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Bemártásos 
technológia  
ültetvénytelepítéshez

1,5 dl Yeald® Plus (vagy 1 dl Route® 
+ 0,5 dl Wuxal® Microplant)

20 dkg Trifender® WP 
vagy 20 dkg Artis® Pro, 

ha talajlakó rova rok ellen védekezünk.*

40–70 dkg Aquaperla® hidegben több, 
melegben kevesebb.

Ez a keverési sorrend is! 
Ha a keverék sűrű, gélszerű állagú lesz, 

10–20 perc eltelte után lehet a növények 
gyökerét mártogatni.

A felesleget a gyökérről le kell rázni. 

Az elkészített adag növénymérettől függően: 
nagyobb fák esetén 150, 

cserje, szőlő esetében 500 növényhez elegendő.

* Az Artis® Pro fungicidekkel, talajfertőtlenítőkkel és 
Trichoderma alapú készítményekkel együtt nem alkalmazható!

FÁS SZÁRÚAK 
TELEPÍTÉSEKOR

(100 l vízbe)

Mészáros Béla 
Pest megye, Heves megye, 
Nógrád megye

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

Varga László
Jász-Nagykun-Szolnok 
megye, Békés megye, 
Hajdú-Bihar megye, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye

+36 30 928 6172
laszlo.varga@kwizda.hu
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Tápanyaghiá-
nyok megszün-
tetése,
minőségjavítás

Bőrszövet-
erősítés, napégés 

Lisztharmat és 
varasodás 

Almamoly, 
sodrómolyok, 
almailonca 

Gyomirtás 

Lemosó perme-
tezés 

Rügy Rügypattanás Egérfüles Zöldbimbós Pirosbimbós Fehérbimbós Virágzás Sziromhullás Mogyoró -
nagyságú

Zölddió  nagyságú Gyümölcs-
növekedés

Érés előtti  
állapot

Érés Szüret után

Lepinox Plus Lepinox PlusHarpun

Copper Field Champion 
WG

Champion WG Domark 10 EC + Karát 80 WDG

Cosavet DF Edge Cosavet 
DF Edge

Dagonis

Wuxal Boron Plus

Wuxal Ascofol

Wuxal Bo-
ron Plus

Wuxal Aminocal

Wuxal Cink

Prosilicon

Wuxal Kalcium

Glialka Star vagy Roundup Mega
Glialka Star 

vagy Roundup 
Mega

Ökológiai gazdaságban használható 
termékek: 
Azokat a termékeket jelöltük így, amelyek 
megtalálhatóak a NÉBIH ökológiai gazdál-
kodásban felhasználható növényvédő szerek és 
termésnövelő készítmények listáján.

Jelmagyarázat

BIO

Wuxal 
K-40

Wuxal  
Ascofol
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Tápanyaghiá-
nyok megszün-
tetése,
minőségjavítás

Varasodás

Lisztharmat 

Sodrómolyok, 
almailonca

Lemosó  
permetezés

Bőrszövet-
erősítés, napégés 

Rügy Rügypattanás Egérfüles Zöldbimbós Pirosbimbós Fehérbimbós Virágzás Sziromhullás Mogyoró -
nagyságú

Zölddió  nagyságú Gyümölcs-
növekedés

Érés előtti  
állapot

Érés Szüret után

Montaflow SC Champion WG

Cosavet DF EdgeCopper Field

Lepinox Plus

Champion WG

Wuxal Aminocal

Copper Field/
Montaflow SC

Ökológiai gazdaságban használható 
termékek: 
Azokat a termékeket jelöltük így, amelyek 
megtalálhatóak a NÉBIH ökológiai gazdál-
kodásban felhasználható növényvédő szerek és 
termésnövelő készítmények listáján.

Jelmagyarázat

BIO

Prosilicon
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Őszi-tavaszi lemosó 
permetezések
A lemosó permetezéseknek a gyümölcstermesztésben 
kiemelt jelentősége van. Ezek azok az időszakok, amikor 
a telelésbe vonuló, a telelés előtt álló, illetve a télből kijövő 
betegségek ellen hatékonyan és költségtakarékosan tudunk 
védekezni.

Almamoly Molyok, almailonca

Dózis: 1 l/ha

Hatóanyag: 
100 g/l piriproxifen

Dózis: 1 kg/ha

Hatóanyag: 
375 g/kg Bacillus thuringiensis 
var. Kurstaki

Harpun® Lepinox® Plus

Rovarölő Rovarölő

Dózis: 2 kg/ha

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

Champion® WG

Gombaölő

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.

A Champion® WG jól kegészíti a 
szisztémikus blokkban használt felszí-
vó szerek hatásspektrumát, és egyben 
csökkenti a rezisztencia kialakulásának 
esélyét.

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.

Rovarkártevők
A különböző rovarkártevők megjelenésére szinte az egész 
vegetációban számítani kell. Az ellenük való védekezést 
minden esetben előrejelzésre, csapdázásra alapozottan kell 
elvégezni, célzott hatóanyagokkal.

Lemosó permetezések

Dózis: 3-7,5 kg/ha

Hatóanyag: 
800 g/kg elemi kén

Cosavet® DF Edge

Gombaölő

A Copper Field®/ Montaflow kiválóan kiegészíti a szisztemikus blokkban használt felszí-
vódó szerek hatását, mindemellett csökkenti a rezisztencia kialakulásánák esélyét. Felhasz-
nálás a zöldbimbós állapotig ajánlott Cosavet® Edge-dzsel kombinációban, amely magas 
kéntartalmának köszönhetően kimagasló védelmet nyújt a lisztharmat ellen. Mindemellett 
jelentős atkaölő mellékhatással is bír.

Dózis: 2–4 l/ha 

Hatóanyag: 
638 g/l rézoxiklorid  
+ 800 g/kg elemi kén

Gombaölő

Copper Field®/ 
Montaflow® SC
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Megoldási javaslatok  
gombabetegségek kezelésére
Az alma két legveszélyesebb gombás kórokozói a varasodás 
és a lisztharmat, amelyek ellen időjárási körülményektől 
függően akár egész vegetációban védekeznünk kell.

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

Designer hatásfokozóval ajánljuk.

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

Jó zsíroldékonysága azonnali felszí-
vódást biztosít a növényi bőr szöveten 
keresztül, kiváló víz oldékonysága gyors 
szállítódást ered mé nyez a nedv kerin-
gésben, gőzhatása pedig a növényen 
belül az egyenletes eloszlás garanciája. 
Varasodás ellen hatékony kombinációs 
kontaktpartner a Karát 80 WDG. Ha tó-
anyaga a kaptán, mely gátolja a kó ro ko-
zók bejutását és csírázását.

A lisztharmat elleni célzott védekezést 
segíti a Domark 10 EC és Cosavet 
DF Edge együttes kijuttatása. A tetra-
konazol és az elemi kén több ponton 
blok kolja a kórokozó fejlődését, a re-
zisz tencia menedzsmentet eredmé nye-
sen szolgáló kontakt és szisztemikus 
kombináció.

A Dagonis hosszú hatástartamú, SDHI 
és triazol kombinációjú, felszívódó gom-
baölő szer. A termék preventív és ku-
ratív hatása magas fokú védelmet biz-
tosít a varasodás és lisztharmat mel lett 
a levélfoltosságok és az alternáriás 
betegségekkel szemben is. Mivel az 
alma a varasodásra a legfogékonyabb 
a virágzás és a gyü mölcsnövekedés 
kezdetén, ezért ebben a két stádi um-
ban mindenképp javasoljuk a Dagonis 
használatát. A lisztharmat el le ni haté-
konysága főleg a virágzás kezdetétől az 
intenzív hajtásnövekedés időszakában 
ér vényesül. 

A termék blokkszerű alkalmazása nem 
megengedett! A készítménnyel végzett 
két kezelés között lisztharmat és va-
rasodás ellen feltétlenül szükséges 
más hatásmechanizmusú fungicid ki-
jut tatása.

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

Dózis: 0,7 l/10000m2 LFF
max. 1,2 l/ha

Hatóanyag: 
75 g/l fluxapiroxad,  
50 g/l difenokonazol

Dagonis®

Gombaölő

Designer hatásfokozóval ajánljuk.

Lombtrágyák
Az alma esetében a bór több fontos folyamatban alapvető
tényező: a megtermékenyülésben, a stressztűrésben és a 
fagytűrésben is. A kálium színesítésre és érésgyorsításra 
használható, a kalcium pedig döntően befolyásolja az alma 
minőségét, ellenálló képességét és a tárolhatóságát is.

A tökéletes terméskötés 
érdekében

Kalciumpótlás VarasodásSzüret előtti kalcium-
pótlás nitrogén nélkül

Dózis: 2–3 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
bór és foszfor

Dózis: 3–5 l/ha

Hatóanyag: 
nitrogén, kalcium, mikroelemek

Dózis: 3–5 l/ha

Hatóanyag: 
kalcium és aminosav

Wuxal® Boron Plus Wuxal® Kalcium Wuxal® Aminocal

Lombtrágya Lombtrágya Lombtrágya

Magas bór- és foszfortartalmú lomb-
trágya a tökéletes terméskö tődésért. 
Szé les mikroelemsort tartalmaz, me -
lyek hozzájárulnak a növényi sejt fal-
kép ződéshez, a stress zhelyzetek átvé-
szeléséhez, a szénhidrátok és cukrok 
szál lításához. A permetlé kémhatását 
az optimális, enyhén savanyú pH-tar to-
mányban tartja.

A Wuxal Kalcium a  növények kalciumel-
lá tását és a kalciumhiányból adódó élet -
tani betegségek megelőzését biztosító 
szuszpenziós lombtrágya. Aszályos körül-
mények között is gyors felszívódó alter-
natívát kínál.

Dózis: 3-5-l/ha

Hatóanyag: 
kálium-oxid, mikroelemek

Wuxal® K-40

Lombtrágya

Minőségjavító, színesítő hatású, a nö-
vény stressztűrő képességét és vízház-
tartását javító szuszpenziós lombtrágya. 
Használata színesítésre, érésgyorsításra 
javasolt a gyümölcsérés időszakában.

A kalciumhiány negatívan befolyásolja 
a termés minőségét: a keserűfoltosság 
megjelenését okozza a gyümölcsön.  
A szüret előtti, nitrogénmentes kalcium-
pótlással megelőzhető ez a kellemet-
len tünet. A Wuxal Aminocal megfe-
lel ezeknek a kritériumoknak, emellett 
érésgyorsító, színesítő hatással is ren-
delkezik – ezért illeszkedik jól a szüret 
előtti kezelések sorába. 

Káliumpótlás
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Egyéb  
problémák 
Az almatermesztés során fontos feladat a területek gyommen-
tesen tartása, a vadkárok elleni védekezés és az időjárás okozta 
stresszhelyzetek leküzdése.

Terület gyommentesen
tartása

Napégés

Dózis: 1,5–5 l/ha

Hatóanyag: 
450 g/l glifozát 
(551 g/l glifozát-kálium só) 

Roundup® Mega

Gyomirtó

Dózis: 2–6 l/ha

Hatóanyag: 
360 g/l glifozát 
(441 g/l glifozát-kálium só) 

Glialka Star

Gyomirtó

A legnagyobb ható anyag- tartalmú to-
tá  lis gyomirtó szer Transorb techno-
lógiával. Az új generációs hatóanyagnak 
köszönhetően nagyon hamar bejut a 
gyom növénybe és gyorsan szállítódik, 
így kíméletlen a gyomokkal szemben.

A Glialka Star széles hatásspek-
trumú totális gyomirtó szer. A nehezen 
irtható évelő gyomokat is elpusztít-
ja, de az egyéves, egy- és kétszikűek 
ellen is hatékony. A készítményt a gy-
omok a zöld részeiken keresztül veszik 
fel, a hatóanyag innen transzlokálódik a 
föld alatti szaporító képletekbe, és ott 
elpusztítja azokat.
3 évnél idősebb szőlő- és gyümölcsültet-
vényekben tavasszal a hajtásnövekedés 
előtt, valamint ősszel a szüret után al-
kalmazható. E két időpont között is fel-
használható, de a kultúrnövény zöld 
részeire nem kerülhet, mert azt is mara-
dandóan károsíthatja, szélsőséges es-
etben elpusztíthatja!

Megelőzésre és fagy utáni regenerálásra, 
biostimulálás

Dózis: 2–3 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, Ascophyllum nodosum barna tengeri alga kivonat, amely több, mint 50%-
os növényihormon-tartalma révén javítja a fagytűrést, növeli a növények stessztűrő képességét, 
serkenti a sejtosztódást és megnyúlást, valamint érésgyorsító, színesítő hatású. Figyelem: 
fagyveszély mérséklése céljából mindig preventíven, a fagyok előtt 1-2 nappal ki kell juttatni a 
készítményt! 

Őz- és szarvasrágás  
esetén

Dózis: 10–15 l/ha

Hatóanyag: 
64 g/l állati zsiradék

Forester® EW

Vadriasztó

A Forester® EW a gyümölcsösökben 
nagy kár okat okozó őz és szarvas távol-
tar tá sá ra al kal maz ható készítmény.
Almatermésűekben kora tavasszal (rügy-
pattanáskor) kell a kezelést el vé gez ni. 
A terméket vagy hígítás nélkül, vagy a 
jobb fedettség biz to sítása érdekében 
1:3 vagy 1:5 arányú vizes hígításban kell 
kijuttatni, a levelek meg jelenése előtt.

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 ké pes-
séget. A gyümölcsnövekedés időszakától le ga-
lább 2 alkalommal alkalmazzuk 2–3 literes dó-
zis ban, maximum 0,7% oldatkoncentrációval. 
Figyelem: Felhasználás előtt mindig végezzen ke-
ve rési próbát!

Dózis: 1,5–3 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
kálium és szilikát

Prosilicon®

Biostimulátor
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Termék Hatóanyag Dózis

Gyomirtó szerek
Roundup Mega

450 g/l glifozát  
(551 g/l glifozát-kálium só)

1,5–5 l/ha

Glialka Star
360 g/l glifozát  
(441 g/l glifozát-kálium só)

2-6 l/ha

Gombaölő szerek

Champion WG
770 g/kg réz-hidroxid  
(500 g/kg fémréz)

2 kg/ha

Copper Field
638 g/l rézoxiklorid  
(fémréz-tartalom 380 g/l)

2–4 l/ha

Montaflow
638 g/l rézoxiklorid  
(fémréz-tartalom 380 g/l)

2–4 l/ha

Cosavet DF Edge 80% mikronizált elemi kén 3,0–7,5 kg/ha

Dagonis
75 g/l fluxapiroxad + 50 g/l difenokonazol 0,7 l/10000m2 LFF, 

max. 1,2 l/ha

Domark 10 EC 100 g/l tetrakonazol 0,3–0,4 l/ha

Karát 80 WDG 800 g/kg kaptán 1,5–1,88 kg/ha

Rovarölő szerek
Harpun 100 g/l piriproxifen 1 l/ha

Lepinox
375 g/kg Bacillus thuringiensis var.
Kurstaki

1 kg/ha

Lombtrágyák

Wuxal Ascofol
algakivonat, növényi hormonok, bór,  
makro- és mikroelemek

2-3 l/ha

Wuxal Boron Plus bór, foszfor, makro- és mikroelemek 2-3 l/ha

Wuxal Kalcium nitrogén, kalcium, mikroelemek 3-5 l/ha

Wuxal K-40 kálium, nitrogén, mikroelemek 3-5 l/ha

Wuxal Aminocal kalcium, mikroelemek, aminosavak 3-5 l/ha

Prosilicon kálium, szilikát 1,5-3 l/ha

Egyéb termékek Forester állati zsiradék (birkafaggyú) 10–15 l/ha

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

Jegyzetek



Hatékony védelem a lisztharmat 
és a varasodás ellen
Felszívódó és hosszú hatástartammal rendelkező gombaölő szer

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 csoportjába tartozó, nagy hatékony-
ságú gombaölő szer. Használatával megelőzhető, illetve gyógyítha-
tó a kezdeti fertőzés, és a levelekben blokkolható, elpusztítható a 
meglévő varasodás, lisztharmat.


