Syngenta szőlő-gyümölcs
			 növényvédő szer ajánlat 2019
SZERNÉV

Judo

Medallon Premium

*nem termő ültetvény

FELHASZNÁLHATÓ KULTÚRA

HATÉKONY

KISZERELÉS

SZERTÍPUS

FORG.
KAT.

alma, körte, szőlő (bor, csemege)

gyümölcsmolyok, aknázómolyok,
sodrómolyok, szőlőmolyok

1 kg

rovarölő szer

II.

alma, körte, szilva

gyümölcsmolyok, aknázómolyok,
sodrómolyok

1 kg

rovaölő szer

I.

szamóca

lisztharmat, gnomóniás betegség,
mikoszferellás betegség, antraknózis

250 ml
1l

gombaölő szer

II.

burgonya

magról kelő egy és kétszikű gyomok

5l

gyomírtó szer

II.

alma, körte, birs, naspolya, csonthéjasok (cseresznye, meggy,
kajszibarack, őszibarack, szilva, mandula),
szőlő, málna, szeder, szamóca

ventúriás varasodás, monília, botritiszes
betegség,
szederrozsda

200 g,
1 kg

gombaölő szer

III.

szamóca

lisztharmat, mikoszferellás betegség,
antraknózis

1l

gombaölő szer

II.

szőlő*, gyümölcs*,
(almatermésű, csonthéjas, héjas, bogyós),
szamóca

Magról kelő egy- és kétszikű gyomok

1 l,
5l

gyomirtó szer

III.

szőlő (bor, csemege)

lisztharmat, feketerothadás, szőlőorbánc

1l

gombaölő szer

III.

alma, körte, birs, naspolya, kajszibarack, őszibarack,
meggy, nektarin, szilva, cseresznye, szőlő, szamóca, feketeszeder, hamvas szeder, málna, fürtös áfonya,
nagytermésű tőzegáfonya, ribizli, köszméte,
fekete bodza, josta, csipkebogyó, ringló

talajlakó kártevők
(drótférgek, cserebogár pajorok)

0,5 kg,
20 kg

rovarölő szer

III.

almatermésűek, őszibarack,
kajszibarack, szilva, szőlő

aknázó- és sodrómolyok,
alma- és körtemoly, keleti gyümölcsmoly,
barackmoly, szilvamoly, szőlőmolyok,
szőlőilonca

600 g

rovarölő szer

II.

almatermésűekalma, körte, birs, naspolya, csonthéjasok
(cseresznye, meggy, ringló, szilva, őszi- és kajszibarack,
nektarin, burgonya)

levéltetvek, cseresznyelégy,
aknázó-, sodróés gyümölcsmolyok

5 l, 1 l

rovarölő szer

II.

almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya),
csonthéjasok (őszibarack, kajszi, szilva,
cseresznye, meggy), feketebodza, szőlő, szamóca, ribiszke,
köszméte, málna, szeder, mandula

levéltetű, csersznyelégy,
almamoly, sodrómolyok,
aknázómolyok szőlőmoly,
mogyoróormányos,
amerikai fehér szövőlepke

250 ml,
1l

rovarölő szer

III.

szőlő (min. 3 éves), almatermésűek (min. 3 éves)
héjas gyümölcsűek (min. 3 éves), csonthéjasok (min. 3 éves)

magról kelő egy- és kétszikű gyomok,
évelő egy- és kétszikű gyomok

1 l,
5 l,
640 l

gyomirtó szer

III.

SZERNÉV

ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁG
Értékesítési támogató
Vajkóné Tarjányi Judit
06 20 227-9134
juditvajkone@gmail.com

FELHASZNÁLHATÓ KULTÚRA

HATÉKONY

KISZERELÉS

SZERTÍPUS

FORG.
KAT.

almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya),
csonthéjasok
(cseresznye, meggy, őszibarack, kajszibarack, nektarin, szilva), héjasok (dió, mandula,
mogyoró, gesztenye), szőlő

tűzelhalás (Erwinia), varasodás,
baktériumos, gombás eredetű ágelhalás,
levéllyukacsosodás, apiognómia, tafrina, monília,
peronoszpóra, orbánc

5 kg

gombaölő szer

III.

szőlő(bor)

peronoszpóra, szőlőorbánc, szürkepenész

5kg

gombaölő szer

I.

szőlő, ribiszke, köszméte,
szamóca, málna

peronoszpóra, lisztharmat, szürkepenész,
levélbetegségek, málna vesszőbetegségek,
amerikai lisztharmat, ribiszke rozsda

200 ml
1l

gombaölő szer

III.

szőlő (bor)

peronoszpóra, szürkepenész, lisztharmat

1 l,
10 l

gombaölő szer

I.

szőlő, burgonya

peronoszpóra, szőlőorbánc

250 g,
5 kg

gombaölő szer

II. (250 g-os
kiszerelés
felett) III. 250 g

szőlő, burgonya

peronoszpóra

0,5 kg,
5 kg

gombaölő szer

III.

alma, körte, őszibarack

varasodás, lisztharmat, körterozsda,
tafrinás levélfodrosodás,
levéllikasztó betegség

5x5 ml,
100 ml,
1l

gombaölő szer

III.

szőlő (bor- és csemege), szamóca, málna,
szeder, meggy, cseresznye, őszibarack, kajszi,
szilva, alma, körte, birs, naspolya, bodza

szürkepenész, monília, tárolási betegségek

100 g,
1 kg

gombaölő szer

III.

alma, csonthéjasok, szőlő, bogyósok,
körte, birs, naspolya

lisztharmat, levéllyukasztó gombák,
szőlőlevélatka, takácsatka

1 kg,
20 kg

gombaölő szer

III.

almatermésűek (alma, körte, birs), naspolya
csonthéjasok (cseresznye, meggy, szilva,
őszibarack, kajszibarack), szőlő, dió, mogyoró,
mandula, szamóca, ribiszke, köszméte

lisztharmat, varasodás, monília,
apiognomóniás levél- foltosság,
moníliás termésrothadás, ventúriás varasodás,
mikoszferellás-, gnomóniás-,
diplokarponos levélfoltosság,
rozsdabetegségek

5x5 ml,
100 ml,
1l

gombaölő szer

III.

alma, körte, szőlő, szamóca, birs, naspolya

takácsatka, piros gyümölcsfa takácsatka,
körte-levélbolha, szőlő gubacsatka,
szőlő levélatka, szamócaatka, közönséges
takácsatka

250 ml,
1l

rovarölő szer

II.

alma, körte

almamoly, keleti gyümölcsmoly, levélatkák,
almailonca, levélaknázó molyok, takácsatkák,
körte-levélbolha

1l

rovarölő szer

II.

ÉSZAK-NYUGAT MAGYARORSZÁG
Területi képviselő
Hochbaum Tamás
06 20 469-6857
tamas.hochbaum@syngenta.com

DÉL-MAGYARORSZÁG
Területi képviselő
Tarczal Erik
06 20 287-0611
erik.tarczal@syngenta.com

ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁG
Területi képviselő
Sipos László
06 20 366-5304
laszlo.sipos@syngenta.com

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG
Területi képviselő
Mádi Zsolt
06 20 473-1734
zsolt.madi@syngenta.com

