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Megoldások betegségekre, kártevőkre, 
gyomokra és a növénytáplálásra

Moly

Nagy Zsanett
növényvédelmi szakmérnök, 
alma, csonthéjas 
szaktanácsadó

+36 30 306 0129 
zsanett.nagy@kwizda.hu

Varga László
kertészmérnök, 
zöldség, dísznövény 
szaktanácsadó

+36 30 928 6172 
laszlo.varga@kwizda.hu

Mészáros Béla
növényvédelmi szakmérnök,
garden szaktanácsadó

+36 30 982 0765 
bela.meszaros@kwizda.hu

Fagyveszély esetén, 
termésnövelésre

Húskeménység fokozása

Dózis: 2–3 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
tengeri alga és bór

Wuxal® Ascofol

Lombtrágya

Dózis: 3–5 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
kalcium és nitrogén

Wuxal® Kalcium

Lombtrágya

Stimulálásra szolgáló magas alga- és 
bórtartalmú készítmény.

Magas kalciumtartalmú készítmény.

Fagykár

Kötődés után 
a gyümölcsnövekedést 

és a csonthéj kiépülését 
elősegítő lombtrágya

Meggy terméskötődésének értékelése
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 Wuxal Ascofol

Cseresznyelégy 
lárvái ellen

A cseresznyelégy talajból fertőző lárvái 
ellen alkalmazható őszi és tavaszi kijut-
tatással, talajkezelésre (bedolgozással, 
beöntözéssel).

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.

Dózis: 1 kg/ha

Hatóanyag: 
375 g/kg Bacillus thuringiensis 
var. Kurstaki

Lepinox® Plus

Rovarölő

Dózis: 1,5–6 kg/ha

Kiemelt hatóanyag: 
Beauveria bassiana gomba

Artis® Pro

Termésnövelő készítmény

Keresse kollégáinkat bizalommal! www.kwizda.hu/szaktanacsadok • Tel.: +36 1 224 7300

Kiss András
növényvédelmi szakmérnök, 
kelet-magyarországi 
értékesítési vezető

+36 20 947 6141 
andras.kiss@kwizda.hu

Bujdosó Attila
növényvédelmi szakmérnök, 
nyugat-magyarországi
értékesítési vezető

+36 30 676 7043 
attila.bujdoso@kwizda.hu
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Alaptechnológiánk tartalmazza a 
tavaszi lemosó kezelést, a gomba
betegségek elleni védelmet, a ter
més kötődést elősegítő és minő séget 
javító lombtrágyázást. Újdonság a 
technológiánkban csont héjasokban 
nagy gazdasági kárt okozó bogyó
repedés elleni Prosilicon® lombtrágya.
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Érés Szüret után

Roundup® Mega

Artis® Pro Gazelle® 20 SG

Lepinox® Plus

Champion® WG Champion® WG

T-Rex

Wuxal® Boron Plus Prosilicon®

Wuxal® Aminocal

Levélbetegségek elleni 
lemosó permetezés

Általános lemosó  
permetezőszer

Monília,  
levélbetegségek ellen

Dózis: 2 kg/ha

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

Champion® WG

Gombaölő

Dózis: 2–2,5 l/ha

Hatóanyag: 
638 g/l réz-oxiklorid 

Copper-Field® / 
Montaflow® SC

Gombaölő

Dózis: 0,75–1 l/ha

Hatóanyag: 
250 g/l tebukonazol

T-Rex

Gombaölő

A Champion® WG jól kiegészíti a 
szisztémikus blokkban használt felszí-
vó szerek hatásspektrumát és egyben 
csökkenti a rezisztencia kialakulásá-
nak esélyét.

Vizes szuszpenzió formulációjának kö-
szönhetően a fedési képessége és bioló-
giai aktivitása kiemelkedő baktériumos 
és gombás betegségek ellen egyaránt.

A széles hatásspektrumú felszívódó 
hatóanyag a növényeket belülről védi, 
a gombák fejődését két ponton is 
gátolja.

Bogyórepedés 
és napégés ellen

A Prosilicon® egy kálium és speciális 
szilikát tartalmú termésnövelő anyag. Ha-
tását a növények bőrszövetének erősíté-
sével fejti ki. Igen jól alkalmazható cse-
resznye, meggy esetében, ame lyekben 
az érési időszakban érkező esők jelentős 
kárt tudnak okozni a bogyók megrepesz-
tésével.

A bogyónövekedés időszakától legalább 
2 alkalommal alkalmazzuk 2–3 li t e res 
adagban. Szintén jó hatású a ker tészetben 
egyre nagyobb problémát okozó napégés 
ellen. Lúgos kémhatása és bőrszöveterő-
sítő hatása miatt elősegíti a növények bi-
otikus stressz hatásokra való felkészítését 
(például fokozza a gombabetegségekkel 
szembeni ellenálló képességet).

Dózis: 1,0–3,0 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
kálium és szilikát

Prosilicon®

Biostimulátor

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

Terméskötődés  
elősegítésre

Dózis: 2–3 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
bór és foszfor

Wuxal® Boron Plus

Lombtrágya

Nitrogénmentes 
komplex Ca-tartalmú 

bio stimu látor

Dózis: 3–5 l/ha

Hatóanyag: 
kalcium és aminosav

Wuxal® Aminocal

Lombtrágya

Mivel nitrogént nem tartalmaz, nem la-
zítja fel a gyümölcshúst. Aminosav tar-
talma viszont elősegíti a színesedést és 
az érést, valamint a kalcium hatéko-
nyabb beépülését.


