
Egyedi hatóanyagot tartalmazó atkaölô permetezôszer szôlôben és  
 gyümö lcsös ben, kukoricavetômag-elôállításban, szójavetômag-termesztésben,
továbbá hajtatott paradicsom, tojásgyümölcs és szamócakultúrákban, valamint 
hajtatott és szabadföldi dísznövényekben, hosszan tartó hatással.
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Kérjük, termékeink felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasználási
javaslatokat és biztonsági elôírásokat.
A kiadványban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A növényvédô szereket biztonságosan
kell használni. Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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Piros gyümölcsfa-takácsatka Kétfoltos takácsatka

SZAKEMBEREK MONDTÁK…
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Zoom 11 SC atkaölô szer hatékonyságvizsgálata 
Jakabszállás, 2013 (üzemi almaültetvény)

helyes idôzítés: 2013.05.24. megkésett védekezés: 2013.06.14. hatástartam (4-5 hét)
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A Zoom 11 SC egyedi hatóanyagot tartalmazó, atkaölô per-
metezôszer, hosszan tartó hatással. Kontakt és mély ha-
tású (transzlamináris), növekedésszabályozó (juvenoid)
készítmény. A kifejlett egyedek kivételével az atkák minden
fejlôdési alakja (tojás, lárva és nimfa) ellen hatékony. Hatá-
sára a nôstény atkák terméketlen tojásokat raknak.

A Zoom 11 SC etoxazol hatóanyaga a difenil-oxazolinok
csoportjának egyetlen tagja. Az egyedi szerkezetû molekula
hatásmódja is egyedi, amivel a növekedésszabályozó atka-
ölô szerek önálló alcsoportját alkotja. A készítménynek csak
a kártevô atkákra van hatása, a hasznos élô szervezeteket
kíméli. Forgalmi kategóriája: III.

A védekezést megfigyelésre alapozva, a növényállomány
rendszeres vizsgálata alapján, a kártevô egyedszámának is-
meretében kell megkezdeni. A permetezést az atkák felsza-
porodásának kezdetén kell elvégezni! A jobb tapadás és
hatékonyság elérése érdekében paraffinolaj-tartalmú ké-
szítmény hozzáadása javasolt. A készítményt egy tenyész-
i dôszakban csak egyszer használjuk, hogy elkerüljük a rezisz-
tencia kialakulását!

„A Nufarm felkérésére 2013 tavaszán hatékonyságvizs-
gálatot végeztünk az etoxazol hatóanyagú Zoom 11 SC
atkaölô szerrel. A vizsgálat alföldi, karcsúorsó koronafor-
májú, 8 éves, Fuji Kiku fajtájú üzemi almaültetvényben
történt. A le velek fonákát sztereomikroszkóppal vizsgál-
tuk át, a takácsatkákat fejlôdési alakjuk szerint megszám-
lálva. Levélmintát hetente vettünk, már a kezelést meg -
elôzôen is. 

A peték levelenkénti száma már május 15-én elérte a ket-
tôt. Egy héttel késôbb ez megduplázódott, és már nem
kifejlett alakból is kettô jutott minden levélre. Tudva, hogy
az etoxazol hatóanyag a kifejlett egyedeket nem pusztítja,
az egyik parcellán az üzem megkezdte a védekezést a
javasolt dó zisban. A kezelést követôen csökkent a takács -
atkák egyedszáma, sôt egészen június végéig nem érte el
a keze léskori szintet. Ez mintegy 4-5 hetes hatástartam-
nak felel meg. 

Egy másik parcellán szándékosan hibáztunk, azaz a ke zelés
az egyedszám alapján javasolhatónál három héttel késôbb
történt meg. Itt egyáltalán nem tapasztaltuk azt a haté -
konyságot, amelyet az elsô esetben, ugyanis a kifejlett
egyedek folyamatosan tojást raktak. 

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

A Zoom 11 SC felhasználásakor tehát mindenképpen in-
dokolt a takácsatkák fejlôdésének megfigyelésre alapo-
zott elôrejelzése a megfelelô hatás elérése érdekében. Az
álló kultúrák takácsatkák elleni védekezésében az új ható -
anya got a fentiek miatt – szükség szerint – a tavaszi
idôszakban javasoljuk kijuttatni.”

Szabó Árpád PhD., Budapesti Corvinus Egyetem, 
Ker té szettudományi Kar, Rovartani Tanszék

Zoom 11 SC üzemi kísérlet kukoricában

Vargáné Szabó Piroska 2013 júliusában Dombegyházán
végzett kísérletet a Zoom 11 SC atkák elleni hatékonysá-
gával kapcsolatban, két parcellán. A mintavétel mindkét
esetben a kezelés elôtt, majd a kezelést követô 4., 7., 13.
és 21. napon történt. Kezelésenként 100–100 db, az alsó
három fertôzött szintrôl származó levél mikroszkópos vizs-
gálata történt. A kezelések elôtti fertôzöttség mértéke
32% volt. Összességében elmondható, hogy a Zoom 11
SC 0,5 l/ha + Vektafid A 4,0 l/ha kombináció kiváló ered-
ménnyel szerepelt a kísérletben. A kombináció atka- és to-
jás ölô hatása  lassan, a kezelés utáni 13. napra teljesedett
ki. A kezelés hatására a növények fertôzési százaléka sem
növekedett. A Zoom 11 SC 0,5 l/ha-os dózisa önmagában
alkalmazva mintegy 20%-kal gyengébben szerepelt a
kombinációnál, ezért a védekezés kombinációban javasolt.
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maximális száma

Az utolsó kezelés idôpontja 
(fenológiához viszonyítva)

A Zoom 11 SC szôlôlevélatka elleni hatásának 
vizsgálata szôlôben 

Forrás: Aszófő, 2009, n=4, kijuttatás ideje: 2009.08.14., értékelés ideje: 2009.08.31.
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A Zoom 11 SC szilvatakácsatka elleni hatásának 
vizsgálata szôlôben 
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Forrás: Egerbakta, 2011, n=4, kijuttatás ideje: 2011.07.15., értékelés ideje: 2011.07.29.
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A Zoom 11 SC atkaölô szer hatékonyságvizsgálata 
kukoricában (Dombegyháza, 2013)
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Zoom 11 SC 0,5 l/ha Zoom 11 SC 0,5 l/ha + Vektafid A 4,0 l/ha

Házikerti felhasználás esetén, atkák ellen: 5 ml Zoom 11 SC 10 liter vízhez.

* A kezelt szója és kukorica terménye kizárólag vetômagként for-
galmazható, élelmezési és takarmányozási célra tilos felhasználni! 


