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A hosszú élettartamú, álló kultúrákban a mechanikai
 gyomirtás mellett a gyomirtó szerek használata sem
 nélkülözhetô. A szôlô- és gyümölcsültetvények vegy -
szeres gyomirtásánál azonban  egy szerre kell fi gye   -
lemmel lennünk a kultúrnövény és a gyom növények
érzékeny fejlôdési szaka szaira. Mivel a szôlôtôkék és
a gyümölcsfák lombhullástól rügyfakadásig kevésbé
érzékenyek a gyomirtó szerekkel szemben, célszerû
ebben az  idô szak ban elvégezni a  gyomok elleni vegy -
szeres védekezést.

A sorkezelés nemcsak szertakarékos, ha nem egyben
környe   zet kímélô megoldás is. Így az ültevények
gyom  men tesítése érde ké ben rendszerint csak a so ro -
kat per  metezzük, a sorközöket többnyire mecha nikai
úton gyomirtjuk vagy kaszáljuk. 

SZÔLÔ- ÉS GYÜMÖLCSÜLTETVÉNYEK GYOMIRTÁSA

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

Dózisa magról kelô egy- és kétszikû  gyom növények
ellen 2,0–3,0 l/ha, évelô egy- és kétszikûek ellen
4,0–6,0 l/ha. Az évelô  gyomnövények ellen azok in -
ten zív növe ke dése  idején vagy a tartalék tápanya gok

elraktározásának idôszakában kell kijuttatni. A per -
metléhez adagolt  5 kg/ha ammó nium-nitrát mûtrá-
gya a hatást fokozza.

A készítmény 3 évesnél idôsebb szôlô- és gyümölcs -
ültetvényekben alkalmazható. A kezelést célszerû a
szüret után, ôsszel, illet ve a hajtásnövekedés kez -
de téig, ta vasszal elvégezni. 

A munka során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a
zöld növényi részekre (hajtások, levelek) ne ke rül -
jön.
* felhasználható 2017. november 30-ig (NÉBIH 04.2/7319-I/2016)

A szuperszelektív egyszikûirtó készítménnyel végzett
kezelést almatermésû és szôlôkultúrákban a gyom -
fejlettséghez igazodva, a vegetációs idôszakban lehet
elvégezni, a gyomok 3–5 leveles fejlettségénél. 

Dózisa magról kelô egyszikûek ellen 0,7–1,0 l/ha,
magról kelô fenyércirok ellen 0,8 l/ha, 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 készítményt lehetôleg önmagában juttassuk ki. Ne
keverjünk a permetléhez hatásfokozó adalékanyagot,
ammónium-szulfát hatóanyagú terméket, gyomirtó,
gombaölô vagy rovarölô szert, illetve lombtrágyát.

A Gramin hatásának eredménye a fûfélék 
szárcsomójában 

Gramin kezeletlen
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Két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó
szer. A Kyleo a glifozát és a  2,4-D hatóanyagok gyári
kombinációja, amely különleges adalékanyagának
köszönhetôen több mint a hatóanyagok egyszerû
keveréke. 

Az innovatív készítmény hatása az évelô kétszikû
 gyomok ellen lényegesen gyorsabb a tisztán glifozát
hatóanyagú termékekhez viszonyítva. A szerben alkal -

mazott adjuváns kizárja a két eltérô hatóanyag
 antagonizmusát, így látványosan gyors és tartós
gyom irtó hatást lehet vele elérni az egynyári és
évelô gyomok mindegyike ellen. A két hatóanyag
tankkeve rékben történô alkalmazásához képest a
Kyleo hasz nálata egyben kényelmes is. 

A Kyleo 3 évesnél idôsebb almatermésû (alma,
körte, birs) és csonthéjas (ôszibarack,  kaj szi, meggy,
cseresznye, szilva, ringló) ültetvényekben alkal maz -
ható. A kezelést a gyü mölcs szüret után ôsszel vagy
tavasszal a rügypattanás kezdetéig javasolt elvé -
gezni. A Kyleo dózisa 3,0–5,0 l/ha, melynek kijut-
tatásához 250–300 l/ha permetlé szükséges. 

„Közismert tény, hogy ha ezt a gyári kombinációt
valaki egy önálló glifozátsó és egy 2,4-D só keve -
rékébôl, tankmixben állítja elô, akkor kellemetlen
tapasz talatokra tehet szert, különösen, ha ráadásul
kemény vizet használ a permetlé készítéséhez. Kris -
tályosodások, kiválások kelet keznek a tartályban,
dugulások a szórókeretnél, jól észlelhetôen csökken
a glifozát egyszikûek  elleni hatása, és a 2,4-D sónál
bekövetkezô kationcserék miatt romlik a ha tó anyag
növénybe történô felszívódása, bejutása és ezen
keresztül a szé les levelûek elleni gyomirtó hatás is.
Oldódási, kijuttatási problémák és antagonizmus
 miatti csökkent hatékonyság jelentkezik. A két ható -
anyag telje sen más jellegû oldó dást, eltérô kém -
hatású és Ca-, Mg-, K-sók nagy mennyiségétôl
lehetôleg mentes permetléközeget kíván, amit
»házilag« szinte lehetetlen megva lósítani. A gyári

kombinációban viszont a megfelelô segédanyagok-
nak köszönhetôen gátolt a sók káros kicserélôdése,
ezáltal sokkal haté konyabb lett. A két ha tó anyag
szinergizmusban ké pes  dol goz ni, javítva ezzel az
olyan nehezen irtható gyomok elleni hatást is, mint
például a folyondár szulák.”
Benécsné dr. Bárdi Gabriella, 2007-ben „Az év
növényorvosa”

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

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

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

A munka során ügyelni kell arra, hogy a permet lé a
zöld növényi részekre (hajtások, levelek) ne ke rül -
jön. A gyom irtó szer csak sor ke zelésre használható.
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A csapadékos évek velejárója a szôlôperonoszpóra,
amely a levelek és a fürtök károsításával akár teljes
termésveszteséget is okozhat. Már egészen korán,
május közepétôl fertôzheti a szôlô zöld részeit. A
fürtök zsen dü lésükig, a levelek egészen a vege táció
végéig fo gé konyak a betegséggel szemben.  

A kórokozó kártétele a virágzás és bogyókötôdés
idô szakában lehet a legsúlyosabb, ezért a véde ke -
zéseket ilyenkor megelôzô jelleggel szükséges elvé-
gezni. Késôbb a bo gyók már egyre kevésbé fo gé -
konyak, azonban a késôi fürtfertôzés és a le vél   -
fertôzés ellen folytatni kell a per metezést egészen a
zsen dülésig. Ebben az idôszakban a termés minô -
sége és a vesszôk beérése lehet a tét. 

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

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

A lisztharmat már a virágzás elôtt fertôzheti a leve -
leket, késôbb pedig a fürtökre is átterjedhet. Sú-
lyos fertôzése teljes termésveszteséggel járhat.
Amennyiben a betegség korán felszaporodik a lom-
bozaton, a fürtökre átterjedô kórokozót már nagyon
nehéz megállítani. 

Éppen ezért fontos, hogy akkor is védekezzünk elle -
ne, ha a száraz idôjárás miatt más gombabetegség
ellen a korai vé dekezés esetleg nem indokolt. A per-

metezést már a szôlô 4–6 leveles állapotában cél -
szerû megkezdeni. 

A szürkepenész virágzáskor és az érés során okoz -
hat  jelentôs gazdasági kárt. Csapadékos nya ra kon a
zöld bogyók rot ha dása is gyakori. A fertôzést elô -
segítik a jég ve rés, viharkár vagy molykártétel során
keletkezô apró sérülések, mivel a kórokozó a seb -
zéseken keresztül kön nyen bejut a növénybe.

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

VÉDEKEZÉS A SZÔLÔ GOMBABETEGSÉGEI ELLEN

SzôlôorbáncSzôlôperonoszpóra

SzürkepenészLisztharmat
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Az almatermésûek baktériumos és gombás erede -
tû ágelhalása ellen tavaszi és ôszi lemosó permete -
zésekkel védekezhetünk. Erre a célra jól beváltak a
réz ható anyagú szerek. 

Az almatermésûek tûzelhalás betegségét az Erwinia
amylovora nevû baktérium okozza. A betegség haj -
tás  száradással járó tü ne teirôl kapta nevét, melyek a
tûz okozta perzseléshez hasonlítanak. Látványos tü -
ne te a „pász  tor botszerûen” meghajló haj tás vég,
rajta a megbarnult, elszáradt levelekkel. A kórokozó
a virágon  ke resz tül fertôz, amihez egy kevés csa -
padék, akár a har mat is  elegen dô számára. A hajtások
belsô szöveteibe jutott bak té rium kontakt hatású nö -
vény védô szerekkel már nem érhetô el. 

Virágzás elôtt vagy után réztartalmú készítmé nyek -
kel per metezzünk, amikor a növény fejlôdési álla -
pota ezt meg engedi. Fontos, hogy a vegyszeres
védekezést kombi náljuk a mecha ni kaival, és az elhalt,
elfeketedett virág za tokat, pásztorbotszerûen meghaj -
lott hajtásokat, fertôzött ágrészeket idôben eltávolít-
suk, valamint a metszôollót fertôt lenítsük.

Az alma minôségét és a termesztés eredményességét
veszélyeztetô betegségek közül a varasodás kiemel -
kedik hazánkban.  Így a védekezés is fôként ennek a
beteg ség nek az elhárítására irányul. A kórokozó gom -
ba kora tavasztól egészen a szedésig fertôz het. A

varasodás a  le ve lek foltosodását, a foltok elhalását
okozza. A fertôzött virágok lehullnak. A gyümöl -
csökön megjelenô apró foltok elparásodnak, bere-
pedeznek, majd a termés egy része idô elôtt
lehullik. A lombvesztés és gyümölcs hullás meg viseli
a fákat, így azok kevésbé tudnak ellen állni a többi
károsító és az idôjárás okozta stressz hatásainak.

Mivel a fertôzésre leginkább a fiatal levelek és
 gyü möl csök érzékenyek, a védekezést is a korai fej -
lôdési szakaszra kell össz pontosítani. A permete zé -
seket megelôzô jelleggel, réz ható anya gú szerrel,
rügyfakadástól zöldbimbós állapot végéig célsze -
rû elvégezni, majd felszívódó hatásmódú szerekre kell
váltani. Ké sôbb, a vegetáció máso dik felében vissza-
térhetünk a kontakt  szerek re. Így a termés viaszo -
sodását követôen a rézér zé keny s é g figyelem be -
vételével újra használhatunk rézkészítményeket is. 

VÉDEKEZÉS AZ ALMATERMÉSÛEK BETEGSÉGEI ELLEN

VarasodásTûzelhalás
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Bogyósokban a vesszôbetegségek és a levélfol tos -
ságot okozó gombák okozhatnak érzékeny károkat.
Ellenük a letermett vesszôk lemetszése után és a
termés beta ka rí tását követôen védekezhetünk.
Lemosásszerûen elvégzett rezes permetezéssel ele-
jét vehetjük a fertôzésnek. Szürke penész ellen virág -
zásban speciális botriticid alkalmazása javasolt.

A héjasok baktériumos és gombás betegségei ellen
már a fakadás elôtt célszerû védekezni. A kora ta va -
szi rezes lemosást követôen áttérhetünk a felszí vódó
szerek alkal mazására. 

készítményre váltani, majd szüret után, a lomb hullás
kez de tén egy ôszi rezes lemosást végezni. Csa pa dé -
kos idôben valamennyi csonthéjast veszélyezteti a
sztigminás levéllyukacsosodás, de a legnagyobb ká -
ro  kat az ôszi barackfák szenvedhetik el. A blumeriel-
lás be tegség virágzás végén, sziromhulláskor tá mad -
ja meg a meggy és a cseresznye lombját. Mindkét
kórokozó lombhullást okozva gyengíti a fákat.

A fentieken kívül támadja még a csonthéjasok lombját
a liszt harmat, a szilva levelét a rozsda és a polisztig-
minás levélfol tos ság, a kajszi lombját az apiogno mó-
niás levélfoltosság, a meggy és a cseresznye gyü möl -
csét pedig a glöosporiózis  veszélyez t e t i.

VÉDEKEZÉS A CSONTHÉJASOK BETEGSÉGEI ELLEN

VÉDEKEZÉS A BOGYÓSOK ÉS A HÉJASOK BETEGSÉGEI ELLEN

TafrinaMonília

GnomóniaSzürkepenész

BlumeriellaLevéllyukacsosodás

A csonthéjasok baktériumos és gombás eredetû
ágelhalása ellen tavaszi és ôszi lemosó permete zé -
sekkel védekezhetünk. Erre a célra jól beváltak a réz
ható anyagú szerek.

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

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

A tafrina hûvös, csapadékos idôben támad. A le vél -
fod rosodás tüneteinek megjelenését ilyenkor csak
megelôzô jelleggel, többször ismételt permetezés-
sel kerülhetjük el. A fertôzô anyag  mennyiségét a fák
tél végi, rezes lemosásával csökkenthetjük. Réz
hatóanyagú szereket ôszi barackban csak rügypat-
tanásig hasz nálhatunk. Rügy pattanástól el vi rág zá -
sig célszerû felszívódó hatóanyagot tartalmazó
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Az Amaline Flow egy szôlôperonosz-
póra elleni készítmény. A már bevált
 tribázikus réz-szulfát és az egye di ha tás -
móddal rendelkezô zoxa mid folyékony
gyári kombi nációja. 

Az Amaline Flow olyan  csúcs hatású ké-
szítmény, amely a fungicidrezisztencia
megelôzésének új eszköze is egyben.

Az Amaline Flow kétféle komponense tö-
kéletesen kie gé szí ti egymás hatását. A
zoxa mid egyedülálló sejtmag osztódást
gátló hatással rendel kezik. Megakadá-
lyozza, hogy a spóra csíratömlôje behatol-
hasson a növénybe. Ez a hatás mecha niz -
mus minden létezô és jelen leg fejlesztés
alatt álló ható anyagtól megkülönbözteti a
zoxamidot. A hatóanyagról kimutatták,
hogy felszí vódik a viaszrétegbe. Ez egy-
ben azt is jelenti, hogy a kijuttatást kö ve -
tôen rendkívül gyorsan esôállóvá válik. 

Fémrézre átszámolt dózisa alacsony, így
a határérték betartása mellett többszöri
rezes védekezést tesz lehetôvé. Keze-
lése, adagolása és elkeverése a fo lyé -
kony formának köszönhetôen  egy sze rû
és biztonságos. 

Az Amaline Flow dózisa szôlôpero nosz -
póra ellen 2,0–2,5 l/ha. Kijuttatását
hektáron ként 500–1200 liter permetlémennyiséggel javasoljuk, elôrejelzésre alapozva, 8–14 na ponként ismé-
telve. Permetezéskor törekedni kell az egyen letes és teljes permetléfedésre, a lombo zat belsejé ben is.
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A Champ DP egy egyedülálló rézformuláció, amely
58% réz-hidroxid hatóanyagot tartalmaz. A gombaölô
permetezôszer a Nufarm szabadalmaztatott for-
mulázó eljá rá sával ké szül. Ennek eredménye egy
olyan nagy sûrû sé gû granulátum, amely egyál talán
nem porzik, ugyanakkor a perme tezôgép tartályá ban
gyorsan disz per gá lódik. 

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

A Champ DP vízben diszpergált  részecs kéinek
mérete (0,15 mik ron) több mint tízszer kisebb a más
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

Champ DP Más granulált rézkészítmények 

A Champ DP egyáltalán nem porzik

rézkészítményeké. Alkal   mazá sával a permetezéskor
környe zet  be kijuttatott réz mennyi sége  csök kenthe     tô,
illet ve ugyanolyan mennyiség kijuttatása többszöri
rezes védekezést tesz lehetôvé a ha tár érték 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 -
me zes szerkezetû, így az a csapadék erodáló ha tá -
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.Champ DP Más granulált rézkészítmények 

A Champ DP esôálló

Champ DPmás réz-hidroxid

49% fedettség 13% fedettség 10% fedettség

225% fedettség 140% fedettség 110% fedettség

0 mm csapadék 10 mm csapadék 50 mm csapadék

Champ DP

más réztermék

A védendô felület hatóanyag-fedettségének összehasonlítása
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JAVASLAT A CHAMP DP PERMETLÉBE KEVERÉSÉHEZ

2. lépés
Töltse fel a 

tartályt 2/3-ig vízzel! 

3. lépés
Kapcsolja be a 

keverőt! 

4. lépés
Folyamatos 

keverés mellett 
lassan adagolja 

a vízhez 
a Champ DP-t!

„Családi szôlészetünk Szekszárdon található. Tizen-
hét hektáron termesztünk elsôsorban kékszôlô-faj-
tákat, amelyeket utána a családi pincészetünkben
feldolgozunk. Termôterületeink különbözô dûlôk-
ben helyezkednek el, így a növényvédelmet a dû -
lôkre adaptáljuk. Borvidékünkön a legfontosabb
problémát a lisztharmat elleni védekezés okozza.
2015-ben is ez a kórokozó jelentette a legtöbb mun-
kát, a peronoszpóra elleni védekezés kisebb kihívást
jelentett. A Nufarm készítményei közül mi két ter-
méket használtunk. Lisztharmat ellen a Mystic 250
EC-t, míg peronoszpóra ellen a kontakt hatású
Champ DP-t. Az elsô permetezést általában május
elsô napjaiban kezdjük, kontakt készítményekkel.
Ekkor már használtuk a Champ DP-t 2,0 kg/ha dó-
zisban. Ez a granulátum nagyon jól oldódik, könnyû
vele bánni és bátran keverhetô egyéb készítmé-
nyekkel is. A következô fordulókban, általában
május közepétôl a lisztharmat elleni védekezés a
legfontosabb. Ekkor rátérünk a felszívódó készítmé-
nyekre. Ebbe a sorba nagyon jól illeszthetô a Mystic
250 EC, amely 0,4 l/ha-os dózisban hatékonyan

használható a lisztharmat elleni védekezésben. Rá-
adásul virágzás idején alkalmazva nemcsak a liszt-
harmat elleni tudását, hanem a botritisz elleni
mellékhatását is ki tudjuk használni. Mi 2015-ben vi-
rágzás idején használtuk, utána egyéb felszívódó ké-
szítményeket alkalmaztunk, hogy a szerrotációban
rejlô lehetôségeket is kiaknázzuk. Szerencsére a pe-
ronoszpóra idén nem sok gondot okozott, így a nyár
közepétôl alkalmazott Champ DP-s kezelések is ele-
gendônek bizonyultak. Úgy gondolom, a 2015-ös
évjárat jó minôségû termését a Nufarm termékeinek
is köszönhetjük.”
Sárosdi Róbert, Sárosdi Pince Kft., Szekszárd

TERMELÔK MONDTÁK...

1. lépés
Távolítsa el a 

szűrőt a permetlé-
tartályról! 

Ne készítsen 
törzsoldatot! 

További keverés 

közben töltse fel 

a tartályt vízzel! 

A kijuttatás 

befejeztéig 

folyamatosan 

járassa 

a keverôt!

A Champ DP granulátumai vízben gyorsan diszpergá-
lódnak, ezért a készítmény közvetlenül a permetezô-
gép tartályába önthetô. Így kezelése nemcsak
egyszerû, hanem biztonságos is.

A permetezést a betegségek (peronoszpórafélék, va-
rasodás stb.) megjelenése elôtt kell elvégezni, mert
akkor hatékony a szer. A permetezés során a csepp-

szám el kell, hogy érje az 50–60 db/cm2-t. Ezt az apró
cseppes permetezés felsô határa közelében, 300–400
mikronos cseppnagysággal lehet biztosítani.

Kérjük, hogy az alábbi javaslat szerint járjon el a ké-
szítmény bekeverése során. Más növényvédô szerrel
történô keverés elôtt végezzen keverési próbát.
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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, aminek köszönhetôen a szemcsék mérete
1 mikron alatti tartományba esik (>90%). Az apró ré-
szecskék lebegôképességét az adalékanyagok to-
vább 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.

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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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). Oly-
annyira kíméli a kultúrnövényeket, hogy hazai enge-
délyét 12329/2002. FVM számon kiterjesztették a
rézre érzékeny növekedési fázisokra, így ôszibarack-
ban sziromhullás után is használható a levélfodro-
sodás elleni védelemben. 

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 esôálló baktérium- és gomba-
ölô szer a gyümölcsösök, a szôlô, a zöldségfélék, a
burgonya és a cukorrépa védelmére.

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

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

A Mol tovin egyesíti a helyileg  felszívódó és a kon -
takt    hatású komponensek elô nyös tulaj donságait.
 En nek kö szön he tôen a betegséget meg elôzô és
gyógyító hatással is rendelkezik.
A folyékony permetezôszer kezelése  egy sze rû és
biztonságos. A folyadék könnyen adagolható és
elkeverhetô. A rézforma magas biológiai aktivitása
miatt a fémrézre   át  szá  molt dózisa  ala csony. Tehát
alkalma zásával a   perme te  zéskor környezetbe ki  jut ta -

tott réz mennyisége csök ken the tô, illet ve ugyan olyan
mennyiség kijuttatása több szöri r e     zes vé dekezést
tesz lehetôvé a határérték betartása mell ett.

A Moltovin a szôlôperonoszpóra mellett a szôlôor-
bánc ellen is hatékony védelmet nyújt. Dózisa mind-
két betegség ellen 3,0–3,5 l/ha, melyet 400–1000
l/ha  per metlémennyi séggel javasolt kijuttatni. Per me -
tezéskor törekedni kell az egyenletes és teljes per -
met léfedésre, a lombozat bel sejében is.    

A Mystic hatóanyaga az egyik leg ha tékonyabb tria-
zol, a te bukonazol. A gombaölô szer hatékony védel-
met nyújt a  csont  héjasok moníliás virág- és haj tás -
elhalása, az ôszi barack tafrinás levélfod rosodása,
valamint a cseresznye és a meggy  blumeriellás be -
teg sége ellen. Dó zisa  gyümöl csös ben 0,75–1,0 l/ha. 

Szôlôlisztharmat ellen  0,4 l/ha-o  s dózisban javasoljuk
használatát. 

„Vállalkozóként dolgozom, emellett a gyöngyöstar-
jáni hegyközséget a hegyközség elnökeként képvi-
selem. Minden év augusztusában rendezünk
növényvédô szeres bemutatókat, amelyeket nagy
érdeklôdés kísér. A kezelt területeket a gazdák a be-
mutatókon nézhetik meg. Tájékoztatást kapnak a
gyártó cégek képviselôitôl a használt technológiák-
ról, és feltehetik kérdéseiket vagy a területen, vagy
az ezt követô zárórendezvényen. Évek óta jó kap-
csolatot ápolok a Nufarmmal. A területemen mu-

tatja be a cég a növényvédô szereit, kiegészítve a
lisztharmat elleni kontakt és felszívódó szerekkel. Ki-
emelkedô a Zoom 11 SC atkák és a Prolectus szür-
kerothadás elleni hatékonysága. A peronoszpóra
elleni védekezés vázát a réztartamú szerek jelentik,
amelyek közül kiemelkedô a Moltovin (2,5 l/ha), a
Cuproxat FW (3,0 l/ha), illetve a Champ DP 2,0
kg/ha dózisban használva. Minden évben egészsé-
ges, megfelelô mennyiségû szôlôt szüretelünk.”
Szecskô Zsolt vállalkozó, hegybíró, Gyöngyöstarján

TERMELÔK MONDTÁK...

Kovács Gábor és Szecskő Zsolt



A transzlamináris hatás

gyors (fenpirazamin)

a levél 
színe

levél -
lemez

a levél
fonáka

kórokozó

lassú (standard hatóanyag)

•  kezelés a levél színén
•  fertôzés a kezelés után 24 órával (a fonáki  oldalon)
•  eredmény 6 nappal a fertôzést követôen (15 oC, 
   magas páratartalom)
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A Prolectus egyedi hatóanyagot tartalmazó készít-
mény a szürkepenész és a monília ellen. A gomba-
ölô permetezôszer szôlôben, csonthéjasokban,
hajtatott zöld ségfélékben és szamócában használ-
ható fel. 

A Prolectus 500 g/kg fenpirazamin hatóanyagot tar-
talmaz. A mély hatású gombaölôszer-hatóanyag
 gátolja az ergoszterol bioszintézisét. A fenpiraza-
min nemcsak a spóra csírázását  gátolja, hanem a mi-
célium kifejlôdését is megakadályozza. A hatóanyag
gátolja továbbá a konídiumtartók fejlôdését és a
konídiumok kialakulását is.  

A fenpirazamin hatóanyag gyorsan átjut a kutikulán
és felszívódik a bôrszöveten keresztül. A növényi
szövetekbe történô gyors behatolása teszi lehetôvé,
hogy a levél színe felôl rendkívül gyorsan át tudjon
jutni a levéllemez túlsó oldalára. Így a kórokozó
gomba fejlôdését a növényi szövetek belsejében és
a kezeletlen levéloldalon is blokkolni tudja (transz-
lamináris hatás).

A Prolectus a permetezés után gyorsan esôállóvá
válik, hatása pedig hosszan kitart. A kísérletekben
a kezelést követô 30. percben (amikor a permet még
nem száradt meg teljesen) lehulló 10 mm csapadék
sem okozott hatékonyságcsökkenést. 

A granulátum (WG) formának köszönhetôen a Pro-
lectus kezelése, adagolása és elkeverése is egy-
szerû, kényelmes és biztonságos. Munka-egészség-
ügyi várakozási ideje 0 nap. Élelmezés-egészségügyi
várakozási ideje borszôlôben 10, csemegeszôlôben
14, csonthéjasokban, hajtatott zöldségfélében és sza-
mócában pedig 1 nap.  

Nem jelent veszélyt a méhekre és egyéb hasznos
élô szervezetekre. A talajban gyorsan lebomlik, így
alacsony kockázatot jelent mind a felszíni, mind a
rétegvizek szennyezése szempontjából.

kezeletlen

kezeletlen 24 órával a fenpirazamin-
kezelés után

a sejtmembrán
kihasad, a
citoplazma

kifolyik24 órával a fenpiraza-
minkezelés után

Epifluoreszcens mikroszkóppal megfigyelhetô a vizs-
gált sejtek szerkezete és életképessége. Mivel fluo-

rokróm, specifikus jellemzôkkel bíró sejtekrôl van
szó, el lehet külö níteni a már elpusztult sejte-

ket a még életképes sejtektôl.

Kék fluorokróm: a sejtek poliszacharidjai-
hoz kapcsolódik, függetlenül attól, hogy

azok élnek vagy már elpusztul tak.

Vörös fluorokróm: csak abban az esetben kötô-
dik a DNS-hez vagy az RNS-hez, ha az adott sejt már
elpusztult.

Zöld fluorokróm: csak az élô sejtek citoplazmatikus
enzimei aktiválják.
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„Családunk több generáció óta foglalkozik kerté-
szeti kultúrákkal Pest megyében. Édesapám 28 hek-
táros gyümölcsültetvénye mellett dísznövényeket is
termeszt, így már gyerekkorom óta közelrôl tapasz-
talhattam meg a mezôgazdaság szépségeit. Ötfôs
családunkban mindenki kertészmérnök. A szüleimtôl
megtanultam, hogy nyitni kell az új megoldások
felé, és mindent a lehetô legjobban kell csinálni,
csak akkor lehetünk eredményesek. Három éve fog-
lalkozom intenzív szamócatermesztéssel, az ültet-
vény nagysága az idei évben már elérte a másfél
hektárt. Az ültetvény egyik része szabadföldi, a
másik része pedig fóliás. A 2016-os esztendô külö-
nösen nehéz volt a szamócatermesztésben, mivel az
érés elôtt és közben is kisebb megszakításokkal fo-
lyamatosan esett az esô. Az ültetvények nagy részén
olyan botrítiszjárvány alakult ki, amilyet még a ta-
pasztalt kollégák sem láttak. A felvásárlók csak az
elsô osztályú piacos terméket keresik, és ezt is haj-
landóak megfizetni. A Prolectusról két éve hallot-
tam egy elôadáson, és rögtön az elsô évben ki is

próbáltam. A kezelést követôen a botrítiszes foltok
beszáradtak, és az új gyümölcsökön nem jelent meg
a betegség. A bevált megoldásokhoz hasonlóan jól
dolgozott a szer. Számomra különösen nagy értéke
a Prolectusnak, hogy egynapos élelmezés-egészség-
ügyi várakozási ideje van, illetve a beporzás haté-
konyságának növelésére poszméheket használok, így
kulcsfontosságú, hogy a használt szerek a méhekre
abszolút ne legyenek veszélyesek. A Prolectus ennek
is megfelelt. Bátran ajánlom gazdatársaimnak a sze rt.”
Marosi Márton ôstermelô, Csemô

TERMELÔK MONDTÁK...

A Prolectus dózisa szürkepenész és moníliás termés-
rothadás ellen 1,2 kg/ha (hajtatásban 0,08–0,12%),
ôszibarackban és nektarinban moníliás virág- és haj-
tásszáradás ellen pedig 0,8 kg/ha.

A Prolectus kijuttatását finom porlasztással kell elvé-
gezni, azaz 200–300 mikronos cseppeket kell létre-
hozni. Habár a készítmény transzlamináris hatással is
rendelkezik, a permetezés során ügyelni kell arra,
hogy a növényállomány belsô részét is kellô mérték-

ben be lehessen fedni. Lúgos kémhatású kombinációs
partnerek használata kerülendô. A permetlevet az el-
készítés után azonnal fel kell használni!

Javasoljuk, hogy a szamóca szedése elôtt legalább 2
nappal, csemege- és borszôlôben pedig a tervezett
szüret elôtt legalább 28 nappal történjen a kezelés.
Legyen biztosított a szamócatermés megfelelô szel-
lôztetése!



szôlô
peronoszpóra

orbánc
lisztharmat
szürkepenész
almatermésûek
baktériumos és gombás
eredetû ágelhalás

tûzelhalás
varasodás
csonthéjasok
baktériumos és gombás
eredetû ágelhalás
levéllyukacsosodás
tafrina
apiognomónia
monília

blumeriella
levélfodrosodás

bogyósok
levél- és vesszô-
betegségek

szürkepenész

héjasok
baktériumos és gombás
betegségek (kivéve
lisztharmat)

2,0–2,5 l/ha 3,5–4,0 l/ha
(virágzás

elôtt) 
4,0–4,5 l/ha

(virágzás u t á n)

5,0 l/ha
4,0–5,0 l/ha

4,0–5,0 l/ha

4,0–5,0 l/ha
4,0–5,0 l/ha
4,0–5,0 l/ha
4,0–5,0 l/ha

4,0–5,0 l/ha
(ôszibarack-
ban piros-

bimbós
állapotig)

2,0–2,5 l/ha
(ôszibarack-
ban virágzás

végétôl)

3,0–3,5 l/ha

3,0–3,5 l/ha
0,4 l/ha

0,75–1,0 l/ha

0,75–1,0 l/ha

0,75–1,0 l/ha

1,2 kg/ha

ôszibarack,
nektarin:
0,8 kg/ha

(virág- és haj -
tásszáradás)

1,2 kg/ha
(termés-
rothadás)

1,2 kg/ha 
(szabadföldi

szamóca)
0,08–0,12%

(max.1,2
kg/ha, hajta-
tott szamóca)

Amaline
Flow Champ DP Cuproxat

FW Moltovin Mystic 
250 EC Prolectus
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2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

3,0–4,0 kg/ha
(ôszi-tavaszi

lemosó)
3,0–4,0 kg/ha
2,0–3,0 kg/ha

2,0–3,0 kg/ha

2,0–3,0 kg/ha
2,0–3,0 kg/ha
2,0–3,0 kg/ha

3,0 kg/ha
(ôszi-tavaszi

lemosó)

2,0–3,0 kg/ha
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VÉDEKEZÉS A SZÔLÔ ROVARKÁRTEVÔI ELLEN

Tarka szôlômoly imágójaTarka szôlômoly lárvája

Szôlôilonca imágójaSzôlôilonca lárvája

Kétfoltos takácsatkaSzôlôlevélatka kártétele

A szôlô legfontosabb rovar kár tevôi a tarka szôlô-
moly, a nyerges szôlômoly és a szôlô ilonca. Több-
nyire a tarka szôlômoly domi nál, de hûvös, csa pa -
dékos évjáratokban a nyerges szôlômoly kerülhet túl-
súlyba. A szôlô ilonca csak egyes évjáratokban okoz
súlyos károkat. Mindhárom faj hernyói a virágbimbó-
kat és a fürt kez de mé nyeket rág ják, amivel érzé-
keny károkat okozhatnak az ültet vé nye k ben. A tarka
és a  nyer ges szôlômoly nyári nem ze dé kének lárvái a
szôlôszemeket rágják, amivel kaput nyitnak a gom-
bás fertôzéseknek (elsôsorban a szü r ke penésznek).
Köz vet l en kárté te lük mellett így köz vetve is  jelentôs
károkat okozhatn a k. A védekezést fero moncsapdás
megfigye lés alapján a tömeges lárvakelés várható
idôpontjára kell idôzíteni. A szôlômolyok elleni keze-
lés optimális ideje egy héttel a  rajzáscsúcs után van.
A permetlé mennyi sé gét az ültetvény mûvelésmód-
jától, lomb fe lü letének nagyságától és a permetezô-
gép típu sá tól függôen kell megválasztani.

A szôlôn károsító atkafajok közül a szôlôlevélatka és
a szôlôgubacsatka okozza a legtöbb gondot, de kár-
tétellel fenyegethet a piros gyümölcsfa-takácsatka,
a kétfol tos takácsatka, sôt az utóbbi idôben felsza-
porodó szilvatakácsatka is. 

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

VÉDEKEZÉS AZ ALMATERMÉSÛEK ROVARKÁRTEVÔI ELLEN

Lombosfa-fehérmoly lárvájaAlmailonca petéi

Az almatermésûek legjelentôsebb rovar kártevôi a sod -
ró molyok, az aknázómolyok, a levéltetvek és a pajzs -
tet vek. A sodrómolyok közül az almamoly és az
alma ilon ca érde mel különös  figyel met, bár csapadé-
kos évekb en a kerti és ligeti sodrómoly is gyakori
ven dég a ker tekben. 

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

A sodrómolyok áttelelt lárvái a rügyeket odvasítják,
összeso dorják a fiatal leveleket, és megrágják a

 virágokat is. Nyári nemzedékük jelenléte könnyen fel-
ismerhetô sekély,  sza bálytalan alakú rágásnyomuk
alapján, amivel a  gyü möl  c söt károsítják. A védekezést
hajtásvizsgálat alapján, az átt e   lelô lárvák káro sí tá -
sá nak kezdetén szükséges  vég  re haj ta ni.
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Levéltetvek

Piros gyümölcsfa-
takácsatka

Kétfoltos takácsatka

Lombosfa-fehérmoly
kártétele

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

A levéltetvek egérfülállapottól egészen a nyár vé-
géig károsíthatnak a kertekben. Kártételük következ-
tében ka na  lasodnak a  levelek, majd deformálód-
nak, elszí ne zô d nek. A levélhullás miatt a fertôzött
hajtások fejlôdése leáll, védekezés hiányában a fák
legyengülnek, akár el is pusztul  hatnak. 

A levéltetvek elleni kezelést a kártevôk megjelené-
sekor, a kolóniák kialakulása elôtt javasolt elvégezni.
Az atkák elleni védekezést megfigyelésre alapozva,
a növényállomány rendszeres vizsgálata alapján, a
kár te vô egyedszámának ismeretében kell megkez-
deni. A permetezést az atkák felszaporodásának
kezdetén kell el  végezni.

VÉDEKEZÉS A CSONTHÉJASOK ROVARKÁRTEVÔI ELLEN

Gyümölcsmoly hernyójaLevéltetvek

Fekete cseresznye-levél-
tetû

Cseresznyelégy

Az ôszibarack legveszélyesebb kártevôi a levéltet-
vek. Kö zü  lük is három faj okozza a legtöbb gondot.
Ezek a  zöld, a hamvas és a fekete ôszibarack-levél-
tetû. Szívogatásuk nyomán a károsított  levelek a
fonák felé görbülnek, besod ródnak, sárgulnak, és
méz harmat jelenik meg rajtuk. Súlyos esetben a ká-
rosítás miatt a lomb idô elôtt lehullik. A hajtások
torzulnak, csavarodnak, növe kedésük leáll. A zöld
ôszibarack-levéltetû a sarkavírus átvitelével köz vetett
gazdasági kárt is okoz a  gyümöl csösben. 

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

A keleti gyümölcsmoly hernyói májusban a hajtás -
csú cson keresztül rágják be magukat a már megnyúlt
hajtásokba és azt belülrôl kiodvasítják. A hajtáscsúcs
hervad, majd elszá rad. Kárképe nagyon hasonló a
barackmoly kár t é te léhez, így azzal össze is téveszt-
hetô. A különbség csak annyi, hogy a hajtáshervadás
utóbbi esetében egy hónappal késôbb jelentkezik. A
barackmoly 2. és 3. nem ze déke fôleg a gyümölcsöt
károsítja.
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A tavaszi permetezést a barackmoly áttelelô lárvái
ellen a vesszô- és rügyvizsgálatok alapján kell vég-
rehajtani.  Gyü mölcs molyok (keleti gyümölcsmoly,
 barackmoly, szilva moly) ellen raj zás megfigyelés alap-
ján, a kelô lárvák ellen kell védekezni.

A keleti gyümölcsmoly, a barackmoly és egyes sod-
rómolyok kártételének elhárítására kajsziban is foko-
zott  figyel met kell fordítani. Szilvában a szilvamoly
és a le vél tet   vek (hamvas és sárga szilvalevéltetû)
 jelentik a fô  vesz élyt. A véde ke zé sek idôzítésével kap-
csolatban az  ôszi    baracknál leírtakat kell figyelembe
venni. Kajsziban a le véltetvek kártételével nem kell
számolnunk. 

A Bactospeine WG a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 baktériumtörzs toxinkristályait és spóráit
tartalmazó rovarölô permetezôszer.

A biológiai készítmény a rovarok emésztôrendszerére hat. A hernyók táplálkozásuk közben elfogyasztják a
kul túr növény felületére permetezett toxinkristályokat és spórákat, majd röviddel ezután (1-2 órán belül) leáll
a táplálkozásuk. A kul túr növény tehát védetté válik a károsítással szemben. A her nyók ugyan 2–5 nap múlva
pusztulnak el, de eközben már nem károsítanak.

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

Cseresznyelégy ellen a védekezést sárga lapos meg -
figye lé sre alapozva, az imágók megjelenésekor
szükséges  vég rehajtani. A levéltetvek (fekete cse-
resznye-levéltetû) elleni védekezés irányelvei meg-
egyeznek az ôszi ba racknál leírtakkal. 

A hernyó elfogyasztja a toxinkristályokat és a spórákat 1. A toxinkristályok és spórák bejut-
nak a hernyó tápcsatornájába
2. Az erôsen lúgos környezetben ak-
tiválódott toxinok beépülnek a bél-
falba
3. A bélfal a méreganyag hatására
perforálódik, majd megbénul (a her -
nyó táp lálkozása leáll)
4. A bélcsatorna sérülésein keresztül
baktériumok jutnak a lárva testébe (a
hernyó a fertôzés következtében el-
pusztul)

BIOGAZDÁLKODÁSBAN 

IS FELHASZNÁLHATÓ
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A Bactospeine WG nem csupán egy, hanem
három különféle toxint tartalmaz, ami egy-
részt az érzékeny rovarkárosítók körét szélesíti,
másrészt a rezisztencia kialakulásának koc ká -
zatát is csökkenti. A különféle toxinok külön-
bözô helyen hatnak, ezért a hatás biztos, a
rovarok ellenállóvá válásának esélye csekély.

A készítményt elôrejelzés alapján, a fiatal lár-
vastádiumok (L1–L2) ellen kell alkalmazni.
Erôs fertôzés és elhúzódó rajzás ese tén 7–10
nap múlva szükséges megismételni a kezelést.
A permetlé mennyiségét a lombfelület nagysá-
gától, valamint az alkalmazott géptípustól füg-
gôen kell megválasztani. Ke zelni a tömeg es
lárvakeléskor, szexferomoncsapdás elôrejel-
zésre alapozva kell. 

A permetezés elvégzése az esti órákban aján-
lott. A Bacto speine WG lúgos kémhatású nö-
vényvédô szerekkel nem keverhetô. A ké -
 szítmény légi kijuttatása nem engedélyezett.

A biológiai készítmény beilleszthetô az integrált
 vé de ke zési programokba. Munka-egészségügyi vá-
rakozási ideje 0 nap, élelmezés-egészségügyi várako-
zási ideje (kivéve hajtatott dísznövények) mindössze
2 nap.  

A készítmény vízoldható granulátum (WG) formulá-
ciója miatt rendkívül gyorsan diszpergálódik, ezért
könnyen kezelhetô. Váltott alkalmazása (rotáció) a
szintetikus rovarölô sze rekkel nemcsak a biológiai ha-
tékonyságot növeli, hanem a rezisztencia kialaku-
lásának kockázatát és a környezetterhelést is
csökkenti.

A Bactospeine WG alkalmazása szerrotációban

Forrás: Dr. Dak Seal, University of Florida – IFAS
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értékelés dátuma

alapérték 11.09. 11.17. 11.25. 12.04.
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csak szintetikus 
rovarölô szer Bactospeine WG 

szerrotációban

kezeletlen kontroll

a védekezés 
gazdasági 

küszöbértéke

„Száz hektáron gazdál-
kodom, ebbôl 15 hektár
almás ültetvény. Az öko-
lógiai gazdálkodásra át -
állás elsô évében va g y o k.
A 15 hektár ültetvénybôl
tíz hektár az öko gaz dál -
kodásba bev i tt terület
nagysága, így lehetôsé-
gem van arra, hogy kont-
rollként is elle n ôrizni
tudjam a biológiai ké-

szítmények hatását. A 10 hektárból három a tisza-
dadai almáskertben található, Starkrimson  Delicious
és Golden fajták alkotják, hét hektár pedig Tiszalök-
Rázompusztán van. A 2016-os idényben a Nufarm
Hungária Kft. által forgalomba hozott  Bactospeine
WG nevû biológiai rovarölô permetezôszert vetet-
tem be az almamoly fiatal lárvái ellen. Kizárólag elô- 
re jelzésre alapozva, szexferomoncsapdák fogási
eredményei alapján használtuk a készítményt. Az el s ô

kezeléseket május elején végeztük a Bactospeine
WG 1,5 kg/ha és 800 l víz/ha dózisával, mivel mind-
két kertben a kirakott csapda a védekezést meg-
elôzô napokon 70-80 egyedet is fogott. A nagy
egyedszámú és elhúzódó rajzás miatt a kezeléseket
tíz nap múlva meg kellett ismételni 1,5 kg/ha dózis-
ban. A következô rajzáshullámot augusztus elején
észleltük, két nap alatt Tiszalökön 50-60 egyedet
fogtunk csapdánként. Ennek megfelelôen védekez-
tünk a tömeges lárvakelés idôszakában a Bactospei -
ne WG 1,5 kg/ha dózisával, majd az ismétlésben
1,25 kg/ha-os dózisban. A tiszadadai területen
ugyanekkor 10 egyed/csapda a fertôzöttség mér-
téke, a védekezés pedig 1,5 kg/ha dózisban történt.
Tapasztalataim alapján mondhatom, hogy rendkívül
erôs fertôzés esetén 80 százalékos mentességet tu-
dunk biztosítani a készítmény megfelelô használatá-
val. Konvencionális gazdálkodásban ez az érték
88-90 százalék, normál rajzás esetében pedig 95
százalékos mentességet is elérhetünk. A bioter-
mesztôk figyelmébe ajánlom, mert a molyproblémát
kiválóan megoldja.”
Borsos József egyéni vállalkozó, Tiszadada-Tiszalök

TERMELÔK MONDTÁK...
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A Kaiso EG teljesen egyedi formulációja a lambda-
cihalotrin hatóanyagnak, amely 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 minôségû, egy-
forma szemcseméretû Sorbie® granulátumok talál-
hatók. Így a hatóanyag gyors oldódására és az oldat
hosszú ideig tartó stabilitására számíthatunk.

A Kaiso EG ugyanolyan egyszerûen kiönthetô és
dozí roz ható, mint a folyékony készítmények, de ki-
sebb eséllyel folyik mellé. Ha mégis kiömlik, a szem-
cséket a folyadé kok nál sokkal  könnyebb feltakarítani.

A Sumi Alfa egy bevált, széles hatás spektrumú
rovarölôszer-márka. Az egyik legtisztább ún. mono -
izo meres piretroid, amely a fenvalerát rovarölô

hatóanyagnál  négy szer haté ko nyabb eszfenvalerát
optikai izomert tartalmazza. Hatását a szívó és rágó
kár tevôkre többféle módon is kifejti, mivel egyszerre
kontakt (taglózó) és  gyo morméreg, továbbá a
rovarok táp lál kozását gátló és  riasztó hatással is
rendelkezik. Hatásspektruma szinte va la mennyi
kártevôt felöleli, ugyan akkor mérsékelt  koc ká zatot
jelent a méhekre.

A granulátum formu   láció nemcsak  kön nyen kezel-
hetô, hanem a környezet alacsonyabb oldószerter-
helésével is jár.

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

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 kártevôk ellen.

A Kaiso EG egy gyors hatású, széles hatásspekt-
rumú rovarölô szer a szôlô és a gyümölcsösök leg-
veszélyesebb rovarkártevôi ellen.

SZÔLÔBEN AMERIKAI

SZÔLÔKABÓCA ELLEN IS! 

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 dózisa almatermésûekben, ôszibarackban, kajszibarackban, szilvában, cseresznyében és
meggyben 0,2–0,3 kg/ha, szôlôben 0,15–0,25 kg/ha (szôlômolyok ellen), illetve 0,25 kg/ha
(amerikai szôlôkabóca ellen).

5% lambda-cihalotrin Sorbie® technológia
Formuláció: EG
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Egyedi hatóanyagot tartalmazó, új atkaölô per me -
tezô szer, hosszan tartó hatással. 

A Zoom 11 SC kontakt és mély hatású (transzlaminá-
ris), növekedésszabályozó (juvenoid) készítmény. A
kifejlett egye dek kivételével az atkák minden fejlôdési
alakja (tojás, lárva és nimfa) ellen hatékony. Hatá-
sára a nôstény atkák termé ketlen tojásokat raknak. 

A Zoom 11 SC etoxazol hatóanyaga a difenil-oxazoli-
nok csoportjának egyetlen tagja. Az egyedi szerke-
zetû mo le kula hatásmódja is egyedi, mellyel a nö ve -

kedésszabá lyozó atka ölô szerek önálló alcsoportját al-
kotja.  

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

A védekezést megfigyelésre alapozva, a növényállo-
mány rendszeres vizsgálata alapján, a kártevô egyed-
számának ismeretében kell megkezdeni. A per me -
tezést az atkák felszaporodásának kezdetén kell
elvégezni!

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

AZ ATKAÖLÔ SZEREK KIJUTTATÁSÁNAK HELYES IDÔZÍTÉSE

Rendszeres
vizsgálat
alapján

Egyedszám
ismeretében

Megfigyelésre
alapozva
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Szakember Milyen gyakran?

1-2 hetente!

Mikroszkóppal
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Zoom 11 SC atkaölô szer hatékonyságvizsgálata Jakabszállás, 2013 (üzemi almaültetvény)
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SZAKÉRTÔK MONDTÁK...

„Negyvenegy hektár saját szôlôterülettel rendelke-
zünk. A szolgáltatással együtt 120 hektár szôlô gépi
munkáit végezzük. A területen 55 százalék kék, 45
százalék fehér szôlôt termesztünk. A fehérszôlô-fajtá-
ink a muscat ottonel, cserszegi fûszeres, rajnai rizling,
Irsai Olivér. Kék szôlôk a merlot, cabernet sauvignon,
kékfrankos, kadarka. A kék szôlôk jó alapot biztosíta-
nak a bikavér készítéséhez, a fehérek a bikavér fehér
párjához, az egri csillaghoz. Valljuk, hogy az évi 30
ezer palack minôségi bort, illetve a folyóborokat a
magyar piac fizetôképességéhez kell igazítani. Az el-
múlt évben a világ borait felvonultató borversenyen,
Bordeaux-ban érmeket nyertünk. A VinaGorán szin-
tén kiemelkedô eredményeket értünk el. A Nufarmtól
ebben az évben Moltovint, Cuproxat FW-t, Mystic
250 EC-t és Kaiso EG-t használtunk. A rezek kitûnôen
tapadnak, jól keverhetôk, jó az esôállóságuk és az
áruk is piacképes. A Mystic a lisztharmat elleni szer-
rotációban jól dolgozott, kontakttal kiegészítve.”
Besenyei Lajos, Besenyei Borház, Andornaktálya

„A Nufarm felkérésére 2013 tavaszán hatékonyság-
vizsgálatot végeztünk az etoxazol hatóanyagú Zoom
11 SC atkaölô szerrel. A vizsgálat alföldi, karcsúorsó
koronaformájú, 8 éves, Fuji Kiku fajtájú üzemi alma-
ültetvényben történt.  A le velek fonákát sztereomik-
roszkóppal vizsgáltuk át, a  ta kács atkákat fejlôdési
alakjuk szerint megszámlálva. Levél mintát hetente
vettünk, már a kezelést megelôzôen is. 

A peték levelenkénti száma már május 15-én elérte a
kettôt. Egy héttel késôbb ez megduplázódott, és már
nem kifejlett alakból is kettô jutott minden levélre.
Tudva, hogy az  eto  xa  zol hatóanyag a kifejlett egyede-
ket nem pusztítja, az egy ik parcellán az üzem meg-
kezdte a védekezést a javasolt dó zisban. A kezelést
követôen csökkent a takácsatkák egy e d  száma, sôt
egészen június végéig nem érte el a ke ze lé skori szin-
tet. Ez mintegy 4-5 hetes hatástartamnak felel meg. 

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

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
indokolt a takácsatkák fejlôdésének megfigyelésre
alapozott elôrejelzése a megfelelô hatás elérése ér-
dekében. Az álló kultúrák takácsatkák elleni védeke-
zésében 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
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szôlô
szôlômolyok
szôlôilonca
takácsatkák, piros
gyümölcsfa-takácsatka,
szilvatakácsatka, 
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amerikai szôlôkabóca
almatermésûek
almamoly, levélaknázó
molyok, sodrómolyok
lombrágó hernyók,
gyümölcsmolyok
levéltetvek
takácsatkák, piros
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0,25 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha 
(hajtatott szamóca)

Bactospeine WG Kaiso EG Sumi Alfa 5 EC Zoom 11 SC



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 permetcseppek
elsodródását. Használatával csökken a kipermete -
zett növényvédô szerek lemosódásának kocká zata,
egyúttal növeli a készítmények esôállóságát. A
Spraygard tapadás- és hatásfokozó segédanyag
0,2–0,4 l/ha dózisban gombaölô, rovarölô, atka -
ölô és gyomirtó szerekhez adagolva juttatható ki.
Elsodródás csökkentésére 0,4 l/ha dózisban szük-
séges alkalmazni.

ELSODRÓDÁSGÁTLÓ ÉS

HATÁSFOKOZÓ EGYBEN

TERMELÔK MONDTÁK...

kezeletlen Prolectus

„Már a nagyszüleim nagyszülei is foglalkoztak szô-
lôtermesztéssel, és a mostani területeim egyike is a
nagyapám tulajdonában volt, aki a szôlôtermesztés
mellett természetesen annak végtermékét, a bort is
nagyon kedvelte. Gyermekkoromtól segédkeztem
mellette, nem véletlen, hogy tanulmányaim is ebbe
az irányba kanyarodtak Kecskeméten. Tizenhét évig
az itteni állami gazdaságban 180 hektár szôlôben,
majd tizenhat évig bérelt tizenhárom hektáron, hat
éve pedig a mostani egy hektáron gazdálkodom. 22
éve állítok be szôlôkultúrában növényvédelmi kísér-
leteket, akár tizen hat-tizenhét gyártó cégnek is egy
adott évben. Ebben az idôszakban rengeteg szert,
technológiát megismertem, ezzel együtt a szôlôk
 fajtaérzékenységét is a különbözô károsítókra.

Ennek ismerete szintén nagyon fontos a termesztés-
ben és a kísérletek értékelésénél is. Idén a kísérle-
teknek köszönhetôen ismertem meg a Nu farm új,
szürkepenész elleni termékét, a Prolectust. Az idei
évben a virágzás és zsendülés közötti idôszakban
nagyon erôs fertôzéssel nem szembesültünk. Vi-
szont az augusztus 20. elôtti utolsó permetezés után
a meginduló szürkepenész-fertôzés ellen a készít-
mény szépen dolgozott, a megrepedt bogyóknál is
blokkolta a betegség kialakulását. Megfigyeléseim
szerint a termék ebben az idôszakban harminc nap
feletti hatástartamot produkált. A Prolectus eseté-
ben arra is felhívnám a figyelmet, hogy a permetlé
 készítésekor – nagyon fontos, hogy mindig lágy esô-
vízzel permetezek – olyan gyors volt a feloldódása,
mint a reggeli kávémnak. Kiváló termék, csak aján-
lani tudom!”
Szabó Gyula tulajdonos, Szabó Pincészet, Mór
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„Hasonlóan az elôzô évekhez, 2014-ben is jelentôs
problémát tudtak (volna) okozni a szôlô legfontosabb
betegségei (lisztharmat, peronoszpóra, botritisz) a Vil-
lány-Siklósi borvidéken. 

Mindez köszönhetô az elôzô évrôl áthozott áttelelô
képleteknek, illetve annak, hogy május és június fo-
lyamán  jelentôs mennyiségû csapadék hullott a bor-

vidéken, amelyet július végén még a
jégesô is ká rosított. A fertôzéshez a
hômérsékleti viszonyok is adottak vol-
tak.

Ebben az évben próbáltuk ki a Nufarm
új, Amaline Flow nevû szôlôperonosz-
póra elleni készítményét. A két ható-
anyag (zoxamid és tribázikus réz-szul-
fát) ugyan nem új a piacon, de ebben
a kombinációban egyedüli. Egymás
hatását jól kiegészítik és a kontakt réz
hatástartamát a zoxamid jelentôsen
meghosszabbítja. A legnagyobb nyári
melegekben is bátran  lehetett számí-
tani a készítmény peronoszpóraölô ha-
tására. Megelôzô jelleggel, 2 hetes
védekezési fordulókkal juttattuk ki,

Mystic 250 EC lisztharmat elleni készítménnyel kom-
binálva. Folyékony formulációjának  köszönhetôen
könnyen kezelhetô és nagyon jól feloldódott. Az
Amaline Flow a kísérletben alkalmazott kontrollkészít-
ményekkel azonos, jó hatásfokot mutatott.” 

Mészárosné Pólya Diána, szôlô növényvédelmi szak-
tanácsadó

„Gazdaságunk 150 hektáron folytat
szántóföldi növénytermesztést, emel-
lett pedig tizenegy hektáron csonthé-
jas gyümölcsök termesztésével foglal-
kozik. A csonthéjasok közül a nagyobb
területet a kajszibarack, a kisebb részt
pedig a szilva adja. A növényvédelmi
technológiánkban évek óta sikeresen
szerepelnek a Nufarm gomba- és rova-
rölô szerei. Tavaszi és ôszi lemosó per-
metezésre a kiváló esôállósággal
rendelkezô Champ DP-t használjuk,
amellyel tökéletesen tudunk védekezni
a baktériumos és gombás eredetû
ágelhalás ellen. A csonthéjasok legsú-
lyosabb betegsége, a monília ellen
akár két-háromszor is védekezünk fel-
szívódó készítménnyel, a Mystic 250
EC-vel, önmagában vagy kontakt termékkel kombi-
nálva. A gyümölcsmolyok ellen rajzásmegfigyelés
alapján, a fiatal lárvákkal szemben a Kaiso EG felsô
dózisával védekezünk. Ez a kontakt, erôs taglózó ha-
tással rendelkezô rovarölô szer pillanatok alatt lesepri

a lárvákat. A Nufarm termékeit azért használjuk a
technológiánkban, mert a kimagasló és megbízható
hatás mellett kiváló ár-érték aránnyal is rendelkez-
nek.”
Vladár Gábor családi gazdálkodó, Zilizfarm Kft., Ziliz
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„A Móra-Input Kft. 2010 óta mûködik önálló
 cégként. Vevôköre a Mórahalom környéki homokhát-
ság területén 1600, fôleg szabadföldi zöldségterme-
lést folytató termelô. Legfôbb termékük a  burgonya
többféle termesztési móddal és a sárgarépa. A bur-
gonyát fóliasátras, fátyolfóliás,  szabadföldi korai, nyári
betakarítású, ôszi betakarítású és téli tárolási burgo-
nyaként termelik. Évente körülbelül 17-18 ezer tonna
a termés mennyisége. A zöldségnél kisebb területen
folytatnak még szôlô,- gyümölcs- és dísznövényter-
mesztést is. Én magam 25 éve foglalkozom növény-
védelmi szaktanácsadással, a Móra-Input Kft.-n belül
tíz éve. Fontos tapasztalatom, hogy az ökológiai vál-
tozások következtében az élettani betegségek jelen-
tôsége megnôtt, az egyre változatosabb kórtani
problémák mellett. A termelôknek már 1994 óta in-
tenzíven javaslom a Cuproxat FW használatát. Lát-
ható, hogy a homokhátsági termelôk olyan növénye-
ket termelnek, amelyeknél a réz okozta perzselés,
 illetve elszínezôdés komoly gondot okoz. Az eltelt
években a termelôk megismerték és megszerették a
Cuproxat FW-t, tudják, hogy nem tartalmaz szabad
réziont, ezért nem perzsel és a növény felületét nem
színezi. A Cuproxat FW elô nyös tulajdonságai közül
fontos például a paprikatermesztôknek, hogy hatásos
a xanthomonasos levélfoltosság ellen. A paprika réz-

érzékeny növény, a túl magas fémréztartalom felbo-
rítja a  táp ionok egyensúlyát, így a növény tápanyag-
felvétele és fejlôdése gátlódik. A Cuproxat FW a
legkisebb fémrézegyenértékkel rendelkezik, még is a
leghatékonyabb rézkészítmény. A hosszú tapasz talat
azt mutatja, hogy a homokhátság termelôinek min -
den rézzel kapcsolatos igényét egyedül a Cuproxat
FW elégíti ki: kíméletes a kultúrnövénnyel szemben,
kíméletlen a kórokozókkal szemben, alacsony a fém-
rézegyenértéke és biztonságos a felhasználóra. To-
vábbra is eredményesen használjuk.”
Görög Zoltán növényvédelmi szaktanácsadó, 2014-
ben a „Kiváló növényvédôs” aranygyûrû  kitüntetettje,
Móra-Input Kft., Mórahalom

„Már több mint huszonöt éve foglalkozom növény-
védelmi szaktanácsadással. Szaktanácsadói palettám
nagyon széles, a szántóföldi és kertészeti kultúrák

egészére kiterjed. 1990-ben megnyílt gazdaboltom
lehetôvé teszi, hogy a hozzám fordulókat teljes körû
szaktanácsadással segítsem és a szükséges készít-
ménnyel kiszolgáljam. A Nufarm-termékeket tág kör-
ben ajánlom, jó hatékonyságuk és megfelelô ár-érték
arányuk miatt. A Cuproxat FW felhasználási területe
széles, ezért kedvelt a több kertészeti kultúrával ren-
delkezô kistermelôk között. Egyetlen termék vásárlá-
sával hatékonyan oldható meg jó néhány kerti kultúra,
például uborka, hagyma, paprika, paradicsom, bur-
gonya, zöldbab, zöldborsó, dinnyefélék, sôt még az
ôszibarack, kajszibarack baktériumok és gombakór -
okozók elleni védelme is. A Cuproxat FW-vel évek óta
jó tapasztalataim vannak. Hagymában és uborkában
korán, a vegetáció kezdetén, megelôzô jelleggel az
idei évben is nagy területen alkalmaztuk. Számomra
fontos, hogy egy folyékony tribázikus réz-szulfátról
van szó, amellyel könnyû dolgozni. Jól dozírozható,
kipermetezésével nagyon jó és egyenletes fedést
lehet  elérni. Gombaölô hatása mellett kitûnô bakte-
riosztatikus hatása is van.”
Horváth Béla növényvédelmi szaktanácsadó, Gálium
Kft., Bágyogszovát
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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!
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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
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Vas megye déli része, valamint Zala és 
Somogy megye
Mobil: +36-20-571-7620 
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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
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Tolna, Baranya megye és 
Bács-Kiskun megye déli része
Mobil: +36-70-548-6902
gyorgy.mihalovics@hu.nufarm.com

Mocskonyi Róbert 
Fejér, Veszprém megye
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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
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Hörömpô László
kiemeltügyfél-kapcsolattartó
Mobil: +36-20-354-0059 
laszlo.horompo@hu.nufarm.com




