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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 gazdál-
kodunk hanem az idő és a véletlen, és 
mégis nekünk kell gazdálkodnunk, és nem 
az időnek és a véletlennek!”

(Fekete István: Tüskevár)

Kedves Termelők!
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Mádi Zsolt
Területi képviselő
06 20 473 1734
zsolt.madi73@gmail.com

Tisztelettel és szakmai alázattal köszön
tök mindenkit! Mert a mező gazdaság, 
de azon belül a zöldségtermesztés 
olyan, hogy csak teljes odaadással lehet 
sikeresen végezni!

Mádi Zsolt vagyok, már anyai felme 
nőim szántóföldi zöldség termesztéssel 
foglalkoztak, melyet jelenleg is folyta tunk 
feleségemmel. 
Már 15 éve dolgozom a Syngentánál 
területi képviselőként. 2020 nyarától, 
a zöldség növényvédelmi csapatot 
erősítem.

Kedves Partnerünk!
A 2022es év időjárása a feje tetejére állította a magyar mezőgazdaságot. 
A kora tavaszi viharos szeleket rég nem látott aszály követte, mely még az 
olyan öntözött kultúrák, mint a zöldségfélék, termelését is kritikus helyzetbe 
hozta. 
A termelők helyzetét tovább nehezítik a felvásárlók által támasztott minő
ségi elvárások, melyek egyre szűkítik a növényvédelmi lehetőségeket.  
A Syngenta ilyen körülmények között is igyekszik a termelők számára 
hatékony növényvédelmi lehetőségeket biztosítani! 

Üdvözlettel:

Fóris-Kuti Kamilla
és a Syngenta csapat
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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 a létfenntartáshoz szükséges folyamatok is leállnak.   
A levéltetvek összes alakja ellen hatékony, több mint 40 levéltetűfajt képes kontrollálni. 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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Széleskörű 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 kijuttatást újabb betelepüléskor meg lehet ismételni. Viaszos levéltetvek esetén olajos nyári nedvesítőszer hozzáadása fokozza a hatékonysá
got. Molyok elleni készítménnyel, mint Voliam kombinálható.

Paprikában, hajtatott paradicsomban, hajtatott uborkában, sárga és görögdinnyében szintén a levéltetvek betelepülésére kell időzíteni a ke
zelést. 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 két alkalommal használható fel egy 
szezonban az Afinto. Ha a levéltetvek elleni védekezés egybeesik a burgonyabogár elleni védekezéssel az Afinto kombinálható pl. Voliam ké
szítménnyel.

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 
élőszervezetekkel. 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 
kiválasztást végző szerveket  

is blokkolja. 

Rugalmas  
megoldás

Magas hatékonyság,  
és hosszú hatástartam.  

Kíméletes a hasznos 
szervezetekre.



Applikáció

www.syngenta.hu
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Napjainkban egyre nagyobb gondot okoznak a különböző talajlakó kártevő 
rovarok, ilyenek a drótférgek, pajorok, valamint a különböző kártevő legyek 
lárvái. A növények gyökérzetének megrágásával  jelentős gazdasági kárt képe
sek okozni, különösen azokban a kultúrákban, melyekben maga a gazdasági 
termés is a talajból kerül ki (burgonyagumó, sárgarépa, petrezselyem gyökér.  
Az erősen fertőzött területeken az ellenük való védekezés szinte lehetetlen, 
ezért kiemelten fontos a megelőzés, a kártevők számának alacsonyan tartása! 
A Force 1,5 G zöldségfélék széles körében használható piretroid hatóanya
gú, széles rovarölő spektrummal rendelkező talajfertőtlenítő szer. Hatóanya
ga a teflutrin, ami hatását gázfázisban fejti ki, a rovarok idegrendszerére hat.  
A készítmény nem szívódik fel a növénybe, a rovarokat nem a kezelt növények 
fogyasztásán keresztül pusztítja el, hanem kültakarójukon keresztül szívódik 
fel.  Gázhatásának köszönhetően erős riasztó hatása van a tojásrakásra készü
lő káposzta, hagyma és viráglegyekre is. A Force 1,5 G granulátum formában 
kapható, ezért alkalmazása rendkívül rugalmas, ez a forma lehetővé teszi, hogy 
a kijuttatás vetés előtt, vetéssel, palántázással egy menetben vagy akár utána 
történjen. A hatékonyság egyetlen feltétele, hogy kiszórás után biztosítani kell 
a készítmény talajjal történő fedettségét.

A talajlakó kártevők ellen

hatóanyag tartalom 15 g/kg teflutrin

forgalmi kategória III.

dózis 7-10 kg/ha

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

kiszerelés 500 g, 20 kg

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

szer típusa rovarölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

talajlakó kártevők

Talajlakó
kártevők

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

burgonya, paprika, paradi- 
csom, káposztafélék, édes-
burgonya, gyökérzöldségek, 
kabakosok, hagymafélék, 
zöldbab, borsó

engedélyezett 
kultúrák 

TULAJDONSÁGOK:

Cserebogár pajor
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A zöldségnövényeket károsító fonálféreg ellen kevés készítmény van jelenleg 
forgalomban. Az ellenük történő védekezést nehezíti az is, hogy szaporodá
suk kezdetben szemmel nem látható, a zöld növényi részeken látható tüne
tek megjelenésekor  a talaj már olyan mértékben fertőzött, hogy valamilyen  
termésmennyiségbeni kár már biztosan várható. Ezért különösen fontos a  
megelőző védekezés. Erre kiválóan alkalmas a fosztiazátot tartalmazó  
Nemathorin, melyet ültetés előtt vagy ültetéskor kell a gyökérzónába juttatni. 
A készítmény hatására jelentősen csökken a kiinduló egyedszám és ezáltal a 
kártétel mértéke. 

A fonálférgek elleni hatékony granulátum

hatóanyag tartalom 100 g/kg fosztiazat

forgalmi kategória II.

dózis 30 kg/ha

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

kiszerelés 10 kg

 TÚL SZÁRAZ TALAJBAN ROSSZUL SZÍVÓDIK 
FEL, EZZEL HATÉKONYSÁGA ROMLIK. 
HOSSZÚ HATÁSTARTALMÚ SZER, EMIATT 
PRIMŐRTERMESZTÉSBEN NEM JAVASOLT  
AZ ALKALMAZÁSA.

szer típusa rovarölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

fonálférgek

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

Fonálféreg kártétel 
gyökéren

paradicsom, paprika, 
uborka, burgonya

engedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

TULAJDONSÁGOK:

Fonálféreg kártétele
paradicsom gyökéren
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Az abamektin az egyik leghatékonyabb fonálféreg ölő hatóanyag, melyet a  
Syngenta különböző kelátképzők alkalmazásával formulázva  talajkezelésre is 
alkalmassá tett! Az ezt tartalmazó Tervigo nevű készítmény beöntözve hatá
sos a fontosabb gubacsosodást okozó fonálférgekkel szemben, mint például a  
M. incognita, M. javanica, M. arenaria és M. hapla. A készítmény a növénybe 
behatoló második lárvastádiumú fonálférgekre hat, így megelőzve azok kárté
telét. Kijuttatása megelőző jelleggel javasolt a kiültetéstől egészen a vegetáció 
végéig többszöri alkalommal. A hatóanyag a növény talaj feletti részeibe nem 
szívódik fel, ezért használata ajánlott poszméhek és biológiai védelem alkalma
zása mellett is. Fontos tudni, hogy a Tervigo felhasználásakor nem kizárólag 
egy növényvédő szert juttatunk ki, hanem a kelátképző adaléknak köszönhető
en a készítménynek serkentő hatása van a gyökér növekedésére is.

hatóanyag tartalom 20 g/l abamektin

forgalmi kategória I.

dózis 5 l/ha 

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

kiszerelés 5 liter

szer típusa rovarölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

gyökérgubacs fonálféreg fajok

Levelek kezelés után

Levelek kezelés előtt

 A TERMÉKET NEDVES TALAJBA KELL BEÖNTÖZNI (10.000-20.000 
LITER/ HA VÍZMENNYISÉGGEL), MAJD AZ ÖNTÖZŐ CSÖVEKET 
UGYANANNYI MENNYISÉGŰ VÍZZEL ÁT KELL ÖBLÍTENI. NAGYON 
FONTOS, HOGY A TERMÉKET HOMOGÉN MÓDON SZÉTTERÍTŐ 
BERENDEZÉSSEL DOLGOZZUNK, AMELY A NÖVÉNYEK KÖZELÉBE 
JUTTATJA EL AZ ANYAGOT. AJÁNLOTT 10-20 CM LYUKTÁVOLSÁ-
GÚ ÖNTÖZŐ BERENDEZÉSSEL DOLGOZNI. HOMOKOSABB TALAJ 
ESETÉN ELŐNYÖSEBB A DUPLA ÖNTÖZŐCSÖVES HASZNÁLAT, A 
TERMÉK HOMOGÉN ELOSZTÁSÁHOZ.

zárt termesztőberendezés-
ben, paradicsom, paprika, 
uborka, dinnyefélék, cukki-
ni, tojásgyümölcs, zöldbab

engedélyezett 
kultúrák 

Hajtatásban a fonálférgek ellen az egyik legjobb

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:
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A Dual Gold felhasználása preemergensen vetés, illetve ültetés után kelés előtt 
javasolt. Kiváló hatékonyságot mutat kakaslábfűvel, illetve különböző muharfa
jokkal szemben.  Több zöldségkultúrában is felhasználható készítmény.

Még a gyomok kelése előtt

hatóanyag tartalom 960 g/l S metolaklór

forgalmi kategória III.

dózis 1,4-1,6 l/ha

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

kiszerelés 1 liter, 5 liter

szer típusa gyomirtó szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

magról kelő egyszikű gyomok

HATÁSA MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ 
BEMOSÓCSAPADÉK ÉS APRÓMORZSÁS 
TALAJFELSZÍN MEGLÉTEKOR A 
LEGKIEMELKEDŐBB.

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:

dinnye, burgonya, tök, bab, 
borsó,

engedélyezett 
kultúrák 

TULAJDONSÁGOK:

Kakaslábfű

Csillagpázsit
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A Medallon Prémium egy glifozát hatóanyag tartalmú totális herbicid. Hatása 
nem szelektív, minden klorofilt tartalmazó zöld növényi részbe beszívódik és in
nen szállítódik a gyökér irányába. Az egynyári és évelő egy és kétszikű gyom
növények széles köre ellen hatékony.  Magról kelő kétszikűek esetében azok 
48 leveles fenológiájában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 35 leveles 
állapotban kell a kezelést elvégezni. Évelő gyomnövények esetében azok inten
zív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, hogy a hatóanyag a 
gyomnövény föld alatti szaporító képleteibe is lejusson. Hatékonysága nappal 
1525 °C on magas páratartalom mellett a legjobb.

A totális

hatóanyag tartalom 360 g/l glifozát

dózis 2-6 l/ha 

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

kiszerelés 1 liter, 5 liter

AMMÓNIUM-NITRÁT IONNAL PENETRÁCIÓJA, 
TRANSZLOKÁCIÓJA JAVÍTHATÓ.

Fehér libatop

Szőrös 
disznóparéj

szer típusa gyomirtó szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

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

forgalmi kategória III., II.

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

Mezei acat



G
Y

O
M

IR
TÓ

 S
Z

E
R

E
K

26

A szelektív egyszikűirtókra jellemző, hogy viszonylag lassú a teljes hatáskifej
téshez szükséges idejük, így ehhez a Leopard 5 EC*nek minimum 1014 napra  
van szüksége. A védekezés idejét szintén az adott célgyom határozza meg.  
A magról kelő egyszikűek ellen 13 leveles állapotban, az évelőek 1030 cmes 
fejlettségekor érthetünk el jó hatékonyságot. Az évelő gyomok elleni védekezést 
módszeresen el kell végezni, előfordulhat egy évben több kezelés is szüksé
gessé vállhat.

Egyszikűirtó hüvelyesekben, illetve paprikában és paradicsomban

hatóanyag tartalom 5% quizalafop P etil

forgalmi kategória III.

dózis 0,7-3,5 l/ha

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

kiszerelés 5 liter

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

szer típusa gyomirtó szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

magról kelő és évelő egyszikű 
gyomok

Fenyércirok

Célgyom Dózis

magról kelő egyszikűek 0,71,0 l/ha

magról kelő fenyércirok 0,8 l/ha

rizómáról hajtó fenyércirok 1,01,2 l/ha

tarackbúza 2,02,5 l/ha

csillagpázsit 3,03,5 l/ha

bab, borsó, paprika, 
paradicsom

engedélyezett 
kultúrák 

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

A javasolt dózis néhány gyom kultúra esetén 

Csillagpázsit

Tarackbúza

* A Leopard 5 EC az Adama bejegyzett védjegye.

*A Leopard 5 EC az Adama bejegyzett védjegye.
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Az Arcade két gyomirtó hatóanyagot tartalmazó készítmény, mely az 1%nál 
magasabb szervesanyag tartalmú talajokon a szekunder bakhát kialakítása 
után preemergensen vagy korai posztemergensen maximum a burgonya két 
valódi leveles koráig juttatható ki. A készítmény hatóanyagait a gyomok gyöké
ren és levélen keresztül veszik fel. A megfelelő hatékonysághoz a permetezés 
után két héten belül 1520 mm bemosó csapadék szükséges. A gyomirtást 
követően talajművelési munkák végzését nem javasoljuk. A legjobb gyomir
tóhatás akkor érhető el, ha a gyomok a permetezés időpontjában 12 leveles 
állapotban vannak.

A burgonya gyomirtó szere

hatóanyag tartalom 800 g/l proszulfokarb
80 g/l metribuzin

forgalmi kategória II.

dózis 3-5 l/ha

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

EGYES BURGONYAFAJTÁK ÉRZÉKENYEK 
A METRIBUZIN HATÓANYAGRA. EZZEL 
KAPCSOLATBAN KÉRJEN INFORMÁCIÓT A 
FAJTATULAJDONOSTÓL.

szer típusa gyomirtó szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

magról kelő egy és kétszikű 
gyomok

Arcade hatása

Parlagfűvel és 
kakaslábfűvel fertőzött 
burgonyföld

kiszerelés 5 liter

burgonyaengedélyezett 
kultúrák 

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

*A Leopard 5 EC az Adama bejegyzett védjegye.
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A Boxer proszulfokarb hatóanyagú, preemergensen és korai posztemergen
sen is használható szelektív tiokarbamát herbicid. A tavalyi évtől felhasználása  
szélesebb körű, alkalmazható burgonya, sárgarépa, gyökérpetrezselyem,  
gumós zeller és vöröshagyma kultúrában is. Magról kelő egyszikűek és maga
sabb dózisban néhány kétszikű ellen is hatékony készítmény. Kijuttatása kultú
rától függően preemergensen, korai posztemergensen történhet.

Széles hatásspektrum és hosszú hatás

hatóanyag tartalom 800 g/l proszulfokarb

forgalmi kategória I.

dózis 3-5 l/ha

É.V.I. 60 nap, burgonyában, előírás szerinti 
felhasználás esetén nem szükséges

kiszerelés 5 liter

A KIJUTTATÁS PONTOS IDŐPONTJA ÉS 
DÓZISA KULTÚRA FÜGGŐ, 
ERRŐL AZ ENGEDÉLYOKIRATBAN 
TÁJÉKOZÓDHAT!

szer típusa gyomirtó szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

magról kelő egy és kétszikű 
gyomok

burgonya, vöröshagyma, 
sárgarépa, gyökérpetrezse-
lyem, gumós zeller

engedélyezett 
kultúrák 

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

Fekete csucsor

Muhar



GOMBAÖLŐ
SZEREK

29



30

G
O

M
B

A
Ö

LŐ
 S

Z
E

R
E

K

30

Az Amistar hatóanyaga az azoxistrobin az egyik legszélesebb gombaölő 
spektrummal rendelkező anyag. E mellett pozitív élettani hatással is jelle
mezhető, úgynevezett „zöldítő hatással”, ami pozitívan befolyásolja a termés  
minőségét és mennyiségét. Hazai kísérleteink alapján korai burgonyában a  
virágzáskori Amistaros kezelés hatására a burgonyák mérete kiegyenlítetteb 
lett, a termésátlaga pedig 810%kal magasabb.

A strobik „alfája”

hatóanyag tartalom 250 g/l azoxistrobin

forgalmi kategória

forgalmi kategória

III.

II.

dózis 0,5 - 3 l/ha

É.V.I. 3-35 nap

kiszerelés 200 ml, 1 liter, 5 liter

(1 liter, 5 liter)

(200 ml)

HAZAI KÍSÉRLETEINK ALAPJÁN KORAI 
BURGONYÁBAN A VIRÁGZÁSKORI 
AMISTAROS KEZELÉS HATÁSÁRA A 
BURGONYÁK MÉRETE KIEGYENLÍTETTEB 
LETT, A TERMÉSÁTLAGA PEDIG 8-10%-KAL 
MAGASABB.

szer típusa gombaölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

gombák széles köre

Póréhagyma
alternária

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

burgonya, hagymafélék, 
cékla, káposztafélék, 
gyökérzöldségek, uborka, 
dinnyefélék, tökfélék, saláta-
félék, bab, borsó, paprika, 
paradicsom, tojásgyümölcs

engedélyezett 
kultúrák 

Saláta peronoszpóra

Korai paprika
lisztharmat
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Az Amistar Top széles spektrumú kiváló hatékonyságú és rugalmasan felhasz
nálható gombaölő szer. A benne lévő difenokonazol tapasztalataink szerint a 
levélfoltosságokkal szemben az egyik leghatékonyabb hatóanyag, ezért tovább 
erősíti az azoxistrobin kedvező hatását. 

Széles hatáskifejtés

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

forgalmi kategória II.

dózis 0,6-1 l/ha

É.V.I. 14-35 nap  kultúrától függően 

kiszerelés 250 ml, 1 liter

 HASZNÁLATAKOR EGYES NEDVESÍTŐSZEREK 
ÉS LOMBTRÁGYÁK HASZNÁLATA NEM 
AJÁNLOTT! 

szer típusa gombaölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

gombák széles köre

Paprika lisztharmat

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

paradicsom, paprika, 
káposztafélék, 
gyökérzöldségek, 
hagymafélék, salátafélék, 
sárgadinnye, tökfélék, 
tojásgyümölcs, borsó, 
édesburgonya

engedélyezett 
kultúrák 

Botritisz 
paradicsomban

Alternaria tünet 
paradicsom levélen
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A Cidely Top egy két felszívódó hatóanyagot tartalmazó komplex készít
mény. A benne található ciflufenamid egy a lisztharmatokra kifejezetten  
haté kony  anyag, amit az egyik legszélesebb spektrumú triazol típusú hatóanyag  
a difenokonazol egészít ki. 

Érdemes kipróbálni

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

forgalmi kategória II.

dózis 1 l/ha ( hajtatás)

É.V.I. 3 nap

kiszerelés 1 liter

szer típusa gombaölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

Alternária, lisztharmat, kolle-
totrichum, didimella

Uborka lisztharmat tünet a 
levél színén és fonákán

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

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

paradicsom, paprika, 
tojásgyümölcs, uborka, 
dinnyefélék, cukkini

engedélyezett 
kultúrák 

Kolletotrichumos
betegség paprikán

Dinnye didimellás
betegség tünete 

levélnyélen száradó 
levélen
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A Revus Top a hatóanyag összetételének köszönhetően a kertészeti kultúrák 
két fontos gombabetegsége, a fitoftóra és az átlaghőmérséklet emelkedésével 
egyre fontosabbá váló alternária ellen is kiváló hatékonysággal rendelke
zik. Burgonyában a mandipropamid egy új hatóanyag, ezért vele szemben 
még nincs ellenállóság a kórokozóban. Ez a hatóanyag kifejezetten az oos
pórás gombák ellen hat, melyek közé a burgonyavészt okozó Phytophtora  
infestans valamint a peronoszpórafélék is tartoznak. A mellette megtalálható 
difenokonazol pedig jelen ismereteink szerint a leghatékonyabb hatóanyag az 
alternáriafélékkel szemben. 

Egy megoldás két problémára

hatóanyag tartalom 250 g/l difenokonazol 
250 g/l mandipropamid

forgalmi kategória II.

dózis 0,5-0,6 l/ha

É.V.I. 3/14/21 kultúrától  függően 

kiszerelés 1 liter

CÉLSZERŰ AKKORA IDŐZÍTENI, AMIKOR 
MINDKÉT BETEGSÉG MEGJELENÉSÉRE 
SZÁMÍTANI LEHET.

szer típusa gombaölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

fitoftóra, alternária

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

burgonya, paradicsom, 
kiskultúrás káposztafélék, 
salátafélék

engedélyezett 
kultúrák 

Súlyos fitoftórás kártétel 
paradicsomban

Fitoftóra tünet

Alternária 
tünet



A hajtatott kertészeti kultúrák betegsége közé tartozik a szürke és a fehérpené
szes betegség is. Az ellenük történő védekezés kiváló eszköze a két hatóanya
got is tartalmazó Switch. A benne lévő anyagok eltérő hatásmechanizmusúak 
és a gombák biológiájába is más helyen nyúlnak bele. A fludioxonil egy kontakt 
hatóanyag, mely a gombák zsírsavszintézisébe avatkozik bele, az őt kiegészítő  
ciprodinil pedig egy metionin szintézis gátló felszívódó hatóanyag.  

A penészek ellensége

A SWITCH KÉT HATÓANYAGA ELTÉRŐ HATÁSÚ.  
A MEGELŐZŐ HATÉKONYSÁGA A FLUDIOX-
ONILNAK KIVÁLÓ, DE KONTAKT HATÓANYAG 
ÍGY ÉRDEMES A FERTŐZÉS ELŐTT KIJUTTATNI. 
A CIPRODINIL FELSZÍYVÓDÓ, ÍGY VAN NÉMI 
GYÓGYÍTÓ HATÉKONYSÁGA.

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

dózis 0,6-1 kg/ha

É.V.I. 3-14 nap kultúrától függően

kiszerelés 1 kg, 100 g

szer típusa gombaölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

szürkepenész, fehérpenész

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

sárgadinnye, salátafélék, 
sárgarépa, petrezselyem, 
pasztinák, zeller, hagyma-
félék, cukkini, tojásgyümölcs, 
spenót, sóska, spárga

engedélyezett 
kultúrák 
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Szürkepenész
salátában

Szürkepenész 
cukkini termésen

Alternária 
vöröshagyma levélen

forgalmi kategória

forgalmi kategória

III. (100 g)

II. (1 kg)
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A Taegro egy ökológiai gazdálkodásban is felhasználható biológiai növényvédő 
szer, mely gombák széles köre ellen hatékony. Hatását három módon fejti ki, a 
növény felszínén felszaporodva gátolja a kórokozó behatolását, másodsorban 
olyan anyagokat  termel, amik gátolják a gombák tovább fejlődését, harmad
sorban a növény  ellenálló képességét belülről erősíti. 

A pionír

hatóanyag tartalom 130 g/kg Bacillus amyloliquefa-
ciens FZB24

forgalmi kategória II.

dózis 0,185-0,370 kg/ha

É.V.I. 1 nap

kiszerelés 370 g

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

szer típusa gombaölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

szürkepenész, peronoszpóra, 
lisztharmat, alternária, pszeudo-
monasz, fitoftóra 

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

paradicsom, paprika, 
uborka, dinnyefélék, 
tökfélék, fejes saláta

engedélyezett 
kultúrák 

Lisztharmat
paprika levélen

Lisztharmat
paradicsom levélen

Lisztharmat fertőzés 
cukkini levélen
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Régóta a piacon lévő készítmény, ami máig is bizonyít! A Topas hatóanyaga a 
penkonazol a hajtatott paprika legfontosabb gombás betegsége, a lisztharmat 
ellen hatékony.

Régi ismerős

hatóanyag tartalom 100 g/l penkonazol

forgalmi kategória III.

dózis 0,35-0,5 l/ha 

É.V.I. 3-7 nap

kiszerelés 100 ml, 1 liter

ÉRDEMES AZ ÚJ HATÓANYAGOKAT NÉHA 
RÉGEBBIEKKEL VÁLTVA HASZNÁLNI,  
A REZISZTENCIATÖRÉS ÉRDEKÉBEN.

szer típusa gombaölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

lisztharmat

Súlyos lisztharmat tünet 
paprika levélen

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

paprika, paradicsom, 
kabakosok

engedélyezett 
kultúrák 

 
Lisztharmat
uborka levélen

Lisztharmat
paprika levélen
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A kezeléseket a kártevő imágóinak feromoncsapdás rajzásmegfigyelése alap
ján a tömeges lárvakeléshez kell igazítani, és ezt követően érdemes 710  
naponként megismételni. Az emamekinbenzoát egy felszívódó gyomorméreg, 
de kijuttatásakor oda kell figyelni a megfelelő fedettségre.

Molyspecialista

hatóanyag tartalom 9,5 g/kg emamektin benzoát

forgalmi kategória I.

dózis 1,5 kg/ha

É.V.I. 3-12 nap

kiszerelés 1 kg

KÁPOSZTAFÉLÉK PERMETEZÉSEKOR MINDEN 
ESETBEN AJÁNLOTT NEDVESÍTŐSZER 
HASZNÁLATA.

szer típusa rovarölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

hernyókártevők

Gyapottok bagolylepke

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

engedélyezett 
kultúrák 

paprika, paradicsom, zöld-
bab, zöldborsó, uborka,  
dinnyefélék csak hajtásban, 
tökfélék, szabadföldi saláta, 
kiskultúrás káposzta félék

Gyapottok lepke tojása

Káposztamoly

Hernyó kártevő paprikában



Az új Afinto* nevű készítmény egy speciális levéltetű irtó készítmény. Ható
anyaga a flonikamid egy felszívódó, csúcs irányban áramló vegyület, mely gyo
morméregként és kontakt méregként is kifejti hatását. A tetvek táplálkozását 
gátolja minden fejlődési alakban. A táplálkozásgátlás néhány órán belül meg
történik, a teljes pusztuláshoz azonban ezt követően néhány nap szükséges. 

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

A levéltetvek vége

hatóanyag tartalom 500 g/kg flonikamid

forgalmi kategória III.

dózis 0,1-0,16 kg/ha

É.V.I. 1-14 nap

kiszerelés 140 g

SZŰK BIOLÓGIAI HATÁSSPEKTRUMÁNAK 
KÖSZÖNHETŐEN KÍMÉLI A HASZNOS 
SZERVEZETEKET, EZÉRT BIOLÓGIAI 
NÖVÉNYVÉDELEM MELLETT IS AJÁNLOTT!

szer típusa rovarölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

levéltetvek

Levéltetű levélen
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Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

engedélyezett 
kultúrák 

burgonya, paprika, paradi               
 csom, uborka, zöldborsó, 
görögdinnye, sárgadinnye

Uborka
levéltetvek

Káposzta 
levéltetű



A burgonya vírusos betegségei ellen közvetlenül nem tudunk védekezni.  
Az egyetlen megoldás a terjesztéséért felelős vektorok kiirtása, melyek kép
viselői a különböző levéltetű fajok. Ebben nyújthat biztos segítséget a Judo, 
mely két hatóanyaga révén komplex védelmet biztosít a levéltetvek ellen.  
A készítményben a lambdacihalotrin kontakt taglózó hatását a könnyen és 
gyorsan felszívódó pirimikarb egészíti ki, így gátolva a tetvek táplálkozását.

Levéltetvek ellen egy kis plusz

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

forgalmi kategória II.

dózis 1-1,5 l/ha
(25 ml/10 liter permetlé)

É.V.I. 14 nap

kiszerelés 1 liter, 5 liter

A JUDO HATÓANYAG-ÖSSZETÉTELE 
NEM CSAK A LEVÉLTETVEK ELLEN NYÚJT 
HATÉKONY SEGÍTSÉGET, HANEM A BENNE 
TALÁLHATÓ PIRETROID TÍPUSÚ HATÓANYAG 
MIATT A BURGONYABOGÁR ELLEN IS 
HATÉKONY.

szer típusa rovarölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

levéltetvek

Levéltetvek
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Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK: Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

engedélyezett 
kultúrák 

burgonya, paprika, para- 
dicsom, uborka, káposz-
tafélék, borsó, kínaikel

Levéltetű kolónia

Levéltetvek



Levéltetvek 
paprika levélen

A Karate Zeon formulációja speciálisan kapszulázott. Az átlagos piretroidok
hoz hasonlítva a hatóanyag hatáskifejtése elnyújtottabb, mivel feltáródása sza
kaszos. A kezeléseket a kártevők betelepedése idején kell megkezdeni, ami 
sárgatállal, vagy sárgalap csapdákkal előrejelezhető.

A piretroidok „harcművésze”

hatóanyag tartalom 50 g/l lambda-cihalotrin

forgalmi kategória III.

dózis 0,1-0,4 l/ha

É.V.I. 3-21 kultúrától függően

kiszerelés 250 ml, 1 liter

A ROVARÖLŐSZERES VÉDEKEZÉSEK ELVÉGZÉSEKOR 
KÜLÖNÖS FIGYELMET KELL FORDÍTANUNK A HASZNOS 
BEPORZÓ SZERVEZETEK JELENLÉTÉRE, KÜLÖNÖSEN 
EGY PIRETROID TÍPUSÚ KÉSZÍTMÉNYNÉL, HISZEN EZEK 
A HATÓANYAGOK “NEM VÁLOGATNAK”. EZÉRT VIRÁGZÓ 
KULTÚRÁBAN, VAGY VIRÁGZÓ GYOMNÖVÉNYEK ESETÉN 
KIZÁRÓLAG MÉHKÍMÉLŐ TECHNOLÓGIÁVAL JUTTATHATÓ KI!

szer típusa rovarölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

levéltetvek, bagolylepkék, tripszek, 
káposztapoloska, földibolha fajok

Hernyó kártétel paprikában

Lombrágó hernyó 
kártétel
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Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK: Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

engedélyezett 
kultúrák 

burgonya, paprika, 
paradicsom, uborka, 
hagymafélék káposztafélék, 
salátafélék, bab, borsó, 
tojásgyümölcs, 
csemegekukorica

Földibolha
kártétel



A Minecto Alfa csepegtetőrendszeren keresztül kijuttatható rovarölőszer a haj
tatásban termesztők számára. Rovarölő hatóanyaga a ciántraniliprol, ami a táp
lálkozás gátlásán keresztül fejti ki hatását a kártevők széles köre ellen. Másik 
hatóanyaga az acibenzolár, a növény imunrendszerére hatva gátolja a vírusok 
felszaporodását és terjedését a növény belsejében. Ez a kombináció, nem csak 
közvetve a vírusvektor tripszek számának csökkentésével, hanem közvetlenül 
a növényre is hatva segíti a vírusok terjedése elleni küzdelmet. További előnye, 
hogy nem gyakorol hatást a hasznos élőszervezetekre, ezért biológiai növény
védelem mellett használható.

Az öntözőrendszeren is kijuttatható rovarölő
Minecto™

hatóanyag tartalom 100 g/l ciántraniliprol
12,5 g/l acibenzolár-S-metil

forgalmi kategória II.

dózis 1-1, 2 l/ha

É.V.I. 14 nap, 
paradicsom lombkezelés 3 nap

kiszerelés 1 liter

PAPRIKÁBAN KIZÁRÓLAG CSEPEGTETŐN 
KIJUTTATVA ALKALMAZHATÓ, MERT A 
LOMBRA JUTVA FITOTOXIKUS TÜNETEKET 
PRODUKÁL!

szer típusa rovarölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

tripszek, molytetvek, levélaklázó 
legyek, paradicsom-aknázómoly, 
bagolylepkék

Nyugati virágtripsz
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Paradicsom-aknázómoly 
kártétele

Levéltetű kolónia

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

engedélyezett 
kultúrák Paradicsom, paprika
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Felszívódó hatóanyaga a célszervezetekre kontakt és gyomorméreg
ként is hat, bennük először bénulást okoz, amely rövid időn belül táp
lálkozás gátláshoz, majd pár napon belül pusztuláshoz vezet. Kijut
tatását a legjobb hatékonyság érdekében a fiatal lárvák ellen ajánlott 
időzíteni.

Klasszikus készítmény a Syngenta portfólióban

szer típusa rovarölő szer

hatóanyag tartalom 200 g/l klorantraniliprol

forgalmi kategória II., III.

kártevő burgonyabogár, hernyófélék

dózis,
kijuttatási időpont 0,05-0,15 l/ha

É.V.I. burgonya 28 nap, csemegeku-
korica 10 nap

kiszerelés 200 ml, 1 liter

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

burgonya, 
csemegekukorica

engedélyezett 
kultúrák - gyümölcs

Káposzta 
bagolylepke

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

Burgonyabogár 
lárvája

Burgonyabogár 
imágója



Számos kertészeti kultúra kulcs kártevői a különböző tripsz fajok, melyek nem 
csak közvetlen táplálkozásukkal, hanem vírusvektor tulajdonságukkal  is prob
lémát okoznak a termelőknek. Ellenük nyújthat megoldást az atkaölő tulajdon
sággal is rendelkező abamectin hatóanyagú Vertimec Pro. Mindkét kártevő
csoport esetében fontos az időben, még a tömeges felszaporodás előtt történő 
kezelés!

A hatékony atkaölő

hatóanyag tartalom 18 g/l abamektin

forgalmi kategória II.

dózis 0,5 - 0,75 l/ha

É.V.I. 3 nap, póréhagyma 7, saláta 14

kiszerelés 250 ml, 1 liter

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

szer típusa rovarölő szer

kártevő/gyomnövény/ 
kórokozó

takácsatka, 
nyugati virágtripsz

Takácsatka
Tripsz kártétel 
paprikán

Előírt / javasolt növényvédelmi technológia:TULAJDONSÁGOK:

engedélyezett 
kultúrák 

paprika, paradicsom,  
uborka, cukkini, görög- 
dinnye, sárgadinnye, vörös- 
hagyma, főzőtök, tojás-
gyümölcs, póréhagyma, 
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Takácsatka kártétele
uborkalevélen



VETŐMAG
AJÁNLÁSOK

45
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 Nyári termesztésre alkalmas frisspiaci fajta.
 A Quisor fajtánk méltó utódja. Tenyészideje 7580 nap.
 Alakja kerek, levelei viaszosak.
 Tripsztoleranciája erős.
 Betegségekre ellenálló, baktérium ellen erősen toleráns.
 Alakja kerek, igazi szép pultos káposzta.
 Fejmérete 23 kg.
 Jól lábon tartható, repedésre nem érzékeny. 

Markáns tolerancia a tripsz  
és Xanthomonasz ellen.

Toreador F1

Fejeskáposzta 
fajtaajánlat

 Erős gyökerű fajta, robusztus növekedéssel.
 Mérete 34 kg.
 Fejalakja Agressorhoz hasonlóan kissé lapított,  

 igazi szép mutatós káposzta.
 Tenyészideje 90100 nap Agressor előtt vágható kb. egy héttel.
 Betegségekre nem érzékeny, Xanthomonassal szemben  

 erős toleranciával rendelkezik.
 Tripsz elleni ellenálló képessége szegmensében a legerősebb.
 Őszi időszakra ajánljuk frisspiaci és savanyítási célra is.

Terminator F1
Kiemelkedő tolarencia a Xanthomonasz 
fertőzéssel szemben.



 A legmelegebb nyarakon is termelhető  fajta.
 Rózsaminősége kiemelkedő, hófehér színű, szőrözöttségmentes. 
 A növény vigora közepes, öntakarása kiváló.
 Azonos ültetéssel a Lecanu F1 előtt vágható.
 Tenyészideje: 7075 nap 

A hőség ellenálló!

Kamino F1

Karfiol 
fajtaajánlat

 A nyári időszak egyik legnépszerűbb fajtája.
 Megbízható fajta, jól ütemezhető kora tavasztól

 késő őszig.
 Domború súlyos, tömör hófehér rózsát képez.
 Levélzete felálló, jó öntakarás jellemzi.
 Átlagos tenyészideje 75 nap.
 Sokáig őrzi kiváló minőségét a pulton.

Lecanu F1
Az aranykulcs minden zárba illik.
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 Erős növekedésű fajta, mely jól tűri a nyári nagy meleget is.
 Rózsaminősége kiváló, frisspiaci fajta.
 Nyárvégi, őszi termesztésre ajánlott.

 8085 napos tenyészidővel rendelkezik.
 Öntakarása jó.
 Betegség ellenállósága kimagasló, sem baktériumra,  

 sem levélszélbarnulásra nem érzékeny.

Amit kívánsz. 

Almagro F1

Karfiol 
fajtaajánlat

 Kőkemény, domború, súlyos fejeket képez.
 Levélzete robosztus, rózsái hófehérek. 
 Tenyészideje 80 nap.
 Rózsái hófehérek, tömörek, szépen szemcsézettek.
 Frisspiacra és ipari termesztésre egyaránt ajánlott.
 Főként őszi betakarításra ajánlott.  

 810 nap alatt vágható ki, tenyészidejét pontosan tartja.

David F1
Márványból faragott gyönyörűség!
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 Szabadföldön tavaszra és őszre is javasolt.
 Levélszélbarnulásra nem érzékeny.
 Jó pultállósággal rendelkező fajta.
 Betegségellenállósága magas.
 HR=Bl: 1637EU Nr:0, IR=LMV:1

Petrian (LOBU200031)

 Vajfej saláta őszi, kora tavaszi hajtatásra.
 Világos zöld színű, igazi „szőke” saláta, a régi siker fajtáinkra  

 emlékeztet.
 Fényszegény időszakban is jól fejlődik.
 Betegségellenállósága magas, a jelenleg legmagasabb pero 

 noszpóra ellenállósággal rendelkezik.
 Rezisztencia: HR: Bl: 1637EU/ Nr:0

Singapore

Fejes saláta 
fajtaajánlat
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 Tavaszi, őszi termesztésre ajánlott szabadföldi fajta.
 Színe középzöld, a piac által kedvelt levélstruktúrával rendelkezik.
 A fajta gyorsasága teszi kiemelkedővé fajtatársaihoz képest.
 Fuzáriummal szembeni toleranciája plusz termésbiztonságot jelent.
 Rezisztencia: HR: Bl:1637 EU,Nr:0 IR: LMV:1, Fol:1

Karmian

Fejes saláta 
fajtaajánlat

 Nyári termesztésre ajánlott fejes saláta, a 2021es extrém 
 nyáron is bizonyított.

 Gyors fajta, korán fejesedig.
 Színe középzöld, levélstruktúrája miatt kedvelt a termelők között.
 Súlyos fejeket képez.
 Rezisztencia: HR: Bl: 1637 EU Nr:0, TBSV, IR: LMV:1 

Sappian
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 Ültetését március közepétől javasoljuk.
 A növényhabitusának köszönhetően jól viseli a nyári körülményeket.
 Magas hozamra képes!
 Terméseinek minősége a magyar piacnak tökéletesen megfelel.
 Terméseinek a mérete 3035 cm közötti.
 Rezisztencia: HR: Ccu, Px; IR: Cca, CVYV, CYSDV

Esben F1

 Őszi, téli és tavaszi hajtatásra javasolt fajta.
 Lombja nyitott, a fényszegény időszakot jól tolerálja.
 Terméseinek a mérete 3032 cm hosszú.
 Finoman bordázott, egyenes termései vannak.
 Rezisztencia: HR: Cca, Ccu; IR: Gc, Px

Balder F1

Kígyóuborka 
fajtaajánlat

A primör fajta!

A nyári kincs
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görögdinnye

 Korai, 60 napos tenyészidejű.
 Terméshúsának minősége kiemelkedő a hasonló 

 tenyészidejű fajtákhoz képest.
 Sötétzöld csíkozású héjjal rendelkezik.
 Oltva és oltatlanul is termeszthető, fóliasátorban és 

 szabadföldön egyaránt.
 Magas hozamú, jó kötőképességű fajta.
 Terméseinek a mérete döntő részben 68 kgos.
 Alakja kerek és nagyon egyöntetű.
 Ellenálló képessége: IR: Co: 1 / Px: 1

Mirto F1 / WMH 6716

Görögdinnye
fajtaajánlat

 Rendkívül szép, üde zöld csíkos, Rubin héjszín jellemzi.
 Roppanós, édes hússal rendelkezik, amelynek színe mélypiros.
 Oltva és oltatlanul is termeszthető.
 Termésének a mérete a legkeresettebb tartományba 

 tartozik 58 kg, alakja kerek.
 Minőségi problémák egyáltalán nem jellemzőek rá.
 Magas hozammal rendelkezik, oltva 56 termést képes kötni és    

 megnevelni tövenként.
 Átlagos tenyészideje 6570 nap, azaz középkorai fajta.
 Toleranciával bír a fenésedéssel szemben.
 Ellenálló képessége: IR: Co: 1 / Fon: 1

Mirza
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Hűséges társ a korai időszakban

Top Gun minőség kisebb mérettel és 
divatosabb megjelenéssel



 Fekete héjszínű magnélküli fajta.
 Kerek termés alak és 58 kg tömeg jellemzi.
 Kiegyenlített gyümölcsei kifejezetten jó ízűek.
 A termésének a húsa mélypiros és roppanó.
 Tenyészideje 6570 nap.
 Ellenálló képessége: IR: Co: 1.

Morena

 Fekete héjszínű magnélküli fajta.
 Kiemelkedő egyöntetűség jellemzi.
 80%a terméseinek 46 kg közötti tartományban van.
 Omlós hús és magas brix jellemzi.
 Magas hozamú.
 Tenyészideje 6570 nap.
 Ellenálló képessége: IR: Co: 1 / Fon: 1

Bahama 

Görögdinnye
fajtaajánlat

Kiegyenlített minőség
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Magas hozam, 
tökéletes minőség



 Középhosszú tenyészidejű, a szedési időszak végére tervezhető.
 Erős növekedésű fajta, mely erős gyökérrendszerrel párosul.
 Lombja betegségekre kevésbé érzékeny, mint fajtatársai.
 A hagymatest színe sötét bronzos, kiválóan takaró erős páncéllal.
 Kifejezetten a hosszú idejű tárolásra szelektált fajta.

Baruso F1

Hagyma 
fajtaajánlat

 Erős növekedésű lilahagyma újdonság.
 Termésmennyisége nagy, a hagymatestek  egyöntetősége nagyon jó. 
 Magas stressztűrő képességel rendelkezik.
 Színe tetszetős, sötétbordó. 
 Középhosszú tárolásra alkalmas. 

Darko F1
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 Középérésű szuperédes hibrid. 
 A GSS 8529nél 2 nappal korábban érik, valamivel alacsonyabb, 

 erős szárú növény. 
 Átlagosan 20 cm hosszú, vaskos csöveket terem, amelyeken 

 2022 szemsor van. 
 Az élénk zöld csuhéjlevelek nagyon jól befedik a csöveket, 

 amelyek rendszerint tökéletesen termékenyülnek.
 A szemek egyöntetű, szépsárga színűek, jó ízűek, magas a 

 cukortartalmuk, zsengeségüket az átlagosnál hosszabb ideig 
 megőrzik.

 Rezisztencia: HR=Et, PS (Rp1i), MDMV; IR=Bm

Tyson F1 
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 Kiváló termőképességű, új, középérésű szuperédes hibrid. 
 ( A GSS 8529 MDMV ellenálló változata. ) 

 A 260 cm magasságot elérő növényeken 20 cmes, szabályos alakú,  
 csuhéjjal jól borított csövek teremnek. 

 1820 sorban fejlődő szemek, fényes sárga szinűek. 
 Az MDMV rezisztencia mellett számos más betegséggel szemben 

 is ellenálló. 
 Rezisztencia: HR=MDMV, PST, PS Rp1g/I, IR=Et, Bm

GSS 6924 F1 

Csemegekukorica 
fajtaajánlat





TECHNOLÓGIAI
AJÁNLATOK
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GYAKORLATI
TANÁCSOK
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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.

A növényvédő szerek biztonságos felhasználásának
öt aranyszabálya:
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Személyi higiénia
	Növyvédő szerekkel történő érintke zés után mindig 

alaposan mosson kezet.

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

	Permetezéskor használt ruháit mindig a többi ruhától 
elkülönítve mossa.

	Permetezés után alaposan tisztálkodjon.

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

	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.

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

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

Teendők baleset és mérgezés esetén
	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.

	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.

	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.

	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.

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

	A szennyezett, vagy sérült védőfelsze relést cserélje le 
tisztára.

	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.

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

	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

GYAKORLATI TANÁCSOK A BIZTONSÁGOS NÖVÉNYVÉDŐ SZER HASZNÁLATHOZ
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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.

 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.

	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.

	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.

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

	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

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

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

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

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

	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.

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

	Nehéz terhek emeléséhez mindenképpen kérjen segít
séget.

	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.

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

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

 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!

	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.

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

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

	A szilárd növényvédő szereket a folyékony készítmé
nyek felett helyezze el.
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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.

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

 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).

	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.

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

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

 A permetlé bekeverését mindig az arra kijelölt helyen 
végezze.

	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.

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

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

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

	Növényvédő szer kezelése közben tilos enni, inni vagy 
dohányozni.

	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.

	Mindig olvassa el a termék címkéjét és viselje a  növény 
védő szerek kijuttatásához előírt védőfelszerelést.

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

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

	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.

	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.

	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.

	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.

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

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

	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.

	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



G
YA

K
O

R
LA

TI
 T

A
N

Á
C

S
O

K

75

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.

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

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

	A permetezés után esetlegesen megmaradt permetle
vet, sokszorosára hígítva juttassa ki a kezelt növény
kultúrára.

	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:

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

	Jegyezze fel a permetezés időpontját és időjárási 
körülményeit.

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

	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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Mivel a helyi éghajlati és egyéb viszonyok befolyással lehetnek a termékek teljesítményére, a termékek és azok teljesítményére vonatkozó, 
valamennyi, a Syngenta Kft. által szóban vagy írásban szolgáltatott információ jóhiszeműen adott információ, vagyis nem minősül a  
Syngenta Kft. általi kötelezettségvállalásnak a termékek teljesítményére vagy alkalmasságára vonatkozóan. A katalógusban esetlegesen 
előforduló nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadvány tájékoztató jellegű információt tartalmaz.
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Mivel a helyi éghajlati és egyéb viszonyok befolyással lehetnek a termékek teljesítményére, a termékek és azok teljesítményére vonatkozó, 
valamennyi, a Syngenta Kft. által szóban vagy írásban szolgáltatott információ jóhiszeműen adott információ, vagyis nem minősül a  
Syngenta Kft. általi kötelezettségvállalásnak a termékek teljesítményére vagy alkalmasságára vonatkozóan. A katalógusban esetlegesen 
előforduló nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadvány tájékoztató jellegű információt tartalmaz.
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