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„… könnyű a mérnöknek, mert a mérnök 
valóságos számokkal dolgozik. Könnyű az 
építésznek, mert amit kitervez, az úgy is 
van (…) De nehéz a gazdának mert jön egy 
jég, egy fagy, egy felhőszakadás (…) egy 
rovarinvázió, egy szárazság ami napról 
napra változtat ja a munkát (…) Itt néha úgy 
látszik, hogy nem is mi gazdálkodunk ha-
nem az idő és a véletlen, és mégis nekünk 
kell gazdálkodnunk, és nem az időnek és a 
véletlennek!”
(Fekete István: Tüskevár)

Kedves Partnerünk!

A magyar agrárium azon belül a kertészet 
is hatalmas kihívásokkal nézett szembe az 
utóbbi évben. A mindenki által tapasztalt 
szélsőséges időjárás mellett az ökológiai és 
ökonómiai tényezők is változásban vannak. 
A szermaradék mentes egészséges gyü-
mölcs már alapkövetelmény a fogyasztók-
nál, ez egyre inkább szükségessé teszi az 
okszerű növényvédelmet, valamint a bio-
lógiai készítmények használatának beépí-
tését a konvencionális technológiába. 
Köszönjük, hogy ezen célok eléréséhez a 
2023-as évben is a mi termékeinket vá-
lasztják és a mi munkatársainkat keresik!

Üdvözlettel:

Fóris-Kuti Kamilla
és a Syngenta csapat 
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Általában különböző jelzőkkel illetjük az adott évjá-
ratot, de az idei esztendőben ettől eltekintünk. Mi-
ért is tesszük mindezt? Azt gondoljuk, hogy a kli-
matikus tényezők miatt önmagában véve is egy 
emlékezetes évjárat marad a 2022.

A csapadék adatok tekintetében november hónap-
pal bezárólag kijelenthetjük, hogy egy hosszabb 
időszakot figyelembe véve is a legszárazabb esz-
tendő volt az idei a szőlő vegetációs időszakában. 
Csupán két hónap, az április és a szeptember volt 
az, amikor tizenhárom év átlagát vizsgálva több 
csapadék esett. Sajnos nagyon rosszul indult az 
év, ugyanis a már említett időszakhoz képest az 
első három hónapban esett a legkevesebb csapa-
dék, beleértve a téli csapadékot is 2022.-ben. Két 
kiemelkedően száraz hónap volt a vegetációban, a 
május és a július amikor is 40-50 mm-rel kevesebb 
eső esett a tízen három év átlagához képest. A jú-
nius hónapot külön ki kell emelni a csapadék szem-
pontjából. Hazánk nem tartozik a legnagyobb terü-
lettel rendelkező országok közé, de míg nyugaton 
200 mm feletti mennyiség esett, addig keleten 5 
mm. Ritkán tapasztalhatunk ilyen szélsőséges csa-
padékelosztást országunkban. Összefoglalva no-
vember végével közel 170 mm mínuszban vagyunk 
és a talajok mélyebb rétegében vízhiányról beszél-
hetünk, amely tényező már a szőlő szempontjából 
is kritikus lehet egyes borvidékeken.

Néhány gondolat a hőmérsékletről, amelyet a szőlő 
fenológiájának alakulásával együtt szeretnénk átte-
kinteni. A szőlő fakadása április közepén, végén 
történt, amely az átlaghoz képest alacsonyabb áp-
rilisi napi középhőmérsékletek átlagának köszön-
hető. Az érték 9,5 0C volt, ami több mint 20C-kal 
maradt el az utóbbi kilenc év átlagához képest. A 
szőlő fejlődése májusban rendkívül intenzív volt, 
naponta több cm hajtásnövekedés volt tapasztal-
ható. Ennek magyarázata az áprilisi csapadék és a 
fagyosszentek, akik 2022.-ben nem hideget, ha-
nem átlag feletti meleget hoztak a 19. héten. A sző-
lő virágzása május végén, június elején történt egy 
átlagos évjáratnak megfelelően. A bogyókötődés 
és a bogyónövekedés június közepén, végén tör-
tént. Fürtzáródás július elején, közepén volt. A szü-
ret pedig augusztus 08.-án a Csabagyöngye sze-

désével kezdődött a Dél-Balatonon. A nyári 
hónapokban több alkalommal is volt hőségriadó, 
mint például a 26. héten. A június, július, augusztus 
hónapokban átlagosan 0,5 0C-al volt magasabb az 
átlaghőmérséklet, mint a már említett 9 év átlagá-
ban.

Növényegészségügyi helyzet. Igencsak furcsa 
helyzet alakult ki a szőlő növényvédelmében leg-
fontosabb kórokozó, a szőlőlisztharmat a szerepé-
vel kapcsolatban az idei évjáratban. Azon borvidé-
keken, ahol májusban és júniusban elegendő 
csapadék volt, a Syngenta saját vizsgálataiban 
ilyen helyszín volt Villány és Mogyoród, ott nagyon 
erős fertőzés alakult ki. Azt is mondhatjuk, hogy 
2022 a kékfrankos éve volt. Mire gondolunk ezzel 
az állítással? Az említett helyszíneken kizárólag a 
kékfrankos fajtán lehetett a nagyon erős fürt, levél 
fertőzéseket értékelni. A villányi helyszínen a prímér 
tünet május elején jelent meg, majd viszonylag ko-
rán június elején levéltünet, és borsó nagyságban 
(BBCH 75), június végén kezeletlen parcellákban a 
fertőzés gyakoriságát és mértékét figyelembe véve 
100 %-os kártétel volt tapasztalható.

A szőlőperonoszpóra és a feketerothadás kóroko-
zói a számukra kedvezőtlen időjárás miatt, nem je-
lentettek a gyakorlatban számottevő problémát. 
Természetesen elő-előfordultak tünetek, így példá-
ul az Alpok alján lévő szőlőperonoszpóra kísérle-
tekben, ahol a június hónapban több, mint 200 mm 
csapadék esett, vagy a feketerothadás levéltünete 
július elején az egri borvidéken.

A szeptemberi csapadéknak köszönhetően azon-
ban a szürkepenész jelentős kártételt okozott. Fő-
leg azon fajták esetén, amelyek vékony héjjal ren-
delkeznek, így a nagy mennyiségű csapadék 
hatására felrepedtek a bogyók és szabad út állt a 
kórokozó számára. Ebben az időszakban már a 
szüret időpontjának előrehozatala jelentette az 
egyetlen megoldást.

Összefoglalva elmondhatjuk a szőlő növényvédel-
me az idei esztendőben sem volt egyszerű feladat. 
A 2022. azonban a borászok számára is komoly 
kihívást jelent és most már csak rajtuk múlik milyen 
tételek kerülnek a palackokba.

Horváth Tamás
Fejlesztőmérnök,

Syngenta Kft.

MILYEN ÉVJÁRAT VOLT A 2022. A SZŐLŐTERMESZTÉSBEN?
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A flonikamid hatóanyagú Afinto leginkább a ma már nem engedélyezett pimetrozin hatóanyagú Chess rovarölőszerhez mérhető hatékonyságá-
ban és hasznos rovarok elleni kíméletességében.

Az Afinto kezelést követően, a levéltetvek a hatóanyagával történő kontakt után, a levéltetvek táplálkozása leáll, ezáltal a vírus átvitelére al-
kalmas tevékenység is. A teljes pusztulás is bekövetkezik egy pár napon belül, mivel az létfenntartáshoz szükséges folyamatok is leállnak.  A 
levéltetvek összes alakja ellen hatékony, több mint 40 levéltetűfajt képes kontrolálni. Az Afinto kíméli a hasznos élő szervezeteket, az integrált 
védkezésbe kiválóan beilleszthető. Az OILB besorolás alapján kíméli a poszméheket, ragadozó atkákat, parazitoid darazsakat.

Kiváló hatékonyság több mint 40 levéltetű faj ellen.

Az Afinto felhasználása 
kisebb kockázatot jelent, a 
hasznos élőszervezetekre

Egyedi 
hatásmechanizmus

Különleges hatóanyagcsalád 
tagja, specifikusan  

a szívókártevőkre kifejtett hatással.

Egyszerre hat a kártevők 
idegrendszerére, illetve gátolja  

a kártevők kiválasztását  
(nyál és vese).Egyedi hatásmechanizmusa miatt más készít-

ményekre ellenálló levéltetvek ellen is hatásos. 
Az Afinto a rezisztencia megelőzésének fontos 
eszköze.

Az Afinto hosszú tartamhatással rendelkezik, a 
kezelés után kb 14 napig védi a növényt, az új 
növedékeken és rejtett helyen megjelenő levél-
tetvek ellen is hatékony.Ú
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Széles körű felhasználása:

Almatermésűekben, őszibarackban, meggyben, cseresznyében, szilvában sárgatálas előrejelzésre alapozva az első egyedek betelepülésekor, 
de még a tömeges felszaporodás előtt kell elvégezni. Hosszú hatástartama több mint 14 napig meggátolja a levéltetvek felszaporodását. A ki-
juttatást újabb betelepüléskor meg elehet ismételni. Viaszos levéltetvek esetén olajos nyári nedvesítőszer hozzáadása fokozza a hatékonyságot. 
Molyok elleni készítménnyel, mint pl Voliam kombinálható.

Paprikában, paradicsomban, uborkában, sárga és görögdinnyében szintén a levéltetvek betelepülésére kell időzíteni a kezelést. Paprikában egy 
szezonban egy alkalommal, paradicsomban, uborkában két alkalommal, sárga és görögdinnyében három alkalommal használható.
Burgonyában szintén az első levéltetű egyedek megjelenésekor kell védekezni. Burgonyában egy alkalommal használható fel egy szezonban 
az Afinto. Ha a levéltetvek elleni védekezés egybeesik a burgonyabogár elleni védekezéssel az Afinto kombinálható pl. Voliam készítménnyel.

A levéllemezbe 
és csúcs irány
ba is elmozdul 
a ha tóanyag, 
bizo nyos 
mennyi ség ben  
a nem ke zelt  
részekbe is el
jut a bio ki ne ti
kájának  
kö szön hetően.
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Hosszú 
hatáskifejtés

Alacsony hatóanyagtartalma 
ellenére hosszú hatástartam 

jellemzi.

Elmozdulás  
a növényben

Szisztemikus és  
transzlamináris.  

Korlátozottan eljut az  
új levelekbe, és az  

összesodródott levéllemez 
belsejébe is.

Szelektivitás

Kíméletes a hasznos 
élőszervezetkkel. Ezáltal javítja 
a biodiverzitás kialakulásának 

lehetőségét.

Gyors  
hatáskifejtés

A kezelést követően már 
egy órával leáll a táplálkozás, 

mézharmattermelés,  
és a vírusátvitel is.

Kiváló  
hatékonyság

Hatékonyan szabályoz több 
mint 40 levéltetű fajt.  

A más hatóanyagcsoportokra  
is rezisztens levéltetű fajokat  

is elpusztítja.

Egyedi  
hatáskifejtés

A levéltetvek  
életfolyamataiba több helyen 

is beavatkozik. Hatással van az 
idegrendszerükre, és a kiválasz-

tást végző szerveket  
is blokkolja. 

Rugalmas  
megoldás

Magas hatékonyság,  
és hosszú hatástartam.  

Kíméletes a hasznos 
szervezetekre.

Ú
JD

O
N

S
Á

G
O

K

12



Applikáció

www.syngenta.hu
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2.  Olyan anyagokat választ ki, amelyek gátolják a gombakórokozó fejlődését és szaporodását.
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A Force 1,5 G gázhatású készítmény, a rovarok a bőrszövetükön és az 
idegvégződésükön keresztül veszik fel a szert, ezt követően táplálko-
zásukat befejezik, majd elpusztulnak. A készítmény nem szívódik fel a 
növénybe, a rovarokat nem a kezelt növények fogyasztásán keresztül 
pusztítja el. A Force 1,5 G a különböző növények magvaival, vagy gyö-
kereivel érintkezve nem fitotoxikus, a csírázást, a gyökérnövekedést 
nem befolyásolja. A Force 1,5 G a szántóföldi és kertészeti növények 
széles körében használható.

A talajlakó kártevők ellen

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

hatóanyag tartalom 15 g/kg teflutrin

forgalmi kategória III.

dózis,
kijuttatási időpont

engedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

7,5-10 g/m2
csemetekertben: 15-20 kg/ha

É.V.I.
előírás szerinti felhasználás 
esetén nem szükséges

kiszerelés 0,5 kg, 5 kg, 20 kg

almatermésűek, csonthéja-
sok, bogyós gyümölcsűek, 
szőlő, csemetekert

Drótféreg

Cserebogár pajorok 

szer típusa rovarölő szer

kártevő talajlakó kártevők

TULAJDONSÁGOK:

A FORCE 1,5 G FELHASZNÁLÁSÁVAL 
KAPCSOLATBAN MINDIG OLVASSA EL AZ 
ADOTT NÖVÉNYKULTÚRÁRA VONATKOZÓ 
TECHNOLÓGIAI JAVASLATOT A MEGFELELŐ 
HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN.

Cserebogár pajor
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A Dual Gold felhasználása preemergensen vetés illetve ültetés után 
kelés előtt javasolt. Kiváló hatékonyságot mutat kakaslábfűvel, illetve 
különböző muharfajokkal szemben. Több kertészeti kultúrában is fel-
használható készítmény.

Még a gyomok kelése előtt

hatóanyag tartalom 960 g/l S metolaklór

forgalmi kategória III.

dózis,
kijuttatási időpont 1,4-1,6 l/ha

kiszerelés 1 l, 5 l

Kakaslábfű

Csillagpázsit

szer típusa gyomirtó szer

gyomnövény magról kelő egyszikű gyomok

TULAJDONSÁGOK: Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

HATÁSA MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ 
BEMOSÓCSAPADÉK ÉS APRÓMORZSÁS 
TALAJFELSZÍN MEGLÉTEKOR 
A LEGKIEMELKEDŐBB.

engedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

almatermésűek, csonthéja-
sok, bogyós gyümölcsűek, 
szőlő, csemetekert, nem 
termő ültetvényben

É.V.I.
előírás szerinti felhasználás 
esetén nem szükséges
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A Medallon Prémium egy glifozát hatóanyag tartalmú totális herbicid. 
Hatása nem szelektív, minden klorofilt tartalmazó zöld növényi részbe 
beszívódik és innen szállítódik a gyökér irányába. Az egynyári és évelő 
egy- és kétszikű gyomnövények széles köre ellen hatékony. Magról 
kelő kétszikűek esetében azok 4-8 leveles fenológiájában, magról kelő 
egyszikű gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a kezelést elvé-
gezni. Évelő gyomnövények esetében azok intenzív növekedési sza-
kaszában kell a készítményt kijuttatni, hogy a hatóanyag a gyomnö-
vény föld alatti szaporító képleteibe is lejusson. Hatékonysága nappal 
15-25 °C- on magas páratartalom mellett a legjobb.

A totális

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

hatóanyag tartalom 360 g/l glifozát

forgalmi kategória III., II.

dózis,
kijuttatási időpont 2- 6 l/ha

kiszerelés 1l, 5 l, 640 l

szer típusa gyomirtó szer

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

Gyomirtó tünet szőlő 
ültetvényben

Mezei acat

AMMÓNIUM-NITRÁT IONNAL PENETRÁCIÓJA, 
TRANSZLOKÁCIÓJA JAVÍTHATÓ.

TULAJDONSÁGOK:

É.V.I.
előírás szerinti felhasználás 
esetén nem szükséges
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* A Leopard 5 EC az Adama bejegyzett védjegye.

A szelektív egyszikű irtókra jellemző, hogy viszonylag lassú a teljes 
hatáskifejtéshez szükséges idejük, így ehhez a Leopard 5EC*-nek mi-
nimum 10-14 napra van szüksége. A védekezés idejét szintén az adott 
célgyom határozza meg. A magról kelő egyszikűek ellen 1-3 leveles 
állapotban, az évelőek 10-30 cm-es fejlettségekor érthetünk el jó ha-
tékonyságot.  Az évelő gyomok elleni védekezést módszeresen el kell 
végezni, előfordulhat egy évben több kezelés is szükségessé vállhat.

A javasolt dózis néhány gyom kultúra esetén 
magról kelő egyszikűek 0,7-1,0 l/ha 
magról kelő fenyércirok 0,8 l/ha 
rizómáról hajtó fenyércirok 1,0-1,2 l/ha 
tarackbúza 2,0-2,5 l/ha 
csillagpázsit 3,0-3,5 l/ha

Az egyszikűirtó

5% quizalafop P etil

III.

0,7 -3,5 l/ha

almatermésűek

5 liter

gyomirtó szer

magról kelő és évelő 
egyszikű gyomok

Fenyércirok

Csillagpázsit

A LEGJOBB HATÁS ELÉRÉSÉHEZ CÉLSZERŰ 
AZ ENGEDÉLYEZETT MAGASABB DÓZISOK 
HASZNÁLATA, TOVÁBBI HATÁSFOKOZÁS 
CÉLJÁRA A PERMETLÉHEZ ADAGOLHATÓ 
NEM IONOS TAPADÓSZER IS.

TULAJDONSÁGOK: Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

hatóanyag tartalom

forgalmi kategória

dózis,
kijuttatási időpont

kiszerelés

szer típusa

gyomnövény

engedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

É.V.I.
előírás szerinti felhasználás 
esetén nem szükséges

Tarackbúza
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Az Amistar Top széles spektrumú kiváló hatékonyságú és rugalmasan 
felhasználható gombaölő szer. A benne lévő difenokonazol tapasztala-
taink szerint a levélfoltosságokkal szemben az egyik leghatékonyabb 
hatóanyag, ezért tovább erősíti az azoxistrobin kedvező hatását. 

Széles hatáskifejtés

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa gombaölő szer

hatóanyag tartalom
200 g/l azoxistrobin 
125 g/l difenokonazol

forgalmi kategória II.

kártevő
lisztharmat, gnomóniás betegség, 
mikoszferellás levélfoltosság

dózis,
kijuttatási időpont 1 l/ha

É.V.I. 3 nap

kiszerelés 1 liter
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TULAJDONSÁGOK:

HASZNÁLATAKOR EGYES NEDVESÍTŐSZER-
EK  ÉS LOMBTRÁGYÁK HASZNÁLATA NEM 
AJÁNLOTT! 

szamócaengedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Szamóca gnomóniás
levélfoltosság

Szamóca 
lisztharmat



A Cidely Top egy két felszívódó hatóanyagot tartalmazó komplex 
készítmény. A benne található ciflufenamid egy a lisztharmatok ellen  
kiemelkedő hatóanyag, amit az egyik legszélesebb spektrumú triazol 
típusú hatóanyag a difenokonazol egészít ki. 

Érdemes kipróbálni
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Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa gombaölő szer

hatóanyag tartalom 125g/l difenokonazol 
15 g/l ciflufenamid

forgalmi kategória II.

dózis,
kijuttatási időpont 1 l/ha (hajtatás)

É.V.I. 3 nap

kiszerelés 1 liter

TULAJDONSÁGOK:

A CIDELY TOP UNIVERZÁLIS KÉSZÍTMÉNY,
AMIT RUGALMASAN FELHASZNÁLHATUNK A 
TERMÉSÉRÉS IDEJÉN IS.

szamócaengedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Levélfoltosság
szamóca levélen

kártevő
lisztharmat, mikoszferella, 
antraknózis

Szamóca lisztharmat



A Chorus szisztemikus készítmény (2 óra alatt felszívódik) és belül-
ről véd, kuratív hatással rendelkezik. Egyedülálló tulajdonsága, hogy 
alacsony hőmérsékleten is hat, még fagypont közeli hőmérsékleten is 
alkalmazható. 

Szürkepenész elleni készítmények alfája

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa gombaölő szer

hatóanyag tartalom 500 g/kg ciprodinil

forgalmi kategória III.

kártevő
szürkepenész, monilia, 
ventúria

dózis,
kijuttatási időpont 0,35-0,9 kg/ha

É.V.I. 3-21 nap kultúrától függően

kiszerelés 1 kg
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TULAJDONSÁGOK:

A SPECIFIKUS SZÜRKEPENÉSZ ELLENI 
KÉSZÍTM ÉNYEK ESETÉN ÉRDEMES ODA-
FIGYELNÜNK A HATÓANYAG HATÁSÁRA A 
FERMENTÁCIÓS FOLYAMATOKRA.

almatermésűek, csonthéja-
sok, bogyós gyümölcsűek, 
szőlő

engedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Szürkepenész 
szőlőfürtön

Alma  ventúriás betegsége

Szamóca 
szürkepenész



Biokémiai tulajdonságai elősegítik a kiváló hatékonyságát. Felhal-
mozódik a viaszrétegben, felszívódik a levélszövetben, és gázoso-
dó fázissal is rendelkezik. A kettős védelem oka az eltérő hatásmód 
és hatáshely. Az egyik hatóanyaga a ciflufenamid egyrészt kötődik 
a levél és a fürt viaszrétegéhez – ezáltal felszíni védelmet biztosít –, 
másrészt a levéllemez szöveteiben is elmozdul. A jól ismert difeno-
konazol a növény szöveteibe felszívódva biztosít megfelelő védelmet.  
A ciflufenamid hatóanyag az amidoxine hatóanyag csoportba tartozik, 
transzlamináris aktivitással rendelkezik. Gátolja a gomba kórokozó 
hausztóriumainak képzését és növekedését, illetve a spóra képzést 
is. Ezáltal nem csak a gomba szaporodását, de a növényi szövetekbe 
történő bejutását is megakadályozza.
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Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa gombaölő szer

hatóanyag tartalom 60 g/l difenokonazol 
30 g/l ciflufenamid

forgalmi kategória III.

kártevő
lisztharmat, feketerothadás, 
orbánc

dózis,
kijuttatási időpont 0,5-0,65 l/ha

É.V.I. 21 nap

kiszerelés 1 liter

TULAJDONSÁGOK:

A fürt védelmére

A DYNALI-NAK KIMAGASLÓ HATÁSA 
VAN A LISZTHARMATON KÍVÜL MÁS 
BETEGSÉGEKRE, MINT PÉLDÁUL 
A FEKETEROTHADÁS, VAGY SZŐLŐORBÁNC

szőlő (bor, csemege)
engedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

 Lisztharmat 
tünete bogyón

Feketerothadás

Kezeletlen  
és kezelt fürt



Az Orondis Ultra csomag egy fizikai csomag, amely a Syngenta új 
peronoszpóra elleni készítményét és egy klasszikusnak számító  
mandipropamid készítményt tartalmaz. A peronoszpóra elleni véde-
kezés kritikus időszakában szükség van olyan hatóanyagokra, amik 
biztosítják a megfelelő védelmet, hiszen, ha a védelem nem megfele-
lő, súlyos károkat tud okozni. A két eltérő hatóanyag felhasználásával 
biztosak lehetünk a védelemben. A korán elkezdett védekezések és 
a komlpex megelőző gondolkodásmód alapköve lehet ez a csomag. 
Mindkét készítmény egyedülálló hatékonyságú peronoszpóra ellen 
amit ez a csomag egyesít magában.

A peronoszpóra „nemezise”

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa gombaölő szer

hatóanyag tartalom Orondis (100 g/l oxatiapiprolin) 
Revus (250 g/l mandipropamid)

forgalmi kategória I.Orondis II. Revus

kártevő peronoszpóra

dózis,
kijuttatási időpont

Orondis 0,2 l/ha
Revus: 0,6 l/ha

É.V.I. 21 nap

kiszerelés 1 liter Orondis* + 3 liter Revus
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TULAJDONSÁGOK:

A BIZTOS HATÁSKIFEJTÉS ÉRDEKÉBEN A 
TÜNETEK MEGJELENÉSE ELŐTT JAVASOL-
JUK KIJUTTATNI. A KÉT KÉSZÍTMÉNY EGYÜTT 
ES ALKALMAZÁSÁVAL A PERONOSZPÓRA 
ELLENI VÉDELEM EGY ÚJ FEJEZETÉT NYIT-
JUK MEG!

szőlő (bor)engedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Peronoszpóra
fiatal fürtön

Peronoszpóra levélen

Peronoszpóra olajfolt 
levélen



Kettős hatásmechanizmusa révén kiváló preventív és kuratív hatással 
rendelkezik. A hatóanyag erősen kötődik a szőlőbogyó viaszrétegéhez, 
ennek köszönhető a hosszú, 10-14 napos tartamhatása. A mandipro-
pamid a foszfolipidek bioszintézisét és a sejtfal képződését gátolja.  
E hatásmódnak köszönhetően megakadályozza a spórák csírázását és 
a gombafonalak növekedését. Ennek eredménye az, hogy a Pergado F 
már azt megakadályozza, hogy a gomba egyáltalán behatoljon a nö-
vénybe, így nem alakul ki gazdasági kár. A szőlőnövény belsejébe jutó 
hatóanyagnak pedig az a szerepe, hogy elpusztítsa a kórokozónak 
azon részeit, melyek már behatoltak a növénybe. A mandipropamid 
képes megállítani a sejt közötti micéliumok növekedését 24-48 órával a 
fertőzés megtörténte után. Az ajánlott dózisban (2-2,5 kg/ha) tökéletes 
fürt és lombvédelmet biztosít. A kombinációs partnerként benne lévő 
folpet miatt a szürkepenész kórokozójának szaporítóképleteit is ritkít-
ja így segít a botritisz fertőzés kialakulásának megakadályozásában.  

A Pergado F különleges tulajdon-
ságainak köszönhetően a per-
metezés után 1 órával már eső- 
álló, amely különösen alkalmas-
sá teszi a peronoszpóra fertőzés 
szempontjából fokozottan veszé-
lyes csapadékos időjárás esetén 
történő használatra.
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Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa gombaölő szer

hatóanyag tartalom 50 g/kg mandipropamid,
400 g/kg folpet

forgalmi kategória I.

kártevő
peronoszpóra, szőlőorbánc, 
szürkepenész

dózis,
kijuttatási időpont 2-2,5 kg/ha

É.V.I. 28 nap

kiszerelés 5 kg

TULAJDONSÁGOK:

A peronoszpóra igazi ellensége

PERGADO F FELHASZNÁLÁSÁT 
ELSŐSORBAN A FÜRT PERONOSZPÓRA 
MEGELŐZÉSÉRE JAVASOLJUK.

szőlőengedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Peronoszpóra 
szőlőfürtön

Szürkepenész fürtön



Egy régóta ismert készítmény a szőlőtermesztők számára. Széleskörű 
hatékonyság jellemző rá, hiszen a peronoszpóra és a korai szürkepe-
nész ellen is hatékonyan használható. Alkalmazását a virágzás utáni 
kezelésekben javasoljuk elsősorban.

Univerzális hatásspektrum

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa gombaölő szer

hatóanyag tartalom 93,5 g/l azoxistrobin
500 g/l folpet

forgalmi kategória I.

kártevő
peronoszpóra, szürkepenész,
lisztharmat

dózis,
kijuttatási időpont 1,5-2 kg/ha

É.V.I. 30 nap

kiszerelés 1 liter
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TULAJDONSÁGOK:

A QUADRIS MAX JÓL KIEGÉSZÍTI A DY-
NALIT A TECHNOLGIÁBAN, HISZEN VIRÁG-
ZÁS UTÁN ALKALMAZVA RÁERŐSÍTÜNK A 
HATÉKONYSÁGÁRA, ÉS PERONOSZPÓRA ÉS 
SZÜRKEPENÉSZ ELLEN IS VÉDEKEZÜNK.

borszőlőengedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Szürkepenész
szőlőfürtön

Súlyos peronoszpóra 
kártétel szőlőfürtön

Lisztharmat 
szőlőlevélen



Almatermésűekben virágzás időszakában a varasodás ellen az 
egyik legjobb és leghatékonyabb triazol. Rövid időn belül felszívódik  
és a növény szöveteinek belsejében is kifejti védőhatását. Csapa-
dékos időszakban a permetezési fordulókat érdemes rövidebbre  
szabni, hogy biztosítsuk a megfelelő védelmet a teljes időszak során. 
Őszibarack fakadását követően a fiatal zöld részek tafrina elleni védel-
mére legalább két kezelésre van szükség. Az elsőt akkor végezzük, 
amikor a csúcsrügy 1–1,5 cm-re kizöldült, a másodikat 8 nappal ké-
sőbb. Ez a két, feltétlenül szükséges kezelés a gyümölcs biztonságát 
szolgálva 2 hetes védelmet ad a legkritikusabb periódusban. Ha ezután  
is vannak lehűlések, akkor tovább kell folytatnunk az intenzív védeke-
zéseket. Ha az időjárás kiegyenlített, melegebb, és nem tapasztaltunk 
megjelenő tüneteket a fiatal leveleken, a továbbiakban kontakt szerrel 
folytathatjuk.
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Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa gombaölő szer

hatóanyag tartalom 250 g/l difenokonazol

forgalmi kategória III.

kártevő
varasodás, lisztharmat, 
tafrina, körterozsda, 
levéllikasztó betegség

dózis,
kijuttatási időpont 2-2,5 kg/ha

É.V.I. 14 nap

kiszerelés 100 ml, 1 liter

TULAJDONSÁGOK:

A technológia alapköve

AZ EGYOLDALÚ HATÓANYAG-HASZNÁLAT 
GYORSAN ELLENÁLLÓ KÓROKOZÓK 
FELSZAPORODÁSÁHOZ VEZET. ROTÁLJUK A 
SZEREKET ÉS A HATÁSMECHANIZMUSOKAT, 
HOGY OLYAN KÉSZÍTM ÉNYEK, MINT A SCORE 
NE VESZÍTSENEK HATÉKONYSÁGUKBÓL

alma, körte, őszibarackengedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Tafrina őszibarack 
levélen

Alma varasodás

Lisztharmat őszibarackon



A szőlő fürtzáródását megelőző időszakban, amikor intenzív a növe-
kedés, szükség lehet olyan készítményre, ami a növény felületén, és 
a szöveteiben is hat, még a tünetek kialakulása előtt. A készítményt 
ilyenkor még el tudjuk juttatni olyan helyekre, ahova a bogyók össze-
záródása után már nem. Így megfelelő fürthigiéniát biztosíthatunk az 
elkövetkezendő időszakban.
A csonthéjasokat támadó monilia, ha az időjárás kedvező, gyors és 
hatékony pusztítást végez. Ellene a a megelőző hatékony védekezé-
sek létfontosságúak. A kritikus időszak, a virágzás időszaka, de ké-
sőbbi a termésérés időszakában is fontos a védekezés. A mechanikai
sérülések, jégverés, gyümölcskárosító rovarok kártétele mind elősegí-
tik a betegség terjedését.
 A Switch rövid élelmezés egészségügyi várakozási ideje miatt, a szü-
rethez közel is alkalmazható. A tárolásnak és a gyümölcsök eltartható-
ságának jelentősége folyamatosan nő. 

Az apadási veszteség, és 
egyéb élettani károsodások 
mellett a gomba kórokozók 
okozta betegségek is jelentő- 
sen csökkentik az alma el-
tarthatóságát, tárolhatóságát. 
A tárolás során kialakuló be-
tegségekben számtalan faj 
játszhat szerepet (monília, 
penicillium, szürkepenészes), 
melyek ellen kiváló megoltás 
a Switch.

A penészek ellensége

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa gombaölő szer

hatóanyag tartalom 375 g/kg ciprodinil
250 g/kg fludioxonil

forgalmi kategória II.

kártevő
szürkepenész, monília, 
tárolási betegségek

dózis,
kijuttatási időpont

0,4-1 kg/ha kultúrától és 
technológiától függően

É.V.I. 3-14 nap kultúrától függően

kiszerelés 1 kg
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TULAJDONSÁGOK:

A SWITCH EREJE A KÉT HATÓANYAGÁBAN 
REJLIK, A FLUDIOXONIL KIVÁLÓ KONTAKT 
HATÓANYAG MÍG A CIPRODINIL FELSZÍVÓD-
VA LÁTJA EL A VÉDELMI FELADATOKAT.

almatermésűek, csonthéja-
sok, bogyós gyümölcsűek, 
szőlő, bodza

engedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Őszibarack monilia

Tárolási betegségek



A Taegro egy ökológiai gazdálkodásban is felhasználható biológiai 
gombaölőszer. Hatását három módon fejti ki, a növény felszínén fel-
szaporodva gátolja a kórokozó behatolását, másodsorban olyan anya-
gokat  termel, amik gátolják a gombák tovább fejlődését, harmadsor-
ban a növény  ellenálló képességét belülről erősíti. 
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Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa gombaölő szer

hatóanyag tartalom 130 g/kg Bacillus 
amyloliquefaciens FZB24

forgalmi kategória II.

kártevő szürkepenész, lisztharmat

dózis,
kijuttatási időpont 0,185-0,370 kg/ha

É.V.I. 1 nap

kiszerelés 370 g

TULAJDONSÁGOK:

A pionír

KIJUTTATÁSA MEGELŐZŐ JELLEGGEL JA-
VASOLT. A LEGTÖBB FORGALOMBAN LÉVŐ 
KÉSZÍTMÉNNYEL KEVERHETŐ, DE BAKTÉRIUM 
LÉVÉN AZ UV RA ÉRZÉKENY EZÉRT ÉRDEMES 
AZ UV SZEGÉNY IDŐBEN KIJUTTATNI.

szőlőengedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Szürkepenész 
fürtön

Lisztharmat tünete 
szőlőfürtön

Szürkepenész
szőlőfürtön



Az elemi kén jelentősége nem csak a lisztharmat elleni hatékonyságá-
ban, hanem az általános növényi higiénia fenntartásában és a felszívó-
dó készítményeket kiegészítő erősségében van. A formuláció jelentősége 
ilyen alapvető hatóanyag esetében, mint a kén, létfontosságú a fitotoxici-
tás és a megfelelő hatékonyság érdekében. A túl nagy szemcseméret 
nem tud megfelelő fedettséget biztosítani. A kis szemcseméret ese-
tén fennáll a veszélye, hogy perzseléses tüneteket tapasztalhatunk.  
A ThiovitJet ezeket a szemcseméretből adódó hátrányokat küszöböli 
ki, hiszen egyedülálló formulációjának köszönhetően kiváló fedettsé-
get és hatékonyságot biztosít.

Az elemi kén

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa gombaölő szer

hatóanyag tartalom 800 g/kg kén

forgalmi kategória III.

kártevő lisztharmat

dózis,
kijuttatási időpont 3-8 kg/ha

kiszerelés 1 kg, 20 kg
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TULAJDONSÁGOK:

KORAI IDŐSZAKBAN AZ ATKÁKRA IS 
HATÁSA VAN

almatermésűek, csonthéja-
sok, bogyós gyümölcsűek, 
szőlő

engedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Súlyos lisztharmat tünet 
szőlőfürtön

Lisztharmat tünet 
almalevélen

Lisztharmat tünet 
szőlőlevélen

É.V.I.
előírás szerinti felhasználás 
esetén nem szükséges



A penkonazol a klasszikus triazol típusú hatóanyag. Felszívódik a le-
véllemezbe és a fürtbe is. Korai szezonban is mindenképpen javasol-
juk felszívódó készítmény választását a megfelelő védelem érdekében.  
A rügy belsejében áttelelő lisztharmat ellen csak felszívódó készítmé-
nyekkel tudunk védekezni. A kontakt hatóanyagok ebben az esetben 
nem tudnak megfelelő védelmet biztosítani.
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Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa gombaölő szer

hatóanyag tartalom 100 g/l penkonazol

forgalmi kategória III.

kártevő
lisztharmat, varasodás, 
monilia

dózis,
kijuttatási időpont 0,25-0,5 l/ha

É.V.I. 3-35 nap kultúrától függően

kiszerelés 100 ml, 1 liter

TULAJDONSÁGOK:

Régi ismerős

ÉREDEMES AZ ÚJ HATÓANYAGOKAT NÉHA 
RÉGEBBIEKKEL VÁLTVA HASZNÁLNI, A 
REZISZTENCIATÖRÉS ÉRDEKÉBEN. A LISZ-
THARMAT ELLENI VÉDEKEZÉST KORÁN KELL 
KEZDENI, EZÉRT JAVASOLJUK MÁR AZ ELSŐ 
PERMETEZÉSEKBE IS BETENNI.

almatermésűek, csonthéja-
sok, bogyós gyümölcsűek, 
szőlő

engedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Súlyos lisztharmat 
tünet almalevélen

Szilva monilia

Meggy monilia





ROVARÖLŐ
SZEREK
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Az új Afinto* nevű készítmény egy speciális levéltetű irtó készítmény. 
Hatóanyaga a flonikamid egy felszívódó, csúcs irányban áramló ve-
gyület, mely gyomorméregként és kontakt méregként is kifejti hatását. 
A tetvek táplálkozását gátolja minden fejlődési alakban. A táplálkozás-
gátlás néhány órán belül megtörténik, a teljes pusztuláshoz azonban 
ezt követően néhány nap szükséges. 

A levéltetvek vége

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa rovarölő szer

hatóanyag tartalom 500 g/kg flonikamid

forgalmi kategória III.

kártevő levéltetvek

dózis,
kijuttatási időpont 0,12-0,14 kg/ha

kiszerelés 140 g
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TULAJDONSÁGOK:

SZŰK BIOLÓGIAI SPEKTRUMÁNAK KÖSZÖN-
HETŐENKÍMÉLI A HASZNOS SZERVEZETEKET!

almatermésűek,  
őszibarack, cseresznye, 
meggy, szilva

engedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

É.V.I.
almatermésűek, szilva 21 
nap, őszibarack, cseresznye, 
meggy 14 nap

Őszibarack
levéltetű

* Az Afinto a ISK Biosciences Europe N.V Teppeki 50WG
   néven bejegyzet készítményének klónja

Őszibarack
levéltetvek

Levéltetű tünet
alma levélen

Fekete cseresznye
levéltetű kártétele



A kezeléseket a kártevő imágóinak feromoncsapdás rajzásmegfigye-
lése alapján a tömeges lárvakeléshez kell igazítani, és ezt követően 
érdemes 7-10 naponként megismételni. Az emamekin-benzoát egy 
felszívódó gyomorméreg, de kijuttatásakor oda kell figyelni a megfe-
lelő fedettségre.

Molyspecialista
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Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa rovarölő szer

hatóanyag tartalom 9,5 g/kg emamektin-benzoát

forgalmi kategória I.

kártevő hernyókártevők

dózis,
kijuttatási időpont 1,25-3 kg/ha

É.V.I. alma, körte 3 nap, szőlő 7 nap

kiszerelés 1 kg

TULAJDONSÁGOK:

A VÉDEKEZÉS IDŐZÍTÉSÉT ELŐREJELZÉSRE 
ALAPOZVA AZ ELSŐ JELENTŐS LEPKE EGYED-
SZÁM ÉSZLELÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 3-5. NAP 
KÖRNYÉKÉN ÉRDEMES ELVÉGEZNI.

alma, körte, szőlőengedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Almamoly

Almailonca 
lárvája

Szőlőmoly lárvája
fürtön



A kezeléseket a kártevő imágóinak feromoncsapdás rajzásmegfigye-
lése alapján a tömeges lárvakeléshez kell igazítani, és ezt követően 
érdemes 7-10 naponként megismételni.  Az emamekin-benzoát egy 
felszívódó gyomorméreg, de kijuttatásakor oda kell figyelni a megfe-
lelő fedettségre.

Gyümölcskultúrákra kifejlesztve

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa rovarölő szer

hatóanyag tartalom 9,5 g/kg emamektin-benzoát

forgalmi kategória I.

kártevő molykártevők

dózis,
kijuttatási időpont 2-2,5 kg/ha

kiszerelés 1 kg
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TULAJDONSÁGOK:

AZ AFFIRM OPTI ŐSZIBARACKBAN EGÉSZEN 
KORAI FÁZISTÓL, A TERMÉS ÉRÉSÉIG 
FELHASZNÁLHATÓ, TEHÁT RUGALMASAN 
TUDJUK ALKALMAZNI AMIKOR  
SZÜKSÉG VAN RÁ.

almafélék, szilva, őszi-
barack, nektarin

engedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

É.V.I. 7 nap

Szilvamoly kártétele

Barackmoly lárva
tavaszi kártétele

Sodrómoly kártétele



A Judo két hatóanyaga révén komplex védelmet biztosít a kártevők 
ellen. A készítményben a lambda-cihalotrin széles spektrumú kontakt 
taglózó hatását a könnyen és gyorsan felszívódó pirimikarb egészíti ki, 
így gátolva a tetvek táplálkozását.

Levéltetvek ellen egy kis plusz
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Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa rovarölő szer

hatóanyag tartalom 5g/l lambda cihalotrin 
100 g/l pirimikarb

forgalmi kategória II.

kártevő
levéltetvek, molyok, 
cseresznyelégy

dózis,
kijuttatási időpont 1-1,2 l/ha

É.V.I. 7-10 nap

kiszerelés 1 l, 5 l

TULAJDONSÁGOK:

KIJUTTATÁSAKOR KÜLÖNÖS FIGYELMET KELL FORDÍTA-
NUNK A HASZNOS BEPORZÓ SZERVEZETEK JELENLÉTÉRE, 
HISZEN A PIRETROID HATÓANYAGOK „NEM VÁLOGATNAK ”.  
VIRÁGZÓ KULTÚRÁBAN, VAGY VIRÁGZÓ GYOMNÖVÉNYEK 
ESETÉN KIZÁRÓLAG MÉHKÍMÉLŐ TECHNOLÓGIÁVAL 
JUTTATHATÓ KI!

almafélék, csonthéjasokengedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Almamoly

Cseresznyelégy

Hamvaszöld szilva 
levéltetű

Levélpirosító levéltetű
által okozott tünet 
almában



A Karate Zeon formulációja speciálisan kapszulázott. Az átlagos 
piretroidokhoz hasonlítva a hatóanyag hatáskifejtése elnyújtottabb, 
mivel feltáródása szakaszos. A kezeléseket a kártevők betelepedése 
idején kell megkezdeni, ami sárgatállal, vagy sárga lapcsapdákkal elő-
re jelezhető.

A piretroidok „harcművésze”

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa rovarölő szer

hatóanyag tartalom 50 g/l lambda-cihalotrin

forgalmi kategória III.

kártevő
tetvek, molyok, cseresznye-
légy, foltosszárnyú muslica, 
bogarak, amerikai szőlőkabóca

dózis,
kijuttatási időpont 0,15-0,3 l/ha

kiszerelés 250 ml, 1 l
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TULAJDONSÁGOK:

A KARATE ZEON FORMULÁCIÓJA 
SPECIÁLISAN KAPSZULÁZOTT. 
AZ ÁTLAGOS PIRETROIDOKHOZ 
HASONLÍTVA A HATÓANYAG 
HATÁSKIFEJTÉSE ELNYÚJTOTTABB, MIVEL 
FELTÁRÓDÁSA SZAKASZOS. 

almatermésűek, 
csonthéjasok, bogyós 
gyümölcsűek, szőlő, bodza

engedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

É.V.I. 3-14 nap kultúrától függően

Cseresznyelégy
lárva

Tarka szőlőmoly

Hamvas 
szilvatetű



A Monospel hatóanyaga a tau-fluvalinát egy 2. típusú piretroid készítmény 
Azt jelenti, hogy a hatásmechanizmusa hasonló a klasszikus pirteroidokhoz, 
de különleges tulajdonsága, hogy a hasznos élő szervezeteket, mint például a 
méheket nem károsítja. Így a felhasználása flexibilisebb mint a többi piretroidé, 
de más készítménnyel történő keverése esetén mindenképpen olvassuk el a 
technológiai ajánlást.
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Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

kiszerelés 1 l

TULAJDONSÁGOK:

A MONOSPEL ALKALMAZÁSA SORÁN 
A MOLYKÁRTEVŐKET ÉS A FITOPLAZMA 
TERJESZTÉSÉÉRT FELELŐS KABÓCÁKAT 
IS TUDJUK KEZELNI EGY KÉSZÍTMÉNY 
ALKALMAZÁSÁVAL.

szőlő, almaengedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Virágzás alatti védelem

hatóanyag tartalom 240 g/l tau-fluvalinát

forgalmi kategória II.

dózis,
kijuttatási időpont

0,2-0,3 l/ha

É.V.I. 21 nap

kártevő szőlőmolyok, kabócák, tetvek

szer típusa rovarölő szer

Szőlőmoly

Kabócalárva
levélen

Aknázómoly
almalevélen
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Felszívódó hatóanyaga a célszervezetekre kontakt és gyomormé-
regként is hat, bennük először bénulást okoz, amely rövid időn belül  
táplálkozás gátláshoz, majd pár napon belül pusztuláshoz vezet.  
Kijuttatását a legjobb hatékonyság érdekében a fiatal lárvák ellen aján-
lott időzíteni rajzásmegfigyelésre alapozva.

Klasszikus készítmény a molyok ellen,
                                                     a Syngenta portfólióban

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa rovarölő szer

hatóanyag tartalom 200 g/l klorantraniliprol

forgalmi kategória II.

kártevő molykártevők

dózis,
kijuttatási időpont 0,125-0,2 l/ha

É.V.I. szőlő 30 nap, almafélék 14 nap

kiszerelés 200 ml, 1 liter

TULAJDONSÁGOK:

A KÉSZÍTMÉNY HATÓANYAGA NEM MOZDUL EL 
JELENTŐSEN A FELSZÍVÓDÁST KÖVETŐEN, ÍGY 
A PERMETEZÉSTECHNIKA ÉS A JÓ PERMETLÉ 
FEDETT SÉG FONTOS, HOGY A HATÓANYAG 
TALÁLKOZZON A KÁROSÍTÓVAL.

almafélék, szőlőengedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Az almamoly
tipikus tünete

gyümölcsön

Aknázómoly
kártétele levélen

Szőlőmoly
lárvák

Almamoly

Szőlőmoly
tojások



A Vertimec Pro a rovarok és atkák idegi működését blokkolja, így  
minden mozgó alakot képes elpusztítani.
Szőlőben már a tél során érdemes elvégezni az áttelelő rügyek vizsgálatát, 
hogy előzetesen felmérjük a fertőzöttség mértékét és célzottan el tud-
juk végezni a megfelelő növényvédő szeres védekezést. 
A leghatékonyabb védekezési időpont a telelésből előjövő mozgó ala-
kok észlelésekor, gyapjas állapotot követően az első kislevelek megje-
lenésekor van. A vegetációs időszakban, nyár végén a szőlő-gubacsat-
ka képez a levél színén kidomborodást, a fonáki oldalon szöszösödést. 
Ellenük a felszaporodás kezdetén, a gubacsok leveleken való megje-
lenésekor célszerű permetezni.

A hatékony atkaölő

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

szer típusa atka- és rovarölő szer

hatóanyag tartalom 18 g/l abamektin

forgalmi kategória II.

kártevő
piros gyümölcsfa-takácsatka, 
közönséges takácsatka, 
levélatka, levélbolhák

dózis,
kijuttatási időpont

0,75-1,2 l/ha kultúrától 
függően

kiszerelés 250 ml, 1 l

TULAJDONSÁGOK:

KIJUTTATÁS OPTIMÁLIS KÖRÜLMÉNYEI:  PH: 
5-6, GOMBAÖLŐVEL, KÜLÖNÖSEN KÉNNEL 
TÖRTÉNŐ KEVERÉSE NEM AJÁNLOTT,  
UV ÉRZÉKENY EZÉRT CÉLSZERŰ KORA 
ESTI ÓRÁKBAN KIJUTTATNI. MELEG-
KÖDGENERÁTORRAL VALÓ KIJUTTATÁSA 
HATÉKONYSÁG VESZTÉSSEL JÁR.

kajszi, szilva, szőlőengedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Takácsatka

Szőlő 
gubacsatka 

A szilva levélbolha a csonthé-
jasok európai sárgulás fito–
plazmájának vektora. A beteg-
ség terjedése csak a vektor 
visszaszorításával gátolható 
meg. Ellen kiváló megoldást a 
Vertimec Pro használata, ami 
hatással van más egyéb a szil-
vában megjelenő kártevőkre, 
mint például a szilva-takácsat-
kára vagy a piros gyümölcs-
fa-takácsatkára. 

É.V.I. 28 nap, szamóca 3 nap
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TECHNOLÓGIAI
AJÁNLATOK
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PERMETEZÉS
TECHNIKA
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A legjobb termék is csak annyira jó, mint a kijuttatás minősége

A szőlő permetezés 5 alapeleme

A jól megválasztott szer
A megfelelő hatékonyság alapfeltétele. A jó minőségű termék jelentős mértékben befolyásolja a 
biológiai hatékonyságot. A szer megválasztásának a konkrét igényhez kell igazodnia. Ha a kitett-
ség és az időjárás igénye szerint felszívódó és gyógyító hatású szerre lenne szükség, akkor kocká-
zatos az olcsóbb kontakt terméket választani. A Syngenta készítményei garantáltan a legfejlettebb 
technológiával előállított, a jelen kor termelői igényeinek megfelelő készítmények.

A pontosság
A növényvédő szereket mindig a címkén, illetve az engedélyokiratban megadott dózisban hasz-
náljuk. Ha követjük az előírásokat a kívánt hatékonyság sem marad el. Ha nagyobb dózist 
juttatunk ki, az lehet felesleges pénzkidobás, de mindemellett olyan nem kívánatos tüneteket 
tapasztalhatunk, amik hatással lehetnek a termék minőségére. Szereink változatlanul akkor fej-
tik ki maximális hatékonyságukat, ha az adagolás korrekt. Az ajánlott dózison változtatni nem 
javasolt.

A védekezés időzítése
Az időzítés létfontosságú a korábban említett megfelelő hatékonyság érdekében. A megelőzés 
mindig a lehető leghatékonyabb technológia. Ha ismerjük a készítményt, ismerjük a kezelni 
kívánt célszervezetet, akkor megfelelő időzítéssel tökéletes hatékonyságot érhetünk el. Ha a 
védekezés megkésik, már legtöbbször nehezen vagy alig hárítható kártétel alakul ki. Különösen 
vonatkozik ez a lisztharmat, a pero noszpóra vagy a szőlőmolyok elleni védelemre.

A permetezőgép munkaminősége, a permetezőgép megfelelő beállítása
Ha egy probléma megoldásához megfelelő szert választottunk, pontosan dozíroztunk, a keze-
lést az optimális időben végeztük el, de a permetezőgép rosszul beállított, a kezelés hatékony-
sága elmaradhat a kívánttól. A megfelelően beállított, jó műszaki állapotú, megfelelően karban-
tartott permetezőgép majdnem annyira számít, mint egy jó készítmény.

Fuvóka választás
Permetezéstechnikai szempontból minden olyan csepp, ami nem a célfelületre, vagy a célszer-
vezetre kerül:
•  A védekezés szempontjából lényegtelen.
•  Kedvezőtlen környezeti hatásai lehetnek.
•  Gazdasági veszteség.
A fuvóka választásnál törekedjünk arra, hogy olyan fuvókatípust alkalmazzunk amely a célnak 
legmegfelelőbb cseppméretet, és ezáltal borítottságot biztosítja.

Célunk a maximális
hatékonyság

A növényvédő szerek az engedélye-
zett dózisban hatékonyak, de csak 
akkor nyúj   tanak kellő biológiai hatást, 
ha az ehhez szükséges ható-
anyag-mennyiség a perme tezőgép és 
a jó szórástechnika közvetítésével a 
megfelelő borítással eljut a célfelület-
re. A védekezés eredményessége 
szempontjából éppen ezért meghatá-
rozó jelentőségű a hatóanyagok célba 
jutásának, vagyis a permetezés 
technikának a szerepe. Ezeknek a 
meggondolásoknak a figyelembevé-
telével a továbbiakban szeretnénk 
részben rávilágítani a szórástechnika 
jelentő ségére és néhány egy szerű 
gyakorlati tanáccsal segítséget 
nyújtani a perme tezőgépek kalibrálá-
sához. Célunk a jó alkalmazástechni-
ka kialakításának tá mo   gatásával 
szereink hatékonyságának fokozása, 
hogy a szőlőültetvények védelme 
valóban kifogástalan legyen.

GYAKORLATI TANÁCSOK A BIZTONSÁGOS NÖVÉNYVÉDŐ SZER HASZNÁLATHOZ
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A gyorsteszt elvégzése
a védekezési szezon előtt különösen indo
kolt.

A mérés lépései:
•  Töltsük fel a tartályt vízzel, illesszünk gumicsöveket a szórófe-

jekre, indítsuk be a szivattyút a ventilátor nélkül.
•  A motor fordulatszáma a sebesség mé réskori érték legyen. A 

szórófejekből távozó vizet egyen ként 30 másodpercig fogjuk fel 
egy 2 literes mérőedénybe és a skálán olvassuk le a vízmennyi-
séget, majd jegyezzük fel. Ezt a lépést végezzük el minden szó-
rófejnél. Egyszerre két mérőedényt is tarthatunk a szórófejek alá.

•  A lészállítás akkor egyenletes, ha az eltérés az egyes szórófejek 
között nem több 10%-nál. Amelyiknél kisebb, ott szórófejet kell 
tisztítani. Ha több, ellenőrizni kell a lapkanyílást és ha kikopott, 
ki kell cserélni.

A permetezőgép gyorstesztje:

A gyorsteszt azért lényeges, hogy pontosan megmérjük az ösz-
szes szórófejen egy perc alatt szállított lémennyiséget, a ventilá-
tor egyidejű járatásával. Ez a teszt álló helyzetben szimulálja a 
haladás közbeni működést.

A permetezőgép haladási sebességének meghatározása:

1.  Állítsuk a permetezőgépet sík helyre, közel a vízvétel helyéhez.
2.  Töltsük tele a tartályt vízzel, majd az erőgéppel rázogassuk 

meg a gépet, hogy az esetleges légzsákok is vízzel telítődjenek.

3.  Indítsuk be a szivattyút, és járassuk a gépet egy percig, hogy 
az egész rendszeren egyenletes legyen a nyomás és a lészállí-
tás. Ezután az apadást csordultig pótoljuk a tartályba.

4.  Ezt követően járassuk a gépet olyan fordulatszámon, ahogy az 
ültetvényben dolgozni szokott, indítsuk be a ventilátort, majd 
egy percre – amit stopperórával, mobiltelefonnal vagy másod-
percet mutató órával mérhetünk – nyissuk meg a permetcsa-
pot, amit pontosan egy perc elteltével zárjunk le.

5.  A gépet állítsuk le.
6.  Végül az apadást egy 10 literes vödörrel és 1-2 literes, 1 deci-

literes osztással ellátott mérőeszközzel ismét csordultig mérjük 
vissza a tartályba. Ha ezt megszorozzuk az 1 hektár permete-
zéséhez szükséges idővel, akkor pontosan megkapjuk az 
1 hektárra jutó valós lémennyiséget.
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Fuvóka választás, cseppméret, elsodródás

Ha ültetvénypermetezésről van szó, akkor az elsodródás 
problémájára való színűleg sokan legyintenek, gondolván, 
hogy a lehulló cseppek így is úgy is a kultúrnövényen lan
dolnak zömében.

Ugyanakkor fontos tudnunk, hogy a túl apró cseppek nagyon 
könnyűek, ezáltal egyáltalán nem biztos, hogy azok minden eset-
ben az általunk kívánt célfelületen landolnak, eljutásuk a lombozat 
belsejébe bizonytalan.

Hiába számoljuk ki a megfelelő lémennyi séget egy adott terü-
letre, ha azt a lé mennyiséget nem ténylegesen az általunk kikal-
kulált területre juttatjuk ki.

A kis cseppek (150 mikronnál kisebbek) könnyűek, kicsi a moz-
gási energiájuk, könnyen elsodródnak. A permetlécseppek csak 
akkor teljesítik feladatukat, ha ütköznek a célfelülettel. Viszont a 
távolság a fuvó kától a célfelületig relatíve nagy. A légáram hatását 
gyorsan elveszítik, és gyorsan elkezdenek lebegni. A lebegés pe-
dig általában kedvezőtlen jelenség, sok környezeti tényező – amit 
nem tudunk befolyásolni – van rá hatással. A megfelelő fedett-
séghez szük ség van az apróbb cseppekre, viszont az elsodródás 
problémáját figyelembe véve kompromisszumot kell kötnünk.

A fuvóka választásnál szem előtt kel tartanunk, hogy milyen állo-
mányt permetezünk (milyen művelésmód, mekkora növény-
sűrűség, növénymagasság), illetve hogy mi a kezelés célja (kon-
takt fungicid vagy felszívódó fungicid, stb.). Egy kontakt 
készítménynél szükségünk van a tökéletes borítottságra, hogy a 
készítmény kedvező tulajdonságait kiaknázzuk, míg egy felszívó-

dó készítmény esetében ez a borítottság inkább a megfelelő 
hatóanyag mennyiség kijuttatása érdekében szük séges. Az el-
sodródás elkerülése érdekében alkalmazzunk olyan fuvókát, ame-
lyek nagyobb cseppeket képeznek.

A légbeszívásos fuvókák előnye a hagyományos fuvókákhoz ké-
pest az, hogy légzárványokba zárják a kisebb cseppeket, ezáltal 
nagyobb cseppet képezve, és ezek a célfelületre érve „felrob-
bannak” eloszlatva a kisebb cseppeket a felületen. Az így kép-
zett cseppek nagyobbak, jobb a mozgási energiájuk. Jobban 
irányíthatók, és a csepp garantáltan oda kerül ahova mi szeret-
nénk. Nem a szomszédos sorokra vagy a sorközökbe. Tehát a 
permetlé „hasznosulása” is jóval jobb lesz, hiszen egységnyi fe-
lületre több hatóanyag kerül. Ez azt jelenti, hogy egy általunk ki-
számolt hatóanyagmennyiségből sokkal nagyobb mennyiség 
tudja kifejteni kedvező hatékonyságát.
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GYAKORLATI TANÁCSOK A BIZTONSÁGOS NÖVÉNYVÉDŐ SZER HASZNÁLATHOZ

Minden csepp, ami nem a célfelületre jut,
veszteség!

Hogyan csökkentsük a káros elsodródást?
•  Nyomás állítás
•  Fuvóka típus és méret választás
•  Helyes haladási sebesség megválasztása



A szóráskép ellenőrzése a lombon

Ez a vizsgálati módszer az egész permetezés technika 
próbája. Ez dönti el, hogy egy adott ültetvényhez jól vane 
megválasztva:

• a haladási sebesség,
• a szórófejek lészállítása,
• a hektáronkénti lémennyiség,
•  a levegő, illetve a permet iránya és vane elsodródás.

Bár erre több lehetőség van, de a legegyszerűbb, leggyorsabb és 
kitűnően használható módszer a vízérzékeny lapkák használata. 
Ezek kis sárga színű papírlapok, amelyekre ha vízcsepp kerül, ott 
azonnal megkékülnek. A lapkákat a permetezés előtt tűzőgéppel, 
vagy ruhacsipesszel egyenletesen kell felhelyezni, a tőkék külső 
és belső részére, az alsó, középső, felső szinten lévő egy-egy 
levél színére illetve fonákára.
Az elsodródás figyelemmel kísérésére szöggel szúrjunk le 2-2 
lapkát a két szomszédos sorban a föld felszínére. Ezután a vizs-
gálat helyétől 8-10 méterre indítsuk a permetezést a szokásos 
fordulatszámmal és sebességgel. Ha túlhaladtunk 8-10 méterrel, 
álljunk le, menjünk vissza és vizsgáljuk meg a vízérzékeny papírcsí-
kokat.

A lapkák tökéletesen mutatják a permetezés eredményét, a fe-
dettséget. Ahol túladagolás van – a papír színe teljesen bekékül 
– a cseppek összefolynak, lecseppennek. Itt az értékes permetlé 
nem ott működik, ahova szántuk. Hiányos fedettségnél kevés 
apró csepp látható. Itt nem jutott kellő mennyiségű permet a tel-
jes védelemhez. Ha kis kék pontok sűrűn, szinte hálózatosan 
vannak a papírcsíkokon, a borítottság jó. Ilyenkor kerül optimális 
mennyi ségű hatóanyag a védendő felületre.
Az ideális az lenne, ha szinte minden felhelyezett vízérzékeny pa-
pír – a tőkék külső részén, belsejében, az alsó hajtásokon és a 
csúcsán – ezt az optimális képet mutatná. Ha sok papírcsík hiá-
nyos fedettséget vagy túladagolást jelez, akkor a haladási sebes-
ségen, a szóró lapkákon vagy a nyomáson változtatni kell. A 
szomszédos sorközbe helyezett vízérzékeny lapkák képet adnak 
az elsodródás mértékéről.

Itt túl sok permetlé került a 
levélre, ami felveti a lecsurgás 

veszélyét

Ha a vízérzékeny papír ilyen ké
pet mutat, akkor alig jutott per
metezőszer a védendő felületre. 

Az ilyen permetezés biztosan 
nem nyújtja a várt eredményt.

Az optimális szerborítás esetén 
a vízérzékeny papír nagy része 

elkékül, de nem teljesen.
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Növényvédő szerekhez
kapcsolódó főbb
tevékenységek
a gazdasá-
gokban

GYAKORLATI TANÁCSOK A BIZTONSÁGOS NÖVÉNYVÉDŐ SZER HASZNÁLATHOZ
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Mindig legyen elővigyázatos

A növényvédő szereket mindig kellő elővigyázatossággal alkalmazza, használatuk során kerülje az emberi 
egészség veszélyeztetését és a környezet szennyezését.

A kiömlött növényvédő szert mindig azonnal takarítsa fel.

A növény vé dő szerek a nem szak képzett em be rek től, gyermekektől és állatoktól elzárva tartandók.

Olvassa el és értelmezze a termé kek címkéjét

Mindig alaposan olvassa el és értelmezze a növényvédőszerek cím kéjét. Bármilyen felmerülő kér dés esetén, 
kérjen segítséget terü leti képviselőjétől, szaktanács adó jától.

Növényvédő szerek alkalmazásakor mindig tartsa be a helyi rendeletek és törvények előírásait.

Megfelelő személyi higiénia

Növényvédő szerrel történő érintkezés után mindig figyeljen a meg felelő személyi higiéniára.

Növényvédő szerek használata köz ben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Mindig használja a megfelelő egyéni védőeszközöket

A növényvédő szerek felhasználása során viselje a címkén, vagy a helyi rendeletekben előírt egyéni védőeszközt. 
Az eltérő veszélyes ségű növényvédő szerek esetében eltérő védőfelszerelés szükséges.

Növényvédő szerekkel történő érint kezés során viseljen megfe lelő tanúsítvánnyal ellátott védő kesz tyűt.

Gondoskodjon permetező gépé nek rendszeres műszaki felülvizs gálatáról

Permetező és vetőgépének meg felelő működése érdekében gondoskodjon berendezéseinek rend szeres 
műszaki felülvizsgálatáról.
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A növényvédő szerek biztonságos felhasználásának
öt aranyszabálya:



Személyi higiénia
l	Növényvédő szerekkel történő érintke zés után mindig 

alaposan mosson kezet.

l	A szennyezett ruhanemű szállítására min dig legyen 
kéznél vastag mű anyag  zsák.

l Permetezéskor használt ruháit mindig a többi ruhától 
elkülönítve mossa.

l Permetezés után alaposan tisztálkodjon.

l Gumicsizmát, védőkesztyűt és más, többször használa
tos egyéni védő esz közt csak az arra elkülönített területen 
tisztítsa.

l Javasoljuk, hogy a kesztyűket a követ kező módon 
vegye le: csuklóig húzza le az egyik kesztyűt; a mási
kat húzza le az ujjak végéig; fogja meg a kesztyűket 
a belső felületüknél a szabad kezével és segítse le a 
nagyujjával a másik kesztyűt; a kesztyűket mindig a 
belső felületükön fogja meg.

l A növényvédő szerekkel történő érintkezés esetére ki
fejlesztett egészségügyi védőfelszereléseket kizárólag 
erre a célra használja.

l Növényvédő szerek használata, vagy szennyezett egyé
ni védőeszközök tisztítása közben tilos enni, inni vagy 
dohányozni.

Teendők baleset és mérgezés esetén
l Bőrrel való érintkezés esetén azonnal távolítsa el a 

szennyeződött ruhát, a növényvédő szert a bőrfelület
ről azonnal mossa le bő vízzel, majd szappanos vízzel 
alaposan tisztítsa meg az érintett felületet.

l A növényvédő szer szembe jutása esetén, haladéktala

nul mossa ki bő, tiszta vízzel, majd 15 percig öblögesse 
a nyitott szemet úgy, hogy a víz a szemgolyót éri és a 
szem külső zugától a belső szemzug felé (az orr irányába) 
folyik.

l Vészhelyzet esetére mindig legyen kéznél tiszta víz 
a bőr és a szem megtisztítása érdekében. A kiömlött 
anyag megfelelő kezelése érdekében mindig olvassa el 
a termék címkéjét, vagy a biztonsági adatlapját.

l A kiömlött folyékony növényvédő szert szórja be föld
del, homokkal, vagy más megfelelő nedvszívó képes
ségű anyaggal. Az elszóródott szilárd növényvédő szert 
porszívózza fel nagy hatékonyságú (HEPA) finomszű
rős porszívóval. Ha nem áll rendelkezésre megfelelő 
gépi háttér, használjon kifejezetten erre a célra kijelölt 
seprűt és lapátot. Minden keletkezett hulladékot a helyi 
rendeleteknek megfelelően kell megsemmisíteni.

l A segélyhívó számokat mindenki számára jól látható 
módon tüntesse fel és informálódjon a vészhelyzet 
esetén köve tendő protokollokról.

l A szennyezett, vagy sérült védőfelsze relést cserélje le 
tisztára.

l Mérgezés esetén kérjen orvosi segítséget, őrizze meg 
a termék címkéjét és gyűjtsön össze minden lehetséges 
információt az esetről. Ellenőrizze, hogy az érintett sze
mély meg felelően lélegzik, és ne engedje, hogy dohá
nyozzon, vagy folyadékot fogyasszon.

l A növényvédő szerekkel kapcsolatos mérgezések 
kezeléséhez mindenképpen kérje szakember segítsé
gét, ugyanis a nem megfelelő ellátás ronthat az érintett 
személy állapotán.

l Mindig őrizze meg a termék eredeti címkéjét / csoma
golóanyagát és mutassa meg azt a kezelőorvosnak.

A személyi higiénia elő írásai, balesetek és mérgezési esetek 
kezelésének helyes gyakorlata
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1. A növényvédő szerek vásárlása

A növényvédő szerek biztonságos és hatékony alkalmazása 
a termékek megvásárlásával kezdődik. A termelőnek ismer-
nie kell a növényvédő szer beszerzésére vonatkozó főbb 
előírásokat, és tudnia kell, hogy hamisított növényvédő szer 
vásárlása kockázatot jelent az emberi egészség és a környezet 
védelme szempontjából.

l Növényvédő szert kizárólag megbízható 
és engedéllyel rendelkező forgalmazótól 
vásároljon.

A legtöbb országban kizárólag hivatalos engedéllyel 
rendelkező kereskedő forgalmazhat növényvédő szert. 
Figyeljen arra, hogy kizárólag hivatalos, megbízható
forrásból származó készítményeket vásároljon meg.
Ha kétségei lennének, kérje meg a kereskedőt, hogy
mutassa meg Önnek a forgalmazásra feljogosító
engedélyét.

l Mindig ellenőrizze a növényvédőszer eredetiségét, és 
tartsa szem elött a hamisítványok okozta kockázati 
tényezőket.

Mindig győződjön meg a megvásárolni kívánt növényvédő 
szer eredetiségéről! A hamis termékek hatékonyság tekinte-
tében is elmaradhatnak az engedélyezett készítményektől, 
rosszabb esetben a szer a védendő kultúrát is károsíthatja, 
csökkentve ezzel a terméshozamot. A nem tesztelt készít-
mények károsíthatják az em beri egészséget és szükségtelen 
terhelésnek tehetik ki a környezetet.

l A felhasználni kívánt növényvédő szer rendelkezzen 
engedéllyel a kezelni kívánt kultúrában. A növényvédő 
szereket az eredeti, sér tetlen csomagolóanyagukban 
tárolja, amely címkéjén jól olvashatóak az elő írások.

A növényvédőszerek címkéjének elolvasása minden fel-
használás előtt – még az ismert növényvédő szerek esetén 
is – kiemelten fontos. Ha a címke szövegét nem érti, vagy 
a feltüntetett piktogramokat nem ismeri, kérjen szakértői 
segítséget.

l A felesleges hulladékképződés és a raktározással járó 
kockázat csökkentése érdekében mindig csak annyi 
növény védő szert vásároljon, amennyit felhasznál.

l A növényvédő szer felhasználása elött győződjön meg 
róla, hogy rendelkezésére áll minden szükséges, meg
felelően kar ban tartott berendezés és az előírt tipusú,

tanúsítvánnyal rednelkező egyéni védőeszköz.

A növényvédő szerek biztonságos felhasz nálásának érdeké-
ben mindig kövesse a termék címkéjén található előírásokat.
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2. Veszélyes
anyagok szállítása 

3. Növényvédő szerek 
raktározása

GYAKORLATI TANÁCSOK A BIZTONSÁGOS NÖVÉNYVÉDŐ SZER HASZNÁLATHOZ

l Mindig tartsa be a növényvédő szerek szállítására vo
natkozó helyi rendelkezéseket és jogszabályokat.

l Növényvédő szerek szállítására csak jó műszaki állapot
ban lévő járművet használjon.

l A növényvédő szereket mindig eredeti  
csomagolásukban, élelmiszertől, embe rektől, takar
mánytól és állatoktól elkülönítve kell szállítani!

l Szállítás során biztosítsa a növényvédő szerek stabil 
rögzítését, hogy megelőzze az áru megcsúszását és az 
ebből fakadó esetleges szennyezéseket.

l Gondoskodjon arról, hogy a növény vé  dő szerek szállí
tásuk közben ne le gye  nek kitéve az időjárás viszontag
ságainak, minden esetben védettek legyenek a hőtől, 
esőtől, hidegtől és más szélsőséges idő járási ténye
zőktől.

l Az alapvető egyéni védőeszközök (pl.: kesztyű) haszná
lata a növényvédő szerek szállítása során is kiemelten 
fontos. Minden esetben használja őket, ha veszélyes 
áruval érintkezik.

l Nehéz terhek emeléséhez mindenképpen kérjen segít
séget.

l Az emberi egészség védelme és a környezet szennye
zésének elkerülése ér  de kében minden esetben azonnal 
távolítsa el a szállítási felületre, vagy a jármű környéké
re kiömlött veszélyes anyagot. Ha ezt nem tudja bizton
ságos körülmények között teljesíteni, haladéktalanul 
vegye fel a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal, hogy 
ők biztosítani tudják a szennyeződés megszüntetését.

l Növényvédő szerek raktározása esetén mindig tartsa be 
a helyi szabályozásokat és törvényeket.

l A raktárban, vagy a veszélyesanyagtároló konténer 
közelében tilos enni, inni vagy dohányozni.

l A növényvédő szer raktár legyen jól zár
ható, élelmiszertől, emberektől és állatok
tól megfelelő távolságra kialakítva.

A növényvédő szerek tárolókonténerei, vagy a raktár 
kizá rólag növényvédő szerek és a permetlé keveréséhez 
hasz nált mérőeszközök tárolására alkalmazható. A raktár 
legyen jól zárható, és más épületektől (pl. lakóépületek) 
távol, elsze pa rálva kell létesíteni. Úgy kell kialakítani, hogy 
jogosulatlan sze  mélyek (legfő képp gyerekek és állatok) ne 
tudjanak bemenni!

l A segélyhívó számokat mindenki számára jól látha
tó módon tüntesse fel a raktár falán, vagy a veszélyes
anyagtároló kon téneren.

A növényvédő szereket kizárólag eredeti, sértetlen csomagolá-
sában szabad tárolni.

l A növényvédő szerek raktározására használt helyiség
nek jól szigeteltnek, tűz állónak, zárhatónak és megfelelő
en szellőz tethetőnek kell lennie.

l A raktárban mindig helyezzen el az eset leges kiömlés 
megszüntetésére alkalmas eszközöket.

l A szilárd növényvédő szereket a folyékony készítmé
nyek felett helyezze el.G
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4. Biztonsági előírások a növényvédő szer
kijuttatása előtt

A permetezés megtervezésekor az optimális eredmény 
eléréséhez számos körülményt kell figyelembe venni, pl. a 
címkén előírt permetezési idő (a károsítók és/vagy a kultúrnö-
vény fejlettségi szintjéhez igazítva), vagy a kedvező időjárási 
körülmények.

l Ellenőrizze az időjárási körülményeket, 
mivel azok befolyá solhatják a permetezés 
hatékonyságát és biztonságosságát.

l Ne permetezzen 20 km/hnál erősebb 
szélben (ez gyenge légmozgás jelent, mely 
a kisebb ágakat és a leveleket folyamato
san lengeti), vagy 3 km/hnál gyen gébb 
szélben (szélcsend – ágak, levelek mozdu
latlanok, a füst is függőle gesen száll).

l Ellenőrizze a címkén az élelmezés egészségügyi 
várakozási időre, illetve a kezelni kívánt károsító és/
vagy kultúrnövény fejlettségi szintjére vonatkozó 
elő írásokat, mivel ezek befolyásolják a növény védő szer 
kijuttatásának időpontját.

l A permetlékeverés, vetőmagcsávázás vagy ültetés 
előké szítése előtt mindig olvassa el a növényvédő szer 
címkéjét.

l Permetlékeveréshez és rakodáshoz mindig használjon 
arra alkalmas védő felszerelést. Ellenőrizze és értel
mezze a címke piktogramjait, előírásait, mielőtt a 
kijuttatást megkezdené.

l A permetlé bekeverését mindig az arra kijelölt helyen 
végezze.

l Mindig ellenőrizze, hogy a permetező berendezés jó 
állapotban van és használata biztonságos (nem 
szivárog, a háti permetező hevederei épek, stb.). 
Szivárgás esetén azonnal javítsa meg a berendezést.

l Úgy állítsa be a berendezést, hogy az előírt mennyiségű 
permetlét juttassa ki.

Pontosan számítsa ki a szükséges permetlé és bekeverni kívánt 
növényvédő szer mennyiségét.

l Óvatosan nyissa ki a csomagolóanyagot, nehogy a nö
vényvédő szer kiömöljön, arcára vagy bőrére kerüljön.

l Növényvédő szer kezelése közben tilos enni, inni vagy 
dohányozni.

l Használat után óvatosan zárja vissza a csomagolóanya
got és tegye vissza a raktárba.
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A helyes mezőgazdasági gyakorlat betartása a permetezés 
során, minimalizálja a növényvédő szerek emberi egészségre 
és a környezetre gyakorolt hatását.

l Mindig olvassa el a termék címkéjét és viselje a 
növényvédő szerek kijuttatásához előírt védőfelszerelést.

l Tartsa az embereket és az állatokat távol a kezelendő 
növénykultúrától, tájékoz tassa a szomszédokat a perme
tezésről, és jól látható módon jelezze ezt a parcellán az 
arra járók és a dolgozók számára is.

l Kijuttatás közben mindig legyen tiszta víz a szántóföl
dön, vagy elérhető közelségben.

l	A gépkezelők mindig a széliránnyal megegyező irányba 
permetezzenek, így elkerülhetik, hogy a permetlé rájuk 
sodródjon. Kerüljék továbbá a permetlé elsodródását a 
szomszédos parcellákra, vagy emberekre.

l Sohase tisztítsa szájával az eltömődött szórófejeket.

Kijuttatás után a permetezőberendezést alaposan takarítsa 
le, az egyéni védő eszközöket pedig típusuktól függően 
mossa át, vagy szükség esetén semmisítse meg.

l Amennyiben a kipermetezett szer címkéjén munka
egészségügyi várakozási idő van előírva, akkor ezt a 
kezelt területen jól látható módon fel kell tüntetni, ezzel 
figyelmeztetve minden arra járót, hogy a szükséges óvin  
tézkedések nélkül (védő felszerelés) a területre belépni tilos.

l Ha a használt növényvédőszer esetében nincs előírva 
munkaegészségügyi várakozási idő, akkor a területre 
akkor lehet újra belépni, amikor a kijuttatott permetlé 
megszáradt a kezelt kultúrán.

l A munka végeztével alaposan tisztítsa meg a permete
zőberendezést és szánjon időt a gép ellenőrzésére is, 
ezzel előké szítve azt a következő permetezéshez.

l Mindig mosson kezet, mielőtt leveszi ma gáról az egyéni 
védőeszköz első darabját.

l A többször használatos védőfelsze re léseket és a 
permetezés során viselt ruhákat a hétköznapi szennyes 
ruháktól elkü lönítve tárolja és kizárólag az erre kijelölt 
helyen mossa ki. Az egyéni védőesz kö zök tisztítása során 
képződő mosóvíz ve szélyes hulladéknak minősül, kezelje 
en nek megfelelően.

l Az egyszer használatos védőfel szere léseket használat 
után minden esetben cserélje le. Ezeknek mosása, 
újrahasznosítása tilos, mivel elveszítik védőké pes ségüket 
és hatásfokuk jelentősen csökken. Az ilyen használt 
védőfelszerelések veszélyes hulladéknak minősülnek.

5. Biztonsági elő írások a 
növényvédő szer kijutta-
tása során

6. Biztonsági elő írások a 
növényvédő szer kijutta-
tását követően

GYAKORLATI TANÁCSOK A BIZTONSÁGOS NÖVÉNYVÉDŐ SZER HASZNÁLATHOZ
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A veszélyes anyagok helyes kezelése és megsemmisítése a 
növényvédelmi munka kiemelten fontos területe, mivel a nem 
biztonságos hulladékkezelésnek humán egészségügyi és 
környezeti kockázatai is lehetnek.

Mindig csak a szükséges mennyiségű permetlevet kever-
je be, így megelőzhető a fölösleges veszélyes hulladék 
kelet kezése. Kiemelten fontos, hogy az összes képződő 
hulladékot pl. kiürült csomagolóanyag, üres vetőmagos 
zsák, a perme tezőberendezés tisztításából keletkező 
mosóvíz stb. körül te kintően, a helyi előírásoknak megfelelően 
kell megsemmisíteni.

l A kiürült csomagolóanyagot, a veszélyes hulladéko
kat és a szennyezett eszközöket mindig körültekintő
en kezelje, ez kiemelten fontos a felszíni vizek és a 
lakott területek közelében.

l Azon készítmények esetében, ahol a termék címké
je ezt megengedi, a kiürült növényvédő szer flakon 
háromszori átmosás után a kommunális hulladékként 
kezelhető. A kiürült és tisztított csomagolóeszközök  
újra felhasználása tilos!

l A permetezés után esetlegesen megmaradt permetle
vet, sokszorosára hígítva juttassa ki a kezelt növénykul
túrára.

l A kiömlött, vagy kiszóródott növény védő szereket mindig 
azonnal fel kell takarítani, a keletkező hulladékot pedig a 
helyi előírásoknak megfelelően meg kell semmisíteni.

A növényvédő szerek alkalmazásához kapcsolódó pontos 
feljegyzések készítése fontos lépés a termelő általános bizton-
ságának növelésében. A feljegyzések segítik az élelmezés-
ügyi várakozási idő betartását, a gazdaság hatékony műkö -
désének javítását és a jövedel me zőség növelését. 
Ugyancsak fontosak annak bemutatására is, hogy a gazda-
ságban betartják a növényvédő szerek alkalmazására vonat kozó 
előírásokat, a termelési protokollt és a rezisztencia kialakulá-
sának megelőzésére szolgáló eljárásokat melyek előfeltételei 
a hazai és nemzetközi piacokon való megjelenésnek. A növény-
védő szerek alkalmazásáról készített feljegyzéseknek pozitív 
egész ségügyi hatásai lehetnek, mivel segít hetnek megelőzni a 
későbbi mérgezési ese teket is. A feljegyzéssekkel kapcsolatban:

l Mindig legyen naprakész feljegyzése az éppen alkalma
zott, illetve a raktárkészleten lévő növényvédő szerekről.

l Jegyezze fel a permetezés időpontját és időjárási 
körülményeit.

l Vezessen nyilvántartást az egészséget veszélyeztető 
esetekről, annak érdekében, hogy figyelemmel tudja 
kísérni, kivizsgálni vagy jelenteni az eseteket, ameny
nyiben baleset következik be a növényvédő szer 
használat közben.

l Készítsen feljegyzést az eszközök karbantartásáról, az 
alkalmazottak tovább képzéséről és a védőfelszerelések 
cseré  jéről.

7. Veszélyes hulla dékok 
kezelése

8. Permetezési napló 
vezetése
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