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Megoldások betegségekre, kártevőkre, 
gyomokra és a növénytáplálásra

Felhasználása tavasszal zöldbimbós álla-
potig ajánlott Cosavet® DF Edge-dzsel 
kombinációban, amely magas kéntartal-
mának köszönhetően erős védelmet nyújt 
a lisztharmat ellen és egyben jelentős 
atkaölő mellékhatással bír.

Lemosó permetezések

Dózis: 2–4 l/ha + 3–7 kg/ha

Hatóanyag: 
638 g/l réz-oxiklorid  
+ 800 g/kg elemi kén

Gombaölő

Copper-Field®/ 
Cosavet® DF Edge

Vegetációban  
varasodás ellen

Dózis: 0,3–0,4 l/ha 
+ 1,5–1,88 kg/ha

Hatóanyag: 
100 g/l tetrakonazol,  
800 g/kg kaptán

Domark® 10 EC + 
Karát® 80 WDG

Gombaölő

A Domark® 10 EC a triazolok csoport jába tartozó, 
nagy hatékonyságú gombaölőszer. Használatával 
megelőzhető, illetve gyógyítható a kezdeti fer tő zés, 
és a levelekben blokkolható, el pusz títható a meglévő 
varasodás, liszt harmat. Gyógyító hatását a fertőzés 
bekö vet keztét követő 36–48 órában képes kifejteni. 

Jó zsíroldékonysága azon nali felszívódást bizto-
sít a növényi bőr szöveten keresztül, kiváló víz-
oldékonysága gyors szállítódást ered mé nyez a 
nedv kerin gésben, gőzhatása pedig a növényen be-
lül az egyenletes eloszlás garanciája.

Vegetációban  
lisztharmat ellen

Dózis: 0,3–0,4 l/ha  
+ 3–5 kg/ha

Hatóanyag: 
100 g/l tetrakonazol, 
800 g/kg mikronizált elemi kén

Domark® 10 EC + 
Cosavet® DF Edge

Gombaölő

Designer hatásfokozóval ajánljuk.

Almamoly

Dózis: 1 l/ha

Hatóanyag: 
100 g/l piriproxifen

Harpun®

Rovarölő

Folyékony, egyedi hatásmódú rovar ölő-
szer. Almamoly elleni felhasználásnál 
min den képpen a feromoncsapdás meg-
figyelésre kell alapozni a kezeléseket. 

A kijuttatást a tojásrakás idejére, a 
lárvák tömeges kelésének kezdetére 
kell üte mezni.

Molyok, almailonca

Dózis: 1 kg/ha

Hatóanyag: 
375 g/kg Bacillus thuringiensis 
var. Kurstaki

Lepinox® Plus

Rovarölő

A Lepinox® Plus szelektív biológiai 
növény védő szer, amely több lepke féle 
fiatal lárvái ellen hatékonyan alkal maz-
ható.

A kártevők táplálkozás útján veszik fel, 
azonnali taglózó hatás nem tapasz tal-
ható, de a kártételük azonnal leáll.

A Champion® WG jól kegészíti a szisz-
témikus blokkban használt felszívó sze-
rek hatásspektrumát és egyben csök-
kenti a rezisztencia kialakulásának 
esélyét.

Dózis: 2 kg/ha

Hatóanyag: 
768 g/kg réz-hidroxid  
(500 g/kg fémréz)

Champion® WG

Gombaölő

Domark® 10 EC hatékonysága almavarasodás ellen (Biotek, 2014)
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Kezelések időpontja 2014-ben: 1.: április 28. • 2.: május 05. • 3.: május 12. • 4.: május 21. • 5.: május 28.

Keresse kollégáinkat bizalommal! www.kwizda.hu/szaktanacsadok • Tel.: +36 1 224 7300
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Megelőzésre és fagy utáni regenerálásra, 
biostimulálás

Dózis: 3 l/ha

Hatóanyag: 
tengeri alga és bór

Wuxal® Ascofol

Lombtrágya

A kora tavaszi fagyok károsítják a lombot és a virágkezdeményeket 
is. A kár mértéke a növény kondíciójától is függ. A Wuxal® Ascofol 
mikroelemekben és természetes növekedésszabályozó anyagokban 
gazdag barna tengeri alga kivonat, amely több, mint 50%-os növényi 
hormon tartalma révén

- javítja a fagytűrést 
- növeli a növények stessztűrőképességét
- serkenti a sejtosztódást és megnyúlást
- érésgyorsító, színesítő hatású 

TermésnövelésFagyok esetén

Dózis: 2–3 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
kálium és szilikát

Prosilicon®

Biostimulátor

A Prosilicon® speciális kálium-szilikát tar tal mú termésnövelő anyag. Az alma ese tében többszörös 
hatáskifejtést biz tosít, megerősíti a gyümölcsök bőr szöve tét, csök kenti a napégés veszélyét, és javítja 
a ter més színesedést is. Lúgos kémhatása fokozza a gombabetegségekkel szembeni ellenálló képességet. 
A gyümölcsnövekedés időszakától legalább 2 alkalommal alkalmazzuk 2–3 literes dózisban, maximum 
0,7% oldatkoncentrációval.
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Roundup® Mega

Copper-Field® + Cosavet® DF Edge Domark® 10 EC + Karát® 80 WDG

Domark® 10 EC + Cosavet® DF Edge

Lepinox® Plus

Gazelle® 20 SG

Harpun

Wuxal® Boron Plus Wuxal® Kalcium Wuxal® Aminocal

Dózis: 2–3 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
bór és foszfor

Wuxal® Boron Plus

Lombtrágya

Egyedülálló tápelem-kombinációja és 
adjuváns rendszere miatt hatékonyan 
támogatja a terméskötődést. A permetlé 
kémhatását pedig az optimális enyhén 
savanyú pH tartományban tartja.

Dózis: 3–5 l/ha

Hatóanyag: 
nitrogén, kalcium, mikroelemek

Wuxal® Kalcium

Lombtrágya

A prémium megoldás
-  legnagyobb kalciumtartalmú szusz pen-

ziós lombtrágya
-  gyors felszívódás aszályos körül mé-

nyek között is

Szüret előtti kalcium-
pótlás nitrogén nélkül

Kalcium hiányában keserű foltosság lép 
fel a termésen. A szüret előtti időszak-
ban olyan tápelem formulációval célsze-
rű pótolni a kalciumot, amely nitrogént 
nem tartalmaz, érésgyorsító, színesí-
tő hatással rendelkezik; használatával 
a hőstressz negatív hatásai is csökkent-
hetőek.

A tökéletes terméskötés 
érdekében

Kalciumpótlás

Dózis: 3–5 l/ha

Hatóanyag: 
kalcium és aminosav

Wuxal® Aminocal

Lombtrágya

Az általunk kínált alaptechnológia 
tartalmazza a gombabetegségek el-
leni védelmet, elősegíti a kötő dést, 
biztosítja a megfelelő kalciumellá-
tást. A Kwizda Garden almatechnoló-
giája segítséget nyújt abban, hogy ki-
váló minőségű és megfelelő méretű, 
hibátlan piacos gyümöl csöt szüretel-
jünk. A kórokozók elleni kifogástalan 
védelem és a szak szerű tápanyagel-
látás ehhez nélkülözhetetlen.


