
A BORSÓ
NÖVÉNYVÉDELME
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A borsó kora tavaszi vetése alapvetôen meghatározza
az állomány gyomflórájának összetételét.  A borsóval
egy idôben csírázhat a ragadós galaj, a pipacs, a
székfûfélék és a pipitérfélék, késôbb a vadrepce és
a repcsényretek kelhet versenyre a kultúrnövénnyel.
Ezt követôen pedig a fehér libatop, a szôrös disz-
nóparéj és a kakaslábfû tömeges megjelenésére kell
számítanunk. 

A fenti gyomok mellett megjelenhet a vadzab, a vad-
köles és a muharfélék, de gyomosíthat a napraforgó-

árvakelés is. Amennyiben a borsó évelôkkel fertôzött
táblába kerül, az állományban elôfordulhat a mezei
acat, az aprószulák és a fenyércirok is. 

A zöldborsó gyors lombzáródása és rövid tenyész -
ideje miatt általában tisztán tartható egy jól idôzített
állománykezeléssel. A száraz borsó hosszabb tenyész -
ideje miatt még újragyomosodhat az állomány lomb-
vesztése után, ezért indokolt alapkezelést alkalmazni,
majd azt egy felülkezeléssel kiegészíteni. 

A magról kelô fûfélék és az évelô egyszikûek (pl. fe-
nyércirok, tarackbúza) ellen alkalmazhatók borsóban
a szuperszelektív készítmények. A Gramin adagja
magról kelô fûfélék ellen 0,7–1,0 l/ha, a fenyérci-
rok magról kelô alakja ellen 0,8 l/ha, míg a rizómás
fenyércirok ellen 1,0–1,2 l/ha, tarackbúza ellen
2,0–2,5 l/ha, csillagpázsit ellen pedig 3,0–3,5 l/ha.
A kezelést a borsó 8–10 centiméteres fejlettségi ál-
lapotában, a gyomfejlettséghez igazodva, a gyomok
3–5 leveles fejlettségénél, a vegetációs idôszakban
kell elvégezni.

A megfelelô gyomirtó hatás érdekében a permete-
zést a gyomnövények kelése után, azok intenzív növe-
 kedésének kezdetén kell elvégezni, +10 oC hômér-

séklet felett. A permetlébe tilos hatásfokozó adalék-
anyagot, ammóniumszulfát hatóanyagú terméket, fe-
noxi-herbicideket vagy lombtrágyát keverni.

GYOMIRTÁS

Ragadós galaj Ebszékfû Árvakelésû napraforgó Mezei acat

Aprószulák FenyércirokKakaslábfû Vadköles

A Gramin hatásának eredménye a fûfélék 
szárcsomójában 

Gramin kezeletlen
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A Tropotox a borsó 10–15 centiméteres fejlettségi ál-
lapotában felhasználható, kétszikûek elleni gyomirtó
szere. Jól irtja a Chenopodium spp. (libatopfélék), Cir-
sium arvense (mezei acat) és Sonchus spp. (csorbóka-
félék) gyomnövényeket. Dózisa 2,0–4,0 l/ha.

A permetezést nagy cseppekkel, alacsony nyomásra
beállított géppel, lehetôség szerint 20 oC alatti hô-
mérsékleten kell elvégezni. A fitotoxicitás fokozott
 veszélye miatt 25 oC felett tilos permetezni Tropotox-
szal! 

Csapadék után csak a teljesen regenerálódott, ép
viasz réteggel borított borsó kezelhetô. A kezelést
ilyenkor 2–3 csapadékmentes nap elteltével lehet el-
végezni. Ne kezeljük a borsót, ha éjszakai fagyveszély
van, illetve az állományt elôzetesen fagy vagy köd ká-
rosította! 

Melegebb, a növényekre nézve kedvezô idôjárás ese-
tén gyorsabban, hûvös idô esetén lassabban jelent-

keznek a tünetek. A kezelést követôen, 3–4 óra múl-
tán lehulló csapadék a hatékonyságot gyakorlatilag
nem csökkenti. 

A borsó az elsô összetett leveles kortól a virágbimbók
megjelenéséig gyomirtható Tropotoxszal vagy benta-
zon hatóanyag-tartalmú készítmények kombinációjá-
val. A túl korai vagy túl késôi kezelés a kultúrát
károsíthatja. Optimális idôben végzett kezelésnél is
megfigyelhetô enyhe torzulás, csavarodás, illetve a
borsó vegetációs ideje meghosszabbodhat.

A Tropotox 2,0 l/ha adagban kombinálható bentazon
(960 g/ha) hatóanyag-tartalmú készítményekkel. Fe-
lületaktív anyagokkal vagy azt tartalmazó készítmé-
nyekkel ne kombináljuk! 

Konzervborsó kezelése esetén ajánlott a fajtatulajdo-
nossal konzultálni az esetleges fajtaérzékenységgel
kapcsolatban.
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A borsólisztharmat (Ery-
siphe pisi) a tenyészidô-
szak második felében
okozhat nagyobb károkat
a levelek elpusztításával. A
fertôzött levélen, száron
és hüvelyen szennyesfehér
micéliumbevonat jelenik
meg, melyben apró pon-
tokként láthatók a gomba fekete termôtestei. Késôbb
a fertôzött növényi részek sárgulnak, majd elszárad-
nak. Mindig az alsó, idôsebb leveleken jelenik meg
elôször a betegség tünete.

Korai vetéssel és rövidebb tenyészidejû fajták ter-
mesztésével el tudjuk kerülni a fertôzési idôszakot. Ha
szükséges, vegyszeres védekezést kell végezni.

A borsóperonoszpóra
(Peronospora pisi) változó
mértékben károsít hazánk-
ban. Az általa okozott kár
mértéke csapadékos nya-
rakon lehet jelentôsebb. A
fertôzött magokból kikelt
növények sárgászöldek, a
levél fonákján lilásszürke
penészgyep jelenik meg. Másodlagos fertôzéskor a
kifejlett növényen sárgászöld, szögletes foltok látha-
tók a levél színén, a fonákon pedig megjelenik a pe-
nészgyep. A fertôzött levelek késôbb elhalnak.

Amennyiben szükséges, állománypermetezés alkal-
mazható ellene kontakt vagy felszívódó gombaölô
szerekkel. A megfelelô hatékonyság elérése érdeké-
ben a permetléhez tapadásfokozó adalékanyag hoz-
záadása indokolt.

A borsóragya (Ascochyta
pisi, Ascochyta pinodes,
Ascochyta pinodella) fô-
ként csapadékos években
elterjedt betegség, amik o r
az általa okozott termés-
veszteség súlyos is lehet.
A fertôzött  állomány ke-
lése hiányos, a csíra bar-
nán rothad, késôbb a fiatal növény gyökerei feketén
rothadnak. A borsó föld feletti részein kerekded,
barna szegélyû, középen besüppedô foltokat okoz. A
gombák által megtámadott magok szintén foltosod-
nak.

Szükség esetén vegyszeres védekezés indokolt réz-
tartalmú szerrel, megelôzô jelleggel, a tünetek meg-
jelenése után felszívódó gombaölô szerekkel véde-
kezhetünk. Csapadékos évjáratban a védekezést
többször meg kell ismételni.

A borsórozsda (Uromyces
pisi) gyakori kórokozó,
amely hazánkban is elô -
idézhet komolyabb fertô-
zéseket. A borsón kívül
több, hüvelyes gazdanö-
vénye ismert. Fertôzése
esetén, a leveleken sárgás -
zöld foltok jelennek meg,
majd a foltok közepe világosbarna rozsdafoltokká ala-
kul. Súlyos fertôzéskor a levelek elszáradnak, ezzel je-
lentôs termésveszteséget okozva. 

A tünetek megjelenésekor száraz borsóban indokolt
a vegyszeres védekezés.

VÉDEKEZÉS A BORSÓ GOMBABETEGSÉGEI ELLEN
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rézkészítményeké. Alkal   mazá sával a permetezéskor a
környe zet  be kijuttatott réz mennyi sége  csök kenthe     tô,
illet ve ugyanolyan mennyiség kijuttatása többszöri
rezes védekezést tesz lehetôvé a ha tár érték be-
tartása mellett.

A részecskék alakja befolyásolja a réztartalmú gom-
baölô szerek hatékonyságát. A gömbölyû részecskék
kevésbé ellenállóak, mint a lemezes vagy kristályos
szemcsék. A Champ DP különleges szuperabszorbens
polimereinek köszönhetôen a beszáradt felület le-
mezes szerkezetû, így az a csapadék erodáló hatá-
sának jobban ellenáll.

A Champ DP részecskéi a kezelt felületet többszö -
rösen befedik, ezáltal egyetlen pontot sem hagy nak
rajta védtelenül. Így akár a lehulló csa pa dék elle nére
is teljes védelmet biztosítanak a növénynek.

A Champ DP dózisa baktériumos betegségek, asz-
kohita, fenésedés, peronoszpóra és rozsdabetegsé-
gek ellen borsóban 2,0 kg/ha. Ötleveles állapottól
érés kezdetéig használható fel. A permetlé megfelelô
tapadása érdekében nedvesítôszer használata (pl.
Spraygard) indokolt. A permetlé mennyiségét a vé-
dendô növényfelület nagyságától, a mûvelésmódtól
és az alkalmazott géptípustól függôen kell megválasz-
tani.

A Champ DP egy egyedülálló rézformuláció, amely
58% réz-hidroxid hatóanyagot tartalmaz. A gombaölô
permetezôszer a Nufarm szabadalmaztatott formu-
lázó eljá rá sával ké szül. Ennek eredménye egy olyan
nagy sûrû sé gû granulátum, amely egyál talán nem
porzik, ugyanakkor a perme tezôgép tartályá ban
gyorsan disz per gá lódik. 

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

A Champ DP vízben diszpergált  részecs kéinek mé-
rete (0,15 mik ron) több mint tízszer kisebb a más
rézkészítmények disz per gált részecskéihez viszonyítva
(>1,5 mik ron). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
ugyanolyan mennyiségû Champ DP nagyobb felü -
letet képes befedni, mint más rézkészítmények.
Nedvesség hatására így több rézion tud felsza -
badulni egységnyi felületen, hiszen ott   lé nye gesen
több és apróbb hatóanyagszem cse található. Ennek
köszönhetôen a készít mény bakté rium- és gombaölô
hatása kiemelkedô a rézkészítmények között.

A Champ DP magasabb biológiai  aktivi tása miatt a
fémrézre  átszámolt dózisa  ala cso nyabb, mint más

5

Champ DP Más granulált rézkészítmények 

A Champ DP egyáltalán nem porzik

Champ DP Más granulált rézkészítmények 

A Champ DP esôálló

Champ DPmás réz-hidroxid
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Különbözô rézkészítmények esôállóságának összehasonlítása
(a visszamaradt réz mennyisége 10 mm esô után, 1 órán belül)
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Forrás: Dr. Eberhard Zietz, Fresenius Intézet, Németország, 2002 
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A Cuproxat FW hazai bevezetése 1993-ban új kate-
góriát teremtett a rézkészítmények piacán. A három-
bázisú réz-szulfát hatóanyag már önmagában
egyedivé tette a terméket, az újdonság erejét pedig
tovább fokozta a rendkívül kis szemcseméret és a
folyékony szerforma együttese. 

A növényvédelmi gyakorlat számára hamar kiderült,
hogy a Cuproxat FW kezelése, adagolása és elke-
verése nem csak egyszerû és biztonságos, de a be-
lôle készített permetlé rendkívül stabil. Ennek oka a
készítmény különleges gyártási technológiájában ke-
resendô, amelynek köszönhetôen a szemcsék mé-
rete 1 mikron alatti tartományba esik (>90%). Az
apró részecskék lebegôképességét az adalékanyagok
tovább növelik.

Tény, hogy szoros az összefüggés a kontakt hatás-
módú rézkészítmények szemcsemérete és a kiperme-
tezett hatóanyag által védendô felület fedettsége
között. Minél apróbbak a  hatóanyag részecskéi,
annál egyenletesebben borítják a kultúrnövény fe-
lületét. A fedettség növekedése pedig arányosan nö-
veli a károsító elleni védelem hatékonyságát, mivel
növekszik a kórokozó és a hatóanyag találkozásának
gyakorisága. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy
ugyanolyan mennyiségû Cuproxat FW nagyobb felü-
letet képes befedni, mint a lényegesen nagyobb
szemcseméretû, hagyományos rézkészítmények.

Ennek köszönhetôen baktérium- és gombaölô ha-
tása kiemelkedô. 

Mindez önmagában elegendô lett volna ahhoz, hogy
a Cup roxat FW sikeres termékké váljon, legendássá
mégis a kíméletessége tette. A készítmény a rezet
ugyanis teljes egészében közömbösített formában
tartalmazza, a kémhatása is semleges (pH 7,1). 

A Cuproxat FW esôállóságával is kiemelkedik a réz-
készítmények közül. A németországi Fresenius Inté-
zetben végzett vizsgálat tanúsága szerint az összeha-
sonlításban szereplô tíz termék közül  – ebbôl a szem-
pontból – a Cuproxat FW a legjobb.  

A Cuproxat FW tehát egy esôálló baktérium- és
gombaölô szer a gyümölcsösök, a szôlô, a zöldség-
félék, a burgonya és a cukorrépa védelmére.

A Cuproxat FW dózisa baktériumos és gombás be-
tegségek ellen zöldborsóban 4,0–5,0 l/ha. A kóroko-
 zók elleni kezeléseket elôrejelzésre alapozva, preven-
tíven szükséges elkezdeni, az ötleveles állapottól a
 virágzás végéig terjedô idôszakban. Erôs fertôzési
nyomásnál a magasabb dózis alkalmazása javasolt; a
kezeléseket a fertôzés alakulása szerint 2–3 alkalom-
mal szükséges megismételni. A permetlé jó tapadá-
sához nedvesítôszer (pl. Spraygard) hozzáadása
javasolt.
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„Kartal térségében gazdálkodom
110 hektáron. Ezen a környéken
sokan termesztünk borsót: zöldbor-
sót, takarmányborsót vagy borsóve-
tômagot állítunk elô. 2016-ban 28
hektáron vetettem borsót, amely ki -

tûnô elôvetemény, tapasztalataim szerint akár 10-15
százalékkal is több terményt tudunk betakarítani a
következô évben kalászosból. A kelés és a tavaszi
idôjárás már meghatározza a borsó várható termé-
sét. Ha sok csapadék esik, akkor jó-közepes ter-
mésre számíthatunk. Ha viszont sok a csapadék, a
gombabetegségek is megjelennek, és kellô véde-
lem nélkül akár két hét alatt elvihetik a termés nagy
részét. A borsónövény jól takarja a földet, és akár
30-40 cm-es nagyságot is elér már viszonylag korán.
A borsóföldön ezért gyakran párás mikroklíma alakul
ki, ami a lisztharmat, peronoszpóra, rozsda meleg -

ágya. A borsótermesztôk tudják, hogy a levéltetvek
egyik kedvenc tápláléka a borsó, és éves szinten
többször is védekezni kell ellene, ráadásul vélemé-
nyem szerint a gombás betegségek gyors elterjedé-
sében is nagy szerepük lehet. Ezért is igyekszem
preventív módon védekezni a gombás betegségek
ellen. A rezet és a felszívódó szereket kombinálom,
hogy a növény egészséges maradjon. 2016-ban a
Nufarm területi képviselôjétôl hallottam a Tazer 250
SC gombaölô szerrôl. A hatóanyagot, amelyet a
Tazer tartalmaz, az azoxistrobint már évek óta hasz-
náljuk a térségben a borsó gombabetegségei ellen,
de mivel a borsó a költségesebb növények közé tar-
tozik, nem mindegy, hogy mennyit költök rá. Idén
sajnos még jégverést is kaptunk, így a termés meny-
nyisége elmaradt a várttól, de a gombáktól sikerült
megvédeni azt, amit a természet meghagyott. Re-
mélem, jövôre a Tazer használatával csúcstermést
takaríthatunk be, amit szívbôl kívánok gazdatársa-
imnak is.”

Kalcsó Tibor egyéni vállalkozó, Kartal
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A ZÖLD ENERGIA

A TAZER HATÁSA

• fenntartja a növény GLA- 
 (gamma-linolénsav) szintjét

• gátolja a stressz okozta 
 etiléntermelést

• csökkenti a párologtatást

 • mérsékli az aszály okozta 
  stressz hatását

• véd a gazdaságilag jelentôs 
 kórokozókkal szemben

   • fenntartja az egészséges 
     életfolyamatok zavartalanságát

    • javítja a nitrogén felvételét

 • támogatja a CO2 asszimilációját, 
  a szénhidrátok beépítését

A növény 
teljesítménye

egészséges
életmûködés

lassuló 
öregedési 
folyamatok

javuló 
vízháztartás

növekvô 
tápanyag-beépülés

A TAZER gombaölô és zöldítô hatásának köszönhetôen nô a hozam és javul a termés minôsége. Alkalmazása
növeli a termésbiztonságot és a jövedelmet. A TAZER felhasználható cukorborsó -, zöldborsó- és száraz-
borsó-kultúrákban lisztharmat, peronoszpóra, aszkohitás foltosság és rozsda ellen. Dózisa 0,75–1,0 l/ha.
Az állománypermetezéseket a kezdeti tünetek megjelenése elôtt, megelôzô jelleggel, a virágzás körül ajánlott
elkezdeni. A fertôzési nyomástól függôen a hüvelyképzôdés idôszakában még egy további kezelés válhat
szükségessé.
Más készítménnyel történô együttes kijuttatás esetén a permetlékészítés elôtt keverési próbát kell végezni!

Széles hatásspektrumú gombaölô permetezôszer, növénykondicionáló hatással. Védelmet nyújt a
kóroko zókkal szemben, élettani hatásának köszönhetôen elôsegíti a táp anyag felvételt, támogatja az
asszimilációt, javítja a vízháztartást, csökkenti az aszály okozta stresszt, lassítja az öregedést. 
A TAZER 250 SC készítmény 250 g/l azoxistrobin hatóanyagot tartalmaz, szuszpenzió  koncentrátum for-
májában. 

TERMELÔK MONDTÁK...
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A borsót korai vetése miatt csak fejlettebb korában
károsítják a talajlakó kártevôk. A fiatal növényeket
kelés után a sávos csipkézôbarkó (Sitona lineata) és
a borsó csipkézôbarkó (Sitona crinita) károsítja. Jel-
legzetes, karéjozó rágásuk olyan súlyos lehet, hogy
csak a levélerek maradnak meg, vagy még azok sem.

A borsó hajtásain szívogat a borsótripsz (Kakothrips
robustus). Károsítása következtében a hajtás torzul, a
fejlôdésben visszamarad. A megtámadott virágok
zsugorodnak, majd megbarnulva elszáradnak. Évente
egy nemzedéke van, amely ellen erôs károsítás ese-
tén állománykezelést kell végezni.

A zöldborsó-levéltetû (Acyrthosiphon pisum) több
pillangós virágú növényen károsít, így megtalálható
lucernán, somkórón és lóherén is. Tavasz végén, nyár
elején a borsó fiatal hajtásain szívogat, aminek követ-
keztében a hajtásvég torzul, sárgul, majd elszárad. 
A virágok szintén torzulnak, a maghozam csökken.
Tömeges betelepülése esetén vegyszeres védekezés
indokolt, amelyet szükség szerint meg kell ismételni.

A borsózsizsik (Bruchus pisorum) egyes évjáratokban
különösen nagy károkat okozhat. Fô kártevô a lárva,
mely a magok belsejében károsít. Vetômagtermesz-
tésben a magvak csírázóképességének csökkentésé-
vel okozza a kárt.

A borsóormányos (Aoromius quinquepunctatus) lár-
vája május–június hónapokban a borsószemeket rágja
meg. Az imágó a levelek, a hajtások, a virágkocsány
és a virágszirmok megrágásával okoz kárt. Virágzás
elôtt rovarölô szerrel kell permetezni ellene, amennyi-
ben szükséges.

A borsómoly (Laspeyresia nigricana) és az akácmoly
(Etiella zinckenella) hernyója a borsóhüvely belsejé-
ben károsítja a magokat. A kártevôk ellen indokolt
lehet a vegyszeres védekezés. A permetezést a lárvák
kelésének idôszakára kell idôzíteni, amihez elenged-
hetetlen a lepkék rajzásának megfigyelése szexfero-
moncsapdával.

VÉDEKEZÉS A BORSÓ ROVARKÁRTEVÔI ELLEN

Sávos csipkézôbarkó Borsótripsz Zöldborsó-levéltetû Borsózsizsik

Borsóormányos Borsómoly lárvája
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A Kaiso EG teljesen egyedi formulációja a lambda-
cihalotrin hatóanyagnak, mely a szabadalmi oltalom
alatt álló Sorbie® technológiával készül. 

Az innovatív technológiának köszönhetôen a Kaiso
EG úgy viselkedik a csomagolás, szállítás és felhasz -
nálás során, mint egy vízben diszpergálható/oldható
granulátum (WG). Vízben elkeverve azonban emulzió -
képzô, folyékony permetezôszerként (EC) mûködik.

A Kaiso EG formulációjában kiváló minô ségû,
egyfor ma szemcseméretû Sorbie® granulátumok
találha tók. Így a ható anyag gyors oldódására és az
oldat hosszú ideig tartó stabili tására számíthatunk.

A Kaiso EG ugyanolyan egyszerûen kiönt hetô és
dozí rozható, mint a folyékony készít mények, de
kisebb  eséllyel folyik mellé. Ha mégis kiömlik, a szem-
cséket a folya dé koknál sokkal kön nyebb feltakarítani.
A granulátumformuláció  nemcsak könnyen kezel-
hetô, hanem a környezet alacso nyabb oldószerter-
helésével is jár.

A Kaiso EG biztonságosabb a felhasz nálóra, mint a
piretroidok hagyományos EC formulációja. Bôrrel
történô érint kezése esetén a túlérzékenységi reakció
esélye mini mális.

A Sorbie®

részecskék
Kiváló minôségû, 

egyforma 
szemcse méretû 
granulátumok

Gyors diszperzió a
vízbe kerülve; a
hatóanyag gyors 
oldatba kerülése

EC-ként viselkedô 
oldat

A Kaiso EG lambda-cihalotrin hatóanyaga a piret -
roidok között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatás-
sal és széles hatásspekt rummal rendelkezik a szívó
és rágó kár te vôk ellen.

A Kaiso EG gyors hatású, széles hatás spekt rumú
rovarölô szer a borsót károsító levéltetvek ellen.
Dózisa 0,15–0,2 kg/ha.

Borsóban a levéltetvek elleni védekezést a kártevôk
megjelenésekor, a telepek kialakulása elôtt kell meg-
kezdeni. Az egyedek betelepedése és felszaporodása
sárgatálas megfigyeléssel és növényvizsgálattal kö-
vethetô nyomon. A megfelelô tapadás érdekében a
kijuttatás során nedvesítôszer (pl. Spraygard) hasz-
nálata szükséges. A permetlé mennyiségét a keze-
lendô lombfelülettôl és az alkalmazott növényvédelmi
gép típusától függôen kell megválasztani.

A készítmény virágzó kultúrákban vagy mézharmat és
virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a
területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag
méhkímélô technológiával juttatható ki! Ilyenkor a vé-
dekezés csak a méhek repülési idôszakának befejezé-
sét követôen, legkorábban a csillagászati naplemente
elôtt egy órával kezdhetô meg. A kezelést 23 óráig
be kell fejezni, illetve 23 órától a következô nap alko-
nyatáig szüneteltetni kell.

A Kaiso EG dózisa a borsót károsító levéltetvek ellen 0,15–0,2 kg/ha.

5% lambda-cihalotrin Sorbie® technológia
Formuláció: EG
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A Sumi Alfa egy bevált, széles hatásspektrumú
rovar ölôszer-márka. Az egyik legtisztább ún. mono-
izomeres piret roid, amely a fenvalerát rovarölô ható -
anyagnál  négy szer haté konyabb eszfenvalerát optikai
izomert tartalmazza. 

Hatását a szívó és rágó kártevôkre többféle módon
is  ki fej ti, mivel egyszerre kontakt (taglózó) és
 gyo morméreg, továbbá a rovarok táplálkozását
gátló és riasztó hatással is rendelkezik. Hatásspekt -
ruma szinte valamennyi kártevôt felöleli, ugyanakkor
mérsékelt  koc ká zatot jelent a mé hekre.

Dózisa levéltetvek és bagolylepkék ellen 0,3 l/ha.
A kezelést elôrejelzésre alapozva, a kártevôk betele-
pedésekor, illetve azok legérzékenyebb fenológiai
stádiumában kell elvégezni. Borsó esetében tapadás-
fokozó szerrel (pl. Spraygard) kell elkészíteni a per-
metlevet.

Virágzó növényzeten vagy annak szomszédságában a
védekezés csak a méhek napi repülési idôszakának
befejezését követôen, legkorábban a csillagászati
naplemente elôtt egy órával kezdhetô meg. A keze-
lést éjfélig be kell fejezni, illetve éjféltôl a következô
nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

A 400 g/l di-1-p-mentén (pinolén) tartalmú Spray-
gard tapadás- és hatásfokozó segédanyag, vala -
mint a permetlé elsodródását gátló készítmény.
Összetételének köszönhetôen csökkenti a felületi
feszültséget, biztosítja a permetlé megtapadását
még akkor is, ha a növény leveleit viaszréteg vagy
levélszôrök fedik, továbbá gátolja a permetcsep-
pek elsodródását. Használatával csökken a ki per -
me te zett növényvédô szerek lemosódásának
kocká zata, egyúttal növeli a készítmények esôálló-
ságát. A Spraygard tapadás- és hatásfokozó se-
gédanyag 0,2–0,4 l/ha dózisban gombaölô,
rovarölô, atka ölô és gyomirtó szerekhez
 adagolva juttatható ki. Elsodródás csökkentésére
0,4 l/ha dózisban szükséges alkalmazni.

ELSODRÓDÁSGÁTLÓ ÉS

HATÁSFOKOZÓ EGYBEN
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A rézkészítmények használatánál mindig vegye figyelembe az adott növényfaj, az adott fajta, valamint a növény és termése fejlettségi
állapotára jellemzô rézérzékenységet, illetve az idôjárási viszonyokat. 
Kérjük, termékeink felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasználási javaslatokat és
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!

TERÜLETI KÉPVISELŐINK

Csereklyei Katalin
Gyôr-Moson-Sopron, Komárom-
Esztergom megye, valamint Vas megye 
északi része és Pest megye nyugati része
Mobil: +36-70-394-1866
katalin.csereklyei@hu.nufarm.com

Gaál Orsolya
Vas megye déli része, valamint Zala és 
Somogy megye
Mobil: +36-20-571-7620 
orsolya.gaal@hu.nufarm.com

Farkas Árpád
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest 
megye középsô és déli része, valamint
Bács-Kiskun megye északi része
Mobil: +36-20-561-6728 
arpad.farkas@hu.nufarm.com

Kovács Gábor
Pest megye északi része, Nógrád és 
Heves megye, valamint Borsod-Abaúj-
Zemplén megye nyugati része
Mobil: +36-20-445-4408
gabor.kovacs@hu.nufarm.com

Mihálovics György
Tolna, Baranya megye és 
Bács-Kiskun megye déli része
Mobil: +36-70-548-6902
gyorgy.mihalovics@hu.nufarm.com

Mocskonyi Róbert 
Fejér, Veszprém megye
Mobil: +36-70-391-0863
robert.mocskonyi@hu.nufarm.com

Szabó Andor
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
keleti része, Hajdú-Bihar, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye 
Mobil: +36-20-230-1697
andor.szabo@hu.nufarm.com

Tatay Kálmán
Csongrád, Békés megye
Mobil: +36-20-499-3414
kalman.tatay@hu.nufarm.com

Nufarm Hungária Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

Telefon: +36-1-248-2140
Fax: +36-1-319-1299

www.nufarm.com/hu/kezdolap

Hörömpô László
kiemeltügyfél-kapcsolattartó
Mobil: +36-20-354-0059 
laszlo.horompo@hu.nufarm.com
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