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TISZTELT PARTNERÜNK!
A 2020-as év sok szempontból rendkívüli és kihívásokkal
teli volt: a koronavírus járvány alapjaiban forgatta fel a
hazai gazdasági életet, benne az élelmiszergazdaság
fundamentumát jelentő mezőgazdaságot is.
A nehézségeken azonban közösen sikerült felülemelkedni.
A 2021-es év egy új korszak kezdete: hálásak lehetünk,
hogy megcsillan a fény pandémia alagútjának végén,
ráadásul a mezőgazdaságban dolgozók számára
a „home office” kifejezés is egészen mást jelent.
Köszönjük Önöknek, hogy ismét a mi termékeinket és
munkatársainkat választották! Jó érzés volt megtapasztalni,
hogy bár a személyes találkozásra nem volt lehetőség, a
partnerkapcsolatok mégsem szakadtak meg. Sőt! Talán
még inkább felértékelődtek.
A világ vezető agrárvállalataként, a Syngenta folyamatosan
azon dolgozik, hogy a legjobb, leginnovatívabb
megoldásokat fejlessze növényvédő szer oldalról, és olyan
vetőmagokkal lássa el a gazdálkodókat, amelyek nagy
termésre képesek még nehéz, stresszes körülmények
közepette is. Innovatív fejlesztéseink együttesen azt
mutatják, hogy a vállalatunk kínálata a vetéstől a
betakarításig - minden technológiai elemet beleértve
- képes kezelni a felmerült problémát, eredményes,
jövedelmező gazdálkodást tesz lehetővé. Sok tervezés,
kísérletezés után elértük, hogy kész, egymásra épülő, teljes
technológia áll a gazdák rendelkezésére hazánkban is.
Folyamatosan bővülő termékpalettánk előnyeivel az elmúlt
időszakban Önök is találkozhattak. Kukorica és kalászos
növényvédelem területén bizonyított a „legláthatóbb hatású”
Vibrance csávázószer, amely csírakorban hatékonyan védi
a növényt a fő gombakórokozók ellen. Úttörő termékünk
kalászos területen az Elatus Era gombaölő szer, amely
a betegségeket is kiválóan kontrollálja, ezen kívül növeli
a zászlóslevél méretét. Az új Box-R csomagunk pedig
ütős választ ad az őszi gyomokra hatóanyagai révén.
Hiánypótló újdonságunk a Force Evo, amely a népszerű
talajfertőtlenítő formula mellett mikro starter műtrágyát
is tartalmaz. 2021-ben új rovarölő készítmény érkezett a
portfóliónkba: a több kultúrában is használható, taglózó- és
tartamhatással bíró Monospel 24 EW virágzó kultúrában
nappal is permetezhető rovarölő. Ez eddig hiányzott a
repcetechnológiánkból. A másik figyelemre érdemes
növényvédő szerünk egy valódi őszi regulátorhatással
rendelkező gombaölő termék, a Toprex, amellyel a növény
vastagabb, zömökebb leveleket fejleszt.

Kitűnően debütált a termelők körében az Amistar Prime.
A hosszú tartamhatású, azoxistrobin tartalmú készítmény
jelentős élettani folyamatokat indít be a kalászos
növényeknél és megóvja őket a kórokozóktól. Az idei
évtől újdonság kínálatunkban Rooting MAX, amely a
Vibrance Duo + Sobenio + AG40R ragasztó és leporlást
csökkentő készítményt tartalmazza. A készítmény a piacon
a legszélesebb körű védelmet adja prémium fungicid,
gyökérnövekedést stimuláló, kontakthatású inszekticid
tartalma révén. Ezeken kívül bemutatjuk az új tavaszi
nagyágyút, az Avoxát az Axial One mellé. Növényvédő
szereink optimális kijuttatása érdekében pedig egy új
digitális megoldást fejlesztettünk. A Cropwise Spray Assist
permetezési applikáció, a környezet megóvása mellett növeli a szántóföldi permetezések hatékonyságát.
A tavaszi kultúrák vetésének befejeztével máris elérkezett a
repce és kalászosok időszaka. Összességében elmondható,
hogy bár ezen kultúrák termesztése jelentős technológia
nehézségekbe ütközik a hatóanyag kivonások okán, a
terményárak alakulása kifejezetten kedvező helyzetet
teremthet. A magyar gazdálkodók szakmai hozzáértése
és termelési színvonala mindenképpen magasra teszi
a lécet. A Syngenta lépést tart a fejlődéssel, megújult
termékportfóliónk a legmagasabb szintű termésátlagok
elérését teszi élehetővé. Repcében érkezik a kiemelkedő
nitrogén-hasznosítással bíró, kiváló fóma és szklerotínia
ellenálló-képességgel rendelkező, a tarlórépa sárgaság
vírussal (TuYV) szemben is ellenálló, stabil, bőtermő
SY Glorietta hibridünk, amely az első hírnöke a cég új
nemesítési vonalának. Kalászos vetőmag portfóliónkba a
méltán népszerű Falado mellé bevezetjük az SY Exaltation
és SY Passion nevű nagyon magas terméspotenciállal
és minőségi mutatókkal rendelkező fajtáinkat, melyekkel
nem titkolt módon tovább szeretnénk erősíteni a kalászos
részesedésünket. Továbbra is a gazdák rendelkezésére áll
a HyvidoTM márkanév alatt futó Jallon hibridárpánk, mellyel
az elmúlt évben is 10 tonna közeli eredményeket tudtunk
produkálni.
Reményeik szerint a 2021-2022-es évben már személyes
találkozásokra és rendezvényekre is sor kerülhet, ahol
hasznos szakmai ismeretekkel fogunk szolgálni a jövőre
nézve. Reméljük mielőbb Önnel is találkozhatunk!
Egészségben és sikerekben gazdag gazdálkodási évet
kívánunk!
Tóth Tamás, Vetőmag üzletág marketing vezető
Tóth Bertalan, Növényvédő szer üzletág kereskedelmi vezető
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REPCE

hibrid kínálat és technológia

ÚJ!

SY Glorietta
Középérésű
• Syngenta legújabb repce hibridje,
új genetika – magas termésszint
• Kiváló terméspotenciállal és termésstabilitással
rendelkező repce hibrid
• Kifejezetten jó télállóság és fómával szembeni
ellenállóság
• Tarlórépa sárgaság vírussal (TuYV) szemben
ellenálló
• Kiemelkedő N hasznosítás
• Magas állományt nevelő, de jó szárszilárdsággal
rendelkező hibrid

TULAJDONSÁGOK
olajtartalom
terméspotenciál
télállóság

tenyészidő

jó
nagyon jó

8

Kísérleti eredmény
Syngenta fejlesztői kísérlet 2020, 4 helyszín (t/ha)
SY Glorietta
Versenytárs 1
Versenytárs 2

jó

középérésű

növénymagasság

magas

szárszilárdság

jó

kezdeti fejlődés

közepes

ajánlott
vetőmagnorma

400-500 000 mag/ha

I

R EPC E HIB R ID KÍNÁLAT

betegségellenállóság

kiváló

5,3

5,1
5,0

Aganos

ÚJ!

Közép-korai éréscsoport
• Kiváló terméspotenciál és termésstabilitás
• Átfogó ellenállóképesség valamennyi
szárbetegséggel szemben
• Tarlórépa sárgaság vírussal (TuYV) szemben
ellenálló hibrid
• Nagyon jó télállóság jellemzi
• Közép magas állományt nevelő hibrid

TULAJDONSÁGOK
olajtartalom
terméspotenciál
télállóság
betegségellenállóság

növénymagasság

magas
nagyon jó

Kísérleti eredmény
NÉBIH Korai 1/A hibridek 2019, 8 helyszín (t/ha)
Aganos
Versenytárs 1
Versenytárs 2

jó

közép-korai
közép-magas
kiváló

kezdeti fejlődés

gyors

ajánlott
vetőmagnorma

400-500 000 mag/ha

4,3
4,3

I

szárszilárdság

4,5

REPC E H I BRID K Í NÁLA T

tenyészidő

jó

9

SY Iowa
Közép-korai éréscsoport
• Magas terméspotenciál és nagyon jó
termésstabilitás jellemzi
• Az RLM7 génnek köszönhetően kiválóan ellenáll
a fómával szemben
• Kifejezetten jó télállóság jellemzi
• Átlagon felüli kipergés ellenállóság
• Kompakt hibrid, mely könnyen permetezhető
és aratható

TULAJDONSÁGOK
olajtartalom

kiváló

terméspotenciál

kiváló

télállóság

tenyészidő
növénymagasság
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SY Iowa
Versenytárs 1
Versenytárs 2

kiváló

közép-korai
közép-magas

szárszilárdság

kiváló

kezdeti fejlődés

gyors

ajánlott
vetőmagnorma

400-500 000 mag/ha

I

R EPC E HIB R ID KÍNÁLAT

betegségellenállóság

jó

Kísérleti eredmény
Syngenta fejlesztői kísérlet 2020, 3 helyszín (t/ha)

3,2

3,1
3,1

Bluestar
Középérésű
• Robusztus megjelenés
• Átlagon felüli terméspotenciál
• Kiváló ellenállóság fómás szár- és
levélfoltossággal szemben (RLM7 gén)
• Becőinek pergési hajlama nagyon alacsony
• Erős gyökérzet

TULAJDONSÁGOK
olajtartalom

kiváló

terméspotenciál

kiváló

Kísérleti eredmény
Syngenta fejlesztői kísérlet 2020, Szeged (t/ha)
Bluestar

télállóság

jó

Versenytárs 1
Versenytárs 2

betegségellenállóság

középérésű
magas

szárszilárdság

kiváló

kezdeti fejlődés

gyors

ajánlott
vetőmagnorma

400-500 000 mag/ha

3,4
3,3

I

növénymagasság

3,6

REPC E H I BRID K Í NÁLA T

tenyészidő

kiváló
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SY Florida
Korai éréscsoport
• Kifejezetten korai virágzású- és érésű
repce hibrid
• Magas terméspotenciál
• Kiváló ellenállóságot mutat a fómás szárés levélfoltossággal szemben (RLM7 gén)
• Becőinek pergési hajlama az egyik
legalacsonyabb az éréscsoportjában

TULAJDONSÁGOK
olajtartalom

kiváló

terméspotenciál

kiváló

télállóság

jó

Kísérleti eredmény
Syngenta fejlesztői kísérlet, 2019, 4 helyszín (t/ha)
SY Florida
Versenytárs 1

tenyészidő
növénymagasság

kiváló

korai
közép-magas

szárszilárdság

kiváló

kezdeti fejlődés

gyors

ajánlott
vetőmagnorma

400-500 000 mag/ha

I

R EPC E HIB R ID KÍNÁLAT

betegségellenállóság
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Versenytárs 2

3,7

3,6
3,3

SY Cassidy
Korai éréscsoport
• Kevésbé intenzív és alacsonyabb potenciálú
termőhelyeken is biztonsággal termeszthető
• Átfogó ellenállóképességgel rendelkezik
valamennyi szárbetegséggel szemben
• Képes kompenzálni a gyengébb termőhelyi
adottságokat
• A korai éréscsoport prémium hibridje

TULAJDONSÁGOK
olajtartalom

kiváló

terméspotenciál

kiváló

télállóság

jó

Kísérleti eredmény
Syngenta mezoparcellás kísérletek 2014-2018,
12 helyszín (t/ha)
SY Cassidy
Versenytárs 1

betegségellenállóság

növénymagasság

korai
közép-magas
kiváló

kezdeti fejlődés

gyors

ajánlott
vetőmagnorma

400-500 000 mag/ha

4,7

4,7
4,3

I

szárszilárdság

Versenytárs 2
REPC E H I BRID K Í NÁLA T

tenyészidő

kiváló
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REPCE

védelme

Széles gyomirtási spektrummal
rendelkező, hosszú tartamhatású
gyomirtó szer. Vetéstől betakarításig
a Brasan-nal kezelt tábla
gyommentes marad.
Javasolt technológia:

I

R EPC E VÉDEME

TULAJDONSÁGOK

16

Szer típusa

Gyomirtó szer

Hatóanyag

500 g/l dimetaklór,
40 g/l klomazon

Formuláció

EC (emulzióképző
koncentrátum)

Forg. kat.

I.

Kiszerelés

5l

Engedélyezett
kultúra, dózis,
kártevők,
várakozási idők,
időzítés

lásd hátul a szerjegyzékben

A Brasan-t közvetlenül a repce vetése után,
annak kelése előtt kell kijuttatni, aprómorzsás,
jól elmunkált talajfelszínre. Ügyelni kell az
egyenletes és megfelelő vetésmélységre a
kultúrnövény károsodásának elkerülése végett.
Használatát magasabb szervesanyag tartalmú
talajokon javasoljuk, 1%-nál alacsonyabb
szervesanyag tartalom esetén nem használható.
A jó gyomirtó hatáshoz 20-30 mm bemosó
csapadékot igényel, száraz talajfelszín esetén
célravezető lehet a terület hengerezése (Güttler,
Dalbo), hiszen így a gyomirtó szer a gyomok
csírázási zónájába bedolgozva még szárazabb
körülmények között is biztonságosabb gyomirtó
hatást nyújt.
Alkalmazását 250-300 l/ha permetlémennyiséggel
javasolt elvégezni. A Brasan az alkalmazott
dózisban esetenként múló fitotoxikus tüneteket
okozhat a repcében, amely fehéredésben,
levélsárgulásban nyilvánul meg, de ezeket a
növények pár héten belül maradéktalanul kinövik.
A Brasan hatékony a legtöbb magról kelő repce
gyomnövény ellen, azonban sebforrasztó zsombor,
valamint gabona árvakelés esetén csupán
mellékhatással lehet számolni

Syngenta Tipp
Ugyanazon a területen csak háromévenként
használható!

Szelektív egyszikűirtó gyomirtó szer

Szelektív gyomirtó magról kelő
és évelő egyszikű gyomok ellen
napraforgóban, repcében, szójában
és más kétszikű kultúrákban
• Széles hatásspektrum
• Rugalmas dózis és kijuttathatóság
• Csapadékfüggetlen

Javasolt technológia:
TULAJDONSÁGOK
Szer típusa

Gyomirtó szer

Hatóanyag

5% quizalofop-P-etil

Formuláció

EC (emulzióképző
koncentrátum)

III.

Kiszerelés

5l

*A Leopard 5 EC az ADAMA Hungary Zrt. bejegyzett márkaneve.

Syngenta Tipp
lásd hátul a szerjegyzékben

A kijuttatást finom cseppméret formájában
végezzük a tökéletes permetlé fedettség
érdekében.

I

Engedélyezett
kultúra, dózis,
kártevők,
várakozási idők,
időzítés

RE PCE VÉ DEL ME

Forg. kat.

Őszi káposztarepcében a Leopard 5EC*-t a
repce 4-6 leveles fejlettségi állapotában a gabona
árvakelés ellen 0,4-0,6 l/ha dózisban kell alkalmazni
a gabona árvakelés 1-3 leveles fejlettségénél.
Fejlettebb gyomok ellen a magasabb dózis
használata javasolt.
Napraforgóban a kezelést a napraforgó 4-6 leveles
állapotában célszerű elvégezni, a magról kelő
egyszikű gyomok 2 leveles korától bokrosodásukig
a legérzékenyebbek a hatóanyagra. Fejlettebb
gyomnövények esetén szintén a magasabb dózis
használata célszerű.
A készítmény más növényvédő szerekkel való
együttes kijuttatása nem javasolt. Használatát 25°C
feletti hőmérsékletnél nem ajánljuk a fitotoxicitás
elkerülése érdekében. Az esti órákban végzett
permetezés jobb hatást eredményezhet.

17

Kifejezetten repcére kifejlesztett
gyári kombináció – a valódi repce
regulátor. Őszi káposztarepcében
növekedésszabályozásra, fagykár
csökkentésére, gombabetegségek
elleni védelemre ajánljuk.

Javasolt technológia:

I

R EPC E VÉDEME

TULAJDONSÁGOK
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Szer típusa

Növekedés szabályozó
gombaölő szer

Hatóanyag

250 g/l difenokonazol,
125 g/l paklobutrazol

Formuláció

SC (Vizes szuszpenzió
koncentrátum)

Forg. kat.

I.

Kiszerelés

5l

Engedélyezett
kultúra, dózis,
kártevők,
várakozási idők,
időzítés

lásd hátul a szerjegyzékben

A Toprex őszi alkalmazásával hatékonyan
tudjuk a repce növények szikfeletti szárrészét
lerövidíteni, így képes megakadályozni a növények
szárbaindulását és felnyurgulását.
A kezelést követően már 10-20 nappal a repce
látható színreakcióval jelzi, hogy a télre való
felkészülése elkezdődött, a levelek haragos,
mélyzöld színt vesznek fel. Megvastagszik a
levél bőrszövete, lelassul a levelek hosszirányú
növekedése és a nagy, kevésbé télálló levelek
helyett, apróbb, zömökebb leveleket fejleszt,
ezáltal dúsabb tőlevélrózsa képződik, ami növeli
az oldalelágazódások számát. A föld alatti részek
erőteljesebb fejlődése következtében tavasszal
gyorsabb a regenerálódás. Gombaölő hatásának
köszönhetően egészséges állomány megy a
télbe, védelmet nyújt a korai levélbetegségek, így
például a fóma ellen. A Toprex-szel kezelt állomány
optimális kondícióban és fejlettségben várja a téli
időszakot.

Széles hatásspektrumú gombaölő szer, amely két
szisztémikus hatóanyagot tartalmaz. Az ismert és régóta
bevált tebukonazol egy modern triazol, amely a gombák
ergoszterol (sejtmembrán alkótóeleme) bioszintézisét két
helyen is gátolja, gyors felszívódású, hatékony védelmet
nyújtó hatóanyag a repce szklerotíniás, fómás, alternáriás
betegségei ellen, emellett növekedésszabályozó hatása
is jelentős. Regulátor hatása megnyilvánul a repce
oldalelágazásainak megnövekedésében, ugyanakkor
csökkenti a növénymagasságot, egyöntetűvé teszi
a virágzást, így biztosítja az egyenletes érést és
pergésmentes betakarítást. A difenokonazolra szintén
jellemző az ergoszterol bioszintézis gátlás, a gyors
felszívódás, valamint az akropetális (csúcsirányú)
és transzlamináris mozgás. Megelőző (preventív)
és gyógyító (kuratív) hatással egyaránt rendelkezik,
a tebukonazollal jól kiegészítik egymást.
TULAJDONSÁGOK

Javasolt technológia:
Szer típusa

Gombaölő szer

Hatóanyag

100 g/l difenokonazol
+ 250 g/l tebukonazol

Formuláció

EC (emulzióképző
koncentrátum)

II.

Kiszerelés

5l

lásd hátul a szerjegyzékben

A kezelést követően egyes búzafajtákon átmeneti,
10-14 nap alatt termésvezteség nélkül múló fitotoxicitási
tünetek jelentkezhetnek. A kezelést kellően bokrosodott
növényállományban, száraz lombozaton, 12 °C feletti
léghőmérsékleten lehetőleg önmagában kijuttatva
javasoljuk. Legyengült, erős stressz hatásnak kitett
állományban kijuttatása nem javasolt.

I

Engedélyezett
kultúra, dózis,
kártevők,
várakozási idők,
időzítés

RE PCE VÉ DEL ME

Forg. kat.

Tavasszal szárbaindulás és sárgabimbós állapot
között juttassuk ki 0,8 l/ha dózisban, ekkor jelentősen
megnöveli a repce oldalelágazásainak számát,
csökkenti a növénymagasságot, biztosítja a későbbi
egyöntetű virágzást és érést. Preventív védelmet
biztosít a virágzáskor fellépő alternáriás és szklerotíniás
betegséggel szemben, emellett a tavaszi kezelés
biztosítja a tenyészidőszak végéig tartó fómás
levélfoltosság- és szárrák elleni kimagasló hatékonyságú
kontrollt is. Mivel egy tenyészidőszakban kétszer
juttatható ki, ha szükséges felhasználható ősszel
Toprex utáni második kezelésre, ha az időjárási (meleg,
hosszú ősz) feltételek és az adott hibrid tulajdonságai
(pl.: intenzív növekedési erély), illetve gazdag víz és
nitrogénellátottság miatt fennáll a veszélye a repce tél
előtti túlfejlődésének.
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Javasolt technológia:

TULAJDONSÁGOK

I

R EPC E VÉDEME

Szer típusa

20

Rovarölő szer

Hatóanyag

240 g/l tau-fluvalinát

Formuláció

(EW) olajemulzió
vizes fázisban

Forg. kat.

II.

Kiszerelés

1l

Engedélyezett
kultúra, dózis,
kártevők,
várakozási idők,
időzítés

lásd hátul a szerjegyzékben

A Monospel* 240 g/l tau-fluvalinátot tartalmaz
vizes olajemulzió formulációban. A hatóanyag
erősen kötődik a viaszréteghez, jól ellenáll
az időjárás viszontagságainak és lassabban
bomlik. Ezen tulajdonsága a szívókártevők elleni
jobb hatékonyságot és hosszabb tartamhatást
biztosít. A Monospel* engedélyezett kalászosok,
napraforgó, őszi káposztarepce és mustár,
olajretek szántóföldi kultúrákban 0,2 l/ha dózisban.
Almában és szőlőben is felhasználható. Repcében
egyre nagyobb problémát jelent a repcefénybogár
elleni védekezés egyik megoldása a Monospel
készítményünk. Taglózó- és tartamhatással
egyaránt rendelkező piretroid típusú, kontakt és
gyomorméreg hatású rovarölő szer, amely kíméli a
méheket és más hasznos rovarokat.
A Monospel*, mint I. típusú piretroid még
teljesen vagy nagymértékben hatékony a
repce fénybogarak ellen, amelyek a II. típusú
piretroidokkal szemben már ellenállóak emiatt
a rezisztencia elleni küzdelem egyik stabil
megoldása termékoldalról.
A Monospel* egyik nagy előnye, hogy méhekre
nem jelölésköteles, virágzó kultúrákban nappal is
használható.
További kiváló tulajdonsága a Monospel*nek, hogy repcében, sárgabimbós állapotban/
virágzás kezdetén kijuttatható fénybogarak ellen
és kalászosban sem gond, ha a vetésfehérítő
elleni védekezés az akácvirágzással egyidőben
szükséges. Egy szezonban 2 alkalommal
használható.
*A Monospel 24 EW azonos a 02.5/2322/2/2007. MgSzHK számon
engedélyezett Klartan 24 EW rovarölő permetezőszerrel

SYNGENTA NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA REPCÉBEN

2

1

4

5CS

gyomirtó szer

gombaölő szer

rovarölő szer

növekedésszabályozó szer

3

érés

virágzás

bimbó fejlődés

1 A Leopard 5 EC az Adama Hungary Zrt. bejegyzett márkaneve.
2 Az Amistar Sun gombaölő szer azonos a 02.5/2452/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Amistar Top gombaölő szerrel.

4 A Monospel 24 EW azonos a 02.5/2322/2/2007. MgSzHK számon engedélyezett Klartan 24 EW rovarölő permetezőszerrel
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

I

3 Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják,
kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban
a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig
szüneteltetni kell

RE PCE VÉ DEL ME

szárnövekedés

oldalhajtás
megjelenés

kelés,
8 leveles

vetés után
kelés előtt

vetés előtt

deszikkáló szer
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HYVIDOTM ÉS ŐSZI BÚZA

kínálat és technológia

Erősebb,
egészségesebb
gyökérzet
már a kezdetektől

Fungicid
és gyökérnövekedést
stimuláló kalászos
csávázószer
(részletes leírás a 38.
oldalon)

A Vibrance Duo hatóanyagai: 25 g/l fludioxonil + 25 g/l szedaxán

Vibrance Duo
Magasabb teljesítmény
már a kezdetektől!

• Kombinált kalászos gombaölő csávázószer búza, árpa,
tritikálé, rozs és zab csávázására.
• Hatásos a őszibúzában kőüszög, porüszög, fuzáriumos betegségek,
hópenész, árpában pirenofórás levélcsíkosság, hópenész, porüszög ellen

MIT NYÚJT A FLUDIOXONIL?
• A kontakt hatású fludioxonil különösen hatékony
a fuzáriumos betegségek, hópenész ellen

I
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MIT KELL TUDNI A SZEDAXÁNRÓL?
• Kifejezetten csávázásra fejlesztett hatóanyag
• A felszívódó szedaxán rizoktónia és hópenész
ellen hatékony, valamint gyökérnövekedést
stimuláló élettani hatása van.
• A gyökérfejlődés serkentésével segíti
a jobb gyökeresedést,
a fejlettebb állomány kialakulását.
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Vibrance Duo hatása árpán 2021
Vámoscsalád: ugyanaz
a fajta és technológia, az
egyetlen eltérés a csávázószer.
A különbség A Vibrance Duo
javára szembetűnő!

A Vibrance Duo
különlegessége,
hogy gyors,
egyenletes kelést,
egységes
állományt
biztosít.

Kezeletlen

Új inszekticid csávázószer
kalászos kultúrákban
Gabonafutrinka:
• Évente egy nemzedéke van, az imágók
a virágzó/érő gabonát károsítják.
• Tojásaikat a gabonatarlóba rakják,
a kelő lárvák, a csócsárolók ősszel
és egész télen (amíg 0 °C alá nem
esik a hőmérséklet) károsítanak a kelő
gabonákban. Áprilisban bábozódik.
• Védekezés ellene vetőmagcsávázással
illetve vetésváltással lehetséges.
• A Sobenio hideg idő esetén hosszabb
hatástartammal rendelkezik, így
csócsárolók ellen hosszú ideig tart
a védettség.

Hatóanyaga: 200 g/l teflutrin

A két fő célszervezet: pattanóbogarak lárvái,
a drótférgek és a gabonafutrinka lárvája, a
csócsároló.

• A petéik és fiatal lárváik nedvességigénye
nagy, ezért erős lárvakártétel esős
nyarak és esős kora ősz után szokott
bekövetkezni. 10 °C alatt mélyebb
rétegbe telelőre vonul, ezért késő ősszel
és télen már nem károsít.

I

• Csávázószeres védekezés hibrid
kalászosok, korai vetések és
vetőmagtermesztés estében indokolt.
Továbbá abban az esetben is, ha hosszú
meleg ősz várható.

K ALÁSZO S CSÁV ÁZÁS

A Sobenio kontakt hatású készítmény,
nagy gőznyomásának köszönhetően gáz
halmazállapotú, körülbelül 5 cm átmérőjű
védőburkot képez a vetőmag körül. E
védőburokban a talajból károsító kártevőket
(drótférgek, áldrótférgek és csócsároló) elpusztítja,
illetve repellens hatása miatt elriasztja.

Pattanó bogarak:
• Lárváik a drótférgek, melyek hosszú
(2-5 év) fejlődésű időszakkal
rendelkeznek, ez idő alatt polifág
károsítóként a kelő gabonákban is
károsítanak.
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Kalászos csávázószer
kereskedelmi ajánlat

A Sobenio rovarölő készítményünket a Vibrance Duo fungicid
és gyökérnövekedés stimuláló csávázóserünkkel együtt egy
csomagban hozzuk forgalomba.
A Rooting MAX technológia így teljes körű védelmet biztosít,
mert egyben tartalmaz:
• Széles hatásspektrumú fungicidet
• Gyökérnövekedés stimuláló hatást a jobb bokrosodásért
és az abiotikus stresszhatások ellen
• Inszekticidet a talajból károsító csócsároló
és drótférgek ellen

I
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Többszintű védelem
a Rooting MAX
kereskedelmi ajánlat
segítségével

26

Abiotikus stressz:
szárazság, hideg,
tápanyag hiány

Talajlakó kórokozók:
Rhizoktónia, Pythium,
Fusarium, stb...

Talajlakó kártevők: drótférgek,
áldrótférgek, csócsároló

HYVIDOTM

hibridárpa kínálat és technológia

Az őszi árpa hibridizációjában jelentős különbséget
találunk a hibridbúzához képest. Míg búzák
esetében napjainkban kémiai úton történik a
hímsterilitás kialakítása, az árpánál ezt vegyszeres
kezelés nélkül (zöld módon), genetikai úton
sikerült elérni citoplazmatikus hímsterilitással. A
Syngenta HyvidoTM programjának nemesítő telepei
szerte Európában: Angliában, Franciaországban,
Németországban és Dél-Oroszországban
találhatóak, ahol számos nemesítési irányt
találunk: míg a dél-nyugat-európai helyszíneken a
szárazságtűrés, a koraiság a meghatározó, addig a
kelet-európai állomásokon a télállóság kap különös
figyelmet.

I

HI B R IDÁRPA KÍ NÁLAT

A Syngenta hibridárpa nemesítői
programjának célkitűzése a hektáronként
betakarított termés növelése mellett, egy jó
alkalmazkodóképességgel bíró,
időjárási szélsőségeket jól toleráló őszi
árpa szortiment kialakítása volt.
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A Syngenta hibridárpa programja (HyvidoTM) az
1990-es évek elején indult az első szülővonalak
kialakításával az Arizonai Egyetemen, ezt
az angliai nemesítés követte. 2002-ben
Angliában regisztrálták az első árpa hibridet
Colossos néven, két év múlva az első eladások
is megtörténtek a szigetországban. 2008ban Németországban regisztrálták a Zoom
nevű hibridet, majd 2012-ben az EU több
országában is sikeresen bevezetésre kerültek
a Syngenta hibridárpái, melyeket összesítve
HyvidoTM hibridizációs technológia néven
ismerünk.

A HyvidoTM hibrid őszi árpákat azon gazdálkodók
figyelmébe ajánljuk, akik kompromisszumot nem
ismerve, még nagyobb hozamot szeretnének
elérni a területükön.
A Syngenta világelső a kalászos vetőmag piacon,
minden kontinensen, a világ 124 országában
megtalálható. A jelentős 25 kutató-fejlesztő központ
és a közel 300 elismert genotípus biztosítja, hogy a
világ minden pontján a termesztési feltételeknek és a
piaci igényeknek legmegfelelőbb kalászos vetőmag
legyen elérhető a Syngenta kalászos portfoliójából.
Többéves magyarországi vizsgálatban
bizonyította kiváló adaptációs képességét a 2015
őszén, Magyarországon elsőként bevezetésre
kerülő Jallon nevű őszi hibridárpa, amely 10
millió szemes zsákban (1 zsák= 5 ha) kiszerelve,
Vibrance Duo + tebukonazol-os csávázással
kerül forgalomba.

A hibridárpa nemesítésének fő célja
a heterózis hatásban rejlő pozitív
tulajdonságok kiaknázása, ezzel
biztosítva biztonságosabb
árpatermesztést.

Kiváló
bokrosodási
hajlam
Alacsonyabb
tőszám

Hosszú
kalász
max.
Magasabb
3 cm
terméspotenciál

• Magasabb terméspotenciál
• Nagyobb, mélyebbre hatoló
gyökértömeg

Erőteljes szár
Stabilabb tartás

• Erőteljesebb szár
• Kiváló stressztolerancia

max.
3 cm
max.
3 cm

Előnyök:
• Kiváló bokrosodási hajlam

2xN

max.
3 cm

Hosszú
levelek
Nagyobb
asszimilációs
terület

Nagyobb gyökérzet
Jobb nedvességés tápanyag felvétel,
stressztolerancia

minimum kétszeri
Nitrogén fejtrágyázás

2xN
2xN

Maximális 3 cm
vetésmélység

2xN
Őszi gyomkikapcsolás

Szárszilárdítás
-val

1. Növényállapot

A hibridspecifikus őszi árpa termesztéstechnológia
egyik alappillére a tavaszi differenciált (osztott)
N hatóanyag kijuttatása. Ez azt jelenti, hogy
eltérően a szokásos fájtáktól, az N kijuttatás során
a növény fenológiai fázisának időpontját tekintve
és az ekkor kijuttatandó műtrágyázási dózisokban
találunk eltéréseket. A vizsgálatok szerint egy
tonna terméshez 22 kg nitrogén szükséges,
de emellett 10 kg foszfor és 16 kg kálium is
rendelkezésre kell, hogy álljon a növény számára.
A növényeknek nagyságrendileg
140 kg/ha hatóanyag nitrogénre van szüksége
ahhoz, hogy ezt pontosan meg tudjuk határozni
érdemes elvégeztetni egy télvégi talajvizsgálatot.

a) Jól fejlett növények esetén (7 vagy annál
több mellékhajtás):
ha talajunk nitrogénnel jól ellátott, akkor
mindenképpen csökkenteni kell a kijuttatandó
mennyiséget és eltolhatjuk, illetve ki is hagyhatjuk
az első fejtrágyázást. Amennyiben nitrogénhiány
mutatkozik az állomány sárgulni látszik, ne
késlekedjünk a második fejtrágyázással, mert a
növény „éhezik”. Ennek negatív hatásai pedig
megmutatkoznak majd a terméseredményben
is. Használjunk gyorsan oldódó, könnyen
felvehető nitrogénműtrágyát. (MAS 27% folyékony
N-oldatok)

I

A következő pontokban megpróbáltunk
összeszedni minden olyan információt, amely
segítséget nyújthat a helyes fejtrágyázásban.

HIBRI DÁRRPA KÍN ÁLAT

TÁPANYAGELLÁTÁS
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b) Gyenge növényállomány és kései vetés
esetén (3-5 mellékhajtás):
az első fejtrágyázást próbáljuk meg minél
korábban elvégezni, gyorsan oldódó, könnyen
felvehető műtrágyaféleséggel. A második
fejtárgyázást a növényállomány fejlettségéhez
igazítsuk.
2. Időzítés
Optimális esetben a tavaszi nitrogén adagot
három fejtrágyázás alkalmával kell kijuttatni:
• 30% bokrosodás kezdete (BBCH 21-25)
• 50% első nódusz megjelenésekor (BBCH 30-31)
• 20% szárbaszökkenéstől zászlóslevél
megjelenéséig (BBCH 32-37)
Amennyiben erre nincs lehetőségünk, két
alkalommal is kiszórhatjuk a fejtrágyát.
Amennyiben termelési körölményünk inkább
száraznak mondható (laza talajszerkezet, stb.),
mint átlagosnak vagy hosszabb száraz periódust
jeleznek előre, úgy két adagban is kijuttathatjuk a
tervezett nitrogén mennyiséget:

I
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• 30% bokrosodás kezdete (BBCH 21-25)
• 70% szárbaszökkenéskor (BBCH 31-32)
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Az időzítésnek fontos szerepe van, mivel
bokrosodás és zászlóslevél megjelenése között
differenciálódik a termés. Ha ebben az időszakban
nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű
felvehető nitrogén, akkor nem számíthatunk
maximális termésre, ha minden egyéb más
elemet szigorúan be is tartottunk. Javasolt
a N műtrágyák közül a könnyen felvehető
Hagyományos
N27%- os műtrágyák alkalmazása,
árpa
a karbamid N46% kijuttatása kerülendő.

HIBRIDÁRPA
GYÖKÉRNÖVEKEDÉSE

TERMÉS KIALAKULÁSA

25

29

30

31

N1

N2

37

49

51

55

59

61-69

Magméret
differenciálódása
N - 20%

Fő és sarj kalászok
nevelése

Szemkitelítődés
időszaka

termesztéstechnológiai javaslat

TULAJDONSÁGOK

Judo

2

minőségi besorolás

39

N3

Biztosítja a virágzat
termékenységét
N − 50-70%

Gyökérnövekedés,
mellékhajtások
fenntartása
N − 30%
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3

2

5CS

SY Dakoota

2

SY Dooblin

4

5

Box-R Pack

ajánlott csíraszám

ÚJ!
5

+ tebukonazol

termőképesség

N1 40-70 kg

N2 70-100 kg

200 szem/m2
Vetésmélység: 2-3 cm
Vetésidő:
optimális vagy késői
tenyészidő
rovarölő szer

növekedésszabályozó szer

csávázószer

gombaölő szer

vetőmag

növénymagasság

vetésidő
Virtuális kereskedelni ajánlat.

2

Vibrance Duo-val csávázva.

3

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem
rezisztencia
alkalmazható!

4

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával
juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést
csávázás
23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

5

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

klórtoluron

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

I

1

HIBRI DÁRRPA KÍN ÁLAT

gyomirtó szer
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• Korai, hatsoros hibrid, az ország bármely
területére ajánlott
• Kiemelkedő terméspotenciálját elsősorban
kitettebb körülmények között mutatja meg
• Jó szárazság és stressztoleranciával
rendelkezik, tavaszi újrafejlődése, bokrosodása
robbanásszerű
• Konvencionális fajtákhoz képest intenzívebb
gyökérnövekedés, robusztus gyökértömeg
jellemzi

TULAJDONSÁGOK

minőségi besorolás

ajánlott csíraszám

takarmányárpa

200 csíra/m2
magas

termőképesség

Terméseredmény
Syngenta adaptációs kísérleti átlag,
3 helyszín (t/ha)
Jallon
Kísérleti átlag

növénymagasság

vetésidő
klórtoluron
rezisztencia

I
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tenyészidő

csávázás

32

korai

átlagos

szeptember 25-október 30.

igen

11,1

10,6

SY Dooblin
• Harmadik generációs hibridárpanemzedék,
szélesebb szülői genetikai bázissal rendelkezik
• Korai, hatsoros hibrid
• Termésstabilitás és magas termésszint jellemzi,
nagyon jó általános betegségtoleranciával
• Jó tápanyagellátottság mellett intenzív
bokrosodása miatt időbeni szárszilárdítás
indokolt

TULAJDONSÁGOK

minőségi besorolás

ajánlott csíraszám

takarmányárpa

200 csíra/m2
magas

termőképesség

Terméseredmény
Syngenta adaptációs kísérleti átlag,
3 helyszín (t/ha)
SY Dooblin
Kísérleti átlag

tenyészidő

vetésidő
klórtoluron
rezisztencia

szeptember 25-október 30.

igen

11,2

10,6

I

csávázás

átlagos

HIBRI DÁRRPA KÍN ÁLAT

növénymagasság

korai

33

SY Dakoota
• Hatsoros, középérésű takarmányárpa
• Magas hozampotenciál kitettebb és stresszes
körülmények között, kifejezetten jó adaptációs
képesség jellemzi
• Kitűnő rezisztencia általános
gombabetegségekkel szemben, pl.: lisztharmat
• Hyvido hibrid árpákra jellemző impozáns
gyökérfejlődés és robbanásszerű bokrosodás
jellemzi, megdőlésre nem hajlamos

TULAJDONSÁGOK

minőségi besorolás

ajánlott csíraszám

takarmányárpa

200 csíra/m2
magas

termőképesség

Terméseredmény
Syngenta adaptációs
kísérleti átlag,
3 helyszín (t/ha)
SY Dakoota
Kísérleti átlag

növénymagasság

vetésidő
klórtoluron
rezisztencia

I
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tenyészidő

csávázás

34

közép

átlagos

szeptember 25-október 30.

igen

10,8

10,6

ŐSZI BÚZA

kínálat és technológia

ÚJ!

SY Exaltation
• Kései érésű, szálkás kalászú, malmi búza
• Stabil termés és kiemelkedő termésminőség
jellemzi
• Rozsdabetegségekkel és más
gombabetegségekkel szembeni toleranciája jó
• Középmagas, megdőlésre nem hajlamos

TULAJDONSÁGOK

minőségi besorolás

ajánlott csíraszám

termőképesség

B1-B2

380-450 csíra/m2
magas

Terméseredmény
Syngenta adaptációs
kísérleti átlag,
3 helyszín (t/ha)
SY Exaltation
Kísérleti átlag

I
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tenyészidő

36

növénymagasság

vetésidő

kései

középmagas

szeptember 30-október 30.

10,2

9,9

SY Passion

ÚJ!

• Középkorai, szálkás kalászú, malmi búza
• Magas és stabil terméspotenciálja kiváló
beltartalommal párosul
• Gombabetegségekkel szembeni
ellenállóképessége kitűnő
• Középmagas termete miatt megdőlésre
nem hajlamos

TULAJDONSÁGOK

minőségi besorolás

ajánlott csíraszám

termőképesség

B1-B2

380-450 csíra/m2
magas

Eredmény
Syngenta adaptációs
kísérleti átlag,
3 helyszín (t/ha)
SY Passion
Versenytárs

tenyészidő

vetésidő

középmagas

szeptember 30-október 30.

10,3

9,9
ŐSZ I BÚZ A KÍN ÁLAT

növénymagasság

középkorai

I
37

Falado
• Korai érésű, szálkás kalászú, malmi búza
• Kimagasló és stabil termés és jó
betegségtolerancia jellemzi
• Intenzív termelési körülmények közé ajánlott,
kiegészítő mezo- és mikroelem utánpótlással
látványosan javíthatunk beltartalmi paraméterein
• Megdőlésre nem hajlamos

TULAJDONSÁGOK

minőségi besorolás

ajánlott csíraszám

B1-B2

400-450 csíra/m2
magas

termőképesség

Terméseredmény
Syngenta adaptációs
kísérleti átlag,
3 helyszín (t/ha)
Falado
Kísérleti átlag

I
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tenyészidő

38

növénymagasság

vetésidő

korai

átlagos

szeptember 25-október 30.

10,8

9,9

Gabrio
• Korai érésű, szálkás kalászú, malmi búza
• Kimagasló termés mellett kimagasló beltartalmi
paraméterekkel (fehérjetartalma: 11,5-13%)
rendelkezik
• Általános betegségekkel szembeni tolerancia,
közepes kalászfuzáriózissal szembeni
fogékonyság jellemzi
• Jó N hasznosító képességgel rendelkezik

TULAJDONSÁGOK

minőségi besorolás

ajánlott csíraszám

B1-B2

400-450 csíra/m2
magas

termőképesség

Terméseredmény
Syngenta adaptációs
kísérleti átlag,
3 helyszín (t/ha)
Gabrio
Kísérleti átlag

tenyészidő

vetésidő

átlagos

szeptember 25-október 30.

10,06

9,9
ŐSZ I BÚZ A KÍN ÁLAT

növénymagasság

korai

I
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SY Moisson
• Középkorai érésű, szálkás kalászú, malmi búza
• Rendkívüli bokrosodás, széles kalászréteg,
nagy termés, igazi bőtermő fajta
• Fuzárium és szeptóriával szemben kiemelkedő
toleranciával bír
• Intenzív körülmények között hozza ki magából
a maximumot

TULAJDONSÁGOK

minőségi besorolás

ajánlott csíraszám

termőképesség

B1-A2

400-450 csíra/m2
kiemelkedően magas

Terméseredmény
Syngenta adaptációs
kísérleti átlag,
3 helyszín (t/ha)
SY Moisson
Kísérleti átlag

I
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tenyészidő

40

növénymagasság

vetésidő

középkorai

átlagos

szeptember 25-október 30.

8,3

8,1

Pibrac
• Középkorai érésű, szálkás kalászú, malmi
búzafajta
• Rekordtermésre képes, míg fehérjetartalma
a magas hozam mellett is stabilan
11,5% felett van
• Intenzív körülmények közé ajánlott, nagyon jó
N reakcióval rendelkezik
• Fuzáriózis toleranciája kiváló, klórtoluron
rezisztens fajta

TULAJDONSÁGOK

minőségi besorolás

ajánlott csíraszám

termőképesség

B1-B2

400-450 csíra/m2
magas

Terméseredmény
Syngenta adaptációs
kísérleti átlag,
3 helyszín (t/ha)
Pibrac
Kísérleti átlag

tenyészidő

vetésidő

átlagos

szeptember 30-október 15.

10,1

9,9
ŐSZ I BÚZ A KÍN ÁLAT

növénymagasság

középkorai

I
41

Bologna
• Korai érésű, szálkás kalászú, javító búzafajta
• Kiemelkedő termés, stabilan kiemelkedő
minőséget adó fajta
• Jó környezeti adaptációs képessége miatt
az ország teljes területére ajánlott
• Jól reagál a minőségjavító, osztott N kijuttatásra

TULAJDONSÁGOK

minőségi besorolás

ajánlott csíraszám

termőképesség

A1-A2

400-450 csíra/m2
szegmensében
kiemelkedően magas

Terméseredmény
Syngenta adaptációs
kísérleti átlag,
3 helyszín (t/ha)
Bologna
Kísérleti átlag

I
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tenyészidő

42

növénymagasság

vetésidő

korai

alacsony

szeptember 30-október 30.

8,5

8,3

KALÁSZOSOK

védelme

Kombinált hatóanyagú kalászos
gombaölő csávázószer búza, árpa,
tritikálé, rozs és zab csávázására.

I
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Szer típusa

Gombaölő csávázószer

Hatóanyag

25 g/l fludioxonil,
25 g/l szedaxán

Formuláció

FS (vizes szuszpenzió
koncentrátum csávázásra)

Forg. kat.

I.

Hatásos az őszi búzában kőüszög, porüszög,
fuzáriumos betegségek, hópenész, árpában
pirenofórás levélcsíkosság, hópenész, porüszög
ellen. Emellett zabban, rozsban és tritikáléban is
felhasználható. Egyik hatóanyaga a kontakt hatású
fludioxonil különösen hatékony a fuzáriumos
betegségek, hópenész ellen. A másik hatóanyag a
felszívódó szedaxán rizoktónia és hópenész ellen
hatékony, valamint gyökérnövekedést stimuláló
élettani hatása van. A gyökérfejlődés serkentésével
segíti a jobb gyökeresedést, a fejlettebb állomány
kialakulását. A Vibrance Duo nem tartalmaz
triazolt, ezért nem gátolja a gabonafélék kezdeti
fejlődését, gyors, egyenletes kelést, egységes
állományt biztosít.
Javasolt technológia:

Kiszerelés

Engedélyezett
kultúra, dózis,
kártevők,
várakozási idők,
időzítés

20 l

lásd hátul a szerjegyzékben

A készítményt egyenletesen kell a mag felületére
felvinni tonnánként 10-12 liter csávázólé
felhasználásával.

Új inszekticid csávázószer
kalászos kultúrákban
Javasolt technológia:
A Sobenio kontakt hatású inszekticid.
Hatásos a pattanóbogarak lárvái a drótférgek valamint
a gabona futrinka lárvája a csócsároló ellen. A Sobeniót
Vibrance Duo-val és polimerrel együtt javasoljuk a
vetőmag felületére felvinni tonnánként 10-12 liter
csávázólé felhasználásával. A csávázólé készítéshez
kész és előre tesztelt receptúrával valamint
a felhasználáshoz szükséges tréninggel támogatjuk
a vetőmag üzemeket.
TULAJDONSÁGOK
Szer típusa

Inszekticid csávázószer

Hatóanyag

teflutrin 200 g/l teflutrin

Formuláció

CS (mikrokapszulás
szuszpenzió)

I.

Kiszerelés

20 l

lásd hátul a szerjegyzékben

I

Engedélyezett
kultúra, dózis,
kártevők,
várakozási idők,
időzítés

KAL ÁSZOSO K V ÉDE LME

Forg. kat.
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Judo
Kombinált hatóanyagú rovarölő szer,
minden levéltetűfaj, aknázó-, sodró-,
gyümölcsmoly, növénykárosító legyek
lárvái, vetésfehérítő bogár, más rágó
kártevők ellen hatékony.
• Kiváló hatékonyság levéltetvek
és hernyókártevők ellen
• Hosszú tartamhatás
• Kiváló keverhetőség
Javasolt technológia:
TULAJDONSÁGOK
Szer típusa

Hatóanyag

I
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Formuláció
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Forg. kat.

Kiszerelés

Engedélyezett
kultúra, dózis,
kártevők,
várakozási idők,
időzítés

Rovarölő szer

5 g/l lambda-cihalotrin
+ 100 g/l pirimikarb
EC (emulzióképző
koncentrátum)

II.

1 és 5 l

lásd hátul a szerjegyzékben

Szántóföldi kultúrákban a levéltetvek elleni
védekezést a betelepedés idején kell megkezdeni.
Ennek idejét sárgatállal vagy ragadós sárgalapcsapdákkal lehet megállapítani. Kalászos
kultúrákban (búza, árpa, tritikálé, rozs, zab)
a vetésfehérítő bogarak elleni permetezést a
bogarak táblára történő betelepedése, ill. a lárvák
tömeges kelése idején kell elvégezni. A Judo két
hatóanyagának köszönhetően védelmet nyújt
a levéltetvek és lombkárosító rovarok ellen.
A pirimikarb karbamát típusú felszívódó rovarölő
szer, míg a lambda-cihalotrin a piretroidok
családjába tartozik.
A készítmény két módon fejti ki hatását: először
a levél felületéhez tapadva gyors taglózó
hatással pusztítja el a kártevőket, majd a növény
szövetébe szívódik fel, jelentős tartamhatással
rendelkezik a később betelepülő levéltetvek
ellen. A két hatóanyag egymást támogatva széles
hatásspektrumot biztosít a kártevők széles köre
és eltérő fejlődési alakok ellen. A méhek védelme
érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható.
A védekezést a levéltetvek betelepedése kezdetén
kell megkezdeni.

5CS
A jól ismert piretroid speciális
Zeon formulációban az erősebb
tapadás érdekében

TULAJDONSÁGOK
Szer típusa

Javasolt technológia:
Rovarölő szer

Hatóanyag

50 g/l lambda-cihalotrin

Formuláció

CS (Mikrokapszulás vizes
szuszpenzió)

III.

Kiszerelés

250 ml és 1 l

Légi kijuttatás engedélyezett (kalászos, kukorica, napraforgó,
cukorrépa, repce, lucerna)

lásd hátul a szerjegyzékben

I

Engedélyezett
kultúra, dózis,
kártevők,
várakozási idők,
időzítés

Repcében a permetezést a repce-fénybogár, repceszárés repce-becőormányosbogarak táblára történő
betelepedése idején a kártevők egyedszámának
folyamatos megfigyelése alapján kell elvégezni.
Virágzó repcében fokozottan kell ügyelni a méhkímélő
technológia előírásainak pontos betartására.

KAL ÁSZOSO K V ÉDE LME

Forg. kat.

Kalászosokban a vetésfehérítő bogarak elleni
permetezést a bogarak táblára történő betelepedése,
ill. a lárvák tömeges kelése idején kell elvégezni.
A gabonapoloskák elleni védekezés szükségességéről
a kártevő egyedszámának felmérése alapján lehet
dönteni. Ezt az áttelelt poloskák betelepedésekor,
vagy a nimfák felszaporodásakor kell elvégezni. Ha az
egyedszám eléri a négyzetméterenkénti kettőt, akkor
indokolt a védekezés végrehajtása.
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Box-R Pack
Gyomirtó szer csomag

Kifejezetten széles spektrum, magról
kelő egy- és kétszikűek ellen, hosszú
tartamhatással.
• Nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit, egynyári
perje – felszaporodó egyszikűek ellen kitűnő
megoldás.
• Talajon és levélen keresztüli hatással is bír.
• Véd a télen átcsírázó, tavasszal már nehezen
kontrollálható gyomok ellen (mezei árvácska,
árvacsalán, tyúkhúr, veronika félék).
• Rezisztenciatörés.
• Kitűnő szelektivitás.
TULAJDONSÁGOK
Szer típusa

Gyomirtó szer

Hatóanyag

Boxer: 800 g/l proszulfokarb
Alliance 660 WG: 60 g/kg
metszulfuron-metil + 600 g/kg
diflufenikan

I
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Formuláció

48

Kijuttatási időpont:

Boxer: EC (emulzióképző
koncentrátum)
Alliance 660 WG: WG (vízben
diszpergálható granulátum)

Forg. kat.
I.
Kiszerelés
3x5 l Boxer
+ 1x250 g Alliance 660 WG
Engedélyezett
kultúra, dózis,
kártevők,
várakozási idők,
időzítés

lásd hátul a szerjegyzékben

Őszi korai posztemergens, a kalászos 3 leveles
állapotában (a gyomok minél fejlettlenebb
állapotában)
A kombináció hatóanyagainak tulajdonságai:
Proszulfokarb: tiokarbamát típusú vegyület,
elsősorban egyszikűek ellen hatékony, de
magról kelő kétszikűek nagy része is érzékeny.
Elsődlegesen a csírázásra hat – fontos az időzítés,
a magról kelő egyszikűek max 3 leveles koráig
javasolt kijuttatni.
Diflufenikan: Karotinoid bioszintézis gátló, kontakt
és szisztemikus hatással is rendelkezik. Feladata
a magról kelő kétszikű növények kontrollálása,
a csíranövények pusztulását okozza.

Metszulfuron-metil: ALS gátló vegyület, szisztémikus
posztemergens hatással (gyökéren és levélen keresztül
is). A kalászos 3 leveles korától bokrosodás végéig
használható. Spektrumában egy- és kétszikű gyomok
is vannak, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles
(gyökérváltás előtti) állapotban, a magról kelő kétszikűek
2-4 leveles állapotban a legérzékenyebbek.

Box-R Pack

Miért fontos az őszi gyomirtás?
• Az egyszikűek fertőzése robbanásszerűen nő.
• Új területek fertőződnek, új fajok szaporodnak fel.
• A szokatlan időjárási viszonyok, enyhe telek, száraz
és csapadékosabb időszakok hektikus változása
miatt megváltozott csírázásdinamika.
• Hibridizáció terjedése, egyre korábbi vetési időpont,
csökkentett tőszám, forgatás nélküli technológia
terjedése, a megszokottól eltérő gyomosodási
viszonyok kialakulása.
• Az őszi gyomirtás jelentősége évről-évre nő.
Az egyszikű gyomnövények elleni védekezés, illetve
a rezisztenciatörés kerül a fókuszba a kalászosok
gyomirtásában a következő években.

Kezeletlen

• Szükség van olyan egyszikűek ellen hatékony, illetve
kétszikű hatással is rendelkező hatóanyagra, amely
megoldást nyújt az ősszel, télen át, kora tavasszal
károsító gyomok ellen, és kellő tartamhatással
rendelkezik a később csírázók ellen.

KAL ÁSZOSO K V ÉDE LME

• A Box-R Pack 5 ha-os csomag (15 l Boxer +
250 g Alliance 660 WG) kitűnő kombináció
a kalászosok őszi gyomirtására, széles
spektrumának köszönhetően megoldást nyújt a
legfontosabb gyomnövények ellen, szelektív, korai
gyomkikapcsolás, kitűnő tartamhatás, kezelhető
vetésváltás.

I
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Gyomirtó szer csomag

Kimagasló hatékonyság a magról kelőés évelő kétszikű gyomok ellen.
Javasolt technológia:

I

K ALÁSZO SOK VÉDEM E

TULAJDONSÁGOK
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Szer típusa

Gyomirtó szer

Hatóanyag

Peak 75 WG 750 g/kg
proszulfuron, Banvel 480 S
480 g/l dikamba

Formuláció

Peak 75 WG (vízben
diszpergálható granulátum);
Banvel 480 S (folyékony
vízoldható koncentrátum)

Forg. kat.

I.

Kiszerelés

100 g Peak 75 WG
+ 1 l Banvel 480 S

Engedélyezett
kultúra, dózis,
kártevők,
várakozási idők,
időzítés

lásd hátul a szerjegyzékben

A Peak Turbo csomag két hatóanyagának (dikamba és
proszulfuron) köszönhetően teljes és gyors megoldást
nyújt a kalászosok magról kelő- és évelő kétszikű
gyomnövényei ellen, mint pl.: a mezei acat, a pipacs,
a kék búzavirág stb.
A csomag 1l Banvel 480 S és 100 g Peak 75 WG
készítményt tartalmaz. 5 hektár kezelésére elegendő,
a Banvel 480 S 0,2 l/ha, míg a Peak 75 WG 20 g/ha
dózisban. Alkalmazását az őszi búza, továbbá az ősziés tavaszi árpa bokrosodásának a kezdetétől
a bokrosodásának végéig kell elvégezni.
A gyomirtó szer csomag használatát 25 °C felett, illetve
fagyos éjszakát követően nem ajánljuk. A gyomirtó szer
csomag egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal
használható! Talajforgatás után őszi káposztarepce is
vethető.

Őszi és tavaszi kalászosok
posztemergens gyomirtására, magról
kelő egy- és kétszikű gyomok ellen.
Kiváló hatékonysággal rendelkezik
a veszélyesen felszaporodó nagy
széltippan és parlagi ecsetpázsit ellen.

Javasolt technológia:

TULAJDONSÁGOK
Szer típusa

Gyomirtó szer

Hatóanyag

45 g/l pinoxaden + 5 g/l
floraszulám + 11,25 g/l
cloquintocet-mexil (széfener)

Formuláció

EC (emulzióképző
koncentrátum)

I.

Kiszerelés

5l

lásd hátul a szerjegyzékben

I

Engedélyezett
kultúra, dózis,
kártevők,
várakozási idők,
időzítés

KAL ÁSZOSO K V ÉDE LME

Forg. kat.

Az Axial One a legfontosabb magról kelő egyszikű
gyomnövények ellen rendkívül megbízható
hatékonysággal és a kétszikű gyomok ellen széles
spektrummal rendelkező kalászos gyomirtó szer
kombináció, amely kimagaslóan rugalmas felhasználási
lehetőséget biztosít. Kijuttatható a kalászos gabona
bokrosodásának kezdetétől a zászlóslevél megjelenéséig.
Széfenert tartalmaz, a kultúrnövényre szelektív. Zab
kivételével az összes kalászos növényben engedélyezett,
de durum búzában a fitotoxicitás veszélye miatt
használatát nem javasoljuk. Hűvös időben is hatékony,
az eltérő hőmérsékleti viszonyok nem befolyásolják a
gyomirtó hatását. Talajon gyorsan lebomlik, felhasználását
követően minden szántóföldi kultúra szabadon vethető.
A készítményt egy vegetációs időszakban csak egy
alkalommal lehet felhasználni. A magról kelő egyszikű
gyomnövények 1-3 leveles, a magról kelő kétszikű
gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban, a mezei
acat tőlevélrózsás állapotban a legérzékenyebbek a
készítményre. Hormonhatású hatóanyagot tartalmazó
készítménnyel, illetve perzselő hatású szerrel nem
keverhető. Gombaölő szerekkel, minden általánosan
használt műtrágyával keverhető, de a keverhetőséget
a helyszínen ellenőrizni javasolt.
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Rugalmasan kijuttatható, a megújult formulációnak
köszönhetően fokozott hatékonysággal rendelkező
szárszilárdító készítmény kalászos kultúrákban.
Hatóanyaga a trinexapac-etil a kezelt növények
gibberellin bioszintézisébe avatkozik be a kezelést
követően, hosszú hatástartama miatt a később
kifejlődő internódiumok is rövidebbek, zömökebbek
lesznek, nem csak a kezeléskor meglévők. Az
intenzívebb tapadás és felszívódás következtében
alacsonyabb dózisban kijuttatva is megfelelő hatással
rendelkezik. A hatáskifejtése egyedülálló és kivételes a
növekedésszabályozó készítmények között. A kezelés
hatására a gyökérrendszer is fejlettebbé válik, a növények
súlypontja alacsonyabb lesz. Csökken a megdőlés
veszélye és javul a víz- és tápanyagfelvétel.
TULAJDONSÁGOK

I
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Szer típusa
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Javasolt technológia:
Növekedésszabályozó szer

Hatóanyag

250 g/l trinexapac-etil

Formuláció

DC (diszpergálható
koncentrátum)

Forg. kat.

III.

Kiszerelés

5l

Engedélyezett
kultúra, dózis,
kártevők,
várakozási idők,
időzítés

lásd hátul a szerjegyzékben

A készítmény hosszú hatástartammal rendelkezik,
így a később növekedésnek induló növényi
részekre is reguláló hatást fejt ki. A kezelés
ideje kultúránként eltérő. Tavaszi árpában, őszi
árpában 0,4 - 0,6 l/ha mennyiségben, 100-400 l/ha
vízmennyiséggel, bokrosodás végétől az első toklászok
megjelenéséig terjedő időszakban (BBCH 29 – 49)
állománypermetezéssel kijuttatva. Tavaszi búzában,
őszi búzában 0,2 - 0,3 l/ha mennyiségben,
100- 400 l/ha vízmennyiséggel, bokrosodás közepétől
zászlóslevél kiterüléséig terjedő időszakban
(BBCH 25 – 39) állománypermetezéssel kijuttatva.
Rozsban és tritikáléban 0,3 - 0,5 l/ha mennyiségben,
100-400 l/ha vízmennyiséggel, bokrosodás közepétől
az első toklászok megjelenéséig terjedő időszakban
(BBCH 29 – 49) állománypermetezéssel kijuttatva.
Zabban 0,4 l/ha mennyiségben, 200-300 l/ha
vízmennyiséggel, a kultúrnövények szárbaindulásától
(BBCH 30) egy szárcsomós állapotáig terjedő
időszakban (BBCH 31) állománypermetezéssel kijuttatva.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy
alkalommal használható!

SYNGENTA NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA KALÁSZOSOKBAN
2

Box-R Pack

ÚJ!

1

2
2
2

5CS
Judo
gyomirtó szer

gombaölő szer

csávázó szer

növekedésszabályozó szer

3

4

rovarölő szer

kelés előtt

1-3 leveles

bokrosodás

1 nódusz

2 nódusz

kalászolás

virágzás

érés

tarló

1 Virtuális kereskedelmi ajánlat. Amistar: a szárbaindulás kezdetén, illetve a virágzás kezdetén ajánlott kijuttatni.
Tern: A készítményt lisztharmat ellen bokrosodás végén, szárbaszökkenés kezdetén, javasolt kijuttatni.
2 Egy tenyészidőszakban csak egyszer használható.
3 Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják,
kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban
a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig
szüneteltetni kell.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

I

4 A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható!
Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

KAL ÁSZOSO K V ÉDE LME

zászlóslevél
megjelenése
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FENNTARTHATÓ

mezőgazdaság

FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG

• A legújabb technológiákat és mezőgazdasági
megoldásokat ötvözzük szakértői tanácsokkal,
fenntartható mezőgazdasági gyakorlattal és a
termelők elhivatottságával, kemény munkájával

I

FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG

• Céljaink között szerepel a biológiai sokszínűség
növelése, a talajerőzió megelőzése és a vizek
védelme, a növényvédő szerek biztonságos
felhasználása, valamint a vidéki élet és a gazdálkodó
közösségek jóllétének javítása
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• Növényvédelmi gépek biztonságos tisztítása
• Egyszerű, hatékony és teljeskörű megoldást biztosító
eszköz a növényvédő szerrel szennyezett mosóvíz
megbízható kezelésére.

• A beporzó rovarok számának fenntartása a termelő
gazdasági érdeke, mert a termesztett növények 80%ának termékenysége a beporzástól függ.
• Elérhető egy kifejezett Vadlegelő vetőmag keverék is,
amit apró- és nagyvadak számára fejlesztettünk ki
vadgazdaságokkal együttműködve.

Contivo™
FENNTAR T HATÓ MEZ ŐG AZ DASÁG

• A Syngenta integrált, középtávú vállalatfejlesztési
programja, mely fenntartható és intenzív
növénytermesztési megoldásokat kínál
szaktanácsadási formában. A fő cél a termelők
nyereségének növelése, a Contivo™ programhoz
csatlakozott termelők mindennapos magas szintű
szakmai támogatása, innovatív digitális technológiák
bevezetése alkalmazásának támogatása.

I

Bővebb információ a syngenta.hu oldalon érhető el.
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SZERKATALÓGUS

Hatóanyag tartalom

Hatóanyag család

Formuláció

Környezeti besorolás

Forg. kat.

M.V.I.

45 g/l pinoxaden +
5 g/l floraszulam +
11,25 g/l cloquintocet-mexyl
(safener)

pinoxaden:
fenilpirazolin
floraszulám:
szulfonil-anilid

EC (emulzióképző
koncentrátum)

Vízi szervezetekre kifejezetten
veszélyes. Méhveszélyesség nem
jelölésköteles.

I.

0 nap

Hatásspektrum és dózis
Kultúra

Gyomnövény

Dózis, kijuttatási időpont

Utóvetemény

É.V.I.

Nincs korlátozás.

Előírás
szerinti
felhasználás
esetén
nem
szükséges.

A készítményt
a kalászosok bokrosodásának kezdetétől
a zászlóslevél kiterüléséig lehet kijuttatni
0,75 – 1,3 l/ha adagban.

Érzékeny gyomok:

I

GY OMI R T Ó SZ EREK

őszi búza,
őszi árpa,
tavaszi árpa,
rozs,
tritikálé
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nagy széltippan,
vadzab,
parlagi ecsetpázsit,
ebszékfű,
ragadós galaj,
parlagi pipitér,
pipacs,
szulák keserűfű,
parlagi nefelejcs,
pásztortáska,
repce árvakelés,
repcsényretek,
kék búzavirág,
mezei tarsóka,
tyúkhúr

A magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles,
a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi
leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.
Erősebb gyomosodás, fejlettebb gyomnövények
esetében 1,0-1,3 l/ha dózisban kell alkalmazni.
Valamennyi engedélyezett kultúrában a készítményt
egy vegetációs időszakban
csak egy alkalommal lehet felhasználni.
A magról kelő egyszikű gyomok 1-3 leveles korukban,
a szárbaindulás előtt a legérzékenyebbek a
készítményre.
Nagy széltippan (Apera spica-venti) ellen a
szárbaindulás kezdetéig 0,75 l/ha, szárbaindulást
követően illetve erős fertőzés esetén
1,0 l/ha a javasolt dózis.
Vadzab (Avena fatua) ellen optimális időben végzett
kezeléskor elegendő az 1 l/ha szermennyiség,
szárbaindulást követően illetve erős gyomnyomás
esetén az 1,3 l/ha alkalmazása szükséges.
A parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides)
rendkívül érzékeny a készítményre,
előfordulása esetén alacsonyabb,
0,75 l/ha adag kijuttatása is elégséges.

Hatóanyag tartalom
500 g/l dimetaklór,
40 g/l klomazon

Hatóanyag család

Formuláció

Környezeti besorolás

Forg. kat.

M.V.I.

klóracetamid, izoxazolidin

EC (emulzióképző
koncentrátum)

Vízi szervezetekre
kifejezetten veszélyes.
Méhveszélyesség: nem
jelölésköteles.

I.

0 nap

Hatásspektrum és dózis
Kultúra

Gyomnövény

őszi
káposztarepce

Magról kelő egyszikű gyomok
egynyári perje
nagy széltippan
parlagi ecsetpázsit

olajretek,
mustár

Magról kelő kétszikű gyomok
árvacsalán fajok
fehér libatop
kék búzavirág
mezei tarsóka
pásztortáska
pipacs
ragadós galaj
sebforrasztó zsombor székfűfélék
tyúkhúr
veronika fajok

Dózis, kijuttatási
időpont

Utóvetemény

A hatóanyagra érzékeny
kultúrák (kalászosok,
2,0 l/ha dózisban vetés
cukorrépa) a készítmény
után kelés előtt kell
felhasználását követő
kijuttatni.
150 nap elteltével
vethetők.

É.V.I.

Előírás szerinti
felhasználás esetén
nincs korlátozás.

GYO MI RTÓ SZERE K

Syngenta Tipp: Ugyanazon a területen csak háromévenként használható!

I
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Hatóanyag tartalom

Hatóanyag család

Formuláció

Környezeti besorolás

Forg. kat.

M.V.I.

50 g/l quizalofop-P-etil

quizalofop-P-etil:
ariloxifenoxipropinát

EC (emulzióképző
koncentrátum)

Vízi szervezetekre közepesen
veszélyes. Méhekre nem
jelölésköteles.

III.

3 nap

Hatásspektrum és dózis
Kultúra

I

GY OMI R T Ó SZ EREK

cukorrépa,
napraforgó, szója,
bab, borsó, lencse,
len, repce, szőlő,
almatermésűek,
lucerna, paprika,
paradicsom,
burgonya
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repce

Gyomnövény

Dózis, kijuttatási időpont

magról kelő
egyszikű gyomnövények

0,7 – 1,0 l/ha

Fenyércirok – magról kelő
(Sorghum halepense)

0,8 l/ha

Fenyércirok – rizómáról kelő
(Sorghum halepense)

1,0-1,2 l/ha

Tarackbúza (Agropyron repens)

2,0-2,5 l/ha

Csillagpázsit (Cynodon dactylon)

3,0-3,5 l/ha

gabona árvakelés

0,4-0,6 l/ha

É.V.I.

Előírás szerinti
felhasználás
esetén nincs
korlátozás.

A Leopard 5 EC az Adama Hungary Zrt. bejegyzett márkaneve.

Hatóanyag tartalom

Hatóanyag család

Peak 75 WG
750 g/kg proszulfuron
+ Banvel 480 S
480 g/l dikamba

proszulfuron: szulfonilurea,
dikamba: aromás
karbonsavak

Formuláció
Peak 75 WG: WG (vízben
diszpergálható granulátum)
Banvel 480 S: SL (folyékony
vízoldható koncentrátum)

Környezeti besorolás

Forg. kat.

M.V.I.

Vízi szervezetekre
kifejezetten veszélyes.
Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles.

I.

0 nap

Hatásspektrum és dózis
Kultúra

Gyomnövény

Banvel 480 S:
0,2 l/ha, kijuttatáshoz szükséges víz mennyiség: 200-300 l/ha,
kijuttatási időpont a kultúrnövény fenológiai állapota szerint:
4-6 leveles állapottól bokrosodás végéig (BBCH 14-29)

magról kelő és
évelő kétszikű
gyomnövények

Peak 75 WG:
dózis: 15-20 g/ha, kijuttatáshoz szükséges víz mennyiség: 250-300 l/ha,
kijuttatási időpont a kultúrnövény fenológiai állapota szerint:
3-6 leveles állapot (BBCH 13-16)
Banvel 480 S:
dózis: 0,5 l/ha, kijuttatáshoz szükséges víz mennyiség: 200-300 l/ha,
kijuttatási időpont a kultúrnövény fenológiai állapota szerint:
6 leveles (BBCH16)
Banvel 480 S:
dózis: 0,5-0,6 l/ha, kijuttatáshoz szükséges víz mennyiség: 200-300 l/ha,
kijuttatási időpont a kultúrnövény fenológiai állapota szerint:
6 leveles (BBCH16)

I

Peak 75 WG:
dózis: 15-20 g/ha, kijuttatáshoz szükséges víz mennyiség: 250-300 l/ha,
kijuttatási időpont a kultúrnövény fenológiai állapota szerint:
3-6 leveles állapot (BBCH 13-16)

Előírás
szerinti felhasználás
esetén nem
szükséges.

GYO MI RTÓ SZERE K

takarmánykukorica

É.V.I.

Peak 75 WG:
15-20 g/ha, kijuttatáshoz szükséges víz mennyiség: 250-300 l/ha,
kijuttatási időpont a kultúrnövény fenológiai állapota szerint:
bokrosodás kezdetétől bokrosodás végéig (BBCH 21-29)

kalászosok
(őszi árpa,
tavaszi árpa,
őszi búza)

cirok

Dózis, kijuttatási időpont
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Box-R Pack
Hatóanyag tartalom

Hatóanyag család

Boxer:
800 g/l proszulfokarb

proszulfokarb:
tiokarbamátok
metszulfuron-metil:
szulfonilurea
diflufenikan:
piridinkarboxamid

Alliance 660 WG:
60 g/kg
metszulfuron-metil
+ 600 g/kg diflufenikan

Formuláció
Alliance 660 WG:
EG (vízben
diszpergálható
granulátum)
Boxer:
EC (emulzióképző
koncentrátum)

Környezeti besorolás

Forg. kat.

M.V.I.

Vízi szervezetekre való
veszélyesség: kifejezetten
veszélyes. Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles.

I.

0 nap

Hatásspektrum és dózis
Kultúra

Gyomnövény

őszi búza
Magról kelő egyés kétszikű gyomok

I

GY OMI R T Ó SZ EREK

őszi árpa
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Dózis, kijuttatási időpont

Dózis:
Boxer: 3 l/ha
Alliance 660 WG: 50 g/ha
Lémennyiség: 200-300 l/ha
Kijuttatás időpontja:
(fenológiai állapot szerint):
1 leveles állapottól 3 leveles
állapotig (BBCH 11-13)

É.V.I.

Előírás szerinti felhasználás
esetén nincs korlátozás.

Hatóanyag tartalom

Hatóanyag család

Formuláció

Környezeti besorolás

Forg. kat.

M.V.I.

100 g/l difenokonazol
+ 250 g/l tebukonazol

triazolok

EC (emulzióképző
koncentrátum)

Vízi szervezetekre kifejezetten
veszélyes. Méhekre nem
jelölésköteles.

II.

0 nap

Hatásspektrum és dózis
Kultúra

Kórokozó

Dózis, kijuttatási időpont

É.V.I.

őszi búza

levél- és kalászbetegségek

1,0 l/ha
utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva):
virágzás vége (BBCH69)

35 nap

őszi káposztarepce

fagykárcsökkentés,
oldalhajtások képződésének fokozása
alternáriás szár- és becőfoltosság,
fómás levélfoltosság,
fehérpenészes szárrothadás,
fómás szárrákfoltosság

0,8 l/ha
utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva):
sárgabimbós állapot
(BBCH59)

56 nap

A kezelést követően egyes búzafajtákon átmeneti, 10-14 nap alatt termésvezteség nélkül múló fitotoxicitási tünetek jelentkezhetnek.
A kezelést kellően bokrosodott növényállományban, száraz lombozaton, 12 Celsius feletti léghőmérsékleten lehetőleg önmagában kijuttatva javasoljuk.
Legyengült, erős stressz hatásnak kitett állományban kijuttatása nem javasolt.
GYO MI RTÓ SZERE K
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Hatóanyag tartalom

25 g/l fludioxonil,
25 g/l szedaxán

Hatóanyag család

Formuláció

fludioxonil: fenilpirol
szedaxán:
pirazolkarboxamid
(SDHI)

FS (vizes
szuszpenzió
koncentrátum
csávázásra)

Környezeti besorolás

Forg. kat.

M.V.I.

Vízi szervezetekre közepesen
veszélyes. Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

I.

0 nap

I

GOMB AÖLŐ SZER EK

Hatásspektrum és dózis
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Kultúra

Kórokozó

búza (őszi,tavaszi)

Hópenész, szeptóriás betegségek, fuzáriumos
betegségek, kőüszög, porüszög, rizoktónia

árpa (őszi,tavaszi)

Hópenész, pirenofórás levélfoltosság,
porüszög, fedettüszög

tritikálé

Hópenész

rozs

Hópenész, szárüszög

zab

Porüszög

Dózis, kijuttatási időpont

É.V.I.

2 l/t

Az előírt
növényvédelmi
technológia
betartása esetén
előírása nem
szükséges.

1,5 l/t

Judo
Hatóanyag tartalom
5 g/l lambda-cihalotrin
+ 100 g/l pirimikarb

Hatóanyag család
Lambda-cihalotrin: piretroid
pirimikarb: karbamát

Formuláció

Környezeti besorolás

Forg. kat.

M.V.I.

EC (emulzióképző
koncentrátum)

Vízi szervezetekre kifejezetten
veszélyes. Méhekre
kifejezetten kockázatos.

II.

3 nap

Hatásspektrum és dózis
Kultúra

Kártevő

Dózis, kijuttatási időpont

É.V.I.

kalászosok
(búza, árpa, tritikále,
rozs, zab)

levéltetvek,
vetésfehérítő
bogarak

Levéltetvek ellen 1,25 l/ha, vetésfehérítő bogarak ellen 1,50 l/ha,
vetésfehérítő bogarak betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése
idején kell kijuttatni, levéltetvek esetében azok betelepedésének idején.

35 nap

1,25 l/ha, betelepedés idején.

cukorrépa

levéltetvek,
bagolylepkék

Levéltetvek ellen 1,25 l/ha, bagolylepkék ellen 1,50 l/ha,
levéltetvek esetében a betelepedés idején,
bagolylepke lárvák kelésének időszakában.

14 nap

burgonya

levéltetvek

Levéltetvek ellen 1,25 l/ha, a betelepedés idején.

14 nap

almatermésűek (alma,
körte, birs, naspolya)

gyümölcs-, sodróés aknázómolyok,
levéltetvek

1,0-1,2 l/ha, sodró- és gyümölcsmolyok ellen a lárvakelés kezdetén,
aknázómolyok ellen a tömeges rajzás időszakában,
hosszabb ideig tartó rajzás, hernyók elhúzódása esetén 10-12 nappal
később meg kell ismételni a kezelést.

10 nap

káposztafélék
(fejeskáposzta,
kelkáposzta,
bimbós kel)

levéltetvek,
bagolylepkék lárvái

1,2-1,5 l/ha, levéltetvek ellen a betelepedés idején, felszaporodás
mértékétől függően 10-14 nappal később meg lehet ismételni a kezelést,
bagolylepke lárvái ellen L1-L2-es állapotban. (Hajtatott kínai kel esetén
kezelések maximális száma egy.)

7 nap

csonthéjasok
(cseresznye, meggy,
ringló, szilva, őszi- és
kajszibarack, nektarin)

gyümölcs-, sodróés aknázómolyok,
levéltetvek,
cseresznyelégy

1,0-1,2 l/ha, sodró- és gyümölcsmolyok ellen a lárvakelés kezdetén,
aknázómolyok ellen a tömeges rajzás időszakában, cseresznyelégy
ellen a rajzás kezdetén, hosszabb ideig tartó rajzás, hernyók elhúzódása
esetén 10-12 nappal később meg kell ismételni a kezelést.

7 nap

I

levéltetvek

ROVARI RTÓ SZERE K

napraforgó

előírás
szerinti
felhasználás
esetén nem
szükséges
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Judo
Hatásspektrum és dózis
Kultúra

Kártevő

Dózis, kijuttatási időpont

É.V.I.

borsó (zöld- és
szárazborsó)

levéltetvek

1,0-1,2 l/ha, betelepedés idején, a betelepedés időszakában,
a tömeges felszaporodás előtt.

zöldborsó:
7 nap,
szárazborsó:
14 nap

uborka (szabadföldi
és hajtatott)

levéltetvek

Levéltetvek ellen 1,0-1,2 l/ha, a betelepedés idején, felszaporodás
mértékétől függően 10-14 nappal később meg kell ismételni a kezelést,
bagolylepke lárvái ellen L1-L2-es állapotban.

3 nap

paprika, paradicsom
(szabadföldi
és hajtatott)

levéltetvek
bagolylepkék lárvái

Levéltetvek ellen 1,0-1,2 l/ha, bagolylepkék lárvái ellen 1,5 l/ha,
levéltetvek ellen a betelepedés idején, felszaporodás mértékétől függően
10-14 nappal később meg kell ismételni a kezelést, bagolylepke lárvái
ellen L1-L2-es állapotban

paradicsom
3 nap,
paprika
5 nap

levéltetvek,
bagolylepkék lárvái

Levéltetvek, bagolylepkék ellen 1,01 l/ha, Hajtatott kínai kelben csak egy
kezelés végezhető, a szükséges további
kezeléseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell végezni!
A bagolylepkék elleni
védekezés a fiatal (L1-L2) hernyók ellen a hatékonyabb.

7 nap

I

R OVARI R T Ó SZ EREK

hajtatott kínai kel
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5CS
Hatóanyag tartalom

Hatóanyag család

Formuláció

Környezeti besorolás

Forg. kat.

M.V.I.

50 g/l lambda-cihalotrin

piretroidok

CS (mikrokapszulás vizes
szuszpenzió)

Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
Méhveszélyesség: mérsékelten
kockázatos.

III.

0 nap

Hatásspektrum és dózis
Kultúra

Kártevő

Dózis, kijuttatási időpont

É.V.I.

kalászosok
(búza, árpa, tritikále, rozs, zab)

levéltetvek, vetésfehérítő bogarak,
gabonapoloska

0,15-0,2 l/ha,
virágzásig (BBCH 69)

28 nap

cukorrépa

répabolha, lisztes répabarkó,
levéltetvek, bagolylepkék lárvái

0,2 l/ha,
sorzáródás végéig (BBCH 39)

14 nap

napraforgó

levéltetvek, poloskák,
bagolylepkék lárvái

0,15-0,2 l/ha,
teljesen elkülönülő virágzat (BBCH 58)

előírás szerinti
felhasználás esetén
nem szükséges

0,25-0,3 l/ha,
tejesérésig (BBCH 75)

őszi káposztarepce,
fehér mustár

repceszár-ormányos, repcebecőormányos, repce-fénybogár,
levéltetvek, repcedarázs, repce
bolha

0,15 l/ha,
becőképződésig (BBCH 75)

35 nap

burgonya

levéltetvek

0,15-0,2 l/ha,
sorzáródásig (BBCH 39)

14 nap

lucerna

lomb- és magkártevők

0,15-0,2 l/ha,
érésig (BBCH 80)

28 nap

I

kukoricabogár, kukoricamoly,
bagolylepkék hernyói

ROVARI RTÓ SZERE K

kukorica (takarmány,
vetőmag, csemege)

takarmány: 14 nap
csemege: 7 nap
vetőmag: előírás
szerinti felhasználás
esetén nincs
korlátozás
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5CS
Hatásspektrum és dózis
Kultúra

Kártevő

Dózis, kijuttatási időpont

levéltetvek, almamoly,
sodrómolyok, aknázómolyok

0,2-0,3 l/ha,
piros bimbós és fehér bimbós
stádiumig (körte) (BBCH 57)

foltos szárnyú muslica

0,3 l/ha,
piros bimbós és fehér bimbós
stádiumig (körte) (BBCH 57)

gyümölcsmolyok, levéltetvek,
cseresznyelégy, levélbolha,
aranyos eszelény

0,2-0,3 l/ha,
színeződés kialakulásáig (BBCH 83)

foltos szárnyú muslica

0,3 l/ha,
színeződés kialakulásáig (BBCH 83)

mandula

levéltetvek, mandula-magdarázs

0,2 l/ha,
végső gyümölcsméretig (BBCH 80)

14 nap

dió

almamoly, levéltetvek, dióburokfúrólégy

0,2 l/ha,
végső gyümölcsméretig (BBCH 81)

14 nap

szőlőmolyok

0,15-0,25 l/ha,
fürtzáródásig (BBCH 78)

foltos szárnyú muslica, amerikai
szőlőkabóca

0,25 l/ha,
fürtzáródásig (BBCH 78)

szamóca (szabadföldi)

levéltetvek, foltos szárnyú muslica

0,2 l/ha,
a fajtára jellemző színeződés kezdetéig
(BBCH 85)

3 nap

ribiszke, köszméte

levéltetvek, foltos szárnyú muslica

0,2 l/ha,
virágzás vége (BBCH69)

14 nap

málna

levéltetvek, foltos szárnyú muslica

0,2 l/ha,
virágzás végéig (BBCH69)

7 nap

szeder

levéltetvek, foltos szárnyú muslica

0,2 l/ha,
virágzás végéig (BBCH69)

14 nap

fekete bodza

amerikai fehér szövőlepke,
levéltetvek

0,3 l/ha,
virágzásig (BBCH69)

14 nap

almatermésűek
(alma, körte, birs, naspolya)

csonthéjasok
(őszibarack, kajszi, szilva,
cseresznye, meggy)

I
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szőlő
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É.V.I.

3 nap

3 nap

7 nap

5CS
Hatásspektrum és dózis
Dózis, kijuttatási időpont

É.V.I.

paprika

bagolylepkék lárvái, levéltetvek

0,2-0,4 l/ha,
érés kezdetéig (BBCH82)

5 nap

paradicsom (hajtatott,
szabadföldi)

bagolylepkék lárvái, levéltetvek

hajtatásban 0,2-0,4 l/ha,
szabadföldön 0,2 l/ha,
érés kezdetéig (BBCH82)

3 nap

tojásgyümölcs (hajtatott,
szabadföldi)

bagolylepkék lárvái, levéltetvek

0,2 l/ha,
érés kezdetéig (BBCH82)

3 nap

uborka

bagolylepkék lárvái, levéltetvek

0,2 l/ha,
termésképződés kezdetéig (BBCH70)

3 nap

fejes káposzta, bimbós kel,
kelkáposzta

bagolylepkék lárvái, levéltetvek,
káposztapoloska

0,2 l/ha,
50 %-os fejátmérőig (BBCH45)

7 nap

karfiol, brokkoli

bagolylepkék lárvái, levéltetvek,
káposztapoloska

0,2 l/ha,
50 %-os fejátmérőig (BBCH45)

7 nap

borsó (zöld- és szárazborsó)

levéltetvek

0,15 l/ha,
hüvelyképződés kezdetéig (BBCH72)

zöldborsó: 3 nap,
szárazborsó: 14 nap

bab (zöld- és szárazbab)

gyapottok-bagolylepke

0,15 l/ha,
babszemek hüvelyen történő
kidomborodásáig (BBCH79)

zöldbab: 3 nap,
szárazbab: 14 nap

saláta

bagolylepkék lárvái, levéltetvek

0,125 l/ha,
50 %-os levéltömegig (BBCH45)

7 nap

torma

földibolha, káposztapoloska

0,3 l/ha,
gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

7 nap

borsmustár (rukkola),
galambbegy saláta

bagolylepkék lárvái, levéltetvek

0,2-0,25 l/ha,
levélfejlődésig (BBCH45)

7 nap

sóska, spenót (szabadföldi)

bagolylepkék lárvái, levéltetvek

0,15 l/ha,
levélfejlődésig (BBCH45)

7 nap

zöldfűszernövények
(metélőhagyma,
metélőpetrezselyem, zellerlevél,
kapor, angyalgyökér, lestyán,
szurokfű, borsikafű, tárkony,
zsálya, izsóp, kakukkfű,
citromfű, rozmaring, koriander,
bazsalikom, menta, majoránna,
zamatos turbolya)

bagolylepkék lárvái, levéltetvek,
poloskák

0,2-0,25 l/ha,
levélfejlődésig (a betakarítás előtt 7
nappal)

7 nap

I

Kártevő

ROVARI RTÓ SZERE K

Kultúra
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5CS

I
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Hatásspektrum és dózis
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Kultúra

Kártevő

Dózis, kijuttatási időpont

É.V.I.

vöröshagyma, fokhagyma,
mogyoróhagyma

levéltetű-, lepke-, légy-, tripszfajok

0,15 l/ha,
hagymafej-képződéséig (BBCH 45)

21 nap

újhagyma

levéltetű-, légy-, lepke-, tripszfajok

0,1-0,15 l/ha,
hagymafej-képződéséig (BBCH 45)

14 nap

édeskömény

levéltetű-, lepke-, poloska-, földi
bolha fajok

0,2 l/ha,
levélzet fejlődéséig (BBCH 45)

7 nap

gyógynövények (macskagyökér,
körömvirág, kamilla, római
kamilla, máriatövis, orbáncfű,
cickafark, gyűszűvirág, orvosi
csucsor, levendula, vasfű,
lósóska)

levéltetű-, lepke-, poloska-, földi
bolha fajok

0,2 l/ha,
levélzet fejlődéséig (BBCH 45)

14 nap

dohány

levéltetvek, bagolylepkék

0,2 l/ha,
levélfejlődés végéig (a betakarítás előtt
7 nappal) (BBCH 49)

előírás szerinti
felhasználás esetén
nincs korlátozás

mogyoró

mogyoróorrmányos

0,2 l/ha, végső gyümölcsméretig
(BBCH80)

14 nap

rizs

tollas árvaszúnyog,
rizs-árvaszúnyog, rizslégy,
nyári pajzsosrák,
tapadó lencserák,
zöld vándorpoloska

0,2 l/ha
tejesérésig BBCH 75

42 nap

mák

máktokormányos,
fekete répa-levéltetű

0,15 l/ha
zöldbimbós állapotig BBCH 51

35 nap

Megjegyzések:
Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő
technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy
órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
Az okiratban a kijuttatáshoz feltüntetett vízmennyiségek javasolt értékek. A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a kezelendő
növényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelésmódjától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.
A rejtett életmódú rovarok ellen (a kezelés jobb hatékonysága érdekében) kisebb cseppméret ajánlott. Elhúzódó lárvakelés,
vagy erős fertőzés esetén a szükséges ismételt védekezésre más hatóanyagcsoportba tartozó szert célszerű használni.

Hatóanyag tartalom

Hatóanyag család

Formuláció

Környezeti besorolás

Forg. kat.

M.V.I.

240 g/ltau-fluvalinát

piretroidok

(EW) olajemulzió vizes
fázisban

Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
Méhekre nem jelölésköteles.

II.

0 nap

Hatásspektrum és dózis
Kultúra

Kártevő

Dózis, kijuttatási időpont

É.V.I.

kalászosok
(őszi búza, árpa, tritikále,
rozs, zab)

vetésfehérítő bogár, levéltetvek,
poloskák

0,2 l/ha, utolsó kezelés ideje:
szemképződés (BBCH 70)

30 nap

őszi káposztarepce

mustár, olajretek

repce-fénybogár, repceszárormányos, repcebecő-ormányos,
repcedarázs, mustárdarázs,
levéltetvek

56 nap
0,2 l/ha, utolsó kezelés ideje:
virágzás (BBCH 67)

napraforgó

levéltetvek, poloskák

alma

almamoly, aknázómoly, levéltetvek

0,2-0,3 l/ha, utolsó kezelés ideje:
végső gyümölcsméret (BBCH 80)

30 nap

szőlő

szőlőmolyok, amerikai
szőlőkabóca

0,2-0,3 l/ha, utolsó kezelés ideje:
érés kezdete, bogyószíneződés
(BBCH 80)

21 nap

60 nap

ROVARI RTÓ SZERE K

A Monospel 24 EW azonos a 02.5/2322/2/2007. MgSzHK számon engedélyezett Klartan 24 EW rovarölő permetezőszerrel.
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Hatóanyag tartalom

Hatóanyag család

Környezeti besorolás

Forg. kat.

M.V.I.

250 g/l trinexapac-etil

DC (diszpergálható
koncentrátum)

Vízi szervezetekre közepesen veszélyes.
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

III.

0 nap

I

NÖ VEKEDÉS- SZ ABÁLYO ZÓ SZ EREK

Hatásspektrum és dózis

74

Kultúra

Dózis, kijuttatási időpont

őszi búza

0,2-0,3 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 mellékhajtás megjelenése – nyelvecske állapot,
zászlóslevél kiterülése (BBCH 25 – 39)

őszi árpa

0,4-0,6 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): bokrosodás vége, utolsó mellékhajtás megjelenése –
első toklászok megjelenése (BBCH 29 – 49)

tavaszi árpa

0,4-0,6 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): bokrosodás vége, utolsó mellékhajtás megjelenése –
első toklászok megjelenése (BBCH 29 – 49)

tavaszi búza

Dózis: 0,2-0,3 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 mellékhajtás megjelenése – nyelvecske állapot,
zászlóslevél kiterülése (BBCH 25 – 39)

rozs, tritikálé

Dózis: 0,3-0,5 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 mellékhajtás megjelenése – első toklászok
megjelenése (BBCH 25 – 49)

zab

Dózis: 0,4 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-300 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): szárbaindulás - egy szárcsomós állapot (BBCH 3031)

gyep (vetőmag)

Dózis: 0,8 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-300 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): szárbaindulás - egy szárcsomós állapot (BBCH 3031)

É.V.I.

Előírás
szerinti felhasználás
esetén korlátozás
nincs.

Hatóanyag tartalom

Hatóanyag család

Formuláció

Környezeti besorolás

Forg. kat.

M.V.I.

250 g/l difenokonazol,
125 g/l paklobutrazol

triazolok

SC (Vizes
szuszpenzió
koncentrátum)

Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

I.

0 nap

Hatásspektrum és dózis
Kultúra

Kezelés célja

Dózis, kijuttatási időpont

fagykár csökkentés és
növekedés szabályozás

Normál fejlettségű állomány esetén ősszel 4-6
leveles állapotban
vagy tavasszal szárbaindulás kezdetekor 0,3 l/ha

É.V.I.

Előírás szerinti
felhasználás esetén nincs
korlátozás.

Őszi
káposztarepce

gombabetegségek

NÖVEKEDÉS- SZ ABÁLYO ZÓ SZ EREK

Átlagosnál fejlettebb állomány esetén ősszel vagy
tavasszal (hosszú és meleg őszi/meleg tavaszi
időjárás) illetve gombabetegségek
ellen 0,4-0,5 l/ha
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VETŐMAG RÉGIÓ VEZETŐ
Északnyugat-Magyarország
Varjú Ákos: 06 20 943 3079
VETŐMAG RÉGIÓ VEZETŐ
Északkelet-Magyarország
Barati Ferenc: 06 20 463 8256

VETŐMAG RÉGIÓ VEZETŐ
Délnyugat-Magyarország
Kőszegi György: 06 20 424 0192

BÁCS-KISKUN MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Boros Barnabás: 06 20 972 7982
barnabas.boros@syngenta.com
Sörös Attila: 06 20 463 2834
attila.soros@syngenta.com

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Horváth-Zsikó Sándor: 06 20 522 9697
sandor.horvath_zsiko@syngenta.com
Kiss Levente: 06 20 462 8965
levente.kiss@syngenta.com

Értékesítési támogatók:
Greksa Tibor: 06 30 551 9358
Martina Balázs: 06 20 371 5366

Értékesítési támogató:
Szurovecz Ernő: 06 20 367 8542

BARANYA MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Arnold Gergely: 06 20 462 2036
gergely.arnold@syngenta.com
Czintula-Vida Szilvia: 06 20 447 3081
szilvia.czintula-vida@syngenta.com
Ferencz Zoltán: 06 20 981 4323
zoltan.ferencz@syngenta.com
Értékesítési támogatók:
Antal György: 06 30 779 8148
Kovács Gergő: 06 20 451 0708
BÉKÉS MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Bősi József: 06 70 324 7014
jozsef.bosi@syngenta.com
Kiss Levente: 06 20 462 8965
levente.kiss@syngenta.com
Kónya Imre: 06 30 627 8088
imre.konya@syngenta.com
Értékesítési támogató:
Oláh Tibor: 06 70 637 1107
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Egyed Attila: 06 30 436 7284
attila.egyed@syngenta.com
Kántor László: 06 20 991 3666
laszlo.kantor@syngenta.com
Értékesítési támogatók:
Farkas István: 06 30 347 7262
Sztrakon Zsolt: 06 20 324 0076

FEJÉR MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Buza Krisztina: 06 30 958 5904
krisztina.buza@syngenta.com
Karóczkay Dávid: 06 20 463 8039
david.karoczkai@syngenta.com
Értékesítési támogatók:
Havranek György: 06 30 345 6340
Erős Norbert: 06 30 931 6511
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Erdős Attila: 06 30 439 6556
attila.erdos@syngenta.com
Értékesítési támogató:
Varga Barnabás: 06 30 984 9986
HAJDÚ-BIHAR MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Ganyu István: 06 70 607 3384
istvan.ganyu@syngenta.com
Értékesítési támogatók:
Bodnár Sándor: 06 30 256 0137
Kerekes János: 06 30 248 8065
Varga Balázs Csaba: 06 20 326 5325
HEVES MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Kántor László: 06 20 991 3666
laszlo.kantor@syngenta.com
Értékesítési támogatók:
Farkas István: 06 30 347 7262
Tari Pál: 06 20 265 4974

VETŐMAG RÉGIÓ VEZETŐ
Délkelet-Magyarország
Schipp Márton: 06 20 996 4375

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Kálmán Tamás: 06 20 911 1231
tamas.kalman@syngenta.com
Értékesítési támogatók:
Szatmári Dániel: 06 70 418 0517
Tamás Margit: 06 70 455 6935
Tari Pál: 06 20 265 4974
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Geiling János: 06 20 943 3080
janos.geiling@syngenta.com
Értékesítési támogató:
Szeimann Péter: 06 70 385 8207
NÓGRÁD MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Nagy Zsolt: 06 20 333 3210
zsolt.nagy-1@syngenta.com
Értékesítési támogató:
Igaz Attila: 06 20 475 2189
PEST MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Karóczkay Dávid: 06 20 463 8039
david.karoczkai@syngenta.com
Nagy Zsolt: 06 20 333 3210
zsolt.nagy-1@syngenta.com
Értékesítési támogatók:
Feke Mónika: 06 20 261 4402
Igaz Attila: 06 20 475 2189

VETŐMAG ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ
Kalmár Ferenc: 06 20 424 0139

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Borbás Attila: 06 30 527 2765
attila.borbas@syngenta.com
Szentesi László: 06 20 914 2490
laszlo.szentesi@syngenta.com
Értékesítési támogató:
Bakó Zsigmond: 06 30 499 5351
Bodnár Miklós: 06 20 454 3990
TOLNA MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Czintula-Vida Szilvia: 06 20 447 3081
szilvia.czintula-vida@syngenta.com
Ferencz Zoltán: 06 20 981 4323
zoltan.ferencz@syngenta.com
Értékesítési támogató:
Gréczy Balázs: 06 30 406 7869
VAS MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Lőrinczy György: 06 20 366 5309
gyorgy.lorinczy@syngenta.com
Értékesítési támogató:
Horváth Zoltán: 06 30 526 4780
VESZPRÉM MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Hartmann Kata: 06 20 463 6902
kata.hartmann@syngenta.com
Értékesítési támogató:
Szeimann Péter: 06 70 385 8207

SOMOGY MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Tonács Attila: 06 20 424 0202
attila.tonacs@syngenta.com

ZALA MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Bagó Attila: 06 20 444 1865
attila.bago@syngenta.com

Értékesítési támogatók:
Kálmán Péter: 06 70 513 4262
Zakariás Zoltán: 06 30 201 4091

Értékesítési támogató:
Horváth Zoltán: 06 30 526 4780

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 kiadványban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadvány tájékoztató jellegű információt tartalmaz. A készítmények felhasználása előtt kérjük, olvassa el a címke utasításait.
Felelős kiadó: Syngenta Kft.
Grafika: Agroinform Média Kft.
Nyomda: H ART Kft.
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