a refine®. Miért 
használják egyre nagyobb területen a 
refine®-t? Mert olyan jelentős gyomfajo-
kat képes elpusztítani, amelyeket más ké-

szítmények nem, vagy csak részlegesen. 
Mindezt úgy, hogy nincs utóvetemény kor-
látozása és igen kedvező a hektárköltsége. 
Kétszikűirtó spektrumát és hatékonyságát
tekintve megegyezik a versenytárs készít-
ményekkel, egyes gyomok esetében (pl. 
libatop, keserűfű félék) kiemelkedő haté-
konysággal dolgozik.

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

kukorica (takarmány) magról kelő kétszikű
gyomnövények 15–22,5 nk.

lucerna magról kelő kétszikű
gyomnövények 30 28*

rét, legelő magról kelő kétszikű
gyomnövények 22,5–30 28*

szója magról kelő kétszikű
gyomnövények 10–15 nk.

Refine® 50 SX® 15 g/ha hatása 22 nappal 
a kezelés után fehér libatoppal, csattanó 

maszlaggal és szőrös disznóparéjjal fertőzött 
szóján (Buzsák, 2022. 06. 28.)

granulált (sg) gyomirtó szer
refine® 50 sX®

Kétszikű posztemergens megoldás a szója,
kukorica, lucerna és rét-legelő gyomirtására.

HatásmóD és Hatékonyság:

Hatékonyság (95-100%) a szója gyomirtásában:

* legeltetési tilalom

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Árvakelésű napraforgó 
(nem herbicid toleráns) P Pásztortáska P

Árvacsalán fajok P Perzsa veronika P

Baracklevelű keserűfű P ragadós galaj P

Egynyári szélfű P repcsényretek P

Fekete ebszőlő P selyemmályva P

Fekete mustár P Szőrős disznóparéj P

gyakori gombvirág P Tarka kenderkefű P

Lapulevelű keserűfű P Vadrepce P

mezei tikszem P

    felHasználási javaslatok:
cukorrépában a készítményt a kultúrnövény
két valódi leveles állapotától sorzáródás vé-
géig kell kijuttatni 30 g/ha dózisban, a mag-
ról kelő kétszikű gyomnövények szikleveles
állapotától 2 leveles fejlettségéig. 
Amennyiben újabb kezelés(ek)re lenne szük-
ség, azt mindig a gyomok szikleveles állapo-
tától 2 leveles állapotáig kell elvégezni (a két 
kezelés között 7-14 nap eltéréssel). A készít-
mény csak a kikelt gyomnövényeket pusztítja 
el, tartós hatása nincs. Maximum 3 kezelés 
engedélyezett! 
A permetléhez Trend® 90 permetezőszer-se-
gédanyagot kell adagolni 0,05% koncentrá-
cióban, azonban etofumezátos kombináció 
esetén Trend® 90 hozzáadása nem ajánlott. 
Az alapkezelés elvégzését az egyszikű gyom-
növények ellen a Dual Gold 960 EC* 1,4–1,6 
l/ha-os dózisával javasoljuk elvégezni. 

tecHnológiai javaslat:
2 posztemergens kezelés 7-14 nap kü-
lönbséggel: safari® 30 g/ha + fenme-
difam 322 g/ha hatóanyag + trend® 
90 0,05%. 
Ha a terület libatop- vagy labodafa-
jokkal erősen fertőzött, a posztemer-
gens kombináció(k) kiegészítendő(k) 
0,4–0,5 kg/ha metamitron hatóanyagú 
készítménnyel. Amennyiben a mezei-
acat-fertőzés indokolja, a második 
posztemergens kezelésben klopiralid 
tartalmú készítmény hozzáadása java-
solt 60-90 g/ha hatóanyag dózisban.
parlagfű és disznóparéjfajok előfor-
dulása esetén a Safari® gyomirtó szert 
fenmedifam+metamitron hatóanyagú 
készítménnyel kombináljuk.

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap)

cukorrépa magról kelő kétszikű 
gyomnövények

30 nk.

Hatóanyag: 
50% trifluszulfuron-metil

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
04.2/3628-1/2016. NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszély-
esség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >5000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 120 g-os műanyag flakon

uFi-kód: U9AX-E254-DN41-T27E

A safari®  elsősorban a leveleken keresztül 
fejti ki a hatását, de nedves talajállapot mel-
lett a gyökéren keresztül  is felszívódhat. A 
hatóanyag az acetolaktát-szintetáz enzimet 
gátolja, aminek hatására az érzékeny  gyo-
mokban  a  transpiráció,  a  légzés, és az 
anyagcsere – a kezelést követő néhány órán 
belül – leáll. A gyomok növekedése és fejlő-
dése rövid időn belül megáll, így nem jelen-
tenek konkurenciát a kultúrnövény számára. 
A jellemző tünetek (elszíneződés, elhalás) a 
kezelést követő 3-10. napon válnak látható-
vá – a gyomok növekedési körülményeitől 
és a környezeti tényezőktől függően. Hatás-
kiegészítés céljából a safari® kombinálha-
tó fenmedifam, etofumezát, metamitron, 
klopiralid hatóanyagú készítményekkel.

Safari® alapú gyomirtás 2x30 g/ha 
kombinációban (Sopronhorpács, 2018.)

granulált (DF) gyomirtó szer
safari® 50 dF Széles hatásspektrum a cukorrépa

kétszikű gyomnövényei ellen.

HatásmóD és Hatékonyság:

Hatékonyság (95-100%) a cukorrépa gyomirtásában:

Kezeletlen kontroll 
(Sopronhorpács, 2018.)

 *A Dual Gold 960 EC a Syngenta márkaneve.
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Hatóanyag:  
600 g/l petoxamid

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
02.5/2278/1/2008 
MgSzHK

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: 813 mg/ttkg

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

uFi-kód: TSRY-K2PS-1N4C-FW2U

    felHasználási javaslatok:
őszi káposztarepcében vetés után, ke-
lés előtt 2 l/ha dózisban kell kijuttatni. A 
Successor® 600 hatékony a nagy széltip-
pan és a legtöbb T2-es gyomnövény ellen 
őszi káposztarepcében. Amennyiben a te-
rületen ragadós galaj, pipacs és veronika 
fajok is problémát okoznak, egészítsük ki 
a Reactor® 360 CS 0,2-0,3 l/ha dózisával. 
kukoricában preemergensen a vetés 
után, kelés előtt 2 l/ha dózisban használ-
juk. Mivel a készítmény főleg a magról 
kelő egyszikű gyomnövények ellen hat, 
kétszikűek ellen kombinációs partner 
szükséges. Magról kelő egy- és kétszikűek 
elleni gyári kombináció a Successor® TX. 
Vetőmag előállítás esetén a fajtatulajdo-
nos véleményét ki kell kérni a vonalak ér-
zékenységéről.  
napraforgóban csak preemergensen vetés 
után, kelés előtt lehet kijuttatni 2 l/ha dózis-
ban. Mivel a készítmény főleg a magról kelő 
egyszikű gyomnövények ellen hat, kétszikű-
ek ellen ki kell egészíteni. Ehhez megfelelő 
kombinációs partner a Pledge 50 WP** 80 
g/ha dózisával. A készítmény az IMI és az 
Express®-toleráns napraforgóban is kiváló-
an alkalmazható. Ilyenkor a Successor® 600 
gyomirtóval alapkezelt napraforgót az en-
gedélyezett posztemergensen kijuttatható 
készítménnyel kezeljük állományban. Ezek-
kel a megoldásokkal teljes körű védelmet 
biztosíthatunk napraforgóban, az ott káro-
sító magról kelő egy- és kétszikű gyomok 
ellen. A Successor® 600 megfelelő szelekti-
vitással rendelkezik a napraforgóra. 
cirok* kultúrában vetés után, kelés előtt 
(preemergensen) 2 l/ha dózisban kell kijut-
tatni, jól elmunkált aprómorzsás talajfelszín-
re. A korai posztemergens állománykezelést 
2,0 l/ha dózissal kell elvégezni, a cirok 1-3 
leveles, a magról kelő egyszikű gyomnövé-
nyek 1-3 leveles fenológiai állapotában.

*Az engedélyokirat kiterjesztése cirokban 
folyamatban van

Sucessor® 600 gyomirtóval 2021.09.10-én kezelt repceállomány (Varsány, 2022. tavasz)

A successor® 600 (petoxamid) a magról kelő 
egyszikű gyomnövények csírázását gátló ha-
tóanyag. A kelő, csírázó magvakat károsítja, 
a kikelt gyomokra kevésbé hatékony. A peto-
xamid a klóracetamidok kémiai csoportjába 
tartozik, az érzékeny fajok fehérje- és nukle-
insav szintézisét gátolja. Főleg a magról kelő 
egyéves egyszikű gyomok (pl. nagy széltippan, 

kakaslábfű és perjefélék) ellen hatásos, emel-
lett számos magról kelő kétszikű gyomnövény 
ellen is jó hatékonyságú tankkombinációban. 
Talajhatással is rendelkezik. Vetés után-kelés 
előtti alkalmazás esetén a hatékony gyomir-
tóhatás kifejtéséhez a permetezés után 14 na-
pon belül 20-25 mm bemosó csapadék és jól 
elmunkált aprómorzsás talajfelszín szükséges.

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap) Felhasználás

őszi káposztarepce magról kelő egyszikűek 2 n.k. preemergensen

kukorica (takarmány, 
siló, vetőmag) magról kelő egyszikűek 2 n.k.

preemergensen vagy 
korai posztemer-
gensen (1-3 levél)

napraforgó magról kelő egyszikűek 2 n.k. preemergensen

cirok* magról kelő egyszikűek 2 n.k.
preemergensen vagy

korai posztemer-
gensen (1-3 levél)

Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Nagy széltippan P Pipitér fajok*** P

egynyári perje P Árvacsalán fajok*** P

Perje (lolium) félék P Pásztortáska*** P

Kakaslábfű P tyúkhúr*** P

muhar fajok P mezei tarsóka*** P

kamilla fajok*** P Parlagi nefelejcs*** P

Folyékony (eC) gyomirtó szer
successor® 600

A rugalmas kombinációs partner.

HatásmóD és Hatékonyság:

a successor® 600 Hatékonysága az engeDélyezett 
kultúrák gyomirtásában:

***kétszikűek elleni kombinációs partnerrel

Hatóanyag:  
300 g/l petoxamid+ 
187,5 g/l terbutilazin 

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
6300/370-1/2019. 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: 300 mg/ttkg <LD50< 2000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

uFi-kód: TFXY-027Y-8N41-4EJ3

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

kukorica 
(takarmány, vetőmag) magról kelő egy- és kétszikű 

gyomnövények 

1-4 nk.

cirok 3-4 60

Folyékony (se) gyomirtó szer
successor® TX

Új formuláció a magról kelő gyomok ellen!

HatásmóD és Hatékonyság:
A successor® tX két hatóanyag (petoxam-
id és terbutilazin) együttes hatásával biz-
tosítja kukoricában és cirokban a magról 
kelő egy- és kétszikű gyomnövények el-
leni széles hatásspektrumát.
A terbutilazin az érzékeny fajok foto-         
szintézisét gátolja (az elektrontranszport 
folyamatokat gátolja, hatáskifejtés he-
lye a PS-2 rendszerben). Főleg a magról 
kelő egyéves kétszikűek ellen hatásos. 
Hatékony a kikelt gyomok ellen is, azok 
4-6 leveles állapotáig. jelentős talaj- 
hatással bír, az alkalmazott dózis függ- 
vényében több héten keresztül.                                                                                             
A petoxamid az érzékeny fajok zsírsav-bio- 
szintézisét gátolja. Főleg a magról kelő 
egyéves egyszikű gyomok (pl. kakasláb-
fű, muhar és vadköles) ellen hatékony, 
emellett számos magról kelő kétszikű 
gyomnövény ellen is van hatása. Jelen-
tős talajhatással rendelkezik, csírázásgát-
ló, a kikelt gyomok ellen nincs hatása.                                                                                                                                          
A vetés után-kelés előtti alkalmazás esetén 
a hatékony gyomirtó hatás kifejtéséhez a 
permetezés után 10 napon belül 20-25 
mm bemosó csapadék és jól elmunkált ap-
rómorzsás talajfelszín szükséges.

Rugalmas: egyaránt kijuttatható preemer-
gensen, korai és kései posztemergensen is.
széles gyomspektrumú: a két hatóanyag- 
kombinációja egyaránt hat a magról kelő 
egy- és kétszikűek ellen is.
megbízható gyomirtás: a hatóanyag-kom-
binációnak köszönhetően talajon és levé-

len keresztül is hat, kiemelkedően hosszú 
tartamhatással rendelkezik. Jó időzítéssel, 
elegendő csapadékkal a tábla betakarítá-
sig gyommentes marad.
bevált: Évről évre folyamatosan növekvő 
területen bizonyít. 

a successor® tX tulajDonságai:

Preemergens (4l/ha) Successor®  TX kezelésben részesült cirok- és kukoricaállomány (Batida, 2021.08.12.) 
 ó*****a Pledge 50 WP a Sumi Agro márkaneve

a diniro® Flex virtuális gyomirtó-
szer-csomagot a „terbutilazin rende-
lethez” igazodva alkottuk meg, egy új 
megoldást biztosítva a termelők szá-
mára. a csomagban a Diniro® igen szé-
les gyomirtó spektrumát egy terbutila-
zinmentes, tartamhatással rendelkező 
kombinációs partnerrel, a successor® 
600 gyomirtó szerrel egészítettük ki, 
így biztosítva megfelelő hatást.
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Károsító Hatékonyság Károsító Hatékonyság

Kakaslábfű P Fenyércirok (magról kelő) P

Vadköles P Nagy széltippan P

muhar fajok P Parlagi ecsetpázsit P

Csattanó maszlag P Parlagfű P

libatopfélék P szerbtövisfajok P

Disznóparéj fajok P Egyéves szélfű P

Keserűfű fajok P Vadrepce P

selyemmályva P Fekete ebszőlő P

Varjúmák P

a successor® tX Hatékonysága a kukorica gyomirtásában

     felHasználási javaslatok  
      kukoricában:
kukoricában a successor® tX gyomirtó szert 
preemergens kijuttatás esetén 4 l/ha dózis-
ban a vetés után, de kelés előtt kell kiperme-
tezni. a korai posztemergens állománykeze-
lést 3 l/ha dózissal  kell elvégezni a kukorica 
1-3 leveles, a magról kelő kétszikűek szikleve-
les 3-4 leveles állapotában. Az évelő egyszikű 
gyomnövények ellen kombinálni szükséges, 
ajánlott kombinációs partner a nic-it® 0,2 l/ha 
dózisban. Évelő kétszikű fertőzés esetén kom-
bináljuk dikamba hatóanyagú készítménnyel, 
vagy alkalmazzuk a diniro® Gold gyomirtó 
kombinációt. A vetés után történő kijuttatás-
nál tapadószer javíthatja a hatékonyságot. 
vetőmag-előállítás esetén a successor® tX 
pre, korai poszt és poszt időszakban is kijut-
tatható, melynek segítségével a gyomirtás 
rugalmasan igazítható a hibridkukorica frak-
cionált vetéséhez. Felhasználás előtt a vető-
mag-előállító fajtatulajdonos véleményét ki 
kell kérni a vonalak érzékenységét illetően. 
Ha a felhasználás utáni ősszel érzékeny kul-
túrát (pl. durumbúzát) vetnek és csapadék-
szegény volt az időjárás, ajánlott a forgatásos 
talajművelés. 

Successor® TX gyomirtó szerrel kezelt hibridkukorica-állomány 
(Hajdúnánás-Tedej, 2020.10.07.)

Debreceni László 
   Növényorvos

Tedej Zrt.

A Tedej Zrt. területének egy jelentős részen vetőmag 
kukorica előállítással foglalkozik. Vetőmag-előállí-
tásnál a herbicidek szűkebb palettája áll rendelke-
zésünkre, így a hatékony gyomirtás nagy körültekin-
tést igényel. Szerkiválasztásunk alapját a tapasztalat 
adja. A Successor® TX gyomirtót több éve használ-
juk nagy elégedettséggel alap- és állománykezelés-
re. A benne lévő két hatóanyag megoldja a magról 
kelő egy- és kétszikű gyomok elleni teljes védelmet.  
Csírázásgátló és jelentős talajhatással is rendelkezik 
akár több héten keresztül, továbbá kíméletes a kul-
túrnövénnyel, nem okoz fitotoxikus tűneteket. 

4 l/ha preemergens Successor®TX kezelés-
ben részesült gyommentes kukorica-

állomány (Hódmezővásárhely, 2021.06.04)

Diniro® Gold gyomirtó kombinációval kezelt 
kukoricaállomány 14 nappal kezelés után 

(Kánya, 2021.06.10.)

     felHasználási javaslatok  
      cirokban:
A successor® tX gyomirtó szerben olyan tu-
lajdonságok egyesülnek, amik egyedülálló 
módon segítik a cirok biztonságos termesz-
tését a gyomok időben történő kikapcsolásá-
val. A két hatóanyag (petoxamid és terbutila-
zin) együttes erővel dolgoznak mind talajon, 
mind levélen keresztül, főként a magról kelő 
gyomnövények ellen. Az egyszikűek közül 
a kakaslábfű, a muharfajok, a köles és a fe-
nyércirok a veszélyesek, a kétszikűek között 
a parlagfű, a libatopfélék, a disznóparéjfélék, 
a kövérporcsin vagy a kötöttebb területen a 
csattanó maszlag, a szerbtövis, az árvakelésű 
napraforgó okozhat gondot. 
A legnagyobb termésveszteséget akkor 
okozzák, amikor a gyomok a cirokkal együtt 
kelnek ki és már a kezdeti fejlődésben 
„elisszák” előle a vizet és az abban oldott 
tápanyagot. Ha lehetőség van rá, akkor a 
Successor® TX gyomirtó szert preemergen-
sen juttassuk ki 4 l/ha dózisban. A kezelés 
sikerét a kezelést követően 2 héten belüli 
csapadék tudja garantálni.
A már kikelt gyomok ellen korai posztemer-
gens (a cirok 1-3 leveles állapotáig) 3 l/ha 
dózisban.
A preemergens kezeléssel biztosítható a 
kezdeti gyommentesség, a posztemergens 
permetezéssel pedig sorzáródásig tisztán 
tartható a terület. 

Successor® TX gyomirtó szerrel kezelt cirokállomány (Bordány, 2020.09.10.)

Successor® TX gyomirtó szerrel korai posztemergensen 3l/ha dózissal kezelt cirokállomány (Hódmezővásárhely, 2021.08.12.)

Successor® TX gyomirtó szerrel preemergensen (4 l/ha) kezelt cirokállomány 
(Bábolna, 2021.09.08.)
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azaka® top Pack P P P P P P P P 45

Bordóilé Neo sC P P P P P P P P P 47

Bordóilé + kén Neo sC P P P P P P P P P P P P 48

Olajos rézkén P P P P P 49

riza® 250 eW P P P P P P P P P P P 50

Vendetta® P 51
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Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
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növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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kalászos gabonákban az Azaka® és Riza® 250 EW kombiná-
ciója bármely fenológiai stádiumban (bokrosodástól-virágzás 
végéig) a levél- és kalászbetegségek (kalászfuzáriózis) ellen is 
eredményesen felhasználható a kombináció biztosította elő-
nyök kihasználásával. A Riza® 250 EW igazoltan az egyik leg-
hatékonyabb fuzárium elleni termék tebukonazol-tartalmának 
köszönhetően. Emellett pedig hatékony akár a korai liszthar-
mat és más levélfertőző gombákkal (pl. Helmintosporium spp.) 
szemben is. A technológiai csomag két készítménye hatékony 
védelmet biztosít a levél- és kalászbetegségek (kalászfuzárió-
zis) ellen is.

Azaka® Top Pack (Azaka® + riza® 250 eW)
Kereskedelmi gyűjtőcsomag
2x5 l azaka® + 2x5 l riza® 250 EW = 10-12,5 hektár kezelésére A biztonságos csúcshozamért!

felHasználási javaslat kalászosokban

Az Azaka® Top Pack technológiai alkalmazása jelentősen 
csökkentette a búzaszemek fuzáriumfertőzöttségét 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2015)

Az Azaka® Top Pack technológiai alkalmazása pozitív 
hatással van a termésre is

(Debreceni Egyetem, 2020)

Az Azaka® Top Pack az aszályos nyárban is képes volt megvédeni 
a kalászost a betegségektől és a termésnövelő hatékonyságát is 

ki tudtuk használni (Vácrátót, 2021.)

Az Azaka® Top Pack jelentősen csökkenti a
 levélbetegségek mértékét is
(Debreceni Egyetem, 2020)

Az Azaka® Top Pack hatékonyan megállítja a szeptória korai 
támadását (Hajdúnánás, 2020.04.09.)
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termésmennyiség (kg) gk békéstermésátlag (t/ha)

fuzárium szemfertőzés gyakorisága (%)
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azaka® Top pack
+riza® 250 EW

t1:azaka® + azol
T2:azaka® Top pack

Hatóanyag:  
250 g/l azoxistrobin

 Forg. kat.: iii. 
  

Eng.szám: 
04.2/1985-1/2016 NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való 
veszélyesség: kifejezetten veszélyes

p.o. ld50 patkányon: >2000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

uFi-kód: M4VY-A2M7-YN4P-86TC

A strobilurin eredetű hatóanyagok foko-
zott rezisztenciális veszélyforrását és a 
kórokozók elleni hatásspektrum kiterjesz-
tését figyelembe véve az azaka® gom-
baölő szert más készítményekkel/ható-
anyagokkal kombinációban javasoljuk 
kijuttatni. Kalászos gabonákban és őszi 
káposztarepcében az Azaka® Top Pack 
technológiai csomag felhasználását java-
soljuk.

Az azaka® hatóanyaga az azoxistrobin, a stro-
bilurinok csoportjába tartozik. A strobilurin-A 
a keserű tobozfülőke (Strobilurus tenacellus) 
kalapos gomba másodlagos anyagcsere-
terméke. A vegyületcsoport szintetikusan 
előállított, kémiailag rokon tagjai között az 
azoxistrobin szisztémikus és transzlokális tu-
lajdonságai egyedülállóak. A mitokondriális 
enzimrendszerekhez kapcsolódva gátolja a 
kórokozó gombák sejtlégzését, így blokkol-
ja a gombasejtek energiaképzését, ezáltal 
megszűnik a spóracsírázás és a csíratömlők 
fejlődése. Az azoxistrobin a peronoszpó-
ra-félék mellett véd a lisztharmatos, a szürke-
penészes, a rozsdagombás és foltbetegségek 
ellen. Fungicidhatása mellett a növényekben 
kedvező élettani változásokat indít el. Ez az 
úgynevezett zöldítő hatás hosszabb élettarta-
mot, több tápanyagfelvételt és asszimilációt 
jelent. Fokozódik a tápanyagok képződése és 
beépülése, amely több és jobb minőségű ter-
mést eredményez. Az azaka® megelőző célú 
és kuratív gombaölő szerként is hatékony.

Kultúra Károsító dózis 
(l/ha)

Kezelések 
maximális száma

é.v.i. 
(nap)

őszi és tavaszi búza, 
őszi és tavaszi árpa, 
rozs, zab, tritikále

lisztharmat, rozsdabetegségek, 
pirenofórás levélfoltosság, 

szeptóriás betegség
0,8-1 2 35

őszi káposztarepce, 
olajretek

alternáriás, fómás betegség, 
szürkepenész, fehérpenész 0,75-1 1 21

Az Azaka® hatékonyan kezeli a repce fontosabb gombabetegségeit

Az Azaka® alkalmazható a búza levélbetegségei ellen

Azaka®
Folyékony (SC) gombaölő permetezőszer A termés ereje!

HatásmóD és Hatékonyság:

felHasználási javaslatok:



Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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bordóilé Neo sC
Folyékony (SC) gombaölő permetezőszer

Ökotermesztésben is felhasználható!
Alacsony rézterhelésű készítmény!

Hatóanyag:  
350 g/l tribázikus rézszulfát

 Forg. kat.: iii. 
  

Eng.szám: 
16082/2003 FVM

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: mérsékelten kockázatos

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

p.o. ld50 patkányon: >10000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 10 l

uFi-kód: 2JDQ-3YUQ-XT8P-NA1A

almatermésűekben (alma, birs, naspolya) 
tűzelhalás és varasodás ellen a növényvédő 
szert megelőző jelleggel, összesen 6 alkalom-
mal javasolt kijuttatni. A fertőzési nyomástól 
függően, 7-10 naponként, nagy lémennyiség-
gel szükséges a permetezéseket elvégezni. 
A készítményt levélfejlődés, valamint termés-
viaszosodás fenológiai állapotok között csak 
az alacsonyabb, 3 l/ha-os dózisban szabad 
felhasználni! A termés viaszosodását követően 
a készítmény zárópermetezésre ismét felhasz-
nálható. Almában a vizsgálatokat a ’Jonathan’, 
’Jonagored’, ’Golden Reinders’, ’Red Fuji’, 
’Wilmuta’, ’Granny Smith’, ’Golden Delicious’, 
’Elstar’, ’Champion’, ’Gala Must’, ’Redrom’, 
’Pinova’ fajtákon végezték el. A vizsgálatok 
nem okoztak fitotoxikus tüneteket. körtében 
a növényvédő szert tűzelhalás, valamint vara-
sodás ellen virágzás végéig 3 l/ha-os dózisban 

lehet felhasználni. A termés viaszosodását 
követően a készítmény zárópermetezésre is-
mét felhasználható. Körtében a vizsgálatokat 
’Vilmos’ és ’Bosc kobak’ fajtákon végezték el. 
A szüret időpontjában nem volt észrevehető 
különbség parásodás tekintetében a keze-
letlen kontrollhoz képest. csonthéjasokban 
baktériumos és gombás betegségek ellen 
(kivéve lisztharmat) a növényvédő szert meg-
előző jelleggel, összesen 6 alkalommal lehet 
felhasználni a teljes vegetációban 3 l/ha dó-
zisban. A fertőzési nyomástól függően, 7-10 
naponként, nagy lémennyiséggel szükséges 
a permetezéseket végezni. gyümölcsös és 
szőlő kultúrák gombás és baktériumos ere-
detű megbetegedések elleni megelőző vé-
delemhez a készítmény lemosópermetezésre 
alkalmazható. A kezelést ősszel, illetve tavasz-
szal fagymentes időben nagy lémennyiséggel 
ajánlott elvégezni. szőlőben a kezeléseket 
peronoszpóra ellen az előrejelzésre alapozva, 
megelőző módon célszerű elkezdeni, amikor 
a hajtások átlagos hossza eléri a 20-25 cm-t. A 
kezeléseket a fertőzés alakulása szerint, 7-14 
naponként ajánlott ismételni. burgonyában 
a burgonyavész elleni permetezéseket az 
előrejelzés alapján, preventív jelleggel kell el-
kezdeni, majd a fertőzési veszély alakulásától 
függően, 8-12 naponként célszerű megismé-
telni. zöldségfélékben (paprika, paradicsom, 
uborka, zöldborsó, zöldbab) gombás eredetű 
betegségek ellen (kivéve lisztharmat, szürke-
rothadás) a kezeléseket megelőző módon, az 
előrejelzésre alapozva kell megkezdeni, és a 
védekezést a fertőzés alakulása szerint, 6 al-
kalommal, 7-14 napos gyakorisággal javasolt 
végrehajtani.

A mai magyar Bordóilét korszerű technoló-
giával állítják elő, a rézrészecskék méretének 
nagy része kolloidtartományba esik. Ebben a 
tartományban a részecskék fajsúlyuktól füg-
getlenül lebegnek az oldószerükben.
Amikor a rézgálicot mésztejjel közömbösítik, 
vízben rosszul oldódó réz-sók keletkeznek, 
valamint hasznos melléktermékként kristály-
vizes gipsz is, ami gyorsan megkeményedik 
a levegőn, és szinte lemoshatatlanná válik 
a növény felületéről. A mész később tápe-
lemként is hasznosul. A készítmény kis rézré-
szecske mérete óriási felületet biztosít, így a 

levegő széndioxidjával hamar nem perzselő 
rézkarbonáttá alakul, ami majd egyfajta réz-
depóként szolgáltatja folyamatosan oligodi-
namikus mennyiségben a Cu2+ ionokat, azaz 
csak annyit, amennyi elegendő a kórokozók 
elöléséhez, de ez a rézmennyiség nagyon is 
kevés ahhoz, hogy perzselő hatást okozzon. 
A réz fungicid hatása abban rejlik, hogy a 
spórában felhalmozódik a Cu2+ ion.
A Bordóilé széles hatásspektrummal ren-
delkezik: baktériumos betegségek, pero-
noszpóra, tűzelhalás, monília, varasodás, 
levélfodrosodás.

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

almatermésűek (alma, körte, 
birs, naspolya) 

tűzelhalás, varasodás, egyéb nem 
lisztharmat típusú betegségek 3-4 21

csonthéjasok (kajszi, őszibarack, 
szilva, meggy, cseresznye)

baktériumos, gombás betegségek 
(kivéve lisztharmat) 3 21

gyümölcsös, szőlő lemosó permetezés 3-4 nk.

szőlő peronoszpóra, orbánc 3-4 21

burgonya burgonyavész, alternária 3-4 14

paradicsom, paprika gombabetegségek 
(kivéve lisztharmat, szürkerothadás)

3-4 7

uborka 0,3-1% 5

zöldborsó, zöldbab gombabetegségek 
(kivéve lisztharmat, szürkerothadás) 

3-4
7

0,3-1%

HatásmóD és Hatékonyság:

felHasználási javaslatok:

Hatóanyag 350 g 
Bordeaux-i keverék

réztartalom/
termék 105 g/kg

Dózis 3-4 l/ha 
(3.69-4.92 kg/ha)

Sűrűség 1,23 g/cm3

rézterhelés 0,387-0,516 kg/ha
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Az ökológiai művelésben engedé-
lyezett BORDÓILÉ NEO SC rézké-
szítményre 2021-ben németországi 
akkreditált analitikai laboratóriumban 
(Labor Friedle GmbH) végeztük el a fo-
szetil-al, ill. foszfit szermaradék-vizs-
gálatot egy Magyarországon kijelölt, 
sok éve biológiai művelésű almaültet-
vényből származó piacra kerülő termés 
és a BORDÓILÉ NEO SC laborvizsgá-
latával. A 4 ismétléses vizsgálat mind 
a termés, mind a borDóilé neo sc 
esetében szermaradék-mentességet 
igazolt, azaz sem a piacra kerülő gyü-
mölcs, sem a felhasznált rézkészít-
mény nem tartalmazott foszetil-al, 
ill. foszfit hatóanyagokat.

szerválasztásnál érdemes odafigyelni 
arra, hogy az eu 2018/1981 rendelete ér-
telmében a rézterhelés maximális mérté-
ke 28 kg/ha/7 év (átlagosan 4 kg/ha/év). 
Egyes rézhidroxidok, rézoxikloridok ese-
tén már akár 2 permetezéssel is elérjük 
a határértéket, ezzel szemben a bordói 
levek rézterhelése kiváló.

Azaka®+Riza® 250 EW alkalmazása csökkentette a repce 
szklerotíniafertőzöttségét (Vas megyei Kormányhivatal NTI, 2015)

Az Azaka® Top Pack repcében 4-8 leveles kortól a virágzás végéig, kalászosokban bokrosodástól 
bármely fenológiai stádiumban  felhasználható (Jászdózsa, 2020.04.28.)

őszi káposztarepcében az Azaka®+Riza® 250 EW kombináció a 
legfontosabb repcebetegségek ellen 4-8 leveles kortól a virágzás 
végéig. Tavasszal a kijuttatás javasolt időpontjai a szárbaindulás 
és a virágzás. A két hatóanyag együttes alkalmazása biztonsá-
gos és hosszan tartó védelmet garantál. Az Azaka® Top Pack a 
kórokozó gombák ellen megfelelő védelmet biztosít, hatására a 
lombozat tovább lesz zöld, ezáltal több tápanyag épülhet be a 
becőkbe, amely nagyobb termést eredményez. A kijuttatás java-
solt permetlé mennyisége 250-400 l/ha. A kombináció rovarölő 
készítményekkel (Rapid® CS) jól keverhető. A permetezéskor a 
megfelelő fedettség és ezen keresztül a magasabb hatékonyság 
eléréséhez jó minőségű porlasztással rendelkező szórófejeket és 
250-300 l/ha vízmennyiséget alkalmazzunk. A Riza® 250 EW mellé 
RhizoMagic™ 2 l/ha hozzáadásával a növényünk kondícióját javít-
va adhatunk választ az  időjárási szélsőségekre.

Az AzAKA® TOP PACK TeChNOlóGiAi CsOmAG 
hasznÁlatÁnak előnyei

felHasználási javaslat repcében

na gombaölő hatása mellett a növényekben kedvező élettani változásokat indít el
na zöldítő hatás hosszabb élettartamot, több tápanyagfelvételt és asszimilációt jelent.
n fokozódik a tápanyagok képződése és beépülése, amely több és jobb minőségű 
   termést eredményez.
nHatása kimondottan előnyös csapadékszegény évjáratokban, amikor cél 
   a növényállomány vitálisan tartása.

fertőzöttség mértéke (%)
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0 Kontroll riza/dimoxistrobin+boszkalid riza / azaka + riza

Azaka® Top Pack kezelés eredménye őszi búzában 
(Látókép, 2021.06.10.)

Az egészséges repceállományt Azaka® Top Pack gombaölő 
kombinációval kezeltük (Látókép, 2021.06.10.)



Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Ökotermesztésben is felhasználható!

Hatóanyag:  
90 g/l réz (rézoxiklorid formában) 
+ 210 g/l kén + 420 g/l paraffinolaj  

 Forg. kat.: iii. 
  

Eng.szám: 
 12306/2002. FVM

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

p.o. ld50 patkányon: 2860 mg/ttkg 

Kiszerelés: 20 l-es kanna

uFi-kód: C7DQ-3Y34-QT8P-0XQ2

felHasználási javaslatok:
Az Olajos rézkén gyári kombináció tartalmaz-
za a rézoxikloridot, a ként és az ásványi olajat,- 
így egy készítménnyel védekezhetünk nyu-
galmi állapotban a baktériumos és gombás 
eredetű betegségek és kártevők ellen.
A réz a lebontó folyamatokat gátolja, a glü-
kolizisben az SH-csoportok megkötésével 
blokkolja a piroszőlősav dehidrogenáz enzim-
rendszert. Fungicidhatása abban rejlik, hogy a 
spórában felhalmozódik a CU2+-ion. Jellemző 
rá a széles hatásspektrum: baktériumos be-
tegségek, peronoszpóra, tűzelhalás, monília, 
levélfodrosodás.
A kén a gombába jutva kénhidrogénné ala-
kul, ami fungicid hatású. Hatékony a liszthar-
mat ellen és atkagyérítő hatása van.
Az olaj bevonatot képez a kártevők felületén, 
így azok légzését gátolja. Jó a hatékonysága 
a rovarkártevők ellen: pajzstetvek, atkák, le-
véltetvek, molyok. 
Lemosó permetezésnél rendkívül fontos a 
permetezés időpontjának a megválasztása. A 
túl korai permetezésnél a károsítók még nem 
kezdik meg élettevékenységeiket, a késői 
permetezés perzselést okozhat. A kezelést a 
rügypattanáshoz közeli időpontban ajánlatos 
elvégezni, mert ilyenkor a rügypikkely levelek 
alá könnyebben behatolnak a növényvédő 
szerek. A gondosan, idejében elvégzett lemo-
só permetezés jelentősen növeli a tenyész-                                                                                     
időszakban végzett kémiai védekezés haté-
konyságát.  A rezes lemosó kezeléssel lezárjuk 
a metszés során keletkezett kisebb-nagyobb 
sebfelületeket. 

Vizsgálati eredmények támasztják alá, 
hogy az Olajos rézkén átlagos/jó kondí-
ciójú szőlőben vegetáción belül 4 l/ha 
dózissal a fitotoxicitás veszélye nélkül 
használható fel (Veszprém, 2020.10.13.).

almatermésűekben jó hatékonyságú a bak-
tériumos és gombás ágelhalás, tűzelhalás, 
lisztharmat ellen. A kaliforniai pajzstetű elle-
ni védekezés alapja a lemosó szeres véde-
kezés, ilyenkor lehet olyan töménységben 
használni permetezőszert, amely hatásos 
ellene. Sodrómolyok, bimbólikasztó bogár 
áttelelő nemzedéke ellen és a takácsatkák   
gyérítésére is hatásos. A készítményt rügy-
pattanásig lehet felhasználni 3-4%-os tö-
ménységben.
szőlőben elsősorban a fás részeket (törzs, 
kordonkar) támadó kórokozók (Esca) meg-
előzésére. A lisztharmat, pajzstetvek, levél-, 

gubacsatka, molyok ellen hatásos. A készít-
ményt gyapjas állapotig lehet felhasználni 
4%-os töménységben.
A lemosást olyan nagy lémennyiséggel (kb. 
1000-1200 l víz), áztatásszerűen kell elvégez-
ni, hogy a törzseken és az ágakon az egyen-
letes fedés biztosítva legyen.
csonthéjasok, bogyósok, díszfák, díszcser-
jék kultúrákban, nyugalmi időszakban (leg-
később rügypattanáskor), 1-2 alkalommal, 
célszerű védekezni, lemosásszerű perme-
tezéssel. A permetlé mennyiségét a lomb- 
felület nagyságától, valamint az alkalmazott 
géptípustól függően kell megválasztani.

Kultúra Károsító dózis 
(%, l/ha) víz (l/ha) é.v.i 

(nap)

alma, körte,
birs, naspolya 

lemosó permetezés                                     
baktériumos és gombás eredetű 
betegségek, levéltetvek, atkák, 

pajzstetvek (gyérítés) 

3,0-4,0 % 1000-1500 n.k.

vegetációban                                     
ventúriás varasodás, diplokarponos és 

mikoszferellás levélfoltosság
4 l/ha 600-1000 28

szőlő
(bor-, csemege-)

lemosó permetezés                                     
baktériumos és gombás eredetű 
betegségek, levéltetvek, atkák, 

pajzstetvek (gyérítés)

4,0% 800-1500 n.k.

vegetációban peronoszpóra, lisztharmat 4 l/ha 400-1000 28

csonthéjasok (őszibarack, 
nektarin, kajszi, mandula, 
meggy, cseresznye, 
szilva)

lemosó permetezés                                     
baktériumos és gombás eredetű 
betegségek, levéltetvek, atkák, 

pajzstetvek (gyérítés)

3,0% 780-1500 nk.

bogyósok (málna,
szeder, köszméte, piros 
és fekete ribiszke, 
josta)

lemosó permetezés                                     
baktériumos és gombás eredetű 
betegségek, levéltetvek, atkák, 

pajzstetvek (gyérítés)

3,0% 700-1500 nk.

díszfák, díszcserjék
lemosó permetezés                                     

baktériumos és gombás eredetű 
betegségek, levéltetvek, atkák, 

pajzstetvek (gyérítés)

3,0% 700-1500 nk.

Olajos rézkén
Folyékony (SE) lemosó permetezőszer

felHasználási javaslatok:

Fürtök és levelek állapota az 
Olajos rézkén kezelés utáni 7. napon 

(Veszprém, 2020.08.22.)
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Hatóanyag:  
215 g/l  rézszulfát alapú 
bordói komplex + 290 g/l kén 

 Forg. kat.: iii. 
  

Eng.szám: 
12177/1993 FVM

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: mérsékelten kockázatos

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

p.o. ld50 patkányon: >10000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 10 l

uFi-kód: MNDQ-MYJ4-8T85-9NMD

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

alma, körte, birs, 
naspolya

tűzelhalás, lisztharmat, 
varasodás 4-5 21

csonthéjasok (kajszi, 
őszibarack, szilva, 
meggy, cseresznye)

baktériumos, gombás betegségek 4 21

gyümölcsös, szőlő lemosó permetezés 4-5 nk.

szőlő peronoszpóra, lisztharmat 4-5 21

burgonya burgonyavész 4-5 14

paradicsom, paprika lisztharmat, alternária, 
paradicsomvész 4-5 (1%) 7

uborka peronoszpóra 4-5 (1%) 5

őszi búza, őszi árpa, 
tritikálé

lisztharmat, levélbetegségek 
(kivéve rozsda) 4-5

21

napraforgó
levél- és szárfoltosságot okozó 

betegségek: diaporte, alternária, 
fóma

4-5 21

cukorrépa lisztharmat, cerkospóra 4-5 21

virágzó kultúrákban vagy mézharmat és vi-
rágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve 
ha a területet bármely okból a méhek láto-
gatják, kizárólag méhkímélő technológiával 
juttatható ki. 
almatermésűekben (alma, birs, naspolya) 
a növényvédő szert megelőző jelleggel, 5-6 
alkalommal javasolt kijuttatni. A fertőzési 
nyomástól függően, 7-10 naponként, nagy 
lémennyiséggel szükséges a permetezése-
ket elvégezni. A készítményt gyümölcsfejlő-
dés kezdetétől a gyümölcs viaszosodásáig 
csak az alacsonyabb, 4,0 l/ha-os dózisban 
szabad felhasználni! A termés viaszosodását 
követően a készítmény zárópermetezésre is-
mét felhasználható. Almában a vizsgálatokat 
a ’Jonathan’, ’Jonagored’, ’Golden Reinders’, 
’Red Fuji’, ’Wilmuta’, ’Granny Smith’, ’Golden 

Delicious’, ’Elstar’, ’Champion’, ’Gala Must’, 
’Redrom’, ’Pinova’, fajtákon végezték el. A 
vizsgálatok nem okoztak fitotoxikus tünete-
ket.
körtében a készítmény a termés viaszosodá-
sát követően zárópermetezésre használható 
fel. Körtében a vizsgálatokat ’Vilmos’ és ’Bosc 
kobak’ fajtákon végezték el. A szüret időpont-
jában nem volt észrevehető különbség pará-
sodás tekintetében a kezeletlen kontrollhoz 
képest.
csonthéjasokban baktériumos és gombás 
betegségek ellen a növényvédő szert meg-
előző jelleggel, 5 alkalommal lehet felhasz-
nálni a gyümölcsfejlődés kezdetétől, 4,0 l/
ha-os dózisban. A fertőzési nyomástól füg-
gően, 7-10 naponként, nagy lémennyiséggel 
szükséges a permetezéseket elvégezni.

gyümölcsös és szőlő kultúrák gombás és 
baktériumos eredetű megbetegedések elleni 
megelőző védelméhez a készítmény lemosó 
permetezésre alkalmazható. A kezelést ősz-
szel, illetve tavasszal fagymentes időben nagy 
lémennyiséggel ajánlott elvégezni.
szőlőben peronoszpóra és lisztharmat ellen 
az előrejelzésre alapozva, megelőző módon, 
az első kezelést általában akkor kell végrehaj-
tani, amikor a hajtások átlagos hossza eléri a 
20-25 cm-t. A kezeléseket a fertőzés alakulása 
szerint, 7-14 naponként ajánlott ismételni.
burgonyában a burgonyavész elleni perme-
tezéseket az előrejelzés alapján, preventív jel-
leggel kell elkezdeni, majd a fertőzési veszély 
alakulásától függően, 8-12 naponként célsze-
rű megismételni.
paprikában és paradicsomban gombás ere-
detű betegségek ellen (lisztharmat, alternária, 
paradicsomvész) a kezeléseket megelőző 
módon, az előrejelzésre alapozva kell meg-
kezdeni, és a védekezést a fertőzés alakulása 
szerint, 6 alkalommal, 7-14 napos gyakoriság-
gal javasolt végrehajtani.
uborkában peronoszpóra és lisztharmat elleni 
kezeléseket megelőző módon, az előrejelzés-
re alapozva kell megkezdeni, és a védekezést 
a fertőzés alakulása szerint, 6 alkalommal, 7-14 
napos gyakorisággal javasolt végrehajtani.
őszi búzában és őszi árpában előrejelzésre 
alapozva kell a kezeléseket megkezdeni és 
a fertőzés alakulása szerint maximum 2 alka-
lommal megismételni.
napraforgóban a kezeléseket megelőző mó-
don, az előrejelzésre alapozva kell megkezde-
ni, és a védekezést a fertőzés alakulása sze-
rint, alkalommal, 7-14 napos gyakorisággal 
javasolt végrehajtani.
cukorrépában a permetezéseket előrejelzés 
alapján, preventív jelleggel kell elkezdeni, 
majd a fertőzési veszély alakulásától függően, 
8-12 naponként célszerű megismételni.

bordóilé + Kén Neo sC
Folyékony (SC) gombaölő permetezőszer

Ökotermesztésben is felhasználható!
Alacsony rézterhelésű készítmény!

felHasználási javaslatok:

Hatóanyag 215 g 
Bordeaux-i keverék

réztartalom/
termék 65 g/kg

Dózis 4-5 l/ha 
(4.8-6 kg/ha)

Sűrűség 1.19-1.26 g/cm3

rézterhelés 0,312-0,39 kg/ha



Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Hatóanyag:  
250 g/l tebukonazol 

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
02.5/2224/2/2007 
MgSzHK 

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >2000 mg/kg

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

uFi-kód: U9PY-W2P8-5N41-805Y

Hatóanyag:  
azoxistrobin:150 g/l, fluazinam: 375 g/l 

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
6300/3966-1/2020.  
NÉBIH 

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 1 literes műanyag flakon

uFi-kód: S8UY-82Q8-WN4Q-NSYQ

A Riza® 250 EW hatóanyaga a tebukon-
azol, hasonlóan a többi triazol típusú fun-
gicidhez, a gombák ergoszterol bioszin-
tézisét gátolja. Azonban a triazolok nagy 
részétől eltérően nem egy, hanem két 
ponton is beleavatkozik a bioszintézisbe 
(C14 demetiláció és Δ8-Δ7 izomerizáció 
blokkolás), aminek következménye, hogy 
a sejtmembrán nélkülözhetetlen alkotó-                                  
eleme az ergoszterol hiányzik, így a gom-
ba szívó-hifái nem tudnak kifejlődni. A 

Riza® 250 EW tehát egy triazol, ami a felszí-
vódó tulajdonsága, széles hatásspektruma 
és jelentős gombaölő hatékonysága mel-
lett még egy különleges tulajdonsággal 
bír, ami megkülönbözteti a hasonló típusú 
gombaölő szerektől, ez pedig a regulátor-
hatás. Ez a növekedésszabályozó hatás, 
ami a gibberelin bioszintézis-gátlásában 
nyilvánul meg, például jelentősen javítja a 
repce télállóságát, de ugyanilyen fontos a 
szárszilárdító tulajdonsága is.

kalászosokban gabonalisztharmat ellen az 
első tünetek megjelenésekor kell alkalmazni 
a készítményt. A szárbaindulás után a véde-
kezéseknél több betegség ellen irányul a ke-
zelés, ezért ilyenkor célszerű a szárbaindulás 
kezdetén és kalászhányás végén – virágzás 
kezdetén elvégezni egy-egy védekezést. A 
második védekezést célzottan a kalászfuzári-
ózis ellen érdemes irányítani, a Riza® 250 EW 
kiváló fuzárium elleni hatékonyságát kihasz-
nálva. A legnépszerűbb kalászos gabona-
gyomirtó szerekkel kereskedelmi csomag-
ban is elérhető készítmény kedvezőbb áron! 
őszi káposztarepcében eredményesen al-
kalmazható a legfontosabb repcebetegsé-

gek ellen, tőlevélrózsás állapottól a virágzás 
kezdetéig. Az őszi kezelés azon kívül, hogy 
a kórokozók ellen kiváló védelmet biztosít, a 
Riza® 250 EW  növekedésszabályozó (regu-
látor) hatásából adódóan jelentősen vissza-
fogja a szárbaindulást, ami nagymértékben 
javítja a repce télállóságát. Virágzás kezde-
tén javasolt 2-3 l/ha Komplex Kénesbór™ 
kijuttatása a terméskötődés és a minőség 
fokozására, a RhizoMagic™ hozzáadásával  
pedig a növényünk kondícióját javítva ad-
hatunk választ az  időjárási szélsőségekre.
almatermésűekben lisztharmat és vara-
sodás ellen az első tünetek megjelenése-
kor kell kezdeni a védekezést, és azt a  fer-

tőzés erősségétől függően 8-10 naponta 
1-2 alkalommal meg lehet ismételni. 
csonthéjasokban, meggyben és cseresz-
nyében a kora tavaszi rezes lemosó perme-
tezés után monília ellen virágzás kezdetén, 
majd fővirágzásban szükséges védekezni a 
Riza® 250 EW-vel. A levélbetegségek elleni 
védekezést sziromhullást követően célszerű 
végezni. Kajsziban monília és gnomónia, 
szilvában monília ellen a kezelést megelőző 
jelleggel a virágzás kezdetén kell elkezdeni 
és 8-10 naponta a fertőzés mértékétől füg-
gően 1-2 alkalommal megismételni. 
őszibarackban is a tavaszi lemosó perme-
tezés után, piros bimbós állapotban javasolt 
elvégezni az első Riza® 250 EW-s védekezést 
a tafrina ellen, és ha az időjárási tényezők 
indokolják (hűvös, párás idő), akkor 7-10 na-
ponként 2-3 alkalommal meg kell ismételni. 
A készítményt a megfelelő hatás elérése ér-
dekében nagy lémennyiséggel és nedvesí-
tőszer hozzáadásával javasolt kijuttatni. 
szőlőben lisztharmat ellen megelőző jelleg-
gel 3 alkalommal a virágzástól kezdve ajánlott 
védekezni. Szürkepenészes rothadás ellen 
járványveszélyes időszakban a készítményt ér-
demes kombinálni egyéb gombaölő szerrel. 

2023-ban korlátozás 
nélkül használható! 

az azaka® top pack kerekedelmi gyüjtő-
csomagban  (2x5 l azaka® + 2x5 l riza® 
250 eW) 10-12,5 hektár kezelésére kedve-
ző áron beszerezhető!
kalászos-gyomirtószercsomagban is elér-
hető, melyhez további információ a kata-
lógus 94. oldalán található!

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

kalászosok (búza, árpa, 
rozs, tritikálé, zab) 

lisztharmat, rozsda, drechslera
(helmintospórium), szeptória, 

kalászfuzáriózis
1,0 30

őszi káposztarepce fóma, szklerotínia, botrítisz,
alternária, fagykár csökkentés 0,5-1,0 35

almatermésűek 
(alma, körte, birs, naspolya)  lisztharmat, varasodás 0,5* 28

csonthéjasok
(cseresznye, meggy, 
őszibarack, nektarin, 
kajszibarack, szilva) 

monília, blumeriella, 
gnomónia, tafrina

 
0,75-1,0 14

szőlő lisztharmat, botrítisz 0,4 35

riza® 250 eW vendetta®
Gombaölő (EW) permetezőszer Folyékony (SC) gombaölő szer

Az egyik legjobb repceregulátor.
Kiváló hatékonyság a monília és tafrina ellen a csonthéjasokban.

A jól tárolható burgonya egyik alapeleme.
Egyedi hatóanyag kombináció 

a magasabb hatékonyság érdekében.

felHasználási javaslatok:

HatásmóD és Hatékonyság:

*csak kontakt készítménnyel kombinálva

Repce védelme és felkészítése a télre 
Riza® 250 EW gombaölő szerrel 

(Agárd, 2020. október)
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Kultúra Károsító Dózis (l/ha)
Kezelések 
maximális 

száma
é.v.i. (nap)

burgonya burgonyavész
alternáriás betegség 0,5 3 7

   felHasználási javaslatok:
burgonyában a védekezést előrejelzésre 
alapozva, megelőző jelleggel kell elkezde-
ni. A kezeléseket a fertőzési veszélyhely-
zettől függően 7-14 naponként szüksé-
ges megismételni. Erős fertőzési nyomás, 
illetve a fertőzésre hajlamosító környezeti 
tényezők mellett a rövidebb permetezési 
fordulót kell betartani.

A védekezést rezisztenciamegelőző tech-
nológia alkalmazásával szükséges megva-
lósítani. A védekezési program keretében 
a készítménnyel végzett egymást követő 
kezelések száma nem haladhatja meg a 
hármat. A készítménnyel végzett kezelések 
előtt és utána is a kórokozók ellen eltérő ha-
tásmechanizmussal rendelkező hatóanya-
gokat tartalmazó gombaölő szer kijuttatása 
szükséges. 

A készítmény felhasználásakor mindig töre-
kedni kell az egyenletes és teljes permet-
léfedésre, még a lombozat belsejében is.

Sorzáródás előtt vagy a virágzás idősza-
kában, megelőző jelleggel kijuttatva ha-
tékony eszköz a burgonya egyre nagyobb 
problémát okozó, altárnáriás betegségé-
vel szemben is. 

A tenyészidőszak végén vigornövelő mellék-
hatása serkenti a csúcsirányú nedvkeringést, 
gátolva ezáltal is a gombás betegségek gu-
móhoz történő szisztémikus lejutását.

A piacon egyedülálló módon, fitoftóra-spó-
raölő hatását a talajban is megőrzi, ezáltal 
javítja tárolhatóságot. 

Csökkenti a szklerotínia és a spongospórás 
varasodás által okozott károkat.
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(Wageningen University & Research Westmaas, 2017)

gumófertőzés (%)

Burgonyavész elleni hatékonyság a gumón 
(FMC szántóföldi kísérletek, Egyesült Királyság és Írország, 2013-2014)

   HatásmóD és Hatékonyság:
A Vendetta® készítmény két eltérő hatás-
mechanizmusú hatóanyag kombinációja.
Az azoxistrobin sejtlégzést gátló, felszívó-
dó hatóanyag, míg a fluazinam egy négy 
ponton ható (hifa- és apresszórium-növe-
kedésgátlás, spóraölő, sporulációgátlás) 
kontakt hatóanyag. E kombináció rendkí-
vül hatékony a burgonyavész ellen, mind-
amellett nagyon alacsony a rezisztencia 
kialakulásának kockázata. 
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Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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*
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benevia®

Hatóanyag:  
100 g/l Cyazypyr®=ciántraniliprol

 Forg. kat.: ii. 
  

Eng.szám: 
6300/674-1/2019 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
tűzveszélyesség: nem jelölésköteles
p.o. ld50 patkányon: >5000 mg/ttkg 
Kiszerelés: 50 ml és 1 literes műanyag flakon
uFi-kód: GAF0-M3XD-WN4K-GKC1

benevia® rovarölő szer hatóanyaga a cyazypyr® 
– egy antranil diamid, amely kiváló védelmet 
nyújt a legfontosabb rágó és szívó kártevők szé-
les körével szemben. A Benevia® rovarölő szer
állománypermetezés formájában alkalmazható.
A cyazypyr® a kártevő rovarok táplálkozásának 
gyors leállítását okozza, amelyet egyedi hatásme-
chanizmusa révén ér el. A kártevők izomműködé-
sének gyengítésével a célkultúra azonnali véde-
lemben részesül, annak ellenére, hogy a kártevők 
az állományban még aktívnak tűnhetnek.
A benevia® rovarölő szer toxikológiai és öko-
toxikológiai profilja kiváló. Segít maximalizálni 

a ragadozó hasznos rovarok tevékenységét is, 
így könnyen beilleszthető az integrált növény-
védelmi programokba. Minimális hatással van 
a hasznos élő szervezetekre, ezért üvegházak-
ban is használható. Esőállósága kiváló, magas 
hőmérsékleti viszonyok között is jól teljesít, így 
rugalmas permetezési lehetőségeket biztosít. 
Az 50 ml-es kis kiszerelés a hobbikertészek-
nek, kis területen gazdálkodóknak készült. 
Számukra a hektáronkénti dózis mellett a 
kijuttatott szer mennyiségét 10 literre is fel-
tüntettük a fenti táblázatban 400 literes hek-
táronkénti lémennyiségre kalkulálva.

Folyékony (OD) rovarölő szer Kimagasló védelem a rovarkártevőkkel szemben!

HatásmóD és Hatékonyság:

  felHasználási javaslatok:
A legjobb hatás úgy érhető el, ha a kul-
túrnövény életciklusának korai szakaszá-
ban alkalmazzák a benevia® rovarölő szert, 
amikor a növény a leginkább sebezhető 
a rovarkártevőkkel szemben. A kártevők-
től mentes növények életerősebbek és 
a rovarpopulációk kordában tartásával 
csökkenthető a biológiai stresszfaktor is. 
Mindezzel megteremthetjük annak a le-
hetőségét, hogy a hozam maximális, a mi-
nőség pedig optimális legyen. A kártevők 
korai megjelenési időszakában való alkal-
mazása megakadályozza a további kárte-
vőpopulációk kifejlődését is. 
A szívó kártevők elleni védekezés esetén a 
benevia® készítmény hatékonysága növel-
hető a permetléhez adagolt engedélyezett 
növényi olaj adjuvánssal (pl. kezelt repce-
olaj, narancsolaj). A benevia® dóziscsök-
kentése azonban ebben az esetben sem 
javasolt.
burgonyában a benevia® valódi vérfrissí-
tés a burgonyabogár elleni védekezésben, 
a tojásrakás kezdetén kell a védekezést 
elvégezni. Hatását a tojás, a lárva és az 
imágók ellen is kifejti. Hatékonysága és ha-
tástartama kiemelkedő, hazai eredmények 
alapján akár 19 nap.

szamócában a szamóca-bimbólikasztó és 
az apró jegyesbagoly esetében a tojásra-
kás kezdetére kell időzíteni a készítmény 
kijuttatását. A benevia® alkalmazásával 
egészséges, szép, egyöntetű és kártevő-
mentes árut takaríthatunk be. A hosszú 
tartamhatás és a nagyon rövid, mindössze      
1 napos élelmezés-egészségügyi várako-
zási idő biztosítja a rugalmas kijuttatását.
vöröshagymában, fokhagymában és 
mogyoróhagymában a jelenleg engedé-
lyezett készítmények közül a benevia® az 
egyetlen, amely egyszerre véd a hagyma-

94,6 t/ha

Cyazypyr® hatóanyaggal végzett 
állománypermetezés 

83,9 t/ha

Üzemi kontroll

Benevia® kezelés hatására egyöntetűbb a termés. 

* felhasználhatóság a várható szükséghelyzeti engedély alapján   ** javasolt permetlé mennyiség 400 l/ha
*** javasolt permetlé mennyiség 1000 l/ha

Kultúra Károsító dózis 
(l/ha)

dózis (10 l 
pemetléhez)

é.v.i. 
(nap)

burgonya burgonyabogár 0,125 3 ml** 14

szamóca szamóca-bimbólikasztó,
apró jegyesbagoly 0,75 19 ml** 1

vöröshagyma, 
mogyoróhagyma, fokhagyma dohánytripsz, hagymalégy  0,75 19 ml** 14

sárgarépa, gyökérpetrezselyem,
gumós zeller, pasztinák, retek, 
karórépa

sárgarépalégy 0,75 19 ml**
14

lepkefajok 0,6 15 ml**

fejes káposzta,
karfiol, brokkoli,
bimbóskel, kelkáposzta, 
karalábé

fehér lepkék, bagolylepkék,
káposztamoly 0,4-0,5 10-12 ml**

7
közönséges liszteske,
tavaszi káposztalégy 0,75 19 ml**

hajtatott paprika 
és paradicsom*

levéltetvek, üvegházi molytetű, 
tripszek, aknázó molyok és 

dél-amerikai paradicsommoly  
0,75 7,5 ml***

dohány*
dohánytripsz, őszibarack 

levéltetű, vetési bagolylepke 
és gyapottok-bagolylepke

 0,5  n/a nk.
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félék két legjelentősebb rovarkártevője 
(dohánytripsz, hagymalégy) ellen, ráadásul 
felszívódó hatásával magas hatékonysá-
got és hosszú tartamhatást biztosít. A te-
nyészidőszak folyamán a hagymafélék 3-5 
leveles állapotában, rajzásmegfigyelésre 
alapozottan, a dohánytripsz lárvák, illetve 
a hagymalégy imágók első megjelenése 
idején célszerű kijuttatni a készítményt. 
A hagymafélék levelét viaszréteg borítja, 
emiatt a megfelelő hatékonyság érdeké-
ben a benevia® rovarölő szerrel történő 
kezelés során növényi olaj hozzáadása 
szükséges.
a gyökérzöldségek (sárgarépa, gyökér-
petrezselyem, gumós zeller, pasztinák, 
retek, karórépa) termesztése során a sár-
garépalégy és az egyéb lepkefajok legki-
sebb károsítása is eladhatatlanná teheti 
termésünket. Hazai körülmények között a 
sárgarépalégynek 2-3 nemzedéke alakul 
ki, az elhúzódó rajzásoknak köszönhetően 
a teljes tenyészidőszak folyamán számítani 
kell a kártételükre! A jó minőségű, károsí-
tóktól mentes, piacosabb termés érdeké-
ben a sárgarépalégy rajzása és tojásrakása 
kezdetén érdemes alkalmazni a benevia® 
rovarölő készítményt. A készítmény hosz-
szú tartamhatása különösen előnyös még 

egy elhúzódó rajzás esetén is. Élelmezés- 
egészségügyi várakozási ideje csupán 14 
nap, mely egy rövid tenyészidejű kultúr-
növény esetén (pl. hónapos retek) további 
előnyöket rejt magában. 
fejes káposztában, kelkáposztában, 
karfiolban, brokkoliban, bimbóskelben 
és karalábéban egyszerre nyújt hatékony 
megoldást szinte az összes káposztát káro-
sító kártevő ellen, mint pl. tavaszi káposz-
talégy, közönséges liszteske, fehér lepkék, 

bagolylepkék, káposztamoly. A tojásraká-
sok kezdetén, az első lárvák megjelenése 
előtt kell végrehajtani a kezelést. Valódi to-
jásölő hatással is rendelkezik, a molykárte-
vők tojás, lárva és báb alakját is elpusztítja, 
míg a liszteske minden fejlődési alakja (ki-
véve pupárium) ellen hatékony. 
Hajtatott paprika és hajtatott paradi-
csom  kultúrákban várható szükséghelyzeti 
engedély alapján az alábbi módon hasz-
nálható fel: levéltetvek, üvegházi molytetű, 
tripszek, aknázó molyok és dél-amerikai 
paradicsommoly (Tuta absoluta) ellen a 
kártételi küszöbérték ismeretében ma-
ximum 2 alkalommal 0,75 l/ha dózisban 
500-1000 l/ha permetlével kijuttatva. Élel-
mezés-egészségügyi várakozási idő 7 nap.
dohány kultúrában a készítmény a várható 
szükséghelyzeti engedély alapján az alábbi 
módon használható fel: dohánytripsz, zöld 
őszibarack-levéltetű, vetési bagolylepke és 
gyapottok-bagolylepke ellen maximum 1 
alkalommal 0,5 l/ha dózisban 300-800 l/ha 
permetlé mennyisséggel kijuttatva, vala-
mint dohány palántanevelésben maximum 
1 alkalommal 10 ml/ 10 l permetlé mennyi-
séggel kijuttatva. Élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő 14 nap. 

A legjobb növényvédelmi gyakorlat szerint 
kerülni kell a benevia® rovarölő szer alkal-
mazását a méhek aktív gyűjtögető idősza-
kában, így virágzási időszakban nem alkal-
mazható!

minőségjavulás
A képen látható termesztési kísérlet az 
üzemi kontroll és a benevia® rovarölő 
szert alkalmazó programok összehasonlí-
tását mutatja be a minőség szempontjá-
ból. A Cyazypyr® hatóanyag alkalmazása 
a növény életciklusának korai szakaszában 
egyöntetűbb termést eredményez, amely 
lehetővé teszi a termelők számára, hogy 
jobban megfeleljenek a piaci elvárásoknak.

A Benevia® a burgonyabogár imágókat is 
hatékonya pusztítja

Cyazypyr® hatóanyagú készítménnyel kezelt szamóca (Lajosmizse, 2020.04.21.)

Hagymafélék Benevia® kezelésének javasolt időzítése 
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nrendkívül széles hatásspektrum, a kertészetben leggyakrabban károsító kártevők ellen hatékony
núj hatásmechanizmus és hosszú tartamhatás
nkontakt, felszívódó és transzlamináris hatás
n lárván, imágón izomösszehúzódást gátol, valódi tojásölő hatású
nkíméletes a hasznos élő szervezetekre
nrövid élelmezésegészségügyi várakozási idők

núj hatóanyaga révén rezisztenciatörő hatású
ngyors táplálkozásleállító hatása megakadályozza a szívókártevők vírusvektor tevékenységét
n széles hatásspektruma miatt egyszerre tudunk védekezni több kártevőfaj ellen
nrugalmas felhasználás, hosszabb ideig tartó védelem
n jól illeszthető az integrált növénytermesztési programokba

naz egyre szűkülő növényvédőszer-palettán új lehetőséget jelent a kártevők elleni védekezésben
nHasználatával könnyebb megfelelni a folyamatosan növekvő fogyasztói és felvásárlói elvárásoknak
n lehetőség nagyobb terméshozamokra és jobb minőségre, mely a nyereséges gazdálkodás kulcsa

Vöröshagymában a rovarkártevők között a legnagyobb kihívást 
a dohánytripszek jelentik. Rejtett életmódjuk miatt a gázosodó 
vagy felszívódó szerekkel lehet ellenük hatékonyan védekezni. A 
Benevia® rovarölő szer egyszerre kontakt és felszívódó anyag, va-
lamint gyomorméreg - de emellett a hasznos szervezeteket kíméli.

a mellékelt Qr-kóddal közvetlenül 
elérhető videóban részletesen 
megismerheti a termelő tapasztalatait 
a készítménnyel.

Közönséges liszteske kelkáposztában

Dohánytripsz hagymában

Sárgarépalégy lárva

Burgonyabogár lárva
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Kultúra Károsító Dózis (ml/ha) é.v.i. (nap)

alma, körte, birs, naspolya
almamoly, körtemoly,

sodrómolyok 125–200
14  

aknázómolyok 160–200

kukorica
(takarmány-, csemege és
vetőmag kukorica)

gyapottok-bagolylepke 125–150 csemege: 10, 
vetőmag: 14

kukoricamoly 100–125

burgonya burgonyabogár 50–60 28

borszőlő, csemegeszőlő szőlőmolyok 150–175 30

szója* bogáncslepke (Vanessa cardui)  125-150 10

dió*
almamoly (Cydia pomonella) 
és nyugati dióburokfúrólégy 

(Rhagoletis completa)
 175-200 21

Hatóanyag:  
200 g/l Rynaxypyr® = klorantraniliprol

 Forg. kat.: ii. 
  

Eng.szám: 
02.5/1126/5/2008. 
MgSzHK

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >5000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 200 ml-es és 1 literes műanyag flakon, 
5 literes műanyag kanna

uFi-kód: TAYW-M2TA-5N4P-4CN5

A készítmény kontakt, felszívódó és gyomor-
méreg. Valódi tojásölő hatással rendelkezik, 
továbbá a már kikelt lárvák minden fejlődési 
alakja ellen hatékony. A kezelt petékből és 
tojásokból a lárva nem képes kikelni, a kelés 
pillanatában a hatóanyaggal érintkező lárvák 
néhány óra múlva elpusztulnak. Tünetek: pa-
ralízis, táplálkozásgátlás, teljes pusztulás. A 
bénultság és táplálkozásgátlás néhány órával 
a kezelés után jelentkeznek, a teljes pusztulás 
2-4 nappal a kezelés után történik meg.
Kiemelkedően magas biológiai hatékonyság-
gal rendelkezik, számos lepke- és bogárfaj el-
len felhasználható. Gyors hatású  és  nagyon  
alacsony  dózisban hatékony a legfontosabb 

rágó kártevők ellen (segít meggátolni a lár-
vák táplálkozását a kukorica levelén, csövén 
és megakadályozza a szárba való berágást). 
Könnyen kezelhető és jól keverhető más ké-
szítményekkel. Nagyon alacsony toxicitásának 
köszönhetően a permetlé beszáradása után 
azonnal folytatható a kézi munka a növényál-
lományban. Hosszú hatástartama  megakadá-
lyozza a kártevő populáció megtelepedését 
és felszaporodását is. Kiváló lárva- és tojásölő 
hatású, valamint egyes fajoknál az imágókra is 
hatással van. Új hatásmódjának köszönhetően 
hatékony a más hatóanyagokra már rezisztens 
kártevő populációk ellen is. Kíméletes a hasz-
nos élő szervezetekre.

burgonyában a burgonyabogár első nemze-
déke elleni állománypermetezést lárvakeléskor 
kell végrehajtani. Egy tenyészidőszakban leg-
feljebb kétszer alkalmazható a készítmény.
kukoricában a kukoricamoly, illetve a gyapot-
tok-bagolylepke elleni védekezést előrejelzésre 
alapozva, a lepkék tojásrakását követően, a tö-
meges lárvakelés előtt célszerű elvégezni. Erős 
rajzás esetén a 150 ml/ha-os dózis javasolt. El-
húzódó rajzáskor vagy újabb nemzedék rajzása-
kor szükség lehet a permetezés megismétlésé-
re. A készítményhez nedvesítőszer hozzáadása 
javasolható. A kukoricamoly-fertőzés súlyosan 

csökkentheti a kukorica termését, ami gazda-
sági veszteséget eredményez. A tojás kikelé-
se után a lárvák a levélből táplálkoznak, mi-
előtt berágnák magukat a szárba. A szárban 
kirágott járatok gyakran a szár törését, a cső 
lehullását és a növény vízgazdálkodási funkci-
óinak elvesztését eredményezik. A kukorica-
moly-fertőzés a termés mennyiségi (5–15%-
os vagy magasabb) csökkenését okozhatja, 
továbbá káros hatással van a termés minő-
ségére is. A lepkekártevők fellépése esetén 
másodlagos kórokozók is megjelenhetnek, 
amelyek akár a káros toxintartalom jelentős 

növekedését is okozhatják. A kukoricamoly 
elleni védekezéssel ezeket a veszteségeket 
minimalizálhatja a termelő.

A védekezés elősegítésére az FMC továbbra 
is biztosítja rovarmonitoring szolgáltatását, 
mely 2022-től az új arc™ farm intelligence 
mobilapplikáció formájában érhető el. To-
vábbi információk a katalógus 60. oldalán.

almában kártevő molyfajok ellen feromon-
csapdás rajzásmegfigyeléshez igazítva kell a 
kezelést elvégezni a tömeges rajzás kezdetére 
időzítve, az ovicid hatás érvényesülése érdeké-
ben. Egy esetleges tartós lehűlés késleltetheti 
a tojásrakást és a lárvakelést. Almamoly ellen 
a védekezést a rajzás intenzitásától függően 
14-21 napot követően elegendő megismétel-
ni, míg más fajok károsításának a felléptekor 14 
naponkénti ismételt védekezésre lehet szük-
ség. A maximálisan engedélyezett két kezelést 
egymás után javasolt elvégezni.  

Az alma molykártevőinek előrejelzésére 
az FMC-Agro Hungary Kft. a hőösszeg-
számításra alapozott BIOFIX előrejelzési 
rendszert javasolja. 

körtében, birsben, naspolyában valamennyi 
felsorolt kártevő esetében a szexferomon csap-
dával végzett rajzásmegfigyelésre alapozva, a 
tömeges rajzás időszakában célszerű a kezelést 
elvégezni. A maximálisan engedélyezett két ke-
zelést egymás után célszerű elvégezni.
szőlőben szőlőmolyok ellen a védekezést a 
rajzáscsúcsot követő 4-6. napon célszerű elvé-
gezni. A további szükséges kezeléseket más 
hatásmechanizmusú készítménnyel kell végezni. 
A kezelések hatásosságát az időben és szaksze-
rűen elvégzett zöldmunkák jelentősen javítják. 
szójában* bogáncslepke (Vanessa cardui) ellen 
felhasználható várható szükséghelyzeti enge-
dély alapján a virágzási időszakban évente 
maximum 2 alkalommal 125-150 ml/ha dózis-
ban, 400-600 l permetlével.
*várható eseti engedély alapján

A kukoricamoly-lárva rágása akár a szár 
töréséhez is vezethet (Fotó: Szélles Tibor)

Coragen® 20 sC
Folyékony (SC) rovarölő szer 

Hosszú hatástartamú 
szelektív rovarölő a lepke- és rágókártevők ellen.

felHasználási javaslatok:

HatásmóD és Hatékonyság:
*Várható szükséghelyzeti engedély alapján
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A COrAGeN® megtérülő beFektetés ÁrUkUkoriCÁban 
a nagyobb termésért és kivÁlÓ minőségért
ngyors hatású, alacsony dózisban hatékony készítmény.
n tartamhatással rendelkező felszívódó rovarölő szer.
nmagas biológiai hatékonyságú termék.
nkíméletes a hasznos élő szervezetekre és a méhekre is.
nkönnyen kezelhető és jól keverhető más készítményekkel.
nnagyon alacsony melegvérű toxicitással rendelkező hatóanyag.

n tartamhatásából eredően a kijuttatást követő 8-10 napon keresztül a lárvák mindegyike találkozik a szerrel, 
   majd elpusztul.
na rovarok kültakaróján át is felszívódik, valamint gyomorméregként is hat, így garantálja a biztos rovarölő hatást.
ngyors hatás: a lárvák teljes pusztulása 2-4 nappal a kezelés után bekövetkezik.
nmeggátolja a lárvák táplálkozását a kukorica levelén és a csövön, megakadályozza a szárba való berágást.
n időjárástól függetlenül működik, a magas vagy éppen alacsony hőmérséklet, a csapadék mennyisége, 
   az uv erőssége nem befolyásolja a hatékonyságot.
na permetlé beszáradása után szinte azonnal folytatható kézi munka a növényállományban.
na mikotoxinok által okozott minőségi termésveszteség csökkentésére alkalmas készítmény.

na megkésett kezelések esetén is hatékony védelmet biztosít.
na megmentett termés mennyisége akár 500-1200 kg is lehet.
nárbevétel növelési technológiai elem.
n jobb terményeladhatóság és állategészségügyi problémák megelőzése.

Coragen® kezelés hatására elpusztult kukoricamoly lárva 
(Csabacsűd, 2021.07.13. fotó: Szélles Tibor)

A Coragen® tojásölő hatása megakadályozta a Helicoverpa lárva 
kelését (Dél-Alföld, 2022.08.29, Fotó: Szélles Tibor)

Különböző fejlettségű gyapottok- bagolylepke lárvák Coragen® 
kezelés után 3 nappal (Karcag, 2021.08.19. fotó: Szélles Tibor)

2022-ben korán megkezdődött a kukoricamoly-lárvák kelése és 
kártétele (Kisújszállás, 2022.06.09, Fotó: Szélles Tibor)
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„A Szerencsi Mg. Zrt.-nél július első napjaiban is rovarcsapdá-
val figyelik a kukorica molykártevőinek populációit. A gomba-
betegségek és toxinfertőzések elkerüléséhez kiemelt feladat 
a rovarkártétel minimalizálása.”

Az enyhe telek következtében a kukoricamoly és a gyapottok-
bagolylepke kártételére is számítani lehet minden évben.            
A Coragen® rovarölő szer és az Arc™ farm intelligence kártevő-
előrejelző rendszer segítenek abban, hogy megfelelő időben és 
helyen oldjuk meg a védekezést e veszélyes kértevők ellen!

Kukoricamoly kumulált rajzásdiagram, Észak-Nyugat Magyarország, 
2022.05.19-08.07. (forrás: Arc™ farm intelligence)

Kukoricamoly kumulált rajzásdiagram, Dél-Kelet Magyarország, 
2022.05.31-08.07. (forrás: Arc™ farm intelligence)

A 2022.07.12-én elvégzett 0,15 l/ha Coragen®kezelés eredményeképpen  jól látható, hogy a kezelt csövek egészségesek, 
míg a kezeletlen táblán toxinfertőzött csöveket találtunk (Mezőberény, 2022.10.11.)

A kezeletlen állományban jelen lévő kárevők rágásai nyomán megtelepedtek 
a különböző gombafajok és beindult a toxintermelődés. 

(Orosháza, 2021.08.24.)

A Dunántúlon is komoly problémái voltak a 
toxinokkal azoknak a gazdáknak, akik nem 

kezeltek (Fejér megye, 2021.)

A kukoricamoly megjelenése mára országos mértékűvé vált, dél-keletről észak-nyugatra egyaránt megtalálható mindenütt. A fertőzés mértékét az 
Arc™ farm intelligence rovarmonitoring rendszerben követhetik nyomon.

Kezeletlen Coragen® 20 SC

Kezeletlen Kezelt
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Arc™ farm intelligence
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Elérhető közelségben az 
Apprakész 
rajzásmegfigyelő rendszer.

A TM jellel jelölt szolgáltatás az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A növényvédő szereket biztonsággal és felelősséggel használja! 
Kérjük, mindig kövesse a készítmények címkéjén leírtakat azok alkalmazásakor.

Az Arc™ farm intelligence a Crop Science Award 
2021 Legjobb Innováció a Digitális Gazdál-                                                                                       
kodási Technológiában a kategória győztese lett.

Töltse le az Applikációt és tájékozódjon első kézből!

Célzott és fenntartható rovarölőszer-használat.

Kevesebb rovarmegfigyelési munka és alacsonyabb költségek.

Magasabb hozamok és jobb jövedelmezőség.

Hatékony munkaszervezés.

További információ: www.fmcagro.hu/arc

ArcA4hirdetes2022_03.indd   1 03/11/22   17:11

Van már digitális, könnyen használható 
megoldás arra, hogy a kukoricamoly (Ostri-
nia nubilalis) vagy a gyapottok-bagolylep-
ke (Helicoverpa armigera) megjelenését 
időben észrevegyük! 
A fenti kártevők hatalmas terméskiesést 
okozhatnak silókukoricában és szemes ter-
ményben egyaránt, illetve az általuk okozott 
sebzések kitűnő táptalajul szolgálnak gom-

bás megbetegedéshez, ezzel utat nyitnak a 
toxinfertőzésekhez.
Az időjárási körülmények alakulása, az enyhe, 
fagyokat nélkülöző téli időszak, a kukorica 
vetésterületének növekedése hatással van 
mindkét kártevő felszaporodására. A korábbi 
években 20-30%-os fertőzöttségű térségek-
ben mára már nem ritka a 60%-os fertőzési 
szint sem.

A csemege- és hibridkukoricában már a tech-
nológia része, árukukoricában is megéri vé-
dekezni a kártevők ellen, gyorsan és biztosan 
megtérül a ráfordítás. Az FMC-Agro vizsgá-
latai bizonyították, hogy a kukoricamoly kár-
tétele nyomán jelentős terméskiesés követ-
kezik be, amely elérheti akár a hektáronkénti 
1,5 tonnát is, mely mennyiségi veszteség a 
kezeléssel megmenthető.

Mindezen túlmenően a moly- és bagoly-
lepke kártételéhez kapcsolódhat minőségi 
károkozás is. Károsításuk nyomán megnő a 
toxintermelő gombafajok csőfertőzésének 
valószínűsége. A gazdasági kár bekövetke-
zésének tehát komoly a veszélye, ezért sem 
hagyhatjuk védelem nélkül az áru- és silóku-
koricáinkat.

Kinek van ideje arra, hogy a kukoricaföld szé-
lén állva döntse el, mikor van szükség a lep-
kekártevők elleni kezelésre?
A kezelés idejének pontos meghatározásá-
hoz 2022-től a gazdálkodók rendelkezésre 
áll az arc™ farm intelligence applikáció, 
ami valódi, egyszerűen használható, digitális 
megoldást jelenthet a problémára.

Az applikáció segítségével a gazdálkodó ke-
vesebb munkával szerezhet több információt: 
az FMC által biztosított rovarcsapdák befog-
ják a kártevőket, majd egy felismerő szoft-
ver megszámolja a lefotózott egyedeket és 

rajzásdiagramon ábrázolja a fogási adatokat. 
Ezt követően a felhasználók azonnal hozzáfér-
nek az információkhoz, látványos hőtérképen 
és a csapdákhoz kapcsolódó részletekre kat-
tintva láthatják a fogási eredményeket, me-
lyekből következtethetnek arra, hogy hol és 
mikor szükséges a kártevő elleni beavatkozás.

Ezután kapja meg a jelzést a gazda, ha nö-
vekszik a fogásszám vagy időszerű a védeke-
zés a csapda körzetében, mely figyelmezteti 
arra, hogy itt az ideje kimenni a területre, és 
megnézni, hogy a saját területén eljött-e a 
beavatkozás ideje.

rovarmonitoring applikáció 
Digitális segítség a kukorica 

lepkekártevői ellen a toxinmentes takarmányért.

kártevők és kártétel mivel véDekezzünk?

TEcHniKai inFoRMÁcióK

EREdMÉnymiért véDekezzünk?

mikor véDekezzünk?

A lepkekártevők elleni védekezéskor a 
gazdálkodók már régóta számíthatnak 
a coragen® 20 sc rovarölő készítmény 
biztos hatására. A gyakorlati felhasználás 
szempontjából óriási előnye, hogy kijutta-
tásának időzítése rugalmasan alakítható. 
Ezzel és a rovar-előrejelzéssel biztosíthat-
juk, hogy egyetlen kezeléssel akár mindkét 
kártevő ellen sikeresen léphessünk fel.

2022-től az applikáció kukoricamoly és 
gyapottok-bagolylepke megfigyelésére 
került beállításra, elsősorban a rajzási idő-
szakban (májustól augusztusig) tartalmaz 
hasznos adatokat. Az applikáció mind az 
iOS, mind az Android felhasználók részére 
elérhető, letölthető az AppStore-ból, illet-
ve a Google Play Áruházból.
2023-tól új lehetőségekkel bővül az appli-
káció, időjárási adatokat és előrejelzést is 
megtalálhatnak benne a felhasználók!

további információk: www.fmcagro.hu/arc

az eredmény a kukoricatermesztő 
oldaláról nézve a növényvédelmi be-
avatkozás finomhangolása, mellyel 
nagyobb terméshozam, jobb ter-
mésminőség, az állattartó oldaláról 
pedig egészségesebb takarmány, 
növekvő szaporulat érhető el.
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Hatóanyag:  
100 g/l Cyazypyr®=ciántraniliprol

 Forg. kat.: i. 
  

Eng.szám: 
6300/1277-1/2021 
NÉBIH 

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >5000 mg/ttkg

Kiszerelés: 1 literes műanyag flakon

uFi-kód: 325X-J21W-PN4U-F7PG

Az Exirel® SE rovarölő szer hatóanyaga a 
Cyazypyr® – egy antranil diamid, amely ki-
váló védelmet nyújt a legfontosabb rágó 
és szívó kártevők széles körével szemben. 
A Cyazypyr® a kártevő rovarok táplálkozásá-
nak gyors leállítását okozza, amelyet egyedi 
hatásmechanizmusa révén ér el. A kártevők 
izomműködésének gyengítésével a célkultú-
ra azonnali védelemben részesül, annak elle-

nére, hogy a kártevők az állományban még 
aktívnak tűnhetnek. Az Exirel® SE rovarölő 
szer toxikológiai és ökotoxikológiai profilja 
kiváló. Rövid élelmezés-egészségügyi ideje 
és hosszú tartamhatása miatt rugalmasan 
időzíthetjük a védekezést még a betakarí-
tás közeledtével is. Kiemelkedő hatékony-
ságával megfelelhetünk az egyre szigorodó 
frisspiaci és konzervgyári igényeknek.

exirel® se
Folyékony (SE) rovarölő szer

Rágó- és szívókártevők elleni védelem almatermésű,                   
szilva, cseresznye, meggy, bogyósok és szőlő kultúrákban.

HatásmóD és Hatékonyság:

A készítmény hatóanyaga a foltosszárnyú muslica mellett a cseresznyelégy ellen is 
kiváló hatású (Lajosmizse, 2020)

felHasználási javaslatok:
almában, körtében, birsben és naspolyá-
ban a sodrómolyok, almailonca, alma- és 
körtemoly elleni védekezés szükségessé-
géről a kártevők egyedszámának felmé-
rése alapján lehet dönteni. Sodrómolyok 
esetében az első kezeléseket az áttelelő 
lárvák ellen kell időzíteni. Tenyészidőszak-
ban a sodrómolyok további nemzedékei, 
az almailonca, az alma- és körtemoly ese-
tében feromoncsapdákkal végzett előrejel-
zés alapján a fiatal lárvastádiumok (L1-L2) 
ellen kell időzíteni a permetezést, a töme-
ges lárvakelés idején. Erős fertőzésnél és 
elhúzódó rajzás esetén a kezelést 10 nap 
múlva szükséges megismételni.

szilvában a kis és nagy téliaraszoló eseté-
ben a kezeléseket a kelő lárvák ellen kell 
időzíteni. Almailonca és szilvamoly eseté-
ben feromoncsapdákkal végzett előrejel-
zés alapján a fiatal lárvastádiumok (L1-L2) 
ellen kell időzíteni a védekezést, a töme-
ges lárvakelés idején.

cseresznyében és meggyben a kis és 
nagy téliaraszoló esetében a kezeléseket 
a kelő lárvák ellen kell időzíteni. Cseresz-
nyelégy és foltosszárnyú muslica ellen a 
tömeges rajzás kezdetekor kell védekezni.

szőlőben a tarka szőlőmoly ellen a véde-
kezést feromoncsapdás előrejelzés alap-
ján, a fiatal lárvák megjelenésekor ajánlott 
végrehajtani. Nagy egyedszámú, elhúzódó 
rajzás esetén a permetezést 14 nap eltel-
tével szükséges megismételni. Szőlőka-
bócák ellen a fiatal lárvastádiumok (L1-L3) 
megjelenésekor célszerű elvégezni a per-
metezést, a foltosszárnyú muslica ellen a 
tömeges imágórajzás kezdetekor kell vé-
dekezni.

előrejelzés:
A kártevőket és fejlődésüket állandóan fi-
gyelje (szexferomon, fénycsapdás előrejel-
zés és növénymegfigyelés), hogy a perme-
tezést a leghatékonyabban, és a kártevők 
érzékeny fejlődési állapotában tudja kivite-
lezni, figyelembe véve a helyi sajátosságo-
kat és környezeti tényezőket.

Videó az Exirel® SE hatásáról foltosszárnyú muslica ellen:

a mellékelt Qr-kóddal közvetlenül 
elérhető videóban részletesen 
megismerheti a készítmény működési 
mechanizmusát.

A 4 hektáron kipróbált rovarölő szer szép termést hozott  (Hajdúdorog, 2020.06.16.)

Kultúra Károsító Kezelések
maximális száma

dózis 
(l/ha)

é.v.i. 
(nap)

almatermésűek
(alma, körte, birs, naspolya)

almailonca, sodrómolyok, 
alma- és körtemoly 2 0,5-0,9 7

ribizli (fehér, piros, fekete), 
köszméte és hibridjei, 
áfonya, vörös áfonya

levélsodró moly, 
foltosszárnyú muslica, kis 

és nagy téliaraszoló
2 0,5 3

cseresznye, meggy

almailonca, 
kis téliaraszoló, 

nagy téliaraszoló, 
cseresznyelégy, 

foltosszárnyú muslica

2 0,5-0,75 7

szilva
szilvamoly, almailonca, 

kis téliaraszoló, 
nagy téliaraszoló,

2 0,5-0,75 7

szőlő 
(csemege, bor)

tarka szőlőmoly, 
szőlőkabóca, 

foltosszárnyú muslica
2 0,5-0,9 10
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A cseresznyelégy elleni küzdelemből győztesen került ki Kujáni 
László őstermelő, aki a piretroidokkal összevetve mondja el ta-
pasztalatait az Exirel® rovarölő szerről kecskeméti cseresznye- 
és meggyültetvényében.

a mellékelt Qr-kóddal közvetlenül 
elérhető videóban részletesen 
megismerheti a termelő tapasztalatait 
a készítménnyel.
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és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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A rAPid® tÁvol tartja a rovarkÁrtevőket a repCétől 
és A KAlÁszOs GAbONÁTól

n speciális, mikrokapszulázott formulációjú piretroid hatóanyagú rovarölő szer
n Tiszta, csak aktív hatóanyagot tartalmazó készítmény
nalacsony dózisban alkalmazható

nHosszabb (3-5 napos) tartamhatású rovarölő szer
n időjárásnak jobban ellenálló készítmény
nHatóanyaga lassabban bomlik kedvezőtlen körülmények között is
nesőálló, uv-álló, hőálló készítmény
nolajos formulációja miatt jól tapad a növényzetre
na rovarkártevők széles köre ellen használható
nkalászosokban, repcében, napraforgóban, borsóban is használható

nalacsony hektárköltséggel végezhető el egy hatékony rovarölő szeres kezelés a repcében 
   vagy kalászos gabonában
ngyomirtó szerekkel, gombaölő szerekkel együtt csomagban is elérhető még kedvezőbb áron    
   (granstar® super rapid pack, granstar® superstar rapid pack, pointer® star rapid pack, 
   Granstar® super rapid + riza pack, granstar® superstar rapid + riza pack, 
   pointer star® rapid + riza pack)
nakár kevesebb permetezéssel is megvédhető az állomány a hosszabb hatástartam miatt

A Rapid® felhasználásának lehetőségei ősztől tavaszig: 
ősszel a repcedarázs és repcebolha ellen, tavasszal a repce becőormányos és szárormányos ellen és a búzában vetésfehérítő ellen.
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Hatóanyag:  
60 g/l gamma-cihalotrin 

 Forg. kat.: ii. 
  

Eng.szám: 
444/2006 NTKSZ

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: mérsékelten kockázatos

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: 4444 mg/ttkg

Kiszerelés: 1 literes flakon

uFi-kód: 28G1-W3Q2-UN4P-JK41

A Rapid® CS piretroid típusú rovarölő szer. 
Hatóanyaga a gamma-cihalotrin. A Rapid® 
CS kivételes hatékonyságát annak köszön-
heti, hogy a piretroid hatóanyagú készítmé-
nyek között, egyedülálló módon, 98%-ban 
tartalmazza a rovarok ellen hatékony ható-
anyag molekulát. Ezen felül a Rapid® CS a 
legmodernebb mikrokapszulázott formá-
ban készült el, amelynek eredményeként 
minimálisra csökkent a permetezés során 
a hatóanyag elpárolgása, nagyobb lett a 
fény és UV stabilitása, valamint az esőálló-

sága a többi piretroid típusú készítménnyel 
szemben. A Rapid® CS esetében a mikro-
kapszulából fokozatosan szabadul fel a ha-
tóanyag, ezért hatása fokozatosan, de annál 
erőteljesebben jelentkezik. A mikrokapszu-
lázott formuláció előnyös tulajdonságainak 
köszönhetően a Rapid® CS akár 3-5 napos 
tartamhatással is rendelkezhet. A Rapid® 
CS hatóanyaga állandó ingerületi impulzust 
jelent a rovarok idegrendszerére, amely hi-
peraktivitáshoz, idegrángáshoz és a végül 
rovarok pusztulásához vezet. 

gabonában a Rapid® CS már ősszel alkal-
mazható a levéltetvek és kabócák megje-
lenésekor  80 ml/ha dózisban, így egyértel-
műen kiküszöböljük a vírusfertőzés esélyét. 
A Rapid® CS tavasszal a vetésfehérítő, majd 
később a gabonapoloskák és szipolyok elle-
ni védelemben szintén megbízható partner. 
A Rapid® CS mikrokapszulázott formuláció-
jából adódóan tartamhatással és azonnali 
rögtön ölő hatással is rendelkezik a kártevők 
ellen. Az azonnali hatás a kifejlett vetésfe-
hérítő lárvák elleni védekezéseknél fontos, 
mert azonnal leállítja a lárvák károkozását.  A 
tartamhatás, amely 3-5 napig is tarthat, meg-
akadályozza a további vetésfehérítő bogarak 

betelepedését és peterakását a táblán. A 
poloskák és különböző szipolyfajok ellen a 
Rapid® CS hatástartama a fokozatos betele-
pülést és károkozást akadályozza meg. 
őszi káposztarepcében az őszi kártevők 
(nagy repcebolha, repcedarázs álhernyó) 
elleni védekezésen túl, az ormányos boga-
rak, valamint a virág- és becőkártevők ellen 
is a Rapid® CS 80 ml/ha dózisban nagyon 
jó hatékonysággal dolgozik. A hatékonyság 
fokozását és a becők tökéletes permetlé 
borítottságát hidas traktorral történő perme-
tezéssel érhetjük el. Tavaszi kijuttatás esetén 
őszi káposztarepcében a Rapid® CS kiváló 
hatékonysággal használható repceszár-or-

mányos, repce-fénybogár és más kártevők 
irtására. A kijuttatások időzítésénél az első, 
szárormányos elleni védekezésekkel egy 
menetben juttathatók ki a repce növekedés-
gátló készítményei (Riza® 250 EW), az eset-
leges gyomirtó szerek, valamint a növény-
kondicionáló anyagok (RhizoMagic™) is. A 
két héttel későbbi Rapid® CS rovarölő szeres 
kezeléssel, még virágzás előtt, vagy virágzás 
elején Komplex Kénesbór™ lombtrágyát is 
kijuttathatunk.

napraforgóban alkalmazott Rapid® CS 80 
ml/ha dózisa a levéltetvek és poloskák kár-
tételét akadályozza meg, megőrizve ezzel a 
termés minőségét és biztonságát.
borsóban a rágó és szúró-szívó kártevők el-
len szintén a 80 ml/ha dózist alkalmazzuk.

költséghatékony és tartamhatással bíró 
rovarölő szer.

Kultúra Károsító Dózis (ml/ha) é.v.i. (nap)

kalászosok (búza, 
tritikále, rozs, zab) vetésfehérítő bogár, levéltetvek 80 28

őszi káposztarepce
repce-fénybogár, repce

becőormányos, repceszár-ormányos, 
repcedarázs, repcebolha, levéltetvek 

60-80 28

napraforgó levéltetvek, mezei poloskák 80 28

borsó levéltetvek, bagolylepke lárvák 80 14

Nem szabad megvárni a lárvák 
károkozását, már az imágó ellen védekezni 

kell (Somogyvár, 2020.05.11.)

rapid® Cs
Folyékony (CS) rovarölő szer Hatástartam egy piretroid mikrokapszulában.

HatásmóD és Hatékonyság:

felHasználási javaslatok:

Alacsony hőmérsékleten is megfelelően 
hatékony a Rapid® CS. A klópirifoszok 

kiesése után jó alternatíva lehet a 
használata szárormányos ellen, sárgatálas 

előrejelzésre alapozva.
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Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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verimark®

Hatóanyag:  
200 g/l Cyazypyr® = ciántraniliprol

 Forg. kat.: ii. 
  

Eng.szám: 
6300/13566-
1/2019. NÉBIH 

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: >2000 mg/ttkg

Kiszerelés: 100 ml-es műanyag flakon

uFi-kód: 8Y4X-12CH-DN4A-TW3E

A Verimark® rovarölő szer hatóanyaga a 
cyazypyr® – egy antranil diamid, amely 
kiváló védelmet nyújt a legfontosabb rágó 
és szívó kártevők széles körével szemben. 
A cyazypyr® a kártevő rovarok táplálko-
zásának gyors leállítását okozza, amelyet 
egyedi hatásmechanizmusa révén ér el. A 
kártevők izomműködésének gyengítésével 
a célkultúra azonnali védelemben részesül, 
annak ellenére, hogy a kártevők az állo-
mányban még aktívnak tűnhetnek.
A Verimark® rovarölő szer toxikológiai és 
ökotoxikológiai profilja kiváló. Segít ma-

ximalizálni a ragadózó hasznos rovarok 
tevékenységét is, ami ideális korai nö-
vényvédelmi partnerré teheti az integrált 
növényvédelmi (IPM) programokban. Mini-
mális hatással van a hasznos élő szerveze-
tekre, ezért üvegházakban való használatra 
ideális megoldás. A káposztafélék kipalán-
tázást megelőző Verimark® kezelésnek kö-
szönhetően nem csak a kis káposztalégy 
nyűvei ellen tudunk eredményesen védekez-
ni, hanem ki tudjuk használni a Verimark® vi-
gornövelő, termésnövelő hatását is (a képen 
látható). 

A Verimark® csepegtető öntözéssel vagy pa-
lántaáztatással kijuttatható rovarölő szer.
A legjobb hatás úgy érhető el, ha a kultúr-
növény életciklusának korai szakaszában al-
kalmazzák a készítményt, amikor a növény a 
leginkább sebezhető a rovarkártevőkkel szem-
ben. A kártevőktől mentes növények életerő-
sebbek és a rovarpopulációk kordában tartá-
sával csökkenthető a biológiai stresszfaktor 
is. Mindezzel megteremthetjük annak a le-
hetőségét, hogy a hozam maximális, a minő-
ség pedig optimális legyen. A kártevők korai 
megjelenési időszakában való alkalmazása 
megakadályozza a további kártevőpopuláci-
ók kifejlődését is. 
zárt termesztő berendezésben termesztett 
uborkában, cukkiniben, sárga- és görög-
dinnyében, zöldbabban, fejes salátában, 
paprikában, paradicsomban és tojásgyü-
mölcsben, valamint szamócában talajon, 
illetve szilárd termesztő közegben történő 
termesztés során a kártevők ellen előrejelzés 
alapján és növényvizsgálat ismeretében cse-
pegtető öntözéssel kell kijuttatni a készítményt 
a gyökerek közelébe az öntözési periódus első 
harmadában. Vízkultúrás termesztés esetében a 
tápoldatozásra használt vízbe kell a készítményt 
egyenletesen bekeverni. Az öntözővíz és a táp-     
oldat kémhatását pH 5-6 közé kell beállítani.
A készítmény alkalmazását a kultúraváltást 
követően a termesztési ciklus elején a ja-
vasolt elkezdeni, egy termesztési ciklusban 
1-4 alkalommal használható. A készítmény 
integrált növényvédelmi technológiában 
alkalmazható. Alkalmazása kedvezően se-
gíti elő a hasznos élő szervezetekkel folyó 
biológiai védekezéseket (Orius laevigatus, 
Amblyseius swirskii, Aphidius colemani).
szabadföldi szamócában a szamóca-bim-
bólikasztó ellen csepegtető öntözéssel kell 
kijuttatni a készítményt a gyökerek közelé-
be az öntözési periódus első harmadában, 
a tojásrakás kezdetére időzítve.
szabadföldi fejes káposztában, karfiol-
ban, brokkoliban és bimbóskelben a ta-
vaszi káposztalégy ellen a palántákat kell 
kiültetés előtt felszívatni.

Folyékony (SC) rovarölő szer Csepegtető öntözéssel a rovarkártevőkkel szemben!

HatásmóD és Hatékonyság:

felHasználási javaslatok:

*felhasználhatóság a várható szükséghelyzeti engedély alapján
Jelmagyarázat: sz=szabadföldi, z=zárt termesztő berendezésben

Az egy napon kiültetett káposztatáblában szabad szemmel is jól látható, hogy a Verimark® kezelés jelentősen megnövelte 
a káposzta vitalitását, 2-3 héttel előrébb van a más rovarölő hatóanyaggal kezelt káposzta palántákhoz képest. 

(Balra kezelt kontroll, jobbra Verimark®rovarölő szerrel kezelt káposzta. Fajsz, 2020.)

Hajtatott paprika kísérletek 2016-2017, 
KITE Zrt., Derecske

A levéltetvek által megtermelt mézharmaton könnyedén 
megtelepszik a korompenész

Levéltetű fertőzöttség alakulása a különböző kezelésekben 
százalékban megadva (2016.)

Levéltetű fertőzöttség alakulása a különböző kezelésekben 
százalékban megadva (2017.)

Kultúra Károsító Kezelések
maximális száma dózis é.v.i. 

(nap)

paprika, 
paradicsom, 
tojásgyümölcs 
(z)

paradicsommoly, bagolylepkék, 
aknázólegyek, uborka-levéltetű, 

dohányliszteske, üvegházi 
molytetű, nyugati virágtripsz, 

dohánytripsz

4 0,375-0,5 
l/ha 1

uborka, cukkini, 
sárgadinnye, 
görögdinnye
(z)

bagolylepkék, aknázólegyek, 
uborka-levéltetű, 

dohányliszteske, üvegházi 
molytetű, nyugati virágtripsz, 

dohánytripsz

4 0,375-0,5 
l/ha 1

zöldbab
(z)

bagolylepkék, uborka-levéltetű, 
dohányliszteske, üvegházi 

molytetű, nyugati virágtripsz, 
dohánytripsz

2 0,375-0,5 
l/ha 1

fejes saláta 
(z) bagolylepkék 3 0,375-0,5 

l/ha 1

szamóca
(z)

bagolylepkék, zöld őszi-
barack-levéltetű, nyugati virág-
tripsz, szamóca-bimbólikasztó

4 0,375 l/ha 1

szamóca
(sz) szamóca- bimbólikasztó 2 0,375 l/ha 1

karfiol, brokkoli, 
fejes káposzta, 
bimbóskel
(sz)

kis káposztalégy 1 15 ml / 1000 
db növény nk.

dohány* 
(sz)

dohánytripsz, őszibarack 
levéltetű és őszibarack molytetű 1 15 ml / 1000 

db növény nk.

a helyes palántabemártás lépései: 
1. egy csepegésmentes kádban ké-

szítsük el a bemártáshoz az oldatot. 
1000 palánta bemártásához 3-6 liter 
víz/15 ml verimark® szükséges.

2. vegyük ki a műanyag/polisztirol tál-
cából a palántákat és helyezzük át 
m10-es rekeszbe.

3. mártsuk be a palántákat a tápkocka el-
merüléséig, mindössze 5 másodpercre.

4. a bemártott tálcát helyezzük a kád 
fölé, hogy a feles oldat visszacse-
peghessen a kádba

núj hatásmechanizmus a szívó kártevőkkel szemben.
n széles körű védelem, gyors hatás.
n erőteljes kezdeti növényfejlődés.
na vírusátvitel mértékének csökkentése.
n jól illeszthető az integrált növénytermesztési programokba.
nkényelmes és fenntartható használat.
n lehetőség egy nagyobb hozamra és a jobb minőségre.

VERiMaRK® 20 sc rovarölő szer kísérleti ereDmények

ÚJ
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“Ahogyan ma cselekszünk, az jelentős mértékben befolyásolja a jövőt!”

az FMC szerepvállalása, hogy biológiai megoldásokon alapuló, új hatáshelyen ható készítményeket 
és modern formulációkat biztosítson a fenntartható gazdálkodáshoz és a jövő generáció számára. 
Célunk a természet, a gazdálkodók és a fogyasztók szempontjából is működőképes termékek 
előállítása. a vállalat további globális célkitűzése, hogy 2025-re a kutatás-fejlesztési költségvetés 
100%-át fenntartható termékek fejlesztésére fordítja. 

a fentiek jegyében az FMC Biológiai Termékek (Biologicals by FMC) termékcsalád már kizárólag 
biológiai alapú készítményeket tartalmaz. az FMC-agro Hungary kft. portfoliójában jelenleg 2 
biostimulátor szerepel e kínálatban, a RhizoMagic™ növény- és talajkondicionáló, valamint az 
Accudo® mikrobiológiai biostimuláns, mely 2020-ban elnyerte a Crop Science award legjobb 
Biológiai Terméke díját. 

a fejlesztéseknek és az FMC elköteleződésének köszönhetően a Biologicals by FMC portfólió a 
következő években folyamatosan bővül újabb biostimulátorokkal, biofungicidekkel és bionematicid 
készítményekkel, ezzel biztosítva a termelők generációinak a fenntartható növényvédelemet.
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Accudo®

kizárólag mikroorganizmuson alapuló biológiai kezelés termésnövelésre és a talajban lévő 
tápanyagok hasznosulásának fokozására.

Kultúra Minden zöldségféle + szamóca

Dózis (l/ha) 0,5 l/ha kezelésenként (minimum 2 kezelés javasolt. Az 1. kezelés kiültetéskor, majd 15 nappal később)

Hatóanyag Bacillus paralicheniformis RTI 184 törzse

Formuláció szuszpenziós koncentrátum (SC) 

Kijuttatás módja Csepegtető öntözéssel

Időzítés

A: 2-6 nappal a kiültetés után
B: 2 héttel az első kezelés («A») után
C: A tenyészidőszak hosszától függően, a megújulás kezdetén
D: A tenyészidőszak hosszától függően 2 héttel a «C» után

Minimum hőmérséklet minimum 10 ºC

Optimális talaj-pH
Az Accudo® biostimulánsban található B. RTI 184 törzs számára az optimális talaj-pH 5,7 és 6,8 között van. 
A tesztek során a különböző talaj-pH értékek nem befolyásolták negatívan az Accudo® biostimuláns hatását.

Sótartalom Ez a baktériumtörzs akár 7%-os NaCl koncentrációt is elvisel

Kiszerelés 1 literes műanyag flakon

Engedélyokirat száma NÉBIH 6300/1449-2/2021

TerMékiSMerTeTő

• Serkenti a növekedési hormonok szintézisét (auxinok, gibberellinek, stb.).

• Mobilizálja a talajban lekötődött foszfort.

• A növény számára előnyös illékony metabolitok termelése.

• Erősebb és egészségesebb gyökérképződés. 

Az Accudo® biostimuláns alapja a Bacillus paralicheniformis RTI 184 törzse, szuszpenziós koncentrátum (SC) formulációban. Ez egy 
egyedülálló baktériumtörzs, amely kiválóan kolonizálja a gyökérzónát. Elősegíti a gyökér növekedését az alábbi tényezők közvetlen 
következményeként:

Kezeletlen paradicsomgyökér Paradicsomgyökér + Accudo® Paradicsom gyökérszőrök + Accudo®

Accudo®Accudo®Accudo®

Az Accudo® a Crop Science Award 2020 nyertese 
a Legjobb Biológiai Termék kategóriában

A paradicsom gyökerén és gyökérszőrein a kolonizáció hatása látható. A gyökerek Accudo® biostimulánssal (10E +8 CFU/ml) lettek 
beoltva. A képek 96 óra rázatás, majd 48 óra állás után készültek. Sárga nyilak=biofilm; piros nyilak=növényi sejtmagok

nerős gyökérkolonizáció és a mikrobiológiai aktivitás elősegítése a talajban.

nNövekszik a gyökérzet oldalelágazásainak száma, a gyökérszőrözöttség és a gyökérzóna.

nPozitív hatás a növényi hormonok anyagcsere-folyamataira.

ngyorsabb gyökérnövekedés.

n Fokozza az abiotikus stresszekkel szembeni aktív növényi válaszreakciókat, mint pl. aszály 
   esetén a sejtek ozmotikus nyomása.

nNöveli a vízfelhasználás hatékonyságát és javítja a tápanyagfelvételt.

nkönnyű kezelhetőség, minőségi készítmény, hosszú eltarthatósági idő.

nSzermaradványmentes technológia.

n Több termés, jobb minőségben, egyöntetű állománnyal.

az aCCudo® előNyei

Növeli a HajTáSok SúlyáT éS a gyökérelágazódáSok SzáMáT, javíTja 
a TáPaNyagok FelvéTeléT

Kontroll Accudo®

Accudo®

3 m
m

3 m
m

3 m
m

3 m
m

3 m
m

Accudo®

3 m
m

3 m
m

3 m
m

3 m
m

3 m
m

koraiBB éS erőSeBB gyökérNövekedéS

Kontroll KontrollAccudo® Accudo®

ÚJ
Mikrobiológiai biostimuláns
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Accudo® hatása a termésátlagra különböző zöldségfélékben

kíSérleTi eredMéNyek

Paprikában 15%, uborkában 22% terméstöbbletet értek el az Accudo® alkalmazásával.

10,177 11,686
+15%

15,665 19,137
+22%

Kontroll KontrollAccudo® Accudo® 

Accudo®

Termésátlag (kg/parcella), dózis: 500 ml/ha Termésátlag (kg/parcella), dózis: 500 ml/ha

6 kísérleti helyszín átlaga 3 kísérleti helyszín átlaga

Accudo® hatása a paprika virágainak és termésének számára
2022 tavaszán Nyírbátorban egy gyakorló gazdálkodó területén az FMC-Agro saját kísérleteként végeztük ez az alábbi méréseket. 
A Kápia paprika palántázását (2022.05.05) követően kétszer 0,5 l/ha kezelésben (május 28-án és június 11-én) részesült csepegtető 
öntözéssel kijuttatva, mellette kihagyásra került egy kezeletlen kontroll terület. Kétszer került sor az összehasonlító mérésre, 
egyikben csak a virágbimbók számát, másikban a virágok és a termések számát értékeltük. A lenti diagramok mutatják be a 
látványos eredményt: az Accudo® kétszeri kezelés hatására a kísérleti területen az első mérés időpontjában 28%-kal több virágot 
és virágbimbót, a második mérés során 24%-kal több virágot és 38%-kal több termést számláltunk a kezeletlen területhez képest.

Az Accudo® és RhizoMagic™ együttes hatása görögdinnyében

2022-ben Kisdombegyházán a CPR kísérletében az Accudo® biostimuláns hatását vizsgálták a termékenyülés, a termésátlag és 
az értékesíthető termés függvényében. A vélhetően megnövekedő kötésszámra és az ezzel egyenesen arányosan megnövekvő 
energiaigényre tekintettel Rhizomagic™ növénykondícionálóval egészítették ki, így tesztelve az FMC technológia együttes hatását.   
A görögdinnye kiültetéskor, majd 2 héttel később csepegtető öntözéssel 2x0,5 l/ha Accudo® biostimulátort kapott, melynek hatására 
a virágok kötésszáma megnövekedett a kezeletlen kontrollhoz képest. Ahhoz, hogy a növények ki tudják nevelni a megnövekedett 
termésmennyiséget, az energiaigényük kielégítésére további 2 hetente 3 l/ha RhizoMagic™ növénykodicinálót juttattak ki, 
összesen 2 alkalommal. A kezelések eredményeképpen extra korai, a lehető legegyöntetűbb termést értek el, a selejt aránya 
nagymértékben csökkent, valamint a betakarítás időzítése javult, a termesztés tervezhetőbbé vált. 

Accudo® 2x0,5 l/ha  + RhizoMagic™ 2x3 l/ha kezelések hatása a görögdinnye termésére és piacosságára

Kisdombegyháza, 2022, CPR Europe Kft. vizsgálata

Terméskülönbség 
(kg/ha)

Változás a   
kezeletlenhez képest (%)

Többlettermés +881 +2,4%

Értékesíthető 
többlettermés +1 651 +4,7%

Nem beérett 
termés - 624 -36,9%

Selejt termés - 146 -52,8%

2x0,5 l/ha Accudo® alkalmazásával 
termesztett paprika 

(Nyírtass, 2022.08.08)

2x0,5 l/ha Accudo® alkalmazásával ter-
mesztett hamik paprika 
(Nyírbátor, 2022.07.27).

Accudo® alkalmazásával 
termesztett paprika 

(Sóstóhegy, 2022.08.04.)

Accudo® hatása a saláta tömegére és fejméretére 

   Accudo® kezelés hatása, Zsombó, 2021

Vizsgáltuk az Accudo®  hatását a saláta fejesedésére. 

Az Accudo® 2x-es kezelés hatására a kezeletlen kontrollhoz képest                
27,8%-kal nőtt a saláta fejmérete. 

Kijuttatás módja: csepegtető öntözés. 

Vizsgálat helye és ideje: Zsombó, 2021. 

Vizsgálatot végezte: Eurofins Agroscience Services Kft.

Kezeletlen: 37-38 dkg/ fej 2x0,5 l/ha Accudo® kezelés: 41-42 dkg/ fej

Kezeletlen Accudo®

Accudo® kezelés hatása, Balástya, 2021

+27,8%

A termelői vizsgálatban a kétszeri (2x0,5 l/ha) Accudo® kezelés hatására még extra intenzív termesztéstechnológia mellett is további 
10% fejméret növekedést értek el Balástyán.
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Szerves anyagokban gazdag természetes tengerialga-kivonat nö-
vényazonos L-aminosavakkal, nitrogénnel, foszforral, káliummal és 
kiegyensúlyozott mikroelem-tartalommal. A RhizoMagic™ formulá-
ciójának köszönhetően könnyen kijuttatható és biztosítja a növények 
maximális fejlődését. 
A nitrogén, foszfor, kálium és mikroelemek jelenléte a növények gyors 
fejlődésével egy időben biztosítja az optimális tápanyag-ellátottsá-
got. Az aminosavak és a tengeri alga gondoskodnak a biostimulá-
tor-hatásról és a tápanyagok gyors felvételéről és asszimilációjáról. 
A RhizoMagic™ összetevőinek köszönhetően többféle stresszfak-
tor jelenléte esetén is képes segíteni a növényeknek. A tanninok 
az antioxidáns hatásban, a fucoidan a védekezési mechanizmusok 
fokozásában, a laminarin a sejterősítésben, a mannit a vízháztartás 

szabályozásában, az alginit a talajkondicionálásban, a hozzáadott 
növényazonos L-aminosavak a hőmérséklet toleranciában játsza-
nak szerepet. Együttes jelenlétük biológiai többlethatással (sziner-
gizmus) jár. 
Vizsgálatok is kimutatták (a magas szervesanyag-tartalomnak is kö-
szönhetően), hogy a RhizoMagic™ kezelések után a legfontosabb 
növényi hormonok (auxin, gibberellin, citokinin stb.) mennyisége és 
aránya pozitív irányban változott.
A készítmény makro-, mezo- és mikroelem tartalmával egyúttal le-
véltrágyázást is végzünk, ráadásul a jelenlévő biológiai összetevők-
nek (alga, aminosavak) köszönhetően sokkal jobb hasznosulással, 
így egy kezeléssel végezhetünk stresszoldást, kondicionálást és 
lombtrágyázást is.

Folyékony növény- és talajkondicionáló, stresszoldó készítmény 

HaTáSMód éS HaTékoNySág:

Összetevők 

Szerves anyag: 315 g/l Nitrogén (N) 48 g/l Bór (B) 1,6 g/l Mangán (Mn) 1,2 g/l

Tengerialga-kivonat: 145 g/l Foszfor (P2O5) 48 g/l Cink (Zn) 1,0 g/l Vas (Fe) EDDHA 0,6 g/l

Szabad aminosavak: 85 g/l Kálium (K2O) 36 g/l Réz (Cu) EDTA 0,2 g/l Molibdén (Mo) 0,1 g/l

Kiszerelés: 10 literes műanyag kanna
UFI-kód: VP91-03U8-XN4H-KD7U
Engedélyokirat száma: NÉBIH 6300/1944-1/2020

rhizomagic™
Növényeit varázslatos 

kondícióban tartja!

aBioTikuS STreSSzorok:

rHizoMagiC™ HaTáSSePkTruMa:
Értékek/paraméterek Abiotikus stresszfaktorok Védekező mechanizmus Antioxidáns Talajélet javítása

Talaj ph-tolerancia Savasodás P

Szárazságtűrés Szárazság P P P

vízháztartás javítása Szárazság P P P

Hő- és hideghatás minimalizálása
Sugárzás P P

extrém hőmérséklet P P

vízhiány hatásának csökkentése Szárazság P P P

Szél szárító hatásának csökkentése erős szél P P

Sótartalom-tolerancia Szikesedés P P P

gyökértömeg növelése Talajtömörödés P

rügyképződés és virágzás segítése Minden P

Tápanyag-felvétel javítása Minden P P P

gyümölcs ízletesség és -minőség javítása Minden P P P

Az elérhető terméktípusok (lombtrágyák, talajkondicionálók, algás 
készítmények tápelemkiegészítéssel, aminosavas készítmények) 
összetevőinek összehasonlítása a RhizoMagic™ biostimulátorral

TaPaSzTalaTok az aBioTikuS STreSSz elleNi védekezéSBeN

Aszálystressz őszi búzában

A belvíz sújtotta őszi árpának nagy segítséget nyújtott a RhizoMagic™ használata (Tiszavasvári, 2021.03.30 és 04.20.)

Korábban stresszes napraforgó RhizoMagic™ után 14 nappal (Csegöld, 2022.06.22)

A technológiai hiba miatti gyomirtószer-stressz a RhizoMagic™ kezelést követően 3 héttel már alig látszik a napraforgón. 

A RhizoMagic™ a belvíz sújtotta őszi 
árpa vetőmagtáblát látványosan rege-
nerálta. Rozgonyi 
Zoltán ügyveze-
tő növényorvos 
elégedett volt 
az eredménnyel 
Tiszavasváriban 
2021-ben.

Nyírbátorban az őszi búza a vízhi-
ány következtében nehezen fejlődött. 
2022. 03.25-én RhizoMagicTM növény-
kondicionálóval kezelték (bal oldali 
kép), majd 13 nap múlva a jobb oldali 
képen láthatóan erős fejlődésnek in-
dult.

Csegöldön a napraforgó is megérezte a 
2022-es nyári aszályt. A negatív hatások 
csökkentésére és a napraforgó növeke-
désének serkentésére Matécsa Zsolt 
gazdálkodó a RhizoMagic™ biostimu-
látort használta, 
hatását pedig 
jelölt növénnyel 
és és NDVI felvé-
tellel is nyomon 
követte. Nézze 
meg Ön is, mik a 
tapasztalatok!

A gyomirtóstressz borsóban és nap-
raforgóban, belvíz őszi árpában  vagy 
aszály és vadkár őszi káposztarepcé-
ben mind ismert stresszhatások Tisza-
vasváriban. A Munka Mezőgazdasági 
Kft. növényvédő 
szakmérnök ügy-
vezetője mondja 
el tapasztalatait 
a RhizoMagic™ 
stresszoldó és 
növénykondicio-
náló készítmény-
nyel. 

Belvízstressz őszi árpában

Aszálystressz napraforgóban

Gyomirtóstresszes napraforgó

uV-sugárzás

Csapadék

talajnedvesség

Talaj (kémhatás,
sótartalom)

szél

gyomirtó stressz

Hőmérséklet

Fagy

szárazság

  Szerves anyag Alga Aminosav Makroelem 
Mezo- és 

mikroelemek Stresszoldás 
Talaj-

kondicionálás 

Standard 1              
Standard 2             

Standard 4            
Standard 5                

RhizoMagic™              

Standard 3 P

P

P

P

P P P P P

P P P

P P P P P P P

P P
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Szabolcsveresmarton 2022.06.23-án 
2 l/ha RhizoMagicTM növénykondici-
onálóval védekeztek kukoricában az 
aszálystressz mértékének csökken-
tésére. A kukorica augusztus elejére 
szép terméssel hálálta meg.

Aszálystresszes kukorica 

Balra kezeletlen, jobbra RhizoMagic™ növénykondicionálóval kezelt kukorica 2022.08.02-án

Jégverés kukoricában

Baranya megyében Bánfa település határában hatalmas jégeső volt 2022.05.28-án, a kárról készült bal oldali fotó 5 nappal 
később készült. A kukorica nagy része teljesen tönkrement, de a főhajtás szára 10-15 cm magasan megmaradt. A terület 
3x2 l/ha RhizoMagic™ kezelésben részesült, majd a kezelések értékelésére 2022.07.18-án került sor. Látható, hogy a növényeken 
legalább 1 cső kifejlődött, de helyenként kettő is megfigyelhető. A kezeletlen kontroll táblán a növények sokkal kisebbek és 
fejletlenebbek voltak és maximum 1 cső volt található.

Tiszavasváriban intenzív mezőgazdasági 
termelés folyik, ahol a nem öntözhető te-
rületeken az aszály feladja a leckét a gaz-
dáknak. Dr. Lipták József növényvédő 
szakmérnök családi gazdálkodásában 
a 2021-ben vetett őszi káposztarepcé-
ben eredménye-
sen alkalmazta 
a RhizoMagic™ 
stresszoldó és 
növénykondicio-
náló készítményt. 
Részletek a vi-
deóban!

Aszályos repce

Aszályos repce

09.29. RhizoMagic™ után 20 nappal 2021.10.20.

Szeged-Algyő határában a RhizoMagic™ 
2 l/ha kezelés után 10 nappal (2022.03.30) 
egyöntetű a repce, a gyökérzet erő-
teljes fejlődésnek indult állomány 
szinten is.
Jól mutatja a repceállomány felpörgé-
sét az NDVI felvétel is.

FelHaSzNáláSi javaSlaTok SzáNTóFöldi kulTúrákBaN: 
A RhizoMagic™ növény- és talajkondicionálóból kijuttatható éves össz- 
mennyiség 6-12 liter.
Alkalmazása kalászosokban ősszel a gabona korai fejlődési szaka-
szában a tarlómaradványok bontására, valamint a jobb gyökeresedés 
elősegítésére 1,5-2 l/ha dózisban javasolt, hogy kalászosaink megfe-
lelően megerősödve menjenek a télbe (fagyvédelem). Tavasszal a jobb 
begyökeresedéshez, valamint a stresszek kivédéséhez 2 l/ha dózisban 
használható. Célszerű a virágzás előtt a lombvédelemmel egy menetben 
újabb 2 l/ha dózisban is használni. Stresszkezelés esetén a kezelések 
közötti idő csökkenthető, a permetezést javasolt a stresszhelyzet minél 
korábbi időszakában kijuttatni. Felhasználható 2-4 alkalommal a tenyé-
szidőszak végéig.
Őszi káposztarepcében növénykondicionálóként ősszel a repce 
korai fejlődési szakaszában 1,5-2 l/ha dózisban javasolt a jobb gyö-
keresedés, a télállóság és a fagytűrés elősegítésére, hogy a repce 

megfelelően megerősödve menjen a télbe. Dózisa tavasszal a regu-
látorozás idején 2 l/ha, mely segít a növényfejlődés újraindulásában.    
A virágzás előtt javasolt újabb kezelés dózisa 1,5-2 l/ha. Stresszke-
zelés esetén a kezelések közötti idő csökkenthető, a permetezést a 
stresszhelyzet minél korábbi időszakában szükséges kijuttatni. Fel-
használható 2-4 alkalommal a tenyészidőszak végéig.
Kukoricában és napraforgóban alkalmazása preemergens gyomir-
tással egy menetben, 1,5-2 l/ha dózisban kijuttatva az egyöntetűbb 
kelés elősegítésére javasolt. A kezelések elvégzését a kultúrnövény 
korai fejlődési szakaszában a gyökeresedés elősegítésére, valamint 
a korai gyomirtók okozta esetleges stressztünetek kiküszöbölésére 
ajánljuk. Stresszkezelés (pl.: hidegkár, aszály, meleg- vagy gyomir-
tóstressz) esetén a két kezelés közötti idő csökkenthető, a perme-
tezést javasolt a stresszhelyzet minél korábbi időszakában kijuttatni. 
Felhasználható 2-4 alkalommal a tenyészidőszak végéig.

Az őszi búzában elvégzett kétszeri RhizoMagic™ kezelés (2x2 l/ha) még az igen magas termést hozó üzemi technológiához képest is 10 % fölötti 
termésnövekedést eredményezett Látóképen. Sopronhorpácson az őszi búzában elvégzett kétszeri RhizoMagic™ kezelés (2x2 l/ha) kisebb termésnö-
vekedés mellett a kezeletlenhez képest 14,5%-os hektoliter-tömeg növekedést eredményezett, az üzemi standardot pedig 9%-kal felülmúlta.

Vetéskor 2,5 l/ha RhizoMagicTM növény- és talajkondicionálót 
juttattak ki kukoricában (Zemplénagárd, 2022.09.02)

Magyaratádon a 2021-es kísérletben a kukorica 7-8 leveles korában elvégzett  RhizoMagic™ kezelés eredményezte a legnagyobb termésátlagot, 
2,85 t/ha-ral múlta felül a kezeletlen kontrollt. 
Egy nyíregyházi 6 ismétléses kisparcellás hatósági kísérletben a 2 l/ha RhizoMagic™ növénykondicionálót a standarddal egyidőben, a kukorica 3-4 
leveles fenológiájában juttatták ki és egy kezelés eredményeképpen a termés 17%-kal múlta felül a kezeletlen kontrollt.

Őszi búza kísérleti eredmények, kezelések ideje: 05.04 és 05.25. 
(Látókép, 2021.)

Őszi búza kísérleti eredmények, 
(Sopronhorpács, Beta Kutató Intézet, 2021)

termésátlag t/ha Hektoliter-tömeg kg/hl

Kukorica kísérlet eredménye 
(Magyaratád, 2021.)

termésátlag t/ha Kezelt Kezeletlen

Jégkár Kezeletlen RhizoMagic™
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Látóképen 2021-ben a kétszeri RhizoMagic™ kezelés hatására a 
napraforgó termésátlaga még az üzemi technológia eredményét is 
mintegy 20 %-kal múlta felül.

A tiszaeszlári napraforgó a RhizoMagic™ kezelés eredményeképpen 
3,4 t/ha termést adott.

A kétszeri RhizoMagic™ kezelés hatására a repce termése a stan-
dard készítménnyel kezelt állományét is felülmúlta Sopronhorpácson 
2021-ben.

Az őszi káposztarepce tábla bal oldala 2x2 l/ha RhizoMagic™ keze-
lést kapott, a jobb oldal standard készítményben részesült. A betaka-
rításkor a kombájn hozamtérképén jól látszott a különbség.

Napraforgó kísérlet eredménye.  
(Debreceni Egyetem, Látókép, 2021)

RhizoMagic™ növénykondicionálóval kezelt napraforgóállomány 
(Tiszaeszlár, 2022.08.02)

Repce kísérleti eredmények 
(Sopronhorpács, Beta Kutató Intézet, 2021)

A hozamtérképes térképen jól látható a RhizoMagic™ kezelés 
eredménye repcében a standard kezeléshez képest

(Bugaszeg, 2022. 07.15.)

BUGASZEG 34D  Száraz Hozam
Gazdálkodó : AGRÁRZRT Enterprise: 2022 Rapeseed

Gazdaság: AGRÁRZRT Job Name: 22/07/1508:48:33
Tábla: BUGASZEG 34D Job Type: Betakarítas

Kezdési dátum: 2022. 07. 15. 8:48 Job Area: 20,59 ha
Befejezés
dátuma: 2022. 07. 15. 18:25

Job Hours: 9,6 ór Total Harvest: 57256,206 kg
Min: 0,0 kg/ha Average Harvest: 2780,78 kg/ha
Max: 45518,5 kg/ha

3639,1  45518,5 kg/ha 0,00 ha
3229,4  3639,0 kg/ha 3,92 ha
2891,5  3229,3 kg/ha 4,89 ha
2460,6  2891,4 kg/ha 3,68 ha
1865,9  2460,5 kg/ha 2,73 ha
1077,1  1865,8 kg/ha 2,91 ha

0,0  1077,0 kg/ha 2,00 ha

Created with PLM™ Office Software 2022. 08. 04.

BUGASZEG 34D  Száraz Hozam
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Created with PLM™ Office Software 2022. 08. 04.
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0,0  1077,0 kg/ha 2,00 ha

Created with PLM™ Office Software 2022. 08. 04.

RhizoMagic™
2022.02.18. 2 l/ha
2022.04.05. 2 l/ha

Átlagtermés 2,78 t/ha
Max. termés 3,63 t/ha

Standard
2022.02.18. 2 l/ha
2022.04.05. 2 l/ha

TováBBi TerMéSeredMéNyek a 2022-eS aSzályoS évBől:

2x2 l/ha RhizoMagic™ kezelésben részesült, 
korábban heterogén őszi búza 

(Kisbajcs, 2022.06.16.)

Egyszeri tavaszi 2 l/ha RhizoMagic™ kezelés hatására 24 %-kal 
több termést értek el a kezeletlen parcellához képest 

(Csárdaszállás, 2022.05.11.)

FelHaSzNáláSi javaSlaTok kerTéSzeTi kulTúrákBaN: 
Szőlő- és gyümölcskultúrák állománykezelését - amennyiben a 
lombfakadás megelőzi a virágzást - célszerű 2,5-3,5 l/ha adagolás-
sal kezdeni, majd elvirágzás után a tenyészidőszak hosszától füg-
gően maximum 3 alkalommal folytatni, 2,5-3,5 l/ha dózissal.
Zöldség kultúrákban az első állománykezelést még virágzás előtt 

(permetezéssel, esetleg más, ebben az időszakban használt nö-
vényvédő szerrel együtt) 2,5-3,5 l/ha javasolt megkezdeni. A kö-
vetkező kezeléseket elvirágzás után a tenyészidőszak hosszától 
függően célszerű folytatni, 2-4 alkalommal a tenyészidőszak végéig 
2,5-3,5 l/ha adagokban kijuttatva.

Harsányi András nyírtassi almatermelő 
több éve megelégedéssel használja a 
RhizoMagic™ növénykondicionálót. 
Ezen időszakban 800-1100 q/ha 
termésátlagokat ért el. A 3x3 l/ha 
RhizoMagicTM alkalmazásával az 
aszályos 2022-es évben is igen jók 
voltak a terméskilátások.

A nyírmadai körtésben a RhizoMagic™ 
növény- és talajkondicionálót és Bordói-
lé Neo SC gombaölő szert évek óta al-
kalmazza Kukucska György növényvé-
dő szakmérnök. A tavaszi fagyok ellen 
sikeresen felvették a harcot, a termés 
javát sikeresen 
megmentették, 
valamint a me-
gyét érintő tűzel-
halást is sikerült 
megúszniuk a 
készítményeknek 
köszönhetően.

RhizoMagic™ növény- és talajkondici-
onálót használtak 2022 nyarán Csegöl-
dön is. A szilva bő terméssel és méretes 
gyümölcsökkel mutatta ki elégedett-
ségét, a gazdálkodó pedig szántóföldi 
kultúrákban, va-
lamint meggyben 
és dióban is be-
vetette. 

RhizoMagic™ aszályos almában

RhizoMagic™ fagykár ellen körtében

RhizoMagic™ aszályos szilvában

termésátlag t/ha

termésátlag t/ha

Termésátlag: 7,8 t/ha Termésátlag: 3,78 t/ha
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RhizoMagicTM növénykondicionálóval kezelt 
dinnye (Monostorpályi, 2020.07.16.)

RhizoMagicTM növénykondicionálóval kezelt 
torma (Kokad, 2020.07.17.)

RhizoMagicTM növénykondicionálóval kezelt 
káposzta (Nyíregyháza, 2020.09.09.)

Nagy László nyírbátori paprikaültetvé-
nyén az FMC növényvédelmi technoló-
giát alkalmazza Hamik és Kápia fajtáknál 
is. A kötésszám 
serkentésére a 
Rh izoMag ic™ 
növény- és ta-
lajkondicionálót 
vetette be. Elége-
dett a betakarított 
terméssel.

Pap Tamás nyíregyházi termelő a 
RhizoMagic™ növénykondicionáló és a 
Bordóilé + Kén Neo SC gombaölő szer 
segítségével eredményesen védte 
meg paprikaállo-
mányát, valamint 
egyéb növényeit, 
pl. szamócáját az 
FMC technológi-
ával.

Telepítéskor Radistart* Gold mikrogra-
nulált startertrágyát szórtak, palántá-
záskor Accudo® biostimulánst csepeg-
tettek, stresszoldásra és lombkezelésre 
RhizoMagic™ talaj- és növénykondici-
onálót alkalmaztak, a növénybetegsé-
gek ellen pedig 
Bordóilé + Kén 
Neo SC-vel véde-
keztek 2022-ben 
Szamosbecsen. 
Az uborka meg-
hálálta.

A NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYT BIZTONSÁGOSAN ÉS FELELŐSSÉGGEL HASZNÁLJA!
KÉRJÜK, MINDIG KÖVESSE A KÉSZÍTMÉNY CÍMKÉJÉN LEÍRTAKAT ANNAK ALKALMAZÁSAKOR!

é ys ns étre mts ís zz so él kdó 

PRÉMIUM
Minőség

STRESSZOLDÁS A
NÖVÉNYEKNEK

Szerves anyagokban gazdag természetes tengerialga-kivonat növényazonos 
L-aminosavakkal, nitrogénnel, foszforral, káliummal és kiegyensúlyozott 
mikroelem-tartalommal. A RhizoMagic™ formulációjának köszönhetően 
könnyen kijuttatható, és biztosítja a kukorica maximális fejlődését.

www.fmcagro.hu/rhizomagic

STRESS RELIEF  
ABOVE THE GROUND

 Maximises tolerance to abiotic stress

 Improves production and quality

 Improves the ability of nutrient uptake in the soil or rhizosphere

 Stimulates root development

FOR GENERATIONS OF GROWERS
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NövéNyTÁPlÁlÁs

TERMÉKEK oldal

komplex kénesbórtm Műtrágyaoldat bórral, kénnel, molibdénnel és egyéb mikroelemekkel dúsítva 84

radistart®* gold Biológiai hatású startertrágya és talajkondicionáló 86

83
*A Radistart® bejegyzett márkanév tulajdonosa a Plantaco Kft.

 

mikrobiológiai biostimuláns

A 
nö

vé
ny

ko
nd

ici
on

ál
ó 

ké
sz

ítm
én

yt
 b

izt
on

sá
go

sa
n 

és
 fe

le
lő

ssé
gg

el
 h

as
zn

ál
ja

! K
ér

jü
k,

 m
in

di
g 

kö
ve

ss
e 

a 
ké

sz
ítm

én
y 

cím
ké

jé
n 

le
írt

ak
at

 a
nn

ak
 a

lk
al

m
az

ás
ak

or
!

www.fmcagro.huFOR GENERATIONS OF GROWERS

GYÖKERES
FEJLŐDÉS

Accudo

Kizárólag mikroorganizmuson alapuló biológiai kezelés a talajban lévő tápanyagok
hasznosulásának fokozására.
    A gyökér és a mikrobák szimbiózisán keresztül elősegíti a korai és erős gyökérzet kialakulását.
    Könnyen kezelhető, minőségi készítmény, hosszú eltarthatósági idővel.
    Több termés, jobb minőség, egyöntetű állomány.



Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Komplex Kénesbór™
EK műtrágya: nitrogénműtrágya-oldat bórral, kénnel, molibdénnel és egyéb mikroelemekkel dúsítva

A kén és a bór a növények számára nélkü-
lözhetetlen tápelemek. A kén létfontosságú 
aminosavak építőeleme, nélkülözhetetlen sze-
repe van a fehérje-bioszintézisben. Hiányában 
a növények fejlődése lelassul, a levélerek sár-
gulnak, illetve az őszi káposztarepce és más 
keresztesvirágú növény esetében az alsóbb 
levelek fonákja vörösesen elszíneződik. Hiánya 
akár 30%-os termésveszteséget is okozhat.
A bór részt vesz a hajtáscsúcs fejlődésében. 

Fontos szerepe van a virágok megtermékenyü-
lésében, a magkötésben és a szénhidrát-anyag-
cserében. A bór fontos a nitrogén- és foszfor- 
anyagcserében az aminosavak és a fehérjék 
szintézisében, valamint a hüvelyeseknél a nit-
rogéngyűjtő gümők képződésében. Hiánya 
esetén a levelek sárgulnak, kifakulnak, lankad-
ttá válnak. Jellegzetes hiánytünete a gyökerek 
tenyészőcsúcsának pusztulása, valamint a cu-
korrépánál a répatest szív- és szárazrothadása. 

Hiánya a paradicsomnál a hajtások pusztulását 
okozza. A gyümölcsfáknál a kifejlődött gyümöl-
csök, illetve szőlőnél a bogyók aprók maradnak 
és a minőségük jelentősen romlik.
Burgonyafélék, káposztafélék, pillangósok, sa-
vanyú talajon a repce – igénylik a kalciumtrá-
gyázást, mivel az egyoldalú bórtrágyázás gátol-
ja a kalcium felvételét.
Felhasználás előtt mindig olvassa el és tartsa be 
a termék címkéjén leírt utasításokat!

A növények a ként főleg szulfát (SO4
2-) for-

mában veszik fel a talajban lévő szerves kén 
átalakításával, illetve a gázcserenyílásokon 
keresztül a levegőben lévő kéndioxid (SO2) 
vagy kénhidrogén (H2S) formájában.
A talajban lévő szerves anyagok és szerves 
maradványok kéntartalmának a növények 
számára felvehető formába történő átalakí-
tása a talajban élő mikroorganizmusok által 
történik.
Ezen folyamatok miatt nagyon fontos, hogy a 
talaj jó levegő- és vízgazdálkodású, optimális 
talajélettel jellemezhető legyen. A kén-után-
pótlás másik fontos lehetősége a gyorsan 

felvehető lombtrágya alkalmazása. A bórt a 
növények a talajból bórsav, illetve borátok 
formájában veszik fel. A felvétel után a bór 
a növényben lassan mozog. Ez az oka annak, 
hogy a hiánya elsősorban a hajtáscsúcsokon 
és a termékenyülés időszakában jelentkezik. 
Ezért fontos, hogy a növények még időben 
a hajtásképződés és a termékenyülés előt-
ti időszakban megkapják a megfelelő bór 
mennyiséget. Hiánya a kénhez hasonlóan 
számottevő terméskiesést okozhat.
A komplex kénesbór™ hatékony megoldás 
a kén- és bórigényes szántóföldi és kertésze-
ti növények levéltrágyázására. A Komplex    

kénesbór™ levéltrágyára jellemző a magas nit-
rogén- és kén-trioxidtartalom, illetve az, hogy 
komplex formában, magas koncentrációban 
tartalmazza a bórt. A komplex kénesbór™ 
répafélék, keresztesvirágúak, (repce, mustár, 
olajretek), napraforgó, burgonyafélék, hagy-
ma, csemegekukorica, káposztafélék, lucerna 
és herefélék levéltrágyázására javasolható 
kalciummal és magnéziummal jól ellátott ta-
lajokon. Egyes bórigényes növények – burgo-
nyafélék, káposztafélék, pillangósok, savanyú 
talajon a repce – igénylik a kalcium-trágyá-
zást, mivel az egyoldalú bórtrágyázás gátolja 
a kalcium felvételét.

élettani jelentőség:

HatásmóD és Hatékonyság: 

felHasználási javaslatok:

Kultúra Dózis (l/ha)
Minimum víz 
mennyiség 

l/ha
alkalmazási idő és mód

őszi káposztarepce 2-3 200 Ősszel a gyökeresedés és télállóság elősegítésére, tavasszal virágzásig, 
lombtrágyaként növényvédelmi munkálatokkal egy menetben

napraforgó 2-3 200 6-10 leveles állapottól virágzás kezdetéig, az egyéb növényvédelmi munkákkal egy 
menetben 1-2 alkalommal

kukorica (csemege, 
hibrid, takarmány) 2-3 200 4-6 leveles állapottól 2-3 alkalommal, címerhányásig a kötődés javítására

kalászosok, rizs 2-3 200 Kalászoláskor/bugahányáskor a növényvédelmi permetezésekkel egymenetben lombra

cukorrépa 2-3 200 4-6 leveles állapottól sorzáródásig 2-3 alkalommal lombtrágyaként

zöldségfélék 
(paradicsom, paprika, 
uborka, gyökérzöldségek)

2-3 200 Ültetés, palántázás után 2 héttel, 3-4 alkalommal, stressz kezelésre is javasolt

almatermésűek 2-3 200 Egérfüles állapottól pirosbimbós állapotig 2 alkalommal, valamint betakarítás után

szőlő 2-3 200 Fürtvirágzat-kezdemények kialakulásától

csonthéjasok 2-3 200 Virágzás előtt egy alkalommal és sziromhullást követően két alkalommal kipermetezve

burgonya 2-3 200 Sorzáródástól a gumókötés végéig 2-3 alkalommal növényvédelmi permetezésekkel 
egymenetben

bab, borsó, szója 2-3 200 Virágzás előtt a terméskötődés elősegítésére egyszer

összetevők
nitrogén (n) 19,4 m/v % (=194 g/l) Réz (Cu) 0,0025 m/V % (=0,025 g/l) Cink (Zn) 0,0025 m/V % (=0,025 g/l)
kén (s) 7,2 m/v % (=72 g/l) Vas (Fe) 0,025 m/V % (=0,25 g/l) Kelátképző EDTA
kén-trioxid (so3) 18 m/v % (=180 g/l) Mangán (Mn) 0,0125 m/V % (=0,125 g/l)
bór (b) 3,2 m/v %, (=32 g/l = 320 g/l bórkomplex) Molibdén (Mo) 0,16 m/V % (=1,6 g/l)

Kiszerelés: 10 literes kanna

A bór fontos szerepet játszik az olajos növé-
nyek, így az őszi káposztarepce anyagcseré-
jében is. Részt vesz a sejtfal bioszintézisében, 
a szénhidrát-anyagcserében, a sejtosztódás-
ban és megnyúlásban, így a gyökérképzésre 
is kihatással van.

A bórt a növények a talajból bórsav, illetve 
borátok formájában veszik fel. A felvétel után 
a bór a növényben lassan mozog. Ez az oka 
annak, hogy hiánya a legfiatalabb növényi ré-
szeken jelentkezik először, elsősorban a haj-
táscsúcsokon. Hiányában sokszor kevesebb 

elágazódást és virágkezdeményt tapaszta-
lunk a repcén, mint normál ellátottságnál. Sú-
lyos esetben a levélnyélen és a száron hegek, 
repedések jelennek meg, ezzel a gombás be-
tegségeknek is szabad utat adva.
A hiánytünetek kialakulásának megelőzésére 
a komplex kénesbór™ használata javasolt, 
mely az egyik legmagasabb bórtartalmú 
készítmény a magyar piacon. A kezelést a 
kedvező tapasztalatok tükrében érdemes két 
részre bontani.
az első kezelést ősszel, a regulátorozással 
egy menetben érdemes elvégezni, a máso-
dik kezelést tavasszal a bimbók megjelenésé-
től számítva a virágzás kezdetéig permetez-
zük ki – akár egy rovarölő szeres kezeléssel 
összevonva. Az ősszel és tavasszal osztott 
kezelésben kijuttatott komplex kénesbór™ 
egyértelműen nagyobb mértékben járul hoz-
zá a termésnövekedéshez, mint a kizárólago-
san tavaszi kijuttatás.
Mivel a termésképzés nagyon energiaigényes 
folyamat, a komplex kénesbór™ öt másik 
nyomelemmel (réz, vas, mangán, molib-
dén, cink) támogatja a helyes enzimműkö-
dést, jó kondíciót ad a növénynek a kezdeti 
rovarkártevők, gombabetegségek és egyéb 
klimatikus tényezők kivédéséhez.

felHasználási javaslatok repcében:

A Komplex Kénesbór™ felhasználható szántóföldi és kertészeti 
kultúrákban egyaránt. Az olajos növények számára kifejezetten 
fontos a kén és bór mikroelemek megfelelő ellátása.

a mellékelt Qr-kóddal közvetlenül
elérhető videóban bemutatjuk a
készítmény legfőbb tulajdonságait.

Az ábra a termékek hatóanyagtartalma alapján hektáronként kijuttatott bórkomplex 
költségeit tartalmazza. A Komplex Kénesbór™ a Versenytárs 1 termékhez képest ként, 

vasat, mangánt és cinket is tartalmaz.

Komplex Kénesbór™ levéltrágyával kezelt, 
tökélesen kötődött napraforgó 

(Zala megye, 2022.08.08.)Bóros kezelés őszi és tavaszi, valamint osztott kijuttatásának eredményei a termésnövekedésre

Felhasznált 
bór 

(g/ha)
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Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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Kultúra  Dózis (kg/ha) felhasználási idő és mód

gabonafélék, rizs, cirok, repce 20-40 Vetéssel egymenetben kiszórva

kukorica, napraforgó 15-25 Vetéssel egymenetben
vagy tápkultivátorral kiszórva cukorrépa, szója, bab, borsó 15-25

állókultúrák, szőlő, gyümölcs 15-60 g/tő Telepítéskor az ültetőgödörbe szórva

szántóföldi 
zöldségfélék 40-60

Vetéssel, palántázással 
egymenetben kiszórva

zöldségfélék zárt
termesztő berendezésben 60-90

Vetés, palántázás előtt a talaj 
felületére kiszórva és bedolgozva a talajba

üvegházi
földkeverék

600-1000 
g/m3

Vetés, palántázás előtt egyenletesen 
keverjük el a készítményt a talajjal

A környezettudatos növénytermesztési technoló-
giákban a növények alaptrágyázása a hagyomá-
nyos műtrágyák, a mikrogranulált startertrágyák 
és a mikrobiológiai készítmények közötti kölcsön-
hatások optimalizálásával történik. A kijuttatási 
költségek csökkentése és az egyes összetevők 
közötti szinergizmusok kihasználása céljából fej-
lesztettük ki a Radistart® Gold mikrogranulált star-
tertrágya és talajkondicionáló készítményt.
A Radistart® Gold összetevői vízoldható NPK, a 
talaj mikroorganizmusainak szaporodását serken-
tő, könnyen hasznosítható szénhidrátok, mezo- és 
mikroelemek, valamint algakivonat. A könnyen 
hasznosítható szénhidrátok többszörösére növelik 
a műtrágyaszemcsék környezetében a mikroor-
ganizmusok számát. A készítmény használatával 
a mikrobák száma több mint hatvanszorosára is 
növekedhet a kezeletlen talajban mérthez képest, 
mely különbség több hónap elteltével is többszö-
rös lehet. A mikrobák elhalását követően a megkö-
tött szerves foszfor a növények számára felvehető-
vé válik a gyökérrel szimbiózisban élő mikorrhizák 
közvetítésével. A legjobb minőségű talajokon a 
szerves foszfor aránya meghaladja az összes foszfor 
mennyiségének 60%-át, míg ez a gyenge termő-
képességű talajokon mindössze 10-20%. Ezen az 
arányon javít a Radistart® Gold startertrágya.

Rendszeres alkalmazásával - a növények fiatal-        
kori fejlődésének, növekedésének serkenté-
sén túl - a talaj termékenységét meghatározó 
tényezők együttesen változnak meg, aminek 
eredményeként könnyen művelhető, morzsalé-
kos, kiváló vízháztartású, kórokozókban szegény, 
dinamikus tápanyagforgalmú termesztési kör-
nyezet alakul ki a gyökérzónában. A készítményt 

kertészeti kultúrákban 40-80 kg/ha, szántóföldi 
kultúrákban 10-40 kg/ha dózisban javasoljuk fel-
használni. 
A granulátum kijuttatásához mélybarázdás kijut-
tatótárcsa szükséges!

az alkotóelemek élettani szerepe
A nitrogén (N) a vegetatív részek, gyökérzet, 
szár és levelek, valamint a termések növekedé-
sének tápeleme. A növények fiatal korukban 
kevesebbet, majd az intenzív növekedés és ter-
mésképzés szakaszában fokozatosan növekvő 
mennyiséget vesznek fel.
A foszfor (P2O5) a növényi életfolyamatok ener-
giarendszerében fontos, valamint a generatív 
szervek zavartalan működése szempontjából 
meghatározó elem. Segíti a növekedést, gyökér-
fejlődést és a generatív fejlődést (virág-, mag-, 
és termésképződést), fokozza a szárszilárdságot, 
ellenálló képességet (vízgazdálkodás, szárazság-
tűrés), kedvező a termésminőségre és koraiságra. 
A kálium (K2O) a növénybe nem épül be, de 
meghatározó szerepe van az életfolyamatok 
többségének szabályozásában, ezen keresztül a 
növény betegség- és hidegellenálló képességé-
ben, vízgazdálkodásában, vízforgalmában, a lég-
zőnyílások működésében. Befolyásolja a fotoszin-
tetikus aktivitást és a növekedés intenzitását is.
A kalcium (Ca) a növényi életfolyamatok szabá-
lyozója, fontos szerepe van a fehérjeképződés-
ben, anyagcsere-forgalomban, sejtműködésben, 
a sejthártya kialakulásban és a sejtfalképződés-
ben. Enzimaktiváló hatású és a kálium hatását 
kiegyenlíti.
A magnézium (Mg) jelentősége elsősorban a 
fotoszintézishez kötődik, a növények zöld szín-
testeinek építőeleme és fiziológiai folyamatokat 

is szabályozó elem. Fontos enzimkatalizátor a 
légzés és szénhidrátforgalomban, valamint fon-
tos enzimalkotó a foszfor és szénhidrát forga-
lomban.
A kén (S) a növényi fehérjék építőeleme, de az 
aminosavakon kívül vitaminokban és a növé-
nyek olajában is jelen van. Élettani folyamatokat 
szabályozó hatása is van. Mint fehérjealkotó a 
zavartalan növekedésben van közvetlen szere-
pe, de a fagytűrő képesség szabályozásában is 
meghatározó.
A cink (Zn) a növekedéshez, a fehérjék, a zöld 
színtestek, szénhidrátok képződéséhez és át-
alakításhoz kapcsolódó legfontosabb enzimek 
alkotója. A gyökér és hajtásnövekedés szabályo-
zásával fontos szerepet tölt be a növények fejlő-
dédében. Befolyásolja a növény méretét, össze-
tételét, a termés fehérjetartalmát, a minőségét. 
A fejlett növények életének egészére hatással 
van. Több kutatás eredménye szerint hatással 
van a növények vízfelvételére és a víz növényen 
belüli szállítására.
A zeolitrácsban helyet foglaló alumínium biztosít-
ja azt, hogy létfontosságú elemek (cink, réz, vas, 
mangán stb. ionok) megkötődhessenek, majd 
a későbbiekben a növények számára hozzáfér-
hetővé váljanak a talajban. Így a mikroelem- és 
nyomelempótlásban fontos szerepet játszik. A ta-
lajba juttatva biztosítja a növény számára szüksé-
ges esszenciális elemeket, melynek eredménye-
ként hiánybetegségeket is megszüntet, miközben 
a termény minősége is javul. Javítja az erősen kö-
tött talajok levegő- és víz-átjárhatóságát is.
A tengerialga-kivonat növényekben történő al-
kalmazásának előnyei a csírázásban, a termésnö-
velésben, a biotikus és abiotikus stresszel szem-
beni ellenállóképességben mutatkoznak meg. 
Az algakivonat összes alkotóelemének szinergi-
kus hatása összehasonlítható azzal, amelyet az 
exogén módon alkalmazott növényi hormonok 
gyakorolnak a növényekre. 
Az alginátoknak kiváló biostimuláns hatásuk van 
a növényekre. Fontos szerepet játszanak a be-
tegségek és a stresszjelenségek elleni védeke-
zésben. A mannit megvédi a növényi sejteket 
a stressz negatív hatásaitól. A polifenolok nagy 
antioxidáns hatású anyagok, amelyeket növényi 
sejtek termelnek, hogy stabilizálják és erősítsék 
a sejtfalakat a kórokozók elleni támadásokkal 
szemben. A laminarinok stimulálják a gomba-
ellenes hatású anyagok szintézisét. Az algaki-
vonatban található fukoxantin fontos szerepet 
játszik a biotikus stresszre adott gyors válaszban, 
mivel ezek hatására előre felkészül a növény.

radistart®* Gold
Biológiai hatású startertrágya és talajkondicionáló

HatásmóD és Hatékonyság:

összetevők
Nitrogén (N) 5,2 m/m% kalcium (CaO) 4 m/m% Cink (Zn) 2,0 m/m%
Foszfor (P2O5) 26,0 m/m% magnézium (mgO) 3 m/m%; Zeolit 16 %
kálium (k2O) 3 m/m% kén (sO3) 2,5 m/m Tengerialga-kivonat 2,0%

Kiszerelés: 15 kg-os zsák
uFi-kód: YXrV-F0WC-40C6-Qtak
engedély sz áma: 6300/865-1/2020

*A Radistart® bejegyzett márkanév tulajdonosa a Plantaco Kft.

HatásmóD és Hatékonyság:

nbiológiai hatású startertrágya és talajkondicionáló együtt
nösszetevői vízoldható npk, könnyen hasznosítható szénhidrátok, 
   mezo- és mikroelemek, valamint algakivonat

na könnyen hasznosítható szénhidrátok többszörösére növelik a mikroorganizmusok számát 
   a műtrágyaszemcsék közelében
na mikrobák száma több mint hatvanszorosára is nőhet a kezeltelen talajban mérthez képest
na kezelés hatására a szerves foszfor mennyisége nő a talajban és felvehető állapotba kerül
na növények gyors fiatalkori fejlődését, növekedését serkenti a készítmény

na termésnövelésen túl, az algakivonat a növény abiotikus és biotikus stresszel szembeni 
   ellenállóképességét is növeli
nerőteljesebb gyökérzetet fejleszt a növény, így az a talajlakó kártevőknek is jobban ellenáll
n javítja az erősen kötött talajok levegő- és vízátjárhatóságát is
nrendszeres használatának köszönhetően a talaj könnyen művelhető, morzsalékos, kiváló 
    vízháztartású, kórokozókban szegény, dinamikus tápanyagforgalmú termesztési környezetet alakít ki

A csapadékos időjárás igen megnehezítette a borsó elővetemény 
betakarítását és a talajelőkészítést a csemegekukorica vetése 
számára. A vetéssel egy menetben alkalmazott Radistart® Gold 
gyors fejlődésnek indította az állományt.

a mellékelt Qr-kóddal közvetlenül 
elérhető videóban bemutatjuk a 
készítmény hatását csemegekukoricában.

Balra standard készítménnyel kezelt kukorica erőteljes sárgulás és nitrogénhiány 
tüneteit mutatja, jobbra Radistart® Gold kezelés (18 kg/ha) után egészséges állomány 

(Csököly, 2020.06.17.)

Radistart® Gold kijuttatása 
kukoricavetéssel egy menetben 

(Murakeresztúr, Zala megye, 2022. április)
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Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!
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eGyéb 
KészÍTméNyeK

TERMÉKEK oldal

trend® 90 Nem-ionos permetezőszer segédanyag 89

Cervacol® extra Vadriasztó szer 90

88 89

A Trend® 90 nedvesítőszer javítja a ható-
anyag működését és/vagy módosítja a 
permetlé (oldat) fizikai-kémiai  tulajdonsá-
gait. Lényegében megnöveli a hatóanyag 
mennyiségét a hatás helyén, melyet nagy-

ban befolyásol a célfelület, esetünkben a 
gyomnövények levélfelszíne, ahol a per-
metlécseppnek először meg kell tapadnia. 
Az eredmény nagyobb hatékonyság és vál-
tozatlan szelektivitás.

Hatóanyag:  
90% etoxi-izodecil alkohol

 Forg. kat.: iii. 
  

Eng.szám: 
04.2/13229-1/2014 
NÉBIH

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

p.o. ld50 patkányon: 1720 mg/ttkg 

Kiszerelés: 0,5 literes és 1 literes műanyag flakon

uFi-kód: U86Y-A2VS-JN4E-H86P

ally® Max, diniro®, Express®, Granstar®, 
Granstar® super 50 sX®, Granstar® 
superstar, nic-it®, pointer® star, refine®, 
Tripali® gyomirtó szerek esetén 0,1%-os  
koncentrációban (100 liter permetlé-
be 100 ml Trend® 90), safari® esetében  
0,05%-os  koncentrációban (100 liter per-
metlébe 50 ml Trend® 90).

A Trend® 90 a permetlében biztosítja a 
tökéletes gyomirtó hatást. Használata 
gyorsítja a hatóanyagok bejutását a ha-
táskifejtés helyére, így a kezdeti tünetek 
megjelenését is segíti, mert a gyomirtó 
szert rátapasztja a növény felületére és a 
cseppek alakját kedvező irányba változtat-
ja. Alkalmazásakor ügyelni kell a dózisára, 
mert túladagolása túlzott habzást és a kul-
túrnövényen fitotoxikus tüneteket okozhat. 
A permetlé  készítése során először mindig  
a gyomirtó szert oldjuk fel a vízben és csak 
ezután tegyük a keverékhez a nedvesítő- 
szert.

Lebomlás a fény hatására

párolgás

leválás

lemosódás

Permetcsepp

Érintkezési szög 
                         nagy

felszívódás

Kevesebb és lassúbb Több és gyorsabb

Gyomirtó szer
nedvesítőszer nélkül

Gyomirtó szer
+ nedvesítőszer

tapadás

Alacsony felületi tenzió

 Érintkezési szög
     kisebb

nedvesedés

Egyöntetű elosztás 
   és érintkezés

Kutikula módosulás

komplex H-A

Nedvesítőszer hatásmódja

• Egyöntetűvé teszi a növényvédő szer eloszlását.
• Szorosabb érintkezést biztosít a célzott felülettel.
• Megelőzi vagy késlelteti a permetlében a készítmények kicsapódását vagy a kristályosodását.
• Lassítja a permetcsepp beszáradását.
• Javítja a stabilitást és csökkenti a hatóanyag-veszteségeket.

Permetcseppek nedvesítőszerrel alkalmazva

Permetcseppek nedvesítőszer nélkül

Trend® 90
Nem-ionos folyékony (SL) permetezőszer segédanyag

Nedvesítőszer a szulfonilurea
típusú gyomirtó szerekhez.

Kultúra Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)

szulfonil-karbamid típusú 
gyomirtó szerek hatásfokozására

0,05–0,1%-os
koncentrációban

a felhasznált gyomirtó
szer szerint

HatásmóD és Hatékonyság:

amit a permetezőszer segéDanyag biztosít:

felHasználási javaslatok 
a szulfonilurea típusú
HerbiciDek mellé:
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Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 

növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve. A felhasználás előtt mindig olvassa el 
és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

90 9190

A cervacol® Extra egy használatra kész 
kenőanyag az erdei vadak által télen, a 
lombos és a tűlevelű fák kérgén okozott rá-

gások elleni védelemre. Vegetáción kívüli 
szer, mely egész télen át tartó védelmet 
nyújt.

Ősszel (illetve tél kezdetén) száraz növény-
re, 0°C fölött kell kijuttatni (felkenni), még 
mielőtt az állatok elkezdik megrágni a fák 
hajtásait, véghajtásait és kérgét. Fagypont 
alatti hőmérsékleten nem juttatható ki. A 
munka során mindig használjunk gumikesz-
tyűt! A műanyag tasakot jól nyomkodjuk 
össze, mielőtt kinyitnánk, aztán vágjuk ki az 
egyik sarkát, majd a tasak tartalmát öntsük 
egy tartóedénybe (pl. vödörbe). Ezt követő-
en a cervacol® Extra vadriasztó szert vas-

tagon vigyük fel gumikesztyűvel a vad által 
veszélyeztetett növényi részre, ill. tűlevelű-
eknél a növény véghajtására. A készítményt 
a megóvandó növényi részre lentről felfelé 
kenjük fel. Tűlevelű fáknál többnyire csak a 
véghajtást kezeljük, ennek során a rügyet 
teljesen be kell borítani a szerrel. Esőben ne 
juttassuk ki, mert a szernek meg kell szárad-
nia! A harmatból eredő nedvesség nem za-
varó körülmény. Nem tárolható hidegben/
fagyban, mert vízbázisú!

Hatóanyag:  
70% ásványi anyag 
(alumínium szilikát és kvarchomok)

 Forg. kat.: iii. 
  

Eng.szám: 
04.2/7774-1/2016 

m.v.i.: 0

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

tűzveszélyesség: mérsékelten tűzveszélyes

p.o. ld50 patkányon: >10.000 mg/ttkg 

Kiszerelés: 3x5 kg-os műanyag zsák

2-5 kg / 1000 facsemete
Csak a véghajtások kezelése esetén: 
kb. 2 kg cervacol® Extra elegendő 1000 
növényre. Higítani tilos! 

avenzor erdővédelmi kft. 
Koszta József utca 28 
H-1124 Budapest 
Tel: +36-70-226-4963 
web: www.avenzor.eu 
e-mail: rendeles@avenzor.eu

Cervacol extra®
Vadriasztó szer

A Cervacol® Extra télen, az erdei vadak által a lombos és 
a tűlevelű fák hajtásain, véghajtásain és kérgén okozott 
rágások elleni védelemre alkalmazható vadriasztó szer.

HatásmecHanizmus:

alkalmazási móDja:

     alkalmazási mennyiség:

     forgalmazó: 

Célunk a növényvédő-
szeres-göngyölegek

75%        

www.cseber.hu

 

          -ának
visszagyűjtése.

A Cseber Nonprofit Kft. 

gyűjtőhelyei térítésmentesen 

visszaveszik kiürült és háromszor 

kiöblített növényvédőszeres-

göngyölegeit, valamint

csávázott vetőmagos 

csomagolóanyagait. 

@csebernonprofitkft  
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FmC TerméKeK FelhAszNÁlhATósÁGA AKG besOrOlÁs AlAPjÁN jeGyzeTeK

jelmagyarázat:

felhasználható

tilos
bo: borsó,  bu: burgonya,  cu: cukorrépa,  d: dohány,  ri: rizs,  nf: napraforgó, 
őb: őszi búza,  ci: cirok,  r: repce,  sz: szója,  gy: gyep,  lu: lucerna,
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Horizontális 
szántó

MTÉT 
túzokvédelmi szántó

mtét alföldi 
madárvédelmi 

szántó

MTÉT Hegy- és 
dombvidéki 

madárvédelmi szántó

MTÉT Kék vércse 
védelmi szántó

Horizontális 
ültetvény

accudo® 

ally® max sX® 

aurora® WG gy gy gy gy gy

aurora® Gold

aurora® sun nf nf nf nf nf

azaka® r r r r r

azaka® Top pack r r r r r

battle® delta 

benevia® 

bordóilé neo sc bu
bo

bu
bo

bu
bo

bu
bo

bu
bo

bordóilé+kén neo sc bu
bo nf bu

bo nf bu
bo nf bu

bo nf bu
bo nf

coragen® 20 sc bu bu bu bu bu

diniro® 

diniro® Gold 

Evorelle® Express™ nf nf nf nf nf

Exirel® 

express™ 50 sX® nf nf nf nf nf

Foxtrot® EW 

gajus® r r r r r

Granstar® 50 sX®   

Granstar® super 50 sX®

Granstar® superstar 

Gulliver® 50 pX ri ri ri ri ri

komplex kénesbór™ cu, r bu nf cu, r bu nf cu, r bu nf cu, r bu nf cu, r bu nf

nero® r r r r r

nic-it® 

nic-it® Gold 

olajos rézkén 

omnera®lQm 

pointer®star 

Radistart Gold 

Rapid® cs bo, r nf

Reactor® 360 cs bo, 
bu, r

bo, 
bu, r

bo, 
bu, r

bo, 
bu, r

bo, 
bu, r

refine® 50 sX®               lu sz lu sz lu sz lu sz lu sz

RhizoMagic™ r nf r nf r nf r nf r nf

Riza® 250 EW r r r r r

safari® 50 dF  cu cu cu cu cu

successor® 600 r nf r nf r nf r nf r nf

successor® tX ci ci ci ci ci

Trend® 90 

Vendetta® bu bu bu bu bu

Verimark® 
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Csomag neve és típusa Terület Csomagösszetevők és dózis

      Kukorica-gyomirtás
Diniro® Gold

5 ha
2,4 kg Diniro® + 2x5 l Successor® TX + 2 l Trend® 90

gyomirtó Dózis: 0,48 kg/ha + 2 l/ha + 0,1%

Diniro® Flex
5 ha

2,4 kg Diniro® + 2x5 l Successor® 600 + 2 l Trend® 90

gyomirtó Dózis: 0,48 kg/ha + 2 l/ha + 0,1%

Nic-It® Gold
5 ha

1 l Nic-It® + 2x5 l Successor® TX + 1 l Trend® 90

gyomirtó Dózis: 0,2 l/ha + 2 l/ha + 0,1%

      Kalászos technológiai csomagok
Aurora® Gold csomag

25 ha

10 db Aurora® 40 WG 
+ 10 db Granstar® Super 50 SX® (100 g)

gyomirtó Dózis: 40 g/ha + 40 g/ha

Azaka® Top Pack
10-12,5 ha

2x5 l Azaka® + 2x5 l Riza® 250 EW

gombaölő Dózis: 0,75-1 l/ha + 1 l/ha

Battle® Max
33 ha

2x5 l Battle® Delta + 10x100 g Ally® Max SX® 
+ 10x1 l Trend® 90

gyomirtó Dózis: 0,3 l/ha + 30g/ha + 0,1%

Granstar® Super Rapid Pack 
25 ha

5 db Granstar® Super 50 SX® (240 g) + 2 l Rapid® CS 
+ 5 l Trend® 90

gyomirtó rovarölő Dózis: 48 g/ha  + 80 ml/ha + 0,1%

Granstar® Super Rapid + Riza Pack
25 ha

5 db Granstar® Super 50 SX® (240 g) + 2 l Rapid® CS 
+ 4x5 l Riza® 250 EW + 5 l Trend® 90

gyomirtó rovarölő gombaölő Dózis: 48 g/ha  + 80 ml/ha + 1 l/ha + 0,1%

Granstar® SuperStar Rapid Pack
12 ha

3 db Granstar® SuperStar + 1 l Rapid® CS + 3 l Trend® 90

gyomirtó rovarölő Dózis: (50 g + 0,25 l)/ha  + 80 ml/ha + 0,1%

Granstar® SuperStar Rapid + Riza Pack
12 ha

3 db Granstar® SuperStar + 1 l Rapid® CS 
+ 2x5 l Riza® 250 EW + 3 l Trend® 90

gyomirtó rovarölő gombaölő Dózis: (50 g + 0,25 l)/ha  + 80 ml/ha + 1 l/ha + 0,1%

Pointer® Star Rapid Pack
12 ha

3 db Pointer® Star + 1 l Rapid® CS + 3 l Trend® 90

gyomirtó rovarölő Dózis: (28 g + 0,25 l)/ha  + 80 ml/ha + 0,1%

Pointer® Star Rapid + Riza Pack
12 ha

 3 db Pointer® Star + 1 l Rapid® CS + 2x5 l Riza® 250 EW 
+ 3 l Trend® 90

gyomirtó rovarölő gombaölő Dózis: (28 g + 0,25 l)/ha  + 80 ml/ha + 1 l/ha + 0,1%

      Napraforgó állományszárítás
Aurora® Sun*

2 ha
5x100 g Aurora® 40 WG + 1 l Trend® 90

állományszárítás Dózis: 225-300 g/ha + 0,1% 

Az FmC TeChNOlóGiAi és KeresKedelmi CsOmAGjAi 2023-bAN

a csomagok árkedvezményt tartalmaznak, vásárlásukkal jelentős költségmegtakarítás érhető el!
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Összhangban a talaj-

és levélhatás! 

®
Az  jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

®Diniro  Gold 
® ® ®2,4 kg Diniro  + 2 x 5 l Successor  TX + 2 l Trend  90

5 hektáros virtuális csomag, tartamhatással. Valódi posztemergens
gyomirtó-kombináció, összhangban a kukorica és a termelők igényeivel.

További információ: www.fmcagro.hu

* Terbutilazinmentes
technológiáért keresse a

®Diniro  Flex
gyomirtószer-csomagot

megerősített egyszikűirtó
hatással!

*Várható szükséghelyzeti engedély alapján



további információk: www.fmcagro.hu     fmc-agro Hungary kft.
                                      @FMcagroHungary                         1027 Budapest,   
                                        @fmcagrohungary                            Ganz utca 16. 2. emelet

FMC-Agro Hungary Kft. © 2022. A kiadvány kézirata lezárva: 2022. november 10. A kiadványban szereplő termékek az aktuális engedélyokiratok szerint kerültek feltünte-
tésre. A felhasználás előtt mindig olvassa el és tartsa be a termékek címkéjén leírt utasításokat. A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I. kategóriás 
növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni. Az ® jellel jelölt termékek az FMC 
Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei.

szabolcs-szatmár-
Bereg megye

Borsod-abaúj-
Zemplén megye

Hajdú-Bihar 
megye

Békés 
megye

Heves 
megye

Nógrád 
megye

Jász-Nagykun-
szolnok 
megye

Csongrád-
Csanád
megye

Bács-kiskun 
megye

Pest 
megye

komárom-
esztergom 

megye

Fejér 
megye

Baranya 
megye

tolna 
megye

somogy 
megye

Zala 
megye

Veszprém 
megye

Győr-Moson-Sopron 
megye

Vas 
megye

Bács-Kiskun megye Tóth János területi szakmérnök +36 20 998 1258 janos.toth@fmc.com

Bács-Kiskun megye Mikó Sándor területi szaktanácsadó +36 30 508 9650 sandor.miko@fmc.com

Baranya megye Tóth Máté területi szakmérnök +36 20 456 6675 mate.toth@fmc.com

Baranya megye Mikó Sándor területi szaktanácsadó +36 30 508 9650 sandor.miko@fmc.com

Békés megye Hőgye Szabolcs területi szakmérnök +36 30 999 6108 szabolcs.hogye@fmc.com

Békés megye Horváth Veronika területi szaktanácsadó +36 30 380 0820 veronika.horvath@fmc.com

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Popovics István régióvezető, területi szakmérnök +36 30 970 2855 istvan.popovics@fmc.com

Csongrád-Csanád megye Kiss Ákos Péter területi szakmérnök +36 20 932 6714 peterakos.kiss@fmc.com

Fejér megye Sáradi Krisztina területi szakmérnök +36 30 277 0234 krisztina.saradi@fmc.com

Győr-Moson-Sopron megye Takács Gábor régióvezető, területi szakmérnök +36 20 943 8649 gabor.takacs@fmc.com

Hajdú-Bihar megye Ary Krisztina területi szakmérnök +36 20 456 6275 krisztina.ary@fmc.com

Heves megye Hajduhegyi Ákos területi szakmérnök +36 20 238 9205 akos.hajduhegyi@fmc.com

Jász-Nagykun-Szolnok megye Botlik Illés területi szakmérnök +36 20 286 6204 illes.botlik@fmc.com

Komárom-Esztergom megye Sáradi Krisztina területi szakmérnök +36 30 277 0234 krisztina.saradi@fmc.com

Nógrád megye Hajduhegyi Ákos területi szakmérnök +36 20 238 9205 akos.hajduhegyi@fmc.com

Pest megye Lécz István területi szakmérnök +36 20 286 9890 istvan.lecz@fmc.com

Somogy megye Tóth Máté területi szakmérnök +36 20 456 6675 mate.toth@fmc.com

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rácz Tibor területi szakmérnök +36 20 943 8698 tibor.racz@fmc.com

Tolna megye Domokos Lajos területi szakmérnök +36 30 484 0801 lajos.domokos@fmc.com

Vas megye Rakos Atilla területi szakmérnök +36 20 943 8622 atilla.rakos@fmc.com

Veszprém megye Takács Gábor régióvezető, területi szakmérnök +36 20 943 8649 gabor.takacs@fmc.com

Zala megye Rakos Atilla területi szakmérnök +36 20 943 8622 atilla.rakos@fmc.com


