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Tisztelt az ökológiai gazdálkodásban résztvevő partnerünk!

A Corax-Bioner Zrt. mint magyar növényvédő szer és műtrágya gyártó vállalat ökológiai 
gazdálkodásban is használható termékeinek ismertetőjét tartja a kezében.

A 834/2007/EK tanácsi rendelet (Öko EK rendelet) megfogalmazása szerint az ökológiai 
gazdálkodás a mezőgazdasági termelés sajátos formája, az ökológiai termelési módsze-
reknek a rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelő alkalmazása a termelés,  
a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában. 

A Corax-Bioner Zrt. növényvédő szerei eddig is felhasználhatók voltak az ökológiai gazdál-
kodásban. Partnereink jobb kiszolgálása érdekében 2017. évtől új, bio műtrágya családdal 
bővült a vállalat termékkínálata.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság, mint engedélyező hatóság valamint a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és 
a Magyar Biokultúra Szövetség mint ellenőrző és igazoló hozzájárulásával a Corax-Bioner 
Zrt. alábbi termékei használhatók ökológiai gazdálkodásban: 

Szeretnénk aktívan hozzájárulni, hogy minél több árutermelő rendelkezzen ökológiai  
termelésre jogosító tanúsítvánnyal és termeljen környezetbarátként, egészségesen.

Sikeres felhasználást kívánunk!

      Corax-Bioner Zrt. csapata

Műtrágyák:

• Bio Voligop® Bór (új termék)

• Bio Voligop® Cink (új termék)

• Bio Voligop® Kobalt (új termék)

• Bio Voligop® Mangán (új termék)

• Bio Voligop® Molibdén (új termék)

• Bio Voligop® Réz (új termék)

• Bio Voligop® Szuper (új termék)

• Bio Voligop® Vas (új termék)

Növényvédőszerek:

• Biosol Extra

• Biosol Káliszappan

• Biosol Vadriasztó

• Nevikén

• Nevikén Extra

• Vektafid A

• Vektafid R

• Vektafid S

• Vektafid A/E
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Bio EK műtrágyák és növényvédőszerek

A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 
Az alábbi termékek a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása alapján  
felhasználhatók ökológiai gazdálkodásban, és forgalomba hozhatók  
a Magyar Biokultúra Szövetség védjegyével.
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b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

Bór
VOLIGOP®VOLIGOP®
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Megjelenés: zöld, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – precíziós prémium  
műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás

A bór esszenciális mikroelem, alapvető szerepet játszik a növények tápanyag-
felvételében, a szénhidrátok anyagcseréjében és más asszimilátok szállítását 
és felhalmozását biztosító szövetek kifejlődésében, a csírázásban, a gyökér- 
és szállítószövetek kialakulásában, a hajtáscsúcs fejlődésben, a virág- és ter-
mésképzésben. A bór részt vesz a hajtáscsúcs fejlődésében, fontos szerepe 
van a virágok megtermékenyülésében, a magkötésben. A bór nélkülözhetet-
len elem a nitrogén- és foszfor anyagcserében, az aminosavak és a fehérjék 
szintézisében. 

BórBór
EK oldat műtrágya

 

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Bór (B , borát) 5,0 5,3 53

pH 6,4 - 7

Sűrűség (g/cm3) 1,057 ± 0,005

Felhasználható az ökologiai gazdálkodásban
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása szerint.
A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 

Engedély tulajdonosa, gyártja, kiszereli és forgalomba hozza:
Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.

1119, Budapest, Etele út 57
www.corax-bioner.hu

VOLIGOP®VOLIGOP®
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A bórt a növény nem képes tárolni, ezért a bórigényes növényeknél (repce, 
cukorrépa, napraforgó, alma, körte, őszibarack, szilva, dió, mogyoró, mandu-
la, gesztenye, málna, szamóca, szőlő, mák, káposzta, karalábé, karfiol, kaba-
kosok, burgonya, borsó, olajlen, olajretek, mustár, hagymafélék) folyamato-
san kell pótolni. A bór jellegzetes hiánytünete a gyökerek tenyészőcsúcsának 
pusztulása, a cukorrépánál és a gyökérzöldségeknél (sárgarépa, petrezse-
lyem, zeller) barnás üregesedés, a szív- és szárazrothadás. Hiánya esetén a 
növények föld feletti részein is jelentkeznek a tünetek: a levelek sárgulnak, 
kifakulnak, lankadttá válnak. Gyümölcsösöknél meghatározó szerepe van a 
generatív szervek képződésében (meghatározza a pollen csírázóképességét, 
a megtermékenyülést), és a növekedésben, szőlőben a pollen csírázásában, 
a jó megtermékenyítésben. A bórhiány jellemző tünete a törpeszártagúság, 
a virágképzés akadályozása, a virágok lehullása. A bórhiány elég korán, már a 
gyümölcsfán kialakuló eltorzult, barnás foltokról felismerhető, mely később 
átterjed a gyümölcs húsára is. 
Jelentős szerepe van a kalciummal együtt a sejtfal kialakulásában, a növényi 
szövetek növekedésében, a növényi hormonok szabályozásában.
A bórt a növények a talajból bórsav, illetve borátok formájában fel tudják ven-
ni. De mivel ezek a formák a növényi szövetekben lassan mozognak, ezért 
hiánya elsősorban a hajtáscsúcsokon jelentkezik, főleg a megtermékenyülés 
időszakában. A hajtásképződés és a megtermékenyülés előtti időszakban el-
engedhetetlen, hogy a növények megkapják a megfelelő bór mennyiséget 
lombon keresztüli pótlással, mert így közvetlenül az a leghatékonyabb fel-
használás helyére juttatjuk.

Javasolt felhasználás:
KIZÁRÓLAG SZAKMAI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE. Kizárólag szaktanács sze-
rint, elkerülendő a túladagolás. Szántóföldi és kertészeti kultúrákban, gyü-
mölcstermesztésben 1-3 l/ha, az adott növény igényének és fenológiai fázisá-
nak megfelelően, cukorrépa, napraforgó, repce, mustár lombtrágyázásához 
esetleg más növényvédelmi kezeléssel egy menetben. Levéltrágyázáskor 0,5-
1,5%; kiskertekben 5-15 ml (egy teás vagy egy evőkanálnyi) tömény termék /1 
liter víz vagy 50-150 ml tömény termék/10 liter víz; tápoldatozással 0,15-0,45% 
töménységben javasoljuk; kiskertekben 2-5 ml (egy mokkás vagy egy teáska-
nálnyi) tömény termék/1 liter víz vagy 15-45 ml (egy – három evőkanálnyi) tö-
mény termék/10 liter víz. 
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Egyéb tájékoztatás:
Előkészítés és alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőruházat, arc 
és szemvédő használata kötelező. A változó körülmények miatt bármilyen 
kombináció elkészítését megelőzően minden esetben javasolt előzetes keve-
rési próba elvégzése. A legjobb hatékonyság érdekében a kezeléseket boron-
gós, kora reggeli vagy késő délutáni időszakban javasolt elvégezni. Kerülendő 
a kezelés, 25°C fok feletti, napsütötte időszakban.

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, fedett he-
lyen 2 év.
Kiszerelés: 5 literes kanna.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!   
Bejelentésszám: NÉBIH: 04.2/7478-2/2016
A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó tartalom a 
csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

Cink
VOLIGOP®VOLIGOP®
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Megjelenés: színtelen, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – precíziós 
prémium műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás
A cink a növények számára nélkülözhetetlen mikroelem. A cinkhiány pótlásá-
nak elmaradása esetén a sejtosztódás befolyásolásán keresztül a vegetatív 
szervek károsodása mellett, a generatív szervek fejlődése is károsodik.
A talajban inkább felvehetetlen formában található; foszfor és kalcium túlada-
golásánál romlik a felvétele. Cinkhiány alakulhat ki a homokos, lúgos, hideg, 
aszályos vagy túl nedves talajokon. Meszes talajokon lehet számítani legin-
kább a túlzott foszfor gerjesztette – ellentétes hatásból fakadó – cink hiányra.

EK oldat műtrágya

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Cink (Zn, szulfát) 7,0 8,7 87

pH 3,0 - 3,5

Sűrűség (g/cm3) 1,237 ± 0,005

Felhasználható az ökologiai gazdálkodásban
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása szerint.
A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 

Engedély tulajdonosa, gyártja, kiszereli és forgalomba hozza:
Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.

1119, Budapest, Etele út 57
www.corax-bioner.hu

Cink
VOLIGOP®VOLIGOP®
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A cinkhiány a legelterjedtebb mikroelem hiány, amely akár 20%-os termésvesz-
teséget is okozhat még azelőtt, hogy bármilyen látható hiánytünetet észlel-
nénk.
A kukorica, len, bab, cukorrépa, burgonya, paradicsom, lucerna, jelentős vagy 
közepes termésveszteséggel válaszol a hiányos cink ellátottságra. Alkalma-
zásával a repcében jelentős gyökértömeg növekedés érhető el; a gyökerek 
mélyebbre hatolnak, így a száraz periódusokat is jobban átvészeli a repce. 
Használata javasolt a hagymafélékben, a mákban, a zöldségfélékben valamint 
a díszfák és örökzöldek hajtásnövekedés fokozására. Mangántúlsúlyos, de jó 
ellátottságú talajon a cinkfelvétel gátolt, ezért ez esetben a cink lombtrágyá-
zás elvégzése kifejezetten indokolt. A készítmény, ként is tartalmaz.
A cink a gyümölcsösök (csonthéjasok, –  szilvában nem javasolt –, alma-
félék, héjasok, bogyósok) termésnövekedés szabályozója, hiánya ágel-
halást, gyenge virágzást és rossz termésképzést eredményez. A cink a 
csemegeszőlők, és a bórszőlők magképzésének meghatározó eleme is  
(a bórral együtt), hatására hatásosabbá válik a fotoszintézis és növekszik a 
termés mennyisége.

Javasolt alkalmazás: 
Szaktanács szerint, elkerülendő a túladagolás. Általában valamennyi kultú-
rában 0,5-1,5% töménységben; kiskertekben 5-15 ml tömény termék/1 liter víz 
vagy 50-150 ml tömény termék/10 liter víz. 

Egyéb tájékoztatás
Előkészítés és alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőruházat, arc-
védő használata ajánlott. Szemvédő használata kötelező! A változó körülmé-
nyek miatt bármilyen kombináció elkészítését megelőzően minden esetben 
javasolt előzetes keverési próba elvégzése. A legjobb hatékonyság érdeké-
ben a kezeléseket borongós, kora reggeli vagy késő délutáni időszakban java-
solt elvégezni.  Kerülendő a kezelés 25°C fok feletti, napsütötte időszakban.

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, fedett  
helyen 2 év.
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Kiszerelés: 5 literes kanna.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!   
Bejelentésszám: NÉBIH: 04.2/7478-2/2016
A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó tartalom a 
csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Kobalt
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Megjelenés: rozsdabarna, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – precíziós  
prémium műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás
A kobalt nélkülözhetetlen a gyökérkolonizáló baktériumokkal szimbiózisban 
élő pillangós növények számára. 

EK oldat műtrágya
 

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Kobalt (Co, nitrát) 2,0 2,12 21,2

Bór (B, borát) 0,03 0,032 0,32

Cink (Zn, szulfát) 0,03 0,032 0,32

Mangán (Mn, szulfát) 0,15 0,159 1,59

Molibdén (Mo, molibdát) 0,04 0,042 0,42

Réz (Cu, szulfát) 0,03 0,032 0,32

Vas (Fe, szulfát) 0,05 0,053 0,53

pH 3,0 - 3,5

Sűrűség (g/cm3) 1,060 ± 0,005

Felhasználható az ökologiai gazdálkodásban
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása szerint.
A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 

Engedély tulajdonosa, gyártja, kiszereli és forgalomba hozza:
Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.

1119, Budapest, Etele út 57
www.corax-bioner.hu

Kobalt
VOLIGOP®VOLIGOP®
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Meghatározó szerepe van a koleoptil megnyúlásában és a szár kezdeti növe-
kedésében, majd a rügy és a valódi levél kifejlődésében. Csírázásakor a csíra 
hajtás-tenyészőkúpját egy védőhüvely, az úgynevezett koleoptil vagy rügyhü-
vely veszi körül. A koleoptil hosszanti irányban nem sejtosztódással, hanem 
sejtjeinek megnyúlásával növekszik a talaj felszíne fölé. A kobalt kiemelten 
fokozza a kabakosok fejlődését. 
A kobalt elengedhetetlen a B12-vitamin szintéziséhez, aminek a szervezetben 
végbemenő redoxi folyamatokban van szerepe. Ez a vitamin nélkülözhetetlen 
szerepet tölt be a növényi sejtek osztódásában. A kobaltnak fontos szerepe 
van a propionsav képződésben, ez pedig a kérődzők fő energia forrása. Hiá-
nya csökkenti a szálastakarmány értékét.
Kobalthiányra utaló jelek: gyenge gyökérzet és gyengén fejlett baktérium gu-
mók; a viszonylag egységesen és gyengén fejlett levelek elsárgulása, fejlődés 
visszamaradás, terméscsökkenés.
A kobalt késlelteti a levelek öregedését, gátolja az etilén bioszintézisét, ezáltal 
késlelteti a levélhullást és a gyümölcsérést; növeli a palánták szárazság tűré-
sét, szabályozza egyes gyógynövények alkaloid felhalmozását. 
Transzlokációja a növényben viszonylag gyenge. Mangán gazdag talajon ter-
mesztett növények esetében nagy valószínűséggel szükség van kobalt lomb-
trágyázásra. A túladagolás elkerülésének érdekében az okszerű és szakszerű 
alkalmazását javasoljuk.
A készítmény részben alkalmas bór, cink, mangán, molibdén, réz és vas mikro-
elemek pótlására is. A készítmény, ként is tartalmaz.

Javasolt alkalmazás:

KIZÁRÓLAG SZAKMAI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE. Kizárólag szaktanács sze-
rint, elkerülendő a túladagolás. Általánosan javasolt felhasználás levéltrágyá-
záskor 0,15-0,2%; kiskertekben 2 ml (egy mokkáskanálnyi) tömény termék/1 
liter víz vagy 15-20 ml (egy evőkanálnyi plusz egy teáskanálnyi) tömény ter-
mék/10 liter víz. 

Egyéb tájékoztatás:
Előkészítés és alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőruházat, arc 
és szemvédő használata kötelező. A változó körülmények miatt bármilyen 
kombináció elkészítését megelőzően minden esetben javasolt előzetes keve-
rési próba elvégzése. A legjobb hatékonyság érdekében a kezeléseket boron-
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gós, kora reggeli vagy késő délutáni időszakban javasolt elvégezni. Kerülendő 
a kezelés, 25°C fok feletti, napsütötte időszakban.

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, fedett he-
lyen 2 év.
Kiszerelés: 5 literes kanna.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! 
Bejelentésszám: NÉBIH: 04.2/7478-2/2016
A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó tartalom a 
csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

MangánMangán
VOLIGOP®VOLIGOP®
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Megjelenés: világos rózsaszín, állott szagú oldat – nátrium- és klórmentes – 
precíziós prémium műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás
A mangán – a vashoz és a magnéziumhoz hasonlóan – rendkívüli enzimaktivá-
tor. Alapvetően fontos a fehérjeszintézisben, a fotoszintézisben és a citrom-
sav-ciklusban. Transzlokációja a növényben gyenge. Mangánhiány alakulhat ki 
a homokos, lúgos, hideg, aszályos vagy túl nedves talajokon.
A hiánya először a fiatal leveleken jelentkezik egyenetlenül sárguló és leko-
nyuló levél formájában. A mangánhiány a cink- és a vashiánytól megkülönböz-
tethető mert ez esetben a levelek kisebbek, és a hajtások hosszanti növekedé-

EK oldat műtrágya

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Mangán (Mn, szulfát) 4,5 5,1 51

pH 6,7 - 7,2

Sűrűség (g/cm3) 1,130 ± 0,005

Felhasználható az ökologiai gazdálkodásban
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása szerint.
A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 

Engedély tulajdonosa, gyártja, kiszereli és forgalomba hozza:
Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.

1119, Budapest, Etele út 57
www.corax-bioner.hu

MangánMangán
VOLIGOP®VOLIGOP®
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se és vastagodása erősebb. Mangánhiánynál az idősebb levelek márványozott 
sárgulása jelentkezik a fő és oldal erek mentén, majd a sárgulás erősödésével 
hálós érközi klorózis alakul ki „zöld erekkel és zöld növénnyel”, később sárgás-
fehér pettyezettség is jellemző. Az érközi klorózis nagyon hasonlít a kezdődő 
vashiány tünetére, viszont a mangánhiány nem a csúcsi leveleken kezdődik. A 
fiatal fák kérgén, vizenyős, majd elhaló foltok jelentkeznek.
Mangánigényes növény a kukorica, a cukorrépa, a borsó, a spenót, az uborka 
(uborkagörbülés kezelésére az első tünetek megjelenésekor és szükség sze-
rint ismételve), a szója (az összes hüvelyes), a paradicsom, a zab, a spenót, 
a napraforgó, a repce (az őszi kezelést követően egy tavaszi kezelés szárba 
induláskor), a cirok, az összes kalászos, és az alma. Kezelés az adott növény 
igényének és fenológiai fázisának megfelelően. A csonthéjasok (őszibarack, 
szilva, cseresznye, meggy) még jobban mangán igényesek, mint az almások 
és a csonthéjasok (javasolt kezelések száma 2-3 a csonthéj megszilárdulásáig). 
Mangánigényesek a citrusfélék, a zöldségfélék (leveles, és gyökér) a virágos 
dísznövények és a lomblevű fák, a hagymafélék, a burgonya, a szőlő (man-
gánszükséglete virágzáskor tízszerese a vasigényéhez képest). Az őszi vetésű 
növényeknél ajánlott a téli nyugalmi állapot előtti kezelés elvégzése. A készít-
mény, ként is tartalmaz.

Javasolt alkalmazás:

Szaktanács szerint, kerülendő a túladagolás. Javasolt alkalmazás általában 4-6 
leveles fejlettségtől, levéltrágyázással 0,5-1%; kiskertekben; 5-10 ml tömény 
termék/1 liter víz vagy 50-100 ml tömény termék/10 liter víz), tápoldatozással 
0,1-0,5% töménységben; kiskertekben 1-5 ml tömény termék/1 liter víz vagy 10-
50 ml tömény termék/10 liter víz. 

Egyéb tájékoztatás:
Előkészítés és alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőruházat, arc és 
szemvédő használata ajánlott. A változó körülmények miatt bármilyen kom-
bináció elkészítését megelőzően minden esetben javasolt előzetes keverési 
próba elvégzése. A legjobb hatékonyság érdekében a kezeléseket borongós, 
kora reggeli vagy késő délutáni időszakban javasolt elvégezni. Kerülendő a ke-
zelés, 25°C fok feletti, napsütötte időszakban.
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A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, fedett he-
lyen 2 év.
Kiszerelés: 5 literes kanna.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! 
Bejelentésszám: NÉBIH: 04.2/7478-2/2016
A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó tartalom a 
csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

VOLIGOP®VOLIGOP®
MolibdénMolibdén
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Megjelenés: sötét rózsaszín, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – precíziós  
prémium műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás
A molibdén jelenléte nélkülözhetetlen a nitrogén hasznosulásához, és segíti a 
foszfor felvételét is. Kiemelten fontos a pillangósok, a napraforgó, repce, cu-
korrépa, kukorica, káposztafélék, hagyma, paradicsom, gyökérzöldség, kalá-
szosok esetében. Hiányában a növények képtelenek felhasználni a levelekben 
már felhalmozódott nitrogént a fehérje szintézisben. Ez esetben a tünetek ha-
sonlítanak a nitrogén hiányához, mivel a nitrogén, hasznosulás nélkül halmo-
zódik fel a növényben. A molibdén hiány hatására a fiatal levelek lesárgulnak, 
az idős levelek lehullnak, az „ostornyelesség” tünet együttes látható (maga a 

EK oldat műtrágya

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Molibdén (Mo, molibdát) 2,0 2,06 20,6

Kobalt (Co, nitrát) 0,02 0,02 0,21

pH 4,7 - 5,0

Sűrűség (g/cm3) 1,030 ± 0,005

Felhasználható az ökologiai gazdálkodásban
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása szerint.
A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 

Engedély tulajdonosa, gyártja, kiszereli és forgalomba hozza:
Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.

1119, Budapest, Etele út 57
www.corax-bioner.hu

MolibdénMolibdén
VOLIGOP®VOLIGOP®
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levél nem növekszik, csak a levélnyél növekszik, és a gyümölcsfejlődés is visz-
szamarad).  A molibdén hiánytünetek hasonlítanak a nitrogén hiány tünete-
ire, de ez esetben a „levélperzselés” a felhalmozódott és fel nem használt 
nitrogén következménye. A molibdén hiány hatása fokozódik aszályos időjá-
rásban. Molibdén hiány esetén a burgonya fiatal levelei halványzöldek majd 
megbarnulnak, a levélszél besodródik és leszárad; kevesebb virág képződik, 
és azok megbarnulva elhalnak. A karfiol esetében gyakori a rózsatorzulás, ha 
a növény egyáltalán fejesedik, úgy a fej laza, barna színű lesz. A sárgarépa idős 
levelei megbarnulva elszáradnak, a növények, kicsik maradnak. Az uborka és a 
paradicsom molibdén hiányos idős levelein az érközi területek kivilágosodnak, 
széle besodródik, végül a levelek elhalnak. A zeller levelek szélein perzselések 
láthatók. 
A molibdén jelenléte nélkülözhetetlen a hüvelyes növények nitrogén szimbio-
tikus megkötésében. Ez esetben a molibdén hiány a nitrogén hiányra jellemző 
tünetekhez hasonló mivel a gümőbaktériumoknak magas a molibdén igénye. 
A zöldségféléknek magasabb nitrogén trágyázás esetén több molibdén után-
pótlásra van szüksége. A készítmény, részben alkalmas a kobalt mikroelem 
pótlására is.
Transzlokálódása a növényben nagyon csekély; főleg a savas pH-jú talajokon 
csökken a felvehetősége; felvételét a szulfátion gátolja, a foszfátion segíti. 
A kobalt nélkülözhetetlen a pillangós növények gyökérzetét kolonizáló  
baktériumok számára.

Javasolt alkalmazás:

KIZÁRÓLAG SZAKMAI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE. Kizárólag szaktanács sze-
rint, elkerülendő a túladagolás. Általában szántóföldi, kertészeti kultúrában 
a növények molibdén ellátottság javítására 0,15-0,3% töménységben; kisker-
tekben 2 ml (egy mokkáskanálnyi) tömény termék/1 liter víz vagy 15-30 ml  
(egy – két evőkanálnyi) tömény termék/10 liter víz. 

Egyéb tájékoztatás:
Előkészítés és alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőruházat, arc 
és szemvédő használata kötelező. A változó körülmények miatt bármilyen 
kombináció elkészítését megelőzően minden esetben javasolt előzetes keve-
rési próba elvégzése. A legjobb hatékonyság érdekében a kezeléseket boron-
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gós, kora reggeli vagy késő délutáni időszakban javasolt elvégezni. Kerülendő 
a kezelés, 25°C fok feletti, napsütötte időszakban.

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, fedett he-
lyen 2 év.
Kiszerelés: 5 literes kanna.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! 
Bejelentésszám: NÉBIH: 04.2/7478-2/2016
A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó tartalom a 
csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

Réz
VOLIGOP®VOLIGOP®
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Megjelenés: kék, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – precíziós prémium  
műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás

A réz enzimalkotó és enzimaktiváló katalizátorként működik közre. Szerepe 
van a légzésben, a fotoszintézisben, a fehérjeképzésben, a vízháztartásban, 
a növekedésben, az asszimilációban, a ligninképzésben és a sejtfalszilárdítás-
ban, a betegség-ellenállóságban és a szárazságtűrésben.
Hiánya megzavarhatja a növény fejlődését, a levelek növekedése leáll, a levél-
szél felpördül, sodródik, lehull, a hajtások felkopaszodnak, csökken a pollen-
képződés, a megtermékenyülés, a virágzás és a termésképzés is elmarad. Haj-
táscsúcs száradás és „boszorkányseprűség” alakul ki. A hiány mindig a nagyon 

EK oldat műtrágya

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Réz (Cu, szulfát) 5,0 5,7 57

pH 3,0 - 3,3

Sűrűség (g/cm3) 1,142 ± 0,005

Felhasználható az ökologiai gazdálkodásban
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása szerint.
A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 

Engedély tulajdonosa, gyártja, kiszereli és forgalomba hozza:
Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.

1119, Budapest, Etele út 57
www.corax-bioner.hu

VOLIGOP®VOLIGOP®
Réz
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fiatal és nagyon aktív növényi szerveken mutatkozik először, a levelek szürkés 
zöldek lesznek vagy kifehérednek. A laza levelek, a fonnyadás, besodródás, a 
kalászosoknál a fehérpettyezettség, fás szárúaknál az elágazódás kóros foko-
zódása a rézhiány tünetei. 

A réz hiányára legérzékenyebb fajok: alma, körte, őszi- és kajszibarack, szilva 
és cseresznye, a kalászosok, kukorica, napraforgó, cukorrépa, lucerna, rost-
növények. Rézhiány alakulhat ki a homokos, lúgos, hideg, aszályos vagy túl 
nedves talajokon.
A réz javítja a bőrszövetek környezeti hatásokkal, illetve kártevőkkel és kór-
okozókkal szembeni ellenálló képességét is; javasolt a kerti gyep ápolására a 
fűnyírást követően 48 óra eltelte után.

Javasolt felhasználás:

Szaktanács szerint. Szántóföldi, kertészeti kultúrákban, gyümölcs- és 
szőlőtermesztésben levéltrágyázáskor 0,5-1%; kiskertekben 5-10 ml 
(egy-három teáskanálnyi) tömény termék/1 liter víz vagy 50-100 ml tö-
mény termék/10 liter víz; tápoldatozással 0,1-0,5% töménységben; 1-5 ml  
(kb. fél mokkás vagy egy teáskanálnyi) tömény termék/1 liter víz vagy 10-50 ml 
tömény termék/10 liter víz.

Egyéb tájékoztatás:
Előkészítés és alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőruházat, arc-
védő használata ajánlott. Szemvédő használata kötelező! A változó körülmé-
nyek miatt bármilyen kombináció elkészítését megelőzően minden esetben 
javasolt előzetes keverési próba elvégzése! Erősen lúgos szerekkel nem ke-
verhető. Tekintettel egyes növények réz érzékenységére a kezeléseket boron-
gós, kora reggeli vagy késő délutáni időszakban javasolt elvégezni!  Kerülendő 
a kezelés, 25°C fok feletti, napsütötte időszakban.

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, fedett he-
lyen 2 év.
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Kiszerelés: 5 literes kanna.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! 
Bejelentésszám: NÉBIH: 04.2/7478-2/2016
A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó tartalom a 
csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

VOLIGOP®VOLIGOP®
SzuperSzuper
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Megjelenés: zöldeskék, enyhén szúrós szagú oldat – nátrium- és klór-
mentes – precíziós prémium műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás
Felhasználható valamennyi kultúrában a növények (esszenciális) mikro-
elem - bór, cink, mangán, réz - igényeinek javítására szaktanács szerint, 
ennek hiányában általában 0,5-1,3 % töménységben. A készítmény, ként 
is tartalmaz.

EK oldat műtrágya

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Bór (B, borát) 0,59 0,61 6,1

Cink (Zn, szulfát) 1,66 1,70 17,0

Mangán (Mn, szulfát) 1,07 1,10 11,0

Réz (Cu, szulfát) 1,18 1,21 12,1

pH 4,0 - 5,0

Sűrűség (g/cm3) 1,118 ± 0,005

Felhasználható az ökologiai gazdálkodásban
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása szerint.
A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 

Engedély tulajdonosa, gyártja, kiszereli és forgalomba hozza:
Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.

1119, Budapest, Etele út 57
www.corax-bioner.hu

SzuperSzuper
VOLIGOP®VOLIGOP®
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Szántóföldön a készítményt a tenyészidőszak alatt 2-4 alkalommal cél-
szerű kijuttatni, a megengedett maximális adag betartásával.

Javasolt felhasználás:
A virágkertészetekben javasolt legmagasabb töménység 0,75%; kisker-
tekben 7,5 ml tömény termék/1 liter víz vagy 75 ml /öt evőkanálnyi/ tö-
mény termék/10 liter víz. A kezeléseket 10-14 naponta célszerű megis-
mételni.
Zöldségfélékben a kezeléseket a kiültetés után 2-3 héttel, 0,5%-os, kis-
kertekben 5 ml (egy teáskanálnyi) tömény termék/1 liter víz vagy 50 
ml tömény termék/10 liter víz permetlé használatával kell kezdeni. Ezt 
követően a kezelés 10-14 naponként ismételhető, legfeljebb 1%, kisker-
tekben 10 ml (két teáskanálnyi) tömény termék/1 liter víz vagy 100 ml 
tömény termék/10 liter víz töménységű oldattal. A kezelések száma – a 
virágkertészetekhez hasonlóan – a tenyészidőszak hosszának függvé-
nyében változhat.
Házi kertben javasolt felhasználás: általában 1 liter szer/100 liter víz/1000 
nm területre kijuttatva; virágoskertekben legfeljebb 75 ml - öt evőkanál-
nyi – tömény szer/10 liter víz/100 nm. 

Egyéb tájékoztatás:
Előkészítés és alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőruhá-
zat, arcvédő használata ajánlott. Szemvédő használata kötelező! A 
változó körülmények miatt bármilyen kombináció elkészítését megelő-
zően minden esetben javasolt előzetes keverési próba elvégzése. A 
legjobb hatékonyság érdekében a kezeléseket borongós, kora reggeli 
vagy késő délutáni időszakban javasolt elvégezni. Kerülendő a kezelés, 
25°C fok feletti, napsütötte időszakban.

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, fedett  
helyen 2 év.
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Kiszerelés: 5 literes kanna.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! 
Bejelentésszám: NÉBIH: 04.2/7478-2/2016
A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó tarta-
lom a csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

Vas
VOLIGOP®VOLIGOP®
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Megjelenés: sötét barna, édeskés szagú oldat – nátrium- és klórmentes – precíziós 
prémium műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás
A vas számos enzim alkotója és fontos szerepet tölt be a klorofill szintézisében. Vas 
hiányában mérséklődik a zöld színtestek, a klorofil képződése, csökken a növény 
fotoszintetizáló képessége.

Általában jelen van a talajban, de gyengén felvehető formában. Hiánya gyakran csak a 
felvétel nehézségei miatt alakul ki. A talajban levő nagyobb kalcium-karbonát-tartalom 
következtében kialakuló magasabb pH-érték miatt a vas felvétele gátolt, illetőleg a nö-
vényben levő vas nem tud részt venni a klorofill bioszintézisében.
A vas hiánya úgynevezett vasklorózis-t, a növények tipikus csúcssárgulását okozhatja, 
a sárgulás a legfiatalabb leveleken kezdődik; érközeik sárgulnak, míg az erek zöldek 

EK oldat műtrágya

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Vas (Fe, szulfát) 3,0 3,7 57

pH 4,0 - 4,3

Sűrűség (g/cm3) 1,24 ± 0,005

Felhasználható az ökologiai gazdálkodásban
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása szerint.
A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 

Engedély tulajdonosa, gyártja, kiszereli és forgalomba hozza:
Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.

1119, Budapest, Etele út 57
www.corax-bioner.hu

VOLIGOP®VOLIGOP®
Vas
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maradnak; majd a levelek szélein barna, szabálytalan nekrózisos foltok keletkeznek.  
A vashiányt mutató levelek rendszerint nem hullnak le a tenyészidő alatt.
Egyszikűeknél jellegzetes hosszanti levélcsíkozottság jelentkezik. Súlyos hiány esetén 
a levelek szinte teljesen kifehérednek és a levelek erezete sem különül el a levéllemez 
többi részének színétől.
Jelentős hiány főleg a magas pH-jú talajokon alakulhat ki. Nagy adagú foszfortrágyázás 
is kiválthatja a vashiány tüneteit, ami a meszes és magas agyagtartalmú talajokon még 
fokozódhat. A nitrogén, a cink és a kalcium túladagolása is gátolja a vas felvételét a 
talajból.
Súlyos vashiány esetén a gyümölcsfa növekedése visszamarad, a gyümölcsök kismé-
retűek és túlzottan színezettek lesznek. A mikroelemek közül a vasat igénylik a legna-
gyobb mennyiségben a gyümölcstermő növények. 
A vashiányra legérzékenyebb gyümölcsfajok az alma, körte, a birs, a cseresznye, az 
őszibarack, a szilva, a szamóca, a málna, minden leveles dísznövény. A vashiány kö-
vetkeztében a gyümölcsfák növekedése leáll, a gyümölcs apró, kemény, szárazhúsú 
lesz (citrusféléknél is), az őszibaracknál romlik a gyümölcs télállósága. A vas hiányának 
következtében szőlőben csökkent hajtásnövekedés, levél- és hajtáselhalás, bogyólerú-
gás alakulhat ki, mely jelentős termésveszteséghez vezethet.

Javasolt alkalmazás: 
Szaktanács szerint, vagy levéltrágyázáskor 1,0-5 l/ha dózissal a tünetek megjelenésekor 
kijuttatva. Célszerű 10-12 naponkénti gyakorisággal 2-3 alkalommal permetezni a tüne-
tek megszűnéséig! Általánosan javasolt alkalmazás levéltrágyázáskor 0,5-1,5%; kisker-
tekben 5-15 ml (egy teás vagy egy evőkanálnyi) tömény termék/1 liter víz vagy 50-150 
ml tömény termék/10 liter víz. 
Kiskertekben tápoldatos öntözéskor 1-3 ml/m2 - maximum 10%-os töménységű - kész 
permetlevet javasolt kijuttatni /3-4 dl tömény termék 30 liter összpermetlében/. Ül-
tetvényekben (szőlő, gyümölcsös, díszfák, díszcserjék, örökzöldek, csemetekert, fa-
iskola.) amennyiben csak egy-egy fa vagy tőke mutatja a vasklorózis tüneteit, akkor 
beöntözéssel „egyedileg” is kezelhető. Ültetvényekben (szőlő, gyümölcsös, stb.) 
amennyiben csak egy-egy fa, tőke mutatja vasklorózis tüneteit akkor beöntözéssel 
„egyedileg” is gyógyíthatóak. 
• Almástermésüeknél, csonthéjasokban: a virágzás előtt, megismételve 2-3 alka-

lommal a diónyi gyümölcsmérettől 14 naponta. A perzselésre hajlamos fajtáknál 
csak 1 l/ha dózsban.
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• Csemetekertekben, faiskolákban: a hiánytünetek megjelenésekor azonnal, szük-
ség szerinti megismétléssel.

• Csonthéjasok (cseresznye, meggy, szilva, barack): első kezelés a gyümölcskép-
ződés idején, megismételve 2-3 alkalommal 14 naponta. A perzselésre hajlamos 
fajtáknál nem javasolt.

• Kalászosokban: 3-5 l/ha más növényvédelmi kezeléssel együtt
• Kukoricában: vegetációban bármikor; a meszes talajokon a vas felvétele nem elég-

séges
• Kültéri dísznövények, díszfák, díszcserjék, fák, bokrok, fenyőfélék: az intenzív 

hajtás növekedés időszakában avshiányos klorózis kialakulása ellen
• Örökzöldek: intenzív növekedése idején többszöri kezelés javaolt 10-14 naponta.
• Paprika, paradicsom, uborka és más zöldségek: a termésképzés idején 14 naponta 

a klorózis megelőzésére, a termésminőség javítására.
• Szőlőben: az első kezelés 5-6 leveles állapotban (hangsúlyosan a hajtás növekedés 

időszakában), megismételve virágzás előtt, virágzás után és fürtzáródás előtt  a 
vashiány megelőzésére ill. megszüntetésére, a termésmennyiség növelésére és 
cukorfok javítására.

• Virágos dísznövények: klorózisa megelőzésére a vegetatív növekedés alatt több-
szöri ismétlésben. 

Egyéb tájékoztatás:
Alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőruházat, arc és szemvédő használata 
ajánlott. A változó körülmények miatt bármilyen kombináció elkészítését megelőzően 
minden esetben javasolt előzetes keverési próba elvégzése! A legjobb hatékonyság 
érdekében a kezeléseket borongós, kora reggeli vagy késő délutáni időszakban java-
solt elvégezni!  Kerülendő a kezelés, 25°C fok feletti, napsütötte időszakban.

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, fedett helyen 2 év.
Kiszerelés: 5 literes kanna.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! 
Bejelentésszám: NÉBIH: 04.2/7478-2/2016
A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó tartalom a csoma-
goláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

NÖVÉNY SAMPON 

Extra
BIOSOL®BIOSOL®
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Növény sampon Növényápoló szer
szobai és kerti dísznövények kezelésére és felületek tisztítására

Hatóanyag tartalom:  káliszappan  1 % (m/m) 

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások
A készítmény felhasználására kész, további hígítást nem igényel!
A készítmény a szobai, kerti, terasz és balkon növények lemosására, tisztítására,  a fi-
zikai szennyeződések (pl. por, korom, korompenész, pókháló, mézharmat, stb.) eltá-
volítására, a dísznövényeken található kártevő maradványok lemosására, a sérülések 
lezárására valamint a kártevők (pl. levéltetvek, pajzstetvek, atkák, lisztecske) egyed-
számának gyérítésére eredményesen használható.

Jó hatékonysággal gyengíti, oldja a dísznövények gyakori kártevőinek (gyapjas, via-
szos, teknős, kagylós pajzstetvek, vértetű, levéltetvek) védekező eszközeit is. Ezek, 
soktápnövényű a növény- és szaporító házakban termesztett dísznövények leggyakoribb 
kártevők közé tartoznak, amelyek gyakoriak a gyűjteményes növényházakban, lakások-
ban tartott cserepes dísznövényeken is (Agleonema, Codieum, Coleus, Cyperus, Citrus, 
Diffenbachia, Fatsia, Oleander… fajokon). 
Erős fertőzés esetén hatékonyság növelésének érdekében javasolt a növény előzetes ke-
zelése Biosol® Extra növény samponnal, ezt követően másnap permetezése Vektafid® 
A/E rovarölő szerrel. A kezelések heti gyakorisággal megismételhetők a teljes kártevő-
mentes állapot eléréséig. Azt követően javasolt 12-14 naponta elvégezni egy-egy fenntar-
tási kezelést.

A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása alapján felhasználható 
ökológiai gazdálkodásban, és forgalomba hozható a Magyar Biokultúra 
Szövetség védjegyével.

BIOSOL®BIOSOL®
Felhasználásra kész folyadék (AL)

Extra
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Felváltva történő kezelés esetén betartandók a Vektafid A/E rovarölő szerre vonatkozó 
ajánlások.

A kijuttatott permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától függően kell megválasz-
tani. A kezelés során ügyelni kell a teljes fedettségre, a levelek mindkét oldalának egyen-
letes és alapos fedettségére.
A kezelések száma a tisztítandó növényfelület szennyezettségétől függ, nincs  
maximálva; a kezelések közötti minimális időtartam és az utolsó kezelés fenostádiuma 
nincs korlátozva.
Páfrány-félék kezelésére nem ajánlott. A kijuttatás előtt fitotoxicitási pró-
ba végzése javasolt. Az erőteljesen megnyúlt, vagy teljesen friss hajtásokon  
végezzünk permetezési próbát, ne kezeljük egyszerre a teljes növényt, ezek a növényi 
részek kifejezetten érzékenyek.

A Biosol Extra növény samponnal nagyszerűen tisztíthatók a húsos levélzetű szobanö-
vények, melyeken könnyebben megtelepszik a por.
A porréteg meggátolja a fényenergia felszívódását a leveleken keresztül, és  
a növény legyengül, csökken a fotoszintézise, pedig ez táplálja a növényt.  
A tisztán tartott növények egészségesebbek, és ellenállóbbak a betegségek, valamint 
a kártevőkkel szemben. Minden szépen megtisztított szobanövény javítja a belélegzett 
levegő minőségét. Egyesek bizonyítottan hasznosak, ezért ápolásuk javíthatja az általá-
nos közérzetet is (például a flamingóvirág semlegesítheti a konyhában összegyűlt am-
móniát, a filodendron, a fikusz, az aloé számos káros anyagot képes elnyelni - megszűrni 
a levegőből, a páfrány jó párologtató, a vitorlavirág hasznos cigarettafüstös helység-
ben). Tisztántartásuk szükségszerű.
Sokszor ajánlott legegyszerűbb módszer a szobanövények megtisztítására  
a növények közvetlen lezuhanyozása. Figyelem! Számos növény nem szereti a közvetlen 
csapvizet semmilyen formában.  
A tisztításhoz nem javasolt használni nem erre a célra ajánlott készítményeket (mosó-
szereket – mosogatószereket), mert azok károsíthatják a növényeket!
A bolyhos levelű virágok esetében (pld. az afrikai ibolya) amelyek nem szeretik, ha leve-
leik benedvesednek, sem a permetezés, sem pedig a törlés, nem ajánlott.
Időközönként szükséges a virágcserepek külső, átültetéskor belső megtisztítása, keze-
lése. 



41

A permetlevet célszerű a kora reggeli órákban, vagy naplemente előtt kipermetezni, 
növénytől függően cseppenésig.  Ha a permetezést kővetően 1 órán belül csapadékot 
kap a kezelt növényállomány, akkor a permetezést meg lehet ismételni.
A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértet-
te.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati 
utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön engedély  
nem szükséges.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes helyen 
3 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

NÖVÉNYÁPOLÓ 

Káliszappan
BIOSOL®BIOSOL®
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Hatóanyag tartalom:  káliszappan  30 % (m/m) 

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások
A lágy káliszappan tiszta növényolajból - például len - elszappanosítással elő-
állított, vízben gyengén oldódó, könnyen lebomló, ápoló hatású „tisztító- 
gyógyászati szer”. A készítmény 1-2,5%-os töménységben önállóan alkalmazva 
az élő károsítok (pajzstetvek, vértetvek, levéltetvek, levélbolhák) fizikai távol-
tartására és eltávolítására eredményesen használható. 
Feloldja a nőstény pajzstetvek: kaktusz-, citrom-, kávé-, barna-, fodros-, gyapjas-,  
viaszos-, teknős, kagylós pajzstetű háti mirigyeiből kiválasztott kemény vagy 
gyapjas viaszpajzsot. Feloldja a gubacstetvek közé tartozó almatermésűeken 
élő vértetű testét fedő fehér, vattaszerű, viaszos váladékot. Ilyenkor a peték is 
elpusztulnak. Ezáltal a kártevők védtelenné válnak a rovarölő szerekkel szem-
ben. Hasonló jó eredménnyel használható a kabócák és a körte levélbolhák 
ellen.
Jó hatékonysággal használható felváltva Vektafid® A rovarölő szerrel.

A készítmény gomba- és rovarölő szerek  tapadásfokozására  0,5-1,0%-os kon-
centrációban  a növényvédő szerrel együtt kijuttatva használható. A kezelések 

Növényápoló szer
gomba- és rovarölő szerek tapadásfokozására, valamint az élő károsítók 

(pl. levéltetvek, atkák, levélbolhák) fizikai távoltartására

A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása alapján felhasználható 
ökológiai gazdálkodásban, és forgalomba hozható a Magyar Biokultúra 
Szövetség védjegyével.

BIOSOL®BIOSOL®

Emulzióképző koncentrátum (EC)

Káliszappan
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maximális számát, a kezelések közötti minimális időtartamot, a szükséges víz-
mennyiséget (l/ha) és az utolsó kezelés fenostádiumát a felhasznált növényvé-
dő szer okiratában foglalt előírások szabályozzák.

Kiváló hatékonysággal lehet alkalmazni gyümölcsösök lemosó permetezésé-
hez pajzstetvek, körtelevélbolha ellen. 
Gyümölcsfélék esetében (csonthéjas, héjas, almatermésűek, bogyósok) haté-
kony  ökológiai készítmény nem áll rendelkezésre. A tenyészidőszakban kiper-
metezett nagytisztaságú káliszappan eredményesen visszaszoríthat számos 
kártevőt. Jól kombinálható tiametoxam hatóanyagú rovarölő szerrel.

A kezelések maximális száma, a kezelések közötti minimális időtartam és az 
utolsó kezelés fenostádiuma nincs korlátozva, a szükséges vízmennyisége 
(l/ha) kultúrától függ.

Házi kerti felhasználás esetén: növényvédő szerrel együtt használva a készít-
mény kijuttatása 0,5-1%-os (0,05-0,1 l készítmény/10 l víz) koncentrációban java-
solt. Önmagában használva házi kerti felhasználás esetén a készítmény kijutta-
tása 1,0-2,5%-os (0,1-0,25 l készítmény /10 l víz) koncentrációban javasolt.
Alkalmazása során a (főleg viaszréteggel borított) növények felületén a per-
metcseppek jobban szétterülnek. A kijuttatás előtt fitotoxicitási próba végzése 
javasolt.
Alkalmazás előtt célszerű előzetes keverhetőségi próbát végezni. Figyelembe 
kell venni, hogy számos készítmény önmagában is tartalmaz tapadásfokozó 
komponenst, ezért ismételt adagolása felesleges.

Gyártói ajánlás:
Az elkészült permetlevet célszerű a kora reggeli órákban, vagy naplemente 
előtt kipermetezni. Ha más készítményekkel együtt – mint tapadásfokozó ada-
lékot – használjuk, mindig a szigorúbb előírások a mérvadóak. 
A termékismertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag tanácsadás cél-
ját szolgálják. A készítmény hatékonyságát számos olyan tényező befolyásol-
hatja, ami a gyártó hatáskörén kívül esik (időjárás, raktározás, és felhasználás 
körülményei), ezért az ebből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
Kerülni kell a tömény szer elfolyását, elcsepegését, esetleges lenyelését.  
Munka végeztével alapos kézmosás szükséges. Tilos a szert, vagy annak fel nem 
használt maradékát, csomagolóanyagát folyókba vagy állóvizekbe juttatni. 
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A felbontott göngyöleg tartalmát maradéktalanul fel kell használni! Felbontott 
göngyölegben a termék nem tárolható. 

Több kombinációs permetlé tartályba való bekeverést megelőzően  
keverési próba elvégzése határozottan javasolt. Kivédhető a permetlé habzó-
dása ha sorrendben felülről utolsóként kerül bele a Biosol a tartályba. Nem
keverhető tau-fluvalinát hatóanyagú rovarölő szerrel.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy 
megértette.
A változó körülmények miatt bármilyen kombináció elkészítését megelőzően min-
den esetben javasolt előzetes keverési próba elvégzése.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a 
használati utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 

Légi kijuttatás: Önmagában nem engedélyezett, növényvédő szerrel együtt ki-
juttatva a felhasznált készítmény engedélyokiratával összhangban. 
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön engedély 
nem szükséges.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes 
raktárban 3 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

VADKÁRCSÖKKENTŐ 
KÉSZÍTMÉNY 

Vadriasztó
BIOSOL®BIOSOL®
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Hatóanyag tartalom:  káliszappan  30 % (m/m) 

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások
Folyékony vadriasztó és vadkárcsökkentő permetező szer. Alkalmazható 
szántóföldi és zöldség kultúrákban, ültetvényekben kis- és nagyvadak által 
okozta rágás elleni védelemre. A készítmény a vegetációs időszakban a zöld 
részek rágás elleni védelmére, vadkár megelőzésére használható. 

Preventív jelleggel célszerű kijuttatni állománypermetezéssel, 1,0 – 1,5%-os 
oldatban, kultúrától függően cseppenésig. A kezelések maximális száma, a 
kezelések közötti legkisebb időtartam, az utolsó kezelés fenostádiuma nincs 
korlátozva. Kontakt- íz hatású készítmény, rendkívül keserű íze hat riasztóan 
a növényevő állatokra. Hatékonyan használható a vadkárok megelőzésére, 
ugyanakkor környezetbarát vadriasztó szer, nem veszélyezteti a vadak egész-
ségét.
A szer használatát 2-3 héttel a szüret, a betakarítás előtt abba kell hagyni.

VadriasztóVadriasztó
Vadkárcsökkentő készítmény

kis- és nagyvadak okozta rágás elleni védelemre

A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása alapján felhasználható 
ökológiai gazdálkodásban, és forgalomba hozható a Magyar Biokultúra 
Szövetség védjegyével.

BIOSOL®BIOSOL®

Emulzióképző koncentrátum (EC)
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Szántóföldi kultúrákban (különösen napraforgó, kukorica, repce, szója, borsó, 
cukorrépa, kabakosok) az őszi, tavaszi és nyári vadrágás megelőzése céljából. 

A készítmény kijuttatását javasolt a legkorábbi lombleveles állapotban elkez-
deni! 

A kezelés 1-2 alkalommal szükség szerint 5-7 naponta megismételhető. A ké-
szítménnyel minimum 20 m szélességben végzett szegélykezelés nagy táblák 
esetében gazdaságosnak látszó megoldás a nagyvadak rágási kárának csök-
kentésére, ha még a vadak nem települtek be a táblába. 
Ez esetben az alkalmazott dózist területegységre felfelé kerekítve kell vissza-
számolni. Gyártó a teljes terület kezelését javasolja.

Fiatal telepítésű ültetvényekben a termék a legmagasabb dózisban alkalmaz-
ható. Ha újra kártétel észlelhető és a fejlődési stádium megengedi a kezelés 
megismételhető.

Házi kerti felhasználás esetén a készítmény kijuttatása 1,0 – 1,5%-os (0,1-0,15 l 
készítmény/10 l víz) töménységben javasolt, kultúrától függően cseppenésig!
A termék jó hatékonysággal használható hagymás növények, oltvány, dugvány, 
növényi szaporító anyagok elültetés előtti beáztatásával. A permetlében törté-
nő 5 perces áztatást követő szárítás után, a szaporító anyag elültethető. 
Kisméretű táblán a teljes felület kezelése szükséges, nagy táblán esetleg ele-
gendő lehet a tábla szélének egy permetezőkeret szélességű kezelése.

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:
Kiemeljük a preventív jellegű, legkorábbi időpontban és minél nagyobb terület 
permetezésének jelentőségét. Szükség esetén a kezelés többször megismétel-
hető. Ha a permetezést kővetően 1 órán belül csapadék éri a kezelt növényállo-
mányt, akkor a permetezést rövid határidőn belül meg kell ismételni.

A termékismertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag tanácsadás cél-
ját szolgálják. A készítmény hatékonyságát számos olyan tényező befolyásol-
hatja, ami a gyártó hatáskörén kívül esik (időjárás, raktározás, és felhasználás 
körülményei), ezért az ebből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
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Kerülni kell a tömény szer elfolyását, elcsepegését, esetleges lenyelését. Mun-
ka végeztével alapos kézmosás szükséges. Tilos a szert, vagy annak fel nem 
használt maradékát, csomagolóanyagát folyókba vagy állóvizekbe juttatni. 

A felbontott göngyöleg tartalmát maradéktalanul fel kell használni! Felbontott 
göngyölegben a termék nem tárolható. Több kombinációs permetlé tartályba 
való bekeverést megelőzően keverési próba elvégzése határozottan javasolt. 
A változó körülmények miatt bármilyen kombináció elkészítését megelőzően min-
den esetben javasolt előzetes keverési próba elvégzése.
Nem keverhető tau-fluvalinát hatóanyagú rovarölő szerrel.
Kivédhető a permetlé habzódása ha sorrendben felülről utolsóként kerül bele 
a Biosol a tartályba.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy 
megértette.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a 
használati utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.
 
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön engedély  
nem szükséges.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes 
raktárban 3 év.



NEVIKÉN®NEVIKÉN®
b i o t e c h n o l ó g i a

OLAJOS LEMOSÓ 
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Hatóanyag tartalom:  paraffinolaj  58 % (m/m) 
   poliszulfidkén  7 % (m/m) 
 
A hatóanyagok szerepe 
A gyártáshoz használt nagytisztaságú paraffinolaj és a poliszulfidkén az Európai Unió-
ban notifikált, engedélyezett hatóanyagok.
A paraffinolaj és a kén - kalcium összetevőjű poliszulfidkén – Nevikén – kiváló rovarölő 
és gombaölő hatással rendelkező gyári kombináció.
Növényvédő olajokat régóta alkalmazzák rovarölő hatásuk miatt. Hatásmechanizmu-
suk fizikai: a lágytestű ízeltlábúak - pajzstetvek, levéltetvek, atkák - testfelületét bevon-
va eltömítik azok légzőnyílásait, a tracheákat. Ezek legkisebb mennyiségben tartalmaz-
nak a növényekre káros telítetlen és ciklikus szénhidrogéneket. Általában használatuk 
a nyugalmi időszakra korlátozódik. Nagy előnyük, hogy melegvérűekre kevéssé mér-
gezők. 
A poliszulfidkén erősen lúgos kémhatása közvetlenül is hat a gombák szaporító  
képleteire. A növény felületén felszabaduló kénhidrogén bejut a gombák konídiumaiba, 
illetve a rejtőzködő kártevőket is elpusztítja. Lassan oldódó mésztartalma segít a met-
szési sebek lezárásában is, mert kalcium poliszulfid hatóanyaga a levegővel érintkezve 
szilárd, térhálós szerkezetű bevonatot képez a sebfelületen, ezáltal segíti a sebgyógy-
ulást, és blokkolja a kórokozók támadását. Természetes úton lebomlik. 

A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása alapján felhasználható 
ökológiai gazdálkodásban, és forgalomba hozható a Magyar Biokultúra 
Szövetség védjegyével.

NEVIKÉN®NEVIKÉN®
Olajos lemosó permetezőszer

Emulzióképző koncentrátum (EC)
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A készítményhez használt emulgeátor egy nem ionos felületaktív anyag (Berol®  
EZ-1/ ethoxyl alkoholC10-16), ami növeli a víz nedvesítő képességét és segíti a permetlé 
egyenletes szétterülését – eloszlását. A Nevikén víztaszító borítást is képez és ezáltal a 
kezelt növényi felület (termő rügy) egységes védettségét kap az esetleges fagy ellen. 

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások
Paraffinolaj és kén tartalmú készítmény használható csonthéjas- és almatermésű gyü-
mölcsfák, valamint szőlő lemosására. Így lehetséges a leghatékonyabban védekezni 
az atkák, pajzstetvek, levéltetvek, körtelevél bolhák, és lisztharmat ellen.  A szőlő- és 
a gyümölcsültetvényekben régóta ismert, fontos védekezés az őszi lemosó permete-
zés, ennek ellenére kevesen végzik el a lombhullás végén ezt a kezelést. Emiatt a sző-
lőben sok a tőkepusztulás, a gyümölcsösökben is egyre jobban terjednek a gutaütés-
szerű pusztulások, és egyéb súlyos betegségek. A szőlőlisztharmat az állandósult 
száraz és meleg időjárás mellett a szőlő legnehezebben leküzdhető betegségévé vált.  
A védekezésben a fő hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni. A micéliumos – ivartalan -  
szaporodás nyári képlete mellett megnövekedett a jelentősége a kleisztotéciumos  
– ivaros - szaporodás téli áttelelő képletének, amely ellen kéntartalmú olajos lemosó 
permetezés nagyon hatékony. 

Az ősszel – lombhullás közben – végzett lemosó permetezés előnye, hogy egy  
„kemény” tél esetén is nagymértékben véd a fagyok ellen!

 A tavaszi lemosó permetezést a téli fagyok elmúltával, közvetlenül a rügyfakadás előtt 
ajánlatos elvégezni, mert a károsítók is ilyenkor kezdik meg élettevékenységüket és a 
meglazult rügypikkelyek alá könnyebben behatol a paraffin olajos készítmény. Finom 
bevonó réteget képez a felületeken, így a kártevőket elzárja a levegőtől. A szakszerű-
en elvégzett lemosó permetezés előnye, hogy a tenyészidőszak folyamán idő és pénz 
takarítható meg, csökkenthető a tenyészidő során kijuttatandó növényvédő szerek 
mennyisége, és így csökkenthető az elfogyasztásra kerülő gyümölcsben felhalmozódó 
szermaradvány mennyisége is.

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES 

LÉMENNYISÉG

Gyümölcs  
Szőlő 
Őszi és / vagy tavaszi lemosó 
permetezés

Lisztharmat, valamint rovarkár-
tevők gyérítésére (pajzstetű, 

levéltetűtojások, körtelevél bolha, 
atkakártevők)

kultúrától függően, de cseppenésig

SZER TÖMÉNYSÉGE
2-3%
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A lemosó permetezés, azáltal, hogy a kórokozókat inaktív állapotban pusztítja el, egy 
megelőző védekezést jelent, így a várható károk legkisebbre csökkentésének is ez az 
alapja. Az őszi lemosó permetezést nem szabad elhagyni, mert nagyon sok kórokozó és 
kártevő áttelelő formája pusztítható el. Javasoljuk az engedélyezett legmagasabb adag 
használatát, a lombhullás időszakának végén. A lemosó permetezést bő lémennyiséggel, 
áztatásos jelleggel úgy kell végezni, hogy a növények teljes felülete összefüggően ned-
ves legyen. A lemosást olyan nagy lémennyiséggel áztatás szerűen kell elvégezni, hogy 
a törzseken és ágakon az egyenletes fedés biztosítva legyen, hogy eljusson a fás szárak 
repedéseibe, a levélzugokba, az előtörni készülő rügyek közé. A biológia kertművelést 
folytatóknak különösen javasolt, hogy éljenek az őszi lemosó permetezés előnyeivel,  
ezzel már a következő év termését védjük.
Útmutató házikerti felhasználáshoz
• 1% = 10 liter vízhez 1 dl készítmény
• 0,5% = 10 liter vízhez 0,5 dl készítmény
• 2% = 10 liter vízhez 2 dl készítmény

Nemrégiben még a télvégi, még a rügyfakadást megelőző időszakban történő lemosó 
permetezést tartotta a szakirodalom célszerűnek, viszont ahogy az ősz egyre jobban 
kihúzódik, és lassan már novemberig elnyúlik időszerűbb inkább az őszi lemosó perme-
tezés. Az őszi lemosó permetezés legtökéletesebb ideje a lombhullás közben, tehát  
a vegetációs időszak befejeződésekor van. Ennek az az oka, hogy a lehulló lombokkal 
az áttelelő szaporító képletek is megsemmisíthetők: leveleken lévő spórák és áttelelő 
tojások. A fertőzött lomb könnyebben kezelhető ilyenkor, mint a friss lomblevelek erős 
kihajtása idején, mivel a frissen kihajtó levelek hamar „táptalajai” lehetnek a kártevők-
nek, kórokozóknak.
Gyakorlatilag az összes fás szárú nyugalmi állapotba kerülő lombhullató növényt  
lehet őszi lemosó permetezéssel védeni. Az örökzöldek kivételével gyakorlatilag bármi 
megpermetezhető. Ilyenkor főleg a gyümölcsfák, bokrok és az évelő gyümölcstermő  
növényeink igénylik a permetezést. Emellett megpermetezhetőek a kertben lévő  
szőlőtőkék is! 

Mi ellen lehet hatásos az őszi lemosó permetezés?
Sok minden ellen, ami ilyenkor a növényen - az alatti földterületen – telel, mint például:
• alma lisztharmat,  kajszi lisztharmat,
• alma, körte ventúriás varasodása,
• almatermésűek tűzelhalása,
• alma nektriás rákja,
• alma és körte facidiellás rákja, fomopszisos rákja,
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• atkák,
• baktériumos eredetű ágelhalások,
• birs, körte diplokarponos betegsége,
• cseresznye, meggy blumeriellás és fómás foltossága,
• dió gnomóniás betegsége, dió xantomonászos betegsége,
• kajszi apiognómiás levélfoltossága, kajszi sztigminás betegsége,
• kajszi és őszibarack pszeudomonászos (gutaütés) elhalása,
• körte, cseresznye, meggy, mikoszferellás levélfoltossága,
• körtelevélbolha,
• köszméte és ribiszke amerikai lisztharmat, mikoszferellás és drepanopezizás levél-

foltossága,
• levéltetvek,
• lisztharmat betegségek,
• mandula sztigminás, moníliás, ventúriás betegsége ellen,  
• málna elzinóés, didimellás, leptoszfériás, mikoszferellás (vesszőfoltosságok),
• mogyoró lisztharmat,
• őszibarack tafrinás levélfoltosodás,
• moníliás betegségek ellen, 
• pajzstetvek,
• rózsák levélbetegségei,
• szilvarozsda,
• szőlőlisztharmat,
• taphrinás betegségek,
• vértetűk.

A lemosó permetezést fagymentes időszakban kell elvégezni, hogy a permetező szer-
nek legyen ideje megszáradni (ez 2-4 órát vehet igénybe). A szersodródás elkerülése 
végett, száraz, szélcsendes időben permetezzünk, ezzel is növelve a permetező szer 
megtapadásának esélyét.
A lemosó permetezésnek a neve is mutatja, hogy a műveletet nagy lémennyiséggel, áz-
tatás szerűen kell elvégezni. A kijuttatott permetlé mennyisége a fakorona átmérőjétől 
függ. Egy 3 méter átmérőjű fa esetében 5-6 liter, ugyanekkora, de sűrűbb ágrendszerű 
fánál 8-9 liter permetlé kijuttatása szükséges. A bekevert permetlevet az elkészítés nap-
ján fel kell használni.

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:
Lúgos kémhatásra és poliszulfidra érzékeny növényvédő szerekkel nem keverhető. 
Ezért is, és a változó körülmények miatt minden esetben végezzen előzetes keverési 
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próbát! Réztartalmú növényvédő szerekkel előzetes keverési próba elvégzése minden 
esetben szükséges. Nem javasolt keverni flow rézkészítménnyel. Vízben azonnal oldódó 
(WG, WP) szilárd rézkészítményekkel jól keverhető, de csak a helyes kezelési sorrend  
betartásával: először a Nevikén bekeverendő a permetlé tartályba, majd abba a permet-
lébe adagolható a külön bőséges vízben  elkészített réztörzsoldat.
Olajoskéntartalmú termékeink nem keverhetőek sem magas nitrogén tartalmú mű- 
trágyákkal, sem réztartalmú lombtrágyákkal; nedvesítőszer adalék hozzáadása sem  
javasolt.

A készítmény a réz és alumíniumtartalmú eszközöket kárósíthatja. Bőrizgató, súlyos 
nyálkahártya károsító, illetve allergizáló hatása lehet. Felhasználás előtt olvassa el és azt 
követően tartsa be a termék használati útmutatójában leírtakat! 
A termékismertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag tanácsadás célját szol-
gálják. A készítmény hatékonyságát számos olyan tényező befolyásolhatja, ami a gyártó 
hatáskörén kívül esik (időjárás, raktározás, és felhasználás körülményei), ezért az ebből 
eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
Kerülni kell a tömény szer elfolyását, elcsepegését, esetleges lenyelését. Munka végez-
tével alapos kézmosás szükséges. Tilos a szert, vagy annak fel nem használt maradékát, 
csomagolóanyagát folyókba vagy állóvizekbe juttatni. 
Felbontás előtt felrázandó.
A felbontott göngyöleg tartalmát maradéktalanul fel kell használni! Felbontott gön-
gyölegben a termék nem tárolható. Több kombinációs partner permetlé tartályba való  
bekeverést megelőzően keverési próbát célszerű végezni. 

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati 
utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 

Kinyitás, kiöntés és felhasználás előtt alaposan felrázandó!
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön engedély  
nem szükséges.
A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos. 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes raktár-
ban 2 év.



NEVIKÉN®NEVIKÉN®
b i o t e c h n o l ó g i a

Extra
ROVAR- ÉS GOMBAÖLŐ 
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Hatóanyag tartalom:  paraffinolaj  58 % (m/m) 
   poliszulfidkén  7 % (m/m) 
 
A hatóanyagok szerepe 
A gyártáshoz használt nagytisztaságú paraffinolaj és a poliszulfidkén az Európai 
Unióban notifikált, engedélyezett hatóanyagok.
A paraffinolaj és a kén - kalcium összetevőjű poliszulfidkén – Nevikén® Extra – kiváló  
rovarölő és gombaölő hatással rendelkező gyári kombináció.

Növényvédő olajokat régóta alkalmazzák rovarölő hatásuk mi-
att. Hatásmechanizmusuk fizikai: a lágytestű ízeltlábúak - pajzstet-
vek, levéltetvek, atkák - testfelületét bevonva eltömítik azok légző-
nyílásait, a tracheákat. Ezek legkisebb mennyiségben tartalmaznak a 
növényekre káros telítetlen és ciklikus szénhidrogéneket. Általában használatuk 
nyugalmi időszakra korlátozódik. Nagy előnyük, hogy melegvérűekre kevéssé  
mérgezők. 
A poliszulfidkén erősen lúgos kémhatása közvetlenül is hat a gombák szapo-
rító képleteire. A növény felületén felszabaduló kénhidrogén bejut a gombák 
konídiumaiba, illetve a rejtőzködő kártevőket is elpusztítja. Lassan oldódó mész-
tartalma segít a metszési sebek lezárásában is, mert kalcium poliszulfid ható-
anyaga a levegővel érintkezve szilárd, térhálós szerkezetű bevonatot képez a 
sebfelületen, ezáltal segíti a sebgyógyulást, és blokkolja a kórokozók támadását. 
Természetes úton lebomlik. 

A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása alapján felhasználható 
ökológiai gazdálkodásban, és forgalomba hozható a Magyar Biokultúra 
Szövetség védjegyével.

NEVIKÉN®NEVIKÉN®
Rovar- és gombaölő permetezőszer
Emulzióképző koncentrátum (EC)

Extra
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KULTÚRA KÁROSÍTÓ
KIJUTTATANDÓ PERMETLÉ 

TÖMÉNYSÉGE

Gyümölcsös, szőlő
őszi – tavaszi lemosásban

lisztharmat, pajzstetű, levél-
tetűtojások, körtelevél bolha, 

atkakártevők gyérítésre,
kultúrától függően cseppenésig

2-3%

Szőlő lisztharmat vegetációban 0,5 -1,0%

Alma
takácsatkák gyérítésére  

vegetációban
0,5 -1,0%

Ribiszke, málna, köszméte,
feketebodza

Szamóca

takácsatkák, levéltetvek, 
pajzstetvek,áttelelő alakok ellen 

vegetációban

atkák, levéltetvek (vegetációban)

2,0 - 3,0%

0,5 - 1,0%

0,5 - 1,0% 

Szeder
szederatka áttelelő alakok ellen

vegetációban 
2 – 3%

0,5 - 1,0% 

Kalászosok
(árpa, búza, rozs, zab, tritikálé)

lisztharmat 1,0 - 2,0%

Előírt növényvédelmi technológia
• Almában, körtében, szilvában, őszibarackban a készítményt a felszaporodó 

takácsatkák gyérítésére a tavaszi időszakban 7-10 naponként, 2-3 alkalommal 
megismételve célszerű alkalmazni. 

• Kalászosokban lisztharmat ellen a fertőzési veszélytő függően, 1-3 alkalommal, 
szárba indulástól virágzásig célszerű védekezni, 10-12 naponként.

• Ribiszke, málna, köszméte, fekete bodza kultúrákban takácsatkák, levél-
tetvek pajzstetvek, áttelelő alakjai ellen a védekezést ősszel lombhullás 
előtt, tavasszal rügypattanástól kezdve kell elvégezni nagy permetlé-meny-
nyiséggel, lemosásszerűen. Vegetációban, állománykezelésként, takácsat-
kák, levéltetvek, pajzstetvek károsító alakjainak gyérítésére, 7-10 naponként  

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások

A készítményhez használt emulgeátor egy nem ionos felületaktív anyag  
(Berol® EZ-1/ethoxyl alkoholC10-16), ami növeli a víz nedvesítő képességét 
és segíti a permetlé egyenletes szétterülését – eloszlását. A Nevikén® Extra  
víztaszító borítást is képez és ezáltal a kezelt növényi felület (termő rügy) egységes 
védettségét kap az esetleges fagy ellen. 
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2-3 alkalommal megismételve célszerű alkalmazni. Az alkalmazandó koncentrá-
ciót az áttelelő alakok egyedszámától, illetve vegetációban a fertőzés erőssé-
gétől függően célszerű kiválasztani.

• Szamócában atkák, levéltetvek ellen tenyészidőszakban szükség szerinti ismét-
léssel teljes borítást biztosító permetlé mennyiséggel kell elvégezni. A készít-
mény beilleszthető a bogyós gyümölcsű kultúrák környezetkímélő integrált 
növényvédelmi technológiájába.

• Szederben szederatka áttelelő alakjai gyérítésére a védekezést ősszel 
lombhullás előtt, tavasszal rügypattanáskor, illetve bimbós állapotban 
és virágzás kezdetén javasolt elvégezni. A permetezés rügynyíláskor az  
áttelelő nőstények és az általuk lerakott tojások ellen is hatékony. A keze-
lést kártevő vándorlásának időszakában, bimbós állapotban és a virágzás  
kezdetén is el kell végezni addig, amíg a vándorló egyedek a vacokkúpon meg 
nem telepednek.

• Szőlőben, vegetációban a készítményt a fertőzésveszély időszakban preventív 
jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell kijuttatni, és a fertő-
zési veszélytől függően 7-12 napos időközönként szükség szerint (legfeljebb 5 
alkalommal) célszerű megismételni. Melegebb/szárazabb időjárásnál alacso-
nyabb szer koncentráció és magasabb víz mennyiség használata ajánlott. Sú-
lyos fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (7-10 napos) permetezési forduló 
és a magasabb koncentráció alkalmazása ajánlott. A permetlé mennyiségét a 
lombozat nagyságától függően kell megválasztani, mert minden esetben töre-
kedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében 
is.

Útmutató házikerti felhasználáshoz
• 1% = 10 liter vízhez 1 dl készítmény
• 0,5% = 10 liter vízhez 0,5 dl készítmény
• 2% = 10 liter vízhez 2 dl készítmény

Vegetációban is használható növényvédő szer.

A lemosó permetezést fagymentes időszakban kell elvégezni. A szer hatását rontja 
a túl korai kijuttatás, amikor a kórokozok fejlődése és a károsítók mozgása még 
nem indult meg, valamint a kezelés utáni túl nagy mennyiségű csapadék, amely a 
szert lemoshatja.  
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A permetezések elvégzése a nyári időszakban a kora hajnali, vagy a késő esti órák-
ban szükséges minden esetben 25°C alatti hőmérsékleti viszonyoknál. 25°C feletti 
alkalmazása perzselési veszéllyel jár. A bekevert permetlevet az elkészítés napján 
fel kell használni.

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:
Lúgos kémhatásra és poliszulfidra érzékeny növényvédő szerekkel nem keverhe-
tő. Ezért is, és a változó körülmények miatt minden esetben végezzen előzetes 
keverési próbát! Réztartalmú növényvédő szerekkel előzetes keverési próba el-
végzése minden esetben szükséges. Nem javasolt keverni flow rézkészítménnyel. 
Vízben azonnal oldódó (WG, WP) szilárd rézkészítményekkel jól keverhető, de csak 
a helyes kezelési sorrend  betartásával: először a Nevikén bekeverendő a permetlé 
tartályba, majd abba a permetlébe adagolható a külön bőséges vízben  elkészített 
réztörzsoldat. Olajoskéntartalmú termékeink nem keverhetőek sem magas nitro-
gén tartalmú műtrágyákkal, sem réztartalmú lombtrágyákkal; nedvesítőszer adalék 
hozzáadása sem javasolt.

A tribenuron-metil hatóanyagú gyomirtó szerek (akár azok iker-csomagolt változa-
ta), az ahhoz biztosított etoxilált segédanyag és a Nevikén Extra hármas kombiná-
ciója együtt nem juttatható ki!

A készítmény a réz és alumíniumtartalmú eszközöket károsíthatja. Bőrizgató, súlyos 
nyálkahártya károsító, illetve allergizáló hatása lehet. Felhasználás előtt olvassa el 
és azt követően tartsa be a termék használati útmutatójában leírtakat! A termékis-
mertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag tanácsadás célját szolgálják. 
A készítmény hatékonyságát számos olyan tényező befolyásolhatja, ami a gyártó 
hatáskörén kívül esik (időjárás, raktározás, és felhasználás körülményei), ezért az 
ebből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

Kerülni kell a tömény szer elfolyását, elcsepegését, esetleges lenyelését. Munka 
végeztével alapos kézmosás szükséges. Tilos a szert, vagy annak fel nem használt 
maradékát, csomagolóanyagát folyókba vagy állóvizekbe juttatni. 
Felbontás előtt felrázandó.
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A felbontott göngyöleg tartalmát maradéktalanul fel kell használni! Felbontott gön-
gyölegben a termék nem tárolható. Több kombinációs partner permetlé tartályba 
való bekeverést megelőzően keverési próbát célszerű végezni. 

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy  
megértette.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a haszná-
lati utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 

Kinyitás, kiöntés és felhasználás előtt alaposan felrázandó!
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön engedély  
nem szükséges.
A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos. 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes  
raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

ROVARÖLŐ

A
VEKTAFID®VEKTAFID®
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Hatóanyag tartalom:  paraffinolaj  83 % (m/m) 
   emulgeátor  17% (m/m) 
 
A hatóanyagok szerepe 
Az használt paraffinolaj (Total Fluides, FR.) nagytisztaságú, színtelen, szagtalan techni-
kai fehérolaj. Az Európai Unióban engedélyezett rovarölő- és növényvédő szerek hor-
dozóolajaként. Jó színtartóssággal és fényállósággal rendelkezik. 
A használt paraffinolaj „nem veszélyes készítmény a vonatkozó rendelet szerinti osztá-
lyozás alapján. Hasonló friss termékekkel végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a termék 
a vízi és szárazföldi élővilágra kevéssé veszélyes és teljes egészében biológiailag lebomló. 
Mindamellett szabályozás tiltja az olajok környezetbe bocsátását.” (Total Fluides - Bizt. 
Adatlap).

Növényvédő olajokat régóta alkalmazzák rovarölő hatásuk miatt. Hatásmechanizmu-
suk fizikai: a lágytestű ízeltlábúak - pajzstetvek, levéltetvek, atkák - testfelületét be-
vonva eltömítik azok légzőnyílásait, a tracheákat.  A szívókártevők ezzel képtelenné 
válnak a rendkívül káros vírusátvitelre. Ezek legkisebb mennyiségben tartalmaznak a 
növényekre káros telítetlen és ciklikus szénhidrogéneket. Általában használatuk a nyu-
galmi időszakra korlátozódik. Nagy előnyük, hogy melegvérűekre kevéssé mérgezők. 

A készítményhez használt emulgeátor egy nem ionos felületaktív anyag (Alkylaryl 
sulphonate), ami növeli a víz nedvesítő képességét és segíti a permetlé egyenletes 

A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása alapján felhasználható 
ökológiai gazdálkodásban, és forgalomba hozható a Magyar Biokultúra 
Szövetség védjegyével.

VEKTAFID®VEKTAFID®
A

Rovarölő permetezőszer
Emulzióképző koncentrátum (EC)
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KULTÚRA KÁROSÍTÓ
KIJUTTATANDÓ PERMETLÉ 

TÖMÉNYSÉGE

Csemege és fűszerpaprika
(szabadföldi és hajtott) 

Uborka (szabadföldi)

vírusvektor levéltetvek
(vírusátvitel gátlása) 

1% 
(0,1 l /10 l permetlé)

Alma
•	 őszi, tavaszi lemosó 

permetezés
•	 rügypattanáskor
•	 egérfüles állapotban
•	 vegetációban

levéltetvek, pajzstetvek, atkák

2 - 3%

2%
1%

0,5 - 1,0%

Alma
takácsatkák gyérítésére  

vegetációban
0,5 -1,0%

Fás szárú dísznövények 
(kivéve erdőtelepítések)
(berkenye, borostyán, babér, boró-
ka, bukszus bükk, díszalma, fagyal, 
fenyő, fűz, galagonya, gyertyán, 
gyöngyvessző, hárs, juhar, magyal, 
mogyoró, nyár, nyír, rózsa, szil, 
tiszafa, tuja, zanót) 
Örökzöldeken 
Tavaszi lemosó permetezés:
•	 rügypattanáskor
•	 egérfüles állapotban
•	 vegetációban

gubacs- és takácsatkák, valódi 
levéltetvek, sörtéstetvek, kéreg 

gubacs és
pajzstetvek,
levélbolhák

1%

2%
1%

0,5 - 1,0%

Közterület, park (fák, bokrok) levéltetvek, pajzstetvek 1,0 %

Előírt növényvédelmi technológia
• Almában ősszel elsősorban levéltetvek áttelelő tojásai ellen, de a takácsatkák 

és pajzstetvek visszaszorítására, és lombhulláskor kell a permetezést elvégezni 
lemosószerűen, nagy lémennyiséggel. Tavasszal a lemosó permetezést rügypatta-
náskor, de lehetőség szerint egérfüles állapotban javasolt elvégezni, mert a kárte-

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások

szétterülését – eloszlását. A termék víztaszító borítást is képez és ezáltal a növényi 
felület (termő rügy) egységes védettségét kap az esetleges fagy ellen. A Vektafid® A 
az engedélyezett kultúrákban és adagban használható vegetációs időszakban is, hasz-
nálata nem jelent terhelést a környezet számára.
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vők fejlődési állapotát (lárvakelés, stb.) figyelembe véve ez az időszak az optimális, 
a legeredményesebb. Egérfüles állapotban az alacsonyabb adag alkalmazása java-
solt. Az őszi és tavaszi lemosó permetezések együttes alkalmazása a védekezések 
hatékonyságát jelentősen fokozzák. A vegetációs időszakban az előrejelzésre és a 
megfigyelésre alapozottan kell a védekezéseket elvégezni, a permetlé töménysé-
gét, pedig a fertőzés erősségétől függően kell megválasztani. A takácsatkák és a ka-
liforniai pajzstetű elleni védekezésnél az eredményesség érdekében a permetezést 
10-14 naponként 2-3 alkalommal célszerű megismételni. A kijuttatáshoz szükséges 
permetlé mennyiségét az almaültetvény művelésmódjától és korától, a permete-
zőgép típusától, a lombozati nagyságtól függően kell megválasztani. A készítmény 
almában fitotoxicitási gondot nem okoz, de egyéb más szerrel történő kombinálása 
az esetleges perzselési veszély miatt nem javasolt.

• Cukorrépában 1,5 l/ha adagban juttatható ki posztemergensen, herbicidek hatásfo-
kozására. Az adjuváns kizárólag fenmedifam hatóanyagú készítményekkel kombi-
nálható, hatásfokozás céljából. Egyszeri kijuttatás esetén a kezeléseket a cukorrépa 
4-6 valódi leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotában kell 
elvégezni. Osztott kezelés esetén az első permetezés legkorábban a cukorrépa 2 
valódi leveles fenofázisában történhet.

• Díszalmákon a kora tavaszi lemosó permetezésekben telelő vértetű lárvák meny-
nyiségét gyérítik, de a gyökérnyakon, a gyökérhez húzódott egyedeket nem érik el. 
A vegetációban, a koronában megtelepedő vértetvek ellen a kezeléseket lemosás-
szerűen, a megfigyelésekre alapozva kell végrehajtani és 2-3 alkalommal ismételni.

• Dísznövényekben a gubacsatkák elleni eredményes védekezésre csak a rügyfaka-
dást követő időszaktól, a tavaszi vándorlás során, illetve a táplálkozás következ-
tében képződő gubacsok bezáródásáig, erineumok kialakulásáig van lehetőség. 
Dísznövények őszi, tavaszi és vegetációban végzett kezelésénél a védekezéseket 
lemosásszerűen nagy lémennyiséggel kell elvégezni. A kezelést 14 naponként, 2-3 
alkalommal célszerű megismételni. A laza kéreg- és rügypikkelyek alatt, a repedé-
sekben és a sebek kalluszredőiben telelő levél- és gubacsatkák, továbbá a gubacsok 
belső üregeiben és az erineumok szőrképződményeinek védelme alatt élő egyedek 
elpusztítására a készítmény nem alkalmas. Ezzel szemben a levélatkák elleni véde-
kezés a rügyfakadás után, illetve a vegetáció periódusban – a felszaporodás mérté-
kétől függően – egyaránt lehetséges. A takácsatkák ellen a készítményt az áttelelő 
tojások pusztítására a lárvakelés előtt, illetve annak során javasolt kijuttatni. A kifej-
lett nőstényként telelő fajok ellen a védekezést rügypattanástól kell megkezdeni. 
A vegetációs időszakban a további kezelések szükségességét az előrejelzésre és a 
megfigyelésekre alapozva kell meghatározni. A védekezéseket a jobb hatékonyság 
érdekében 10-14 naponként, 2-3 alkalommal ajánlott ismételni. A valódi levéltetvek 
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és sörtéstetvek áttelelő tojásai ellen rügypattanástól, egérfüles állapotban javasolt 
védekezni, biztosítva a növény felületének (a hajtások és az ágvilláknak is) filmszerű 
fedettségét. A vegetációs időszakban a készítményt az előrejelzés és a megfigyelé-
sekre alapozva kell kijuttatni. 

• A védekezés eredményességéhez elengedhetetlen, hogy a kezelések lemosás-
szerűen, nagy lémennyiséggel történjenek. A levéldeformációt okozó fajoknál a 
védekezés csak a levelek besodrodásáig lehetséges, ugyanis azokban a kártevők  
a készítménytől már védetten fejlődnek.

• Fenyőféléken a fenyő-gubacstetvek áttelelő nőstényeit, illetve lárváit kora  
tavasszal lemosásszerű, a rügyek tövét és kéregrepedéseket is fedőpermetezések  
gyéríthetik. Március végétől a kezelések áttelelt nemzedékek petéi és kelő utódai 
ellen hatásosak 2-3-szori ismétlésben. A védekezések a gubacsok kialakulását köve-
tően már nem eredményesek. A vörösfenyő levelein megjelenő gubacstetvek petéi 
és kelő lárvái ellen júliusban javasolt védekezni.

• Hajtott paprikában vírusvektor levéltetvek ellen a hajtási időszakban 7 napon-
ként (folyton termő) fehérbimbós állapottól termésszedésig 6-7 alkalommal kell a  
védekezést elvégezni. Miután a termék környezetkímélő, hatékonyan beépíthető 
a paprika integrált növényvédelmébe. Rendszeres használatával a paprika liszt-
harmat és üvegházi molytetű és takácsatkák ellen kedvező védelmi hatást fejt ki.  
A készítménnyel 60-90%-kal csökkenthető a vírusfertőzöttség, javítható a minőség, 
növelhető a termésbiztonság, kíméli, a környezetet fokozza a növények szárazság-
tűrését. 

• Gátolja a stylet born vírusok átvitelét. Az eredményes védekezés érdekében  
az egyenletes permetléborításra, az előírt permetlémennyiségre és az öntözés ösz-
szehangolására ügyelni kell.  Lehetőleg önmagában célszerű használni, vagy ha a 
gomba rovarölő szerrel kombináljuk, előzetes fitotoxicitási próbát ajánlott végezni.

• Közterületeken, parkokban fák és bokrok levéltetvei és pajzstetvei ellen.  A kezelés 
22-03 óra között végezhető el. A kezelésről az érintett lakosságot tájékoztatni kell. 
A kezelés során és a frissen kezelt területen tartózkodni nem szabad. Nem hasz-
nálható gyermekjátszóterek 10 m-es körzetében. A kezelés növényvédelmi szak-
mérnök közvetlen irányításával történhet. Díszcserjékben történő felhasználáskor 
fitotoxicitási próbát kell elvégezni.

• Kültéri dísznövények esetében a pajzstetvek visszaszorítására a védekezés ősszel 
és tavasszal egyaránt ajánlott. A kezelést lombhulláskor, illetve rügypattanás előtt 
célszerű elvégezni. A vegetációs periódusban lévő, illetve zöld lombefelülettel ren-
delkező növényekél a készítményt 1%-os koncentrációban kell kijuttatni. A védekezés 
eredménnyessége a permetezést 10-14 naponként, 2-3 alkalommal szükséges ismé-
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telni.  A pete, illetve a kifejlett alakban telelő levélbolhák áttelelő, valamint tavaszi  
tojásai és kelő lárvási ellen a védekezést a hajtásnövekedés indulása előtt kell meg-
kezdeni. A több nemzedékes fajoknál (pl. babér-levélbolha) a vegetációban végzett  
kezelések - a megfigyelések alapján – a kelő peték ellen irányuljanak, 2-3-szori is-
métlésben. A gubacstetvek áttelelő tojásai ellen a védekezést rügypattanástól 
kell elkezdeni, ügyelve arra, hogy a permetlé a növény felületét (a hajtásokat és 
ágvillákat is) filmszerűen bevonja. A kezelést a megfelelő hatékonyság érdekében  
2-3 alkalommal célszerű megismételni.

Kultúra Károsító
Dózis

(%)

Permetlé 
mennyiség 

l/ha

ÉVI
nap

kalászosok
(őszi búza, tönkölybúza, durumbúza, 
rozs, árpa, zab)

levéltetvek, tripszek 0,5 – 1,0 250 - 300 nk

gyökér- és gumósnövények
(cikória, csicsóka)

levéltetvek 0, 5 -1,0 500 - 600 nk

olajos magvúak
(napraforgó, repce, szója, olajlen, 
étkezési mák, olajtök, olajretek)

levéltetvek, tripszek 0, 5 -1,0 300 - 600 nk

cirok, dohány levéltetvek, tripszek 0, 5 -1,0 300 - 600 nk

takarmánynövények
(tarka koronafürt, szarvaskerep, takar-
mányrépa, takarmánytök)

levéltetvek, tripszek, 
kabóca

0, 5 -1,0 300 - 600 nk

héjasok, bogyósok
(dió, mandula, mogyoró, ribiszkefélék, 
köszméte, málna, szeder, egyéb bogyó-
sok, bodza)

levéltetvek,  
pajzstetvek,

atkák
0, 5 -1,0 500 - 1000 nk

zöldségfélék
(fejes káposzta, karfiol, brokkoli, kara-
lábé, kínai kel, bimbóskel, sárgarépa, 
petrezselyem, zeller, cékla, burgonya, 
paradicsom, fejes saláta, spenót, 
zöldborsó, zöldbab, uborka, görög és 
sárgadinnye, spárgatök)

levéltetvek, takácsat-
kák, tripszek

0, 5 -1,0 300 - 1000 nk

dísz- gyógy- és fűszernövények
levéltetvek,  
takácsatka

0, 5 -1,0 300-600 nk

A címkétől eltérő felhasználásra jogosultak a Magyar Biokultúra Szövetség és integrátori  
köréhez tartozó, bejegyzett és nyilvántartott termelők.
A fenti felhasználói, termelői kör a készítményt az alábbiak szerint használhatja fel.
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Javasolt növényvédelmi technológia: 
A védekezéseket a vegetációs időszakban a megjelölt kultúrákban tripszek ellen az 
első egyedek megjelenésekor, levéltetvek ellen az első kis telepek kialakulásakor, kár-
tevő atkák ellen pedig 2-5 kifejlett atka/levél egyedszám megjelenésekor kell elkezdeni.  
A további védekezéseket a vegetációs időszak alatt a fertőzési nyomás szerint 1-3 al-
kalommal lehet folytatni. A készítmény felhasználása előtt a kénre érzékeny kultú-
rákban, pl. gyógy- és fűszernövényekben, érzékenységi vizsgálatot kell elvégezni, 
és ennek ismeretében kell meghatározni a javasolt felhasználáson belül a permetlé  
töménységét.

A permetezést lehetőleg a reggeli, vagy az esti órákban, szélmentes időben,  
70 % feletti viszonylagos páratartalomnál célszerű végrehajtani. A készítmény felhasz-
nálásakor előzetes fitotoxicitási próbát kell végezni és a perzselési veszély elkerülése 
érdekében a kombinációban történő alkalmazása kerülendő. A kijuttatáshoz szükséges 
permetlé mennyiséget a növények korától, lombozatának nagyságától, és a permetező-
gép típusától függően kell megválasztani.

Útmutató házikerti felhasználáshoz
• 1% = 10 liter vízhez 1 dl készítmény
• 0,5% = 10 liter vízhez 0,5 dl készítmény
• 2% = 10 liter vízhez 2 dl készítmény

A készítményt fagymentes időszakban kell kijuttatni. A szer hatását rontja a túl korai 
kijuttatás, amikor a kórokozok fejlődése és a károsítók mozgása még nem indult meg, 
valamint a kezelés utáni túl nagy mennyiségű csapadék, amely a szert lemoshatja.  
A permetezések elvégzése a nyári időszakban a kora hajnali, vagy a késő esti órákban 
szükséges minden esetben 25°C alatti hőmérsékleti viszonyoknál. 25°C feletti alkal-
mazása perzselési veszéllyel jár. A bekevert permetlevet az elkészítés napján fel kell 
használni.

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:
A változó körülmények miatt minden esetben végezzen előzetes keverési próbát!
Réztartalmú növényvédő szerekkel általában jól keverhető, de előzetes keverési próba 
elvégzése minden esetben ajánlott; nedvesítőszer adalék hozzáadása sem javasolt.
Felhasználás előtt olvassa el és azt követően tartsa be a termék használati útmutatójá-
ban leírtakat! A termékismertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag tanács-
adás célját szolgálják. 
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Csak és kizárólag érvényes rendkívüli szükséghelyzeti felhasználási engedély alapján  
cukorrépában, csemege és hibrid kukoricában, szójában levéltetvek és atkák elleni véde-
kezésre 1 %-os permetlé koncentrációban.
A Vektafid A és az abamektin hatóanyagú rovarölő szerkombináció kiváló hatékonyságú.

A készítmény hatékonyságát számos olyan tényező befolyásolhatja, ami a gyártó hatás-
körén kívül esik (időjárás, raktározás, és felhasználás körülményei), ezért az ebből eredő 
károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
Kerülni kell a tömény szer elfolyását, elcsepegését, esetleges lenyelését. Munka végez-
tével alapos kézmosás szükséges. Tilos a szert, vagy annak fel nem használt maradékát, 
csomagolóanyagát folyókba vagy állóvizekbe juttatni. 
A felbontott göngyöleg tartalmát maradéktalanul fel kell használni! Felbontott göngyö-
legben a termék nem tárolható. Több kombinációs partner permetlé tartályba való be-
keverést megelőzően keverési próbát célszerű végezni. 
A készítmény 25°C felett fitotoxikus tüneteket okozhat. A termék túladagolása a levél 
felületén perzselést idézhet elő!

Felhasználás előtt felrázandó!

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati 
utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 

III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön engedély  
nem szükséges.
A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos. Légi kijuttatás: nem engedélyezett.
Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes raktár-
ban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a
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Hatóanyag tartalom:  paraffinolaj  0,83  ± 0,08% (m/m) 
 
A készítmény felhasználására vonatkozó előírások
A készítmény felhasználására kész, további hígítást nem igényel!
Felhasználható szabadföldi és üvegházi dísznövények és szobanövények 
pajzstetű és levéltetű kártevői ellen.

A készítményt a pajzstetű (kis és nagytermetű), vértetű fajok lárvakelésekor 
és a levéltetvek (zöld, fekete, narancssárga), atkák, kabócák, üvegházi moly-
tetű, tripszek, hernyók betelepedésekor célszerű azonnal kipermetezni. Java-
solt a kezeléseket folyamatosan 5-6 naponta megismételni. A készítmény a 
viaszos vagy gyapjas pajzstetvek, és teknős pajzstetű (kagylós pajzstetű) el-
len önmagában maximum 60 %-os biológiai hatékonyságú ezért a kezeléseket 
minden esetben javasolt többször megismételni. Javasoljuk az erősen fertő-
zött növények előzetes lemosó permetetését Biosol® Extra növény sampon-
nal! Érvényes a „bonsaira” is.

Gyapjas tetvekkel szemben különlegesen érzékeny növények: kaktuszok, 
kúszókák, csodacserje, dracénák, páfrányok, koszorúfutóka, afrikai ibolya, 
orchideák, pálmák. Pajzstetvekkel szemben különlegesen érzékeny növé-

A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása alapján felhasználható 
ökológiai gazdálkodásban, és forgalomba hozható a Magyar Biokultúra 
Szövetség védjegyével.

VEKTAFID®VEKTAFID®
A/E

Rovarölő aerosol
Felhasználásra kész folyadék (AL) 



72

nyek: leander és sok más kemény levelű dísznövény, citrusfélék, csodacserje, 
dracéna, borostyán, fikusz schefflera, koszorúfutóka, arália, madárfészekpáf-
rány, broméliák, aszparágusz (kárisfű), vízipálma, rózsa.

Üvegházi molytetűvel (lisztecske) szemben különlegesen érzékeny növények 
az: azálea, begónia, fukszia, mikulásvirág, nebáncsvirág, gerbera, kankalin, 
hibiszkusz, krizantém. Súlyos fertőzések esetén ügyeljünk arra, hogy a készít-
mény valóban eljusson a levelek alsó felületére is. Ismételjük meg több héten 
keresztül az eljárást. Jó hatékonysággal használható felváltva Biosol® Extra 
növény samponnal.

A szer ellenőrzötten nem volt fitotoxikus: Tarka csodacserje - Codeinum 
variegatum, Lantlevelű fikusz – Fycus lyrata, Kislevelű fikusz – Fycus benjamina, 
Kúszóka- Cissus rhombifolia, Coleus blomeria, Cordyline fajoknál, Cikász  
fajok – Cycas, Madárfészek páfrány – Asplenium nidus, Buzogányvirág fajok 
– Diffenbachia spp., Schefflera fajok, Illatos sárkányfa – Dracena fragrans, 
Borostyánalária – Fatshedera lizei, Scindapsus fajok, Borostyán fajok – Hedera 
spp., Monstera fajok, Rákvirágok – Aglaonema disznővényeken. 

Páfrányféléken – Nehrolepsis spp. levélszél – perzselést okoz, ezért a szoba-
páfrány fajok esetében nem javasolt a használata. 

Más dísznövény fajok kezelése estén javasolt kis felületen előzetes próba- 
permetezés elvégzése! 

A kezeléseket javasolt elvégezni a szabadban, enyhe, szélmentes napon.  
Ne tegyük ki a növényeinket közvetlen napfénynek, ne vigyük vissza a szobába, 
amíg leveleik meg nem száradtak.

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:
A szer túladagolása (megfolyása, összefolyása) nem javasolt! Napsütéses idő-
ben, 24°C hőmérsékleten permetezve fitotoxikus tüneteket (perzselés, levél-
hullás) okozhat!
Mint kontaktszer közvetlenül a kártevőre hat, vagyis a levelek aljára, tetejére, 
sőt  az ágrendszerre is célszerű kijuttatni. Hosszabb ideig hat, de közvetlenül  
a permetezés után bekövetkezett eső lemoshatja a szert. 
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Általában elmondható, hogy nem a használt permetező szer, ha nem a nem 
megfelelő alkalmazás jelenthet veszélyt a növényre. 

Használat előtt felrázandó!

A porlasztófejjel felszerelt palackot fordítsuk a levélfelület irányába, attól  
20-30 cm távolságra tartva permetezzük be a kezelendő nővény felületét.  
Célszerű megelőző módon használni, hetente egyszer a reggeli vagy késő 
délutáni órákban. A szer alkalmazása csökkenti a növény vírushordozók ter-
jedését is.

A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy 
megértette.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be  
a használati utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 

III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön engedély  
nem szükséges.
Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes  
helyen 3 év.



b i o t e c h n o l ó g i a
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Hatóanyag tartalom:  paraffinolaj  78 % (m/m) 
   rézhidroxid  1 % (m/m) 
 
A hatóanyagok szerepe 
A gyártáshoz használt nagytisztaságú paraffinolaj és a rézhidroxid az Európai 
Unióban notifikált, engedélyezett hatóanyagok.
A paraffinolaj és a rézhidroxid – Vektafid® R – kiváló gombaölő és rovarölő 
hatással rendelkező gyári kombináció.
A használt paraffinolaj: „Hasonló friss termékekkel végzett vizsgálatok azt mu-
tatják, hogy a termék a vízi és szárazföldi élővilágra kevéssé veszélyes és teljes 
egészében biológiailag lebomló.” (Total Fluides - Bizt. Adatlap).

Hatásmód és hatékonyság
Az olajos rézhidroxid gyári kombináció tartalmazza a rézhidroxidot és a pa-
raffinolajat, így egy készítménnyel védekezhetünk a baktériumos és gombás 
eredetű betegségek, és egyes kártevők ellen.

A rézhidroxid a lebontó folyamatokat gátolja, a glükolizisben az SH- csopor-
tok megkötésével blokkolja a piroszőlősav dehidrogenáz enzimrendszert. 
Kontakthatású baktérium- és gombaölő szer, gátolja a spórák és baktériumok 
csírázását és sejtosztódását. Megszakítja a patogén korokozó sejten belüli 

A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása alapján felhasználható 
ökológiai gazdálkodásban, és forgalomba hozható a Magyar Biokultúra 
Szövetség védjegyével.

R
VEKTAFID®VEKTAFID®

Gomba- és rovarölő permetezőszer
Emulzióképző koncentrátum (EC)
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kelátképzését, és blokkolja a sejtmembrán- fehérjék képzését, megszakítja a 
korokozók metabolizmusát.

A rézhidroxid bizonyítottan hatékonyabb, mint a rézoxiklorid. 
Ez a nagyobb hatékonyság részben a rézhidroxid-kristályok elté-
rő formájának és azok fizikai-kémiai tulajdonságainak is köszönhető.  
A tűszerű rézhidroxid kristályok szoros hálózatot alkotnak a levél felü-
letén, ezáltal nagy fajlagos felületet, nagy lefedettséget biztosítanak.  
A klórmentességnek köszönhetően a rézhidroxid sokkal biztonságosabb  
a növények szempontjából. Jellemző a széles hatásspektruma a baktériumos 
betegségek, peronoszpóra, tűzelhalás, monília, levélfodrosodás ellen. Fémréz-
re átszámolt alacsonyabb réztartalma miatt többszöri rezes védekezést tesz 
lehetővé a határérték betartása mellett.

A paraffinolaj bevonatot képez a kártevők felületén, így azok légzését gátolja. 
Rendkívül jó a hatékonysága a rovarkártevők ellen: pajzstetvek, atkák, levéltet-
vek, molyok. A paraffinolaj bizonyítottan jobb növényvédő hatással rendelke-
zik, mint a növényi olajok.

Növényvédő olajokat régóta alkalmazzák rovarölő hatásuk miatt. Hatásmecha-
nizmusuk fizikai: a lágytestű ízeltlábúak - pajzstetvek, levéltetvek, atkák - test-
felületét bevonva eltömítik azok légzőnyílásait, a tracheákat. Ezek legkisebb  
mennyiségben tartalmaznak a növényekre káros telítetlen és ciklikus szén- 
hidrogéneket. Általában használatuk a nyugalmi időszakra korlátozódik.  
Nagy előnyük, hogy melegvérűekre kevéssé mérgezők. 

A készítmény gombaölő hatásának kifejtéséhez elengedhetetlen a ható-
anyag egyenletes eloszlása. Fontos a megfelelő permetlé fedettség, valamint 
a készítménynek ellenállónak kell lennie az esővel szemben. Ezt biztosítja  
a gyártáshoz használt emulgeátor, egy nem ionos felületaktív anyag  
(Alkylaryl sulphonate), ami növeli a víz nedvesítő képességét és segíti  
a permetlé egyenletes szétterülését – eloszlását. Csökkenti a termék párol-
gási veszteségét, növeli a termék tartamhatását, hatékonyságát. A termék 
víztaszító borítást is képez és ezáltal a növényi felület (termő rügy) egységes 
védettségét kap az esetleges fagy ellen.

A Vektafid® R az engedélyezett kultúrákban és adagban használható  
vegetációs időszakban.
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Előírt növényvédelmi technológia
• Almatermésűekben a tűzelhalás ellen a virágzás után, az erőteljes  

növekedés időszakában, fertőzési veszély esetén preventíven kell  
alkalmazni a szert. Amennyiben az adott ültetvényben a kórokozó már 
megjelent, csak a fertőzött részek szakszerű eltávolítása és megsemmi-
sítése után, a tünetmentesített fákat kell permetezni, és a kezelést pá-
rás, meleg időjárás körülmények között 7-10 nap múlva megismételni.  

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
KIJUTTATANDÓ PERMETLÉ 

TÖMÉNYSÉGE

Csonthéjasok
(őszi-, kajszibarack, mandula, 
nektarin; meggy, cseresznye és 
szilva (pirosbimbós ill. fehérbim-
bós állapotig)

tafrina, levéllyukacsosodás, 
pajzstetvek, vértetű, atkák

3,0%
(0,3 l /10 l permetlé)

Szőlő  (bór- és csemege) 
- tavaszi lemosó permetezés

gubacs és levélatkák,

peronoszpóra, lisztharmat

3,0%

1,0%

Dísznövényeken, díszfa és 
díszcserjefajok (erdőtelepítés  
és közterületek kivételével)

tavaszi lemosó permetezés
rügypattanáskor
egérfüles állapotban
vegetációban lombfelületre 

levélbolhák, pajzstetvek, vértetű, 
atkák, orgonavész, monília, 

tűzelhalás 2,0 - 3,0 %
2%
1%

0,5 - 1,0 %

Csemege és fűszerpaprika, 
uborka (szabadföldi, hajtott)

vírusvektor levéltetvek, atkák, 
molytetű, paprikalisztharmat

1,0%

Bogyósok (málna, szeder, 
köszméte, piros és fekete ribiszke, 
josta) 

didimellás vesszőbetegség
pajzstetvek, vértetű, atkák

1 – 1,2%

Almatermésűek (alma, körte, 
birs, naspolya)
tavaszi, őszi lemosó  
permetezés rügypattanáskor 
egérfüles állapotban,  
vegetációban lombfelületre 
tűzelhalás (virágzás után) 

vírusvektor, levéltetvek, pajzstet-
vek, atkák, vértetű, levélbolha

baktériumos és gombás eredetű 
betegségek

2,0 - 3,0 %
2%
1%

0,5 - 1,0 %
0,5 - 1,0 %

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások
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Száraz, meleg időszakban csak az alacsonyabb töménységben (0,5%) hasz-
nálható! A tűzelhalás elleni alkalmazáskor körte kultúrában más készít-
ménnyel nem keverhető. Vegetációs időszakban a készítmény repellens 
hatásával mérsékli a levéltetvek vírusvektor szerepét. A kezeléseket  
előrejelzésre alapozva, a levéltetvek megjelenésekor kell megkezdeni, és 
7 naponta 4-5 alkalommal megismételni, a rézérzékenység, illetve a perzse-
lési veszély figyelembe vételével. 

• A lemosó permetezéssel teljes fedést, ún. filmszerű bevonatot képezve kell 
biztosítani. Tavaszi lemosó permetezőszerként a készítményt a rügypatta-
náshoz minél közelebbi időpontban célszerű alkalmazni. A készítmény 25°C 
alatt nem okoz fitotoxikus tüneteket. Ha a kezelés után 5 órán belül csapa-
dék esik, akkor a permetezést meg kell ismételni.

• Bogyósok (málna, szeder, köszméte, piros és fekete ribiszke, josta) - Bo-
dzában a fekete foltosság ellen célszerű a készítményt még ősszel, lemo-
sásszerűen alkalmazni. Málnában a kezelést a tavaszi metszéseket köve-
tően, lemosásszerűen permetezéssel a sarjak kiritkítása, és nyár végén a 
letermett vesszők kimetszése idején célszerű elvégezni. A kezeléseket 
fertőzésre alkalmas körülmények közt 10-14 napos időközönként célszerű 
megismételni. A védekezések eredményességét jelentősen javítja a málna 
vesszőszúnyog elleni, virágzás utáni hatékony védekezés. 

• Csonthéjasokban levéllyukacsosodás, valamint őszibarackban tarfinás 
levélfodrosodás ellen a védekezést tavasszal, lemosó permetezésként 
javasolt megkezdeni a növények nyugalmi állapotában. A kezelést őszi- 
és kajszibarackban, mandulában, szilvában, cseresznyében és meggyben 
pirosbimbós ill. fehérbimbós állapotig 7-10 naponként célszerű ismételni. 

• Héjas gyümölcsűekben (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) a baktériu-
mos és gombás betegségek (kivéve lisztharmat) elleni védekezést őszi 
és/vagy tavaszi lemosó permetezéssel kell preventíven megkezdeni. Man-
dulában rügypattanást követően, a mandula őszibarackhoz hasonló réz-
érzékenysége miatt nem javasolt a réz további használata.    

• Dísznövények, díszfák és díszcserjék moníliás hajtásszáradása ellen a le-
mosásszerű kezelést már rügypattanás előtt ajánlott elvégezni. A tojás, 
illetve kifejlett alakban telelő levélbolhák áttelelő, valamint tavaszi to-
jásai ellen a permetezést a hajtásnövekedés megindulása előtt javasolt 
elkezdeni. A kültéri növények esetében a pajzstetvek visszaszorítására a 
védekezés ősszel és tavasszal egyaránt ajánlott. A kezelést lombhullás-
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kor, illetve rügypattanás előtt 3%-os töménységben célszerű elvégezni. 
A vegetációs periódusban lévő, illetve zöld lombfelülettel rendelkező 
növényeknél a készítményt a károsító-megfigyelések alapján, 1%-os tö-
ménységben lehet kijuttatni. A védekezés eredményessége érdekében a 
permetezést 7-10 naponként, 2-3 alkalommal szükséges ismételni. Dísz-
növényeken, díszfa és díszcserje fajokon a készítmény felhasználásakor 
előzetes fitotoxicitási próbát kell végezni és a perzselési veszély elkerü-
lése érdekében. Faiskolai alany-, csemete- és oltványkertben tűzelhalás 
ellen a védekezéseket a fertőzést megelőző időszakban kell elvégezni.  
Díszalmában vértetű és piros gyümölcsfa- takácsatka ellen a készítmény 
paraffinolaj tartalma fejt ki gyérítő hatást. A vértetűvel szembeni jobb 
hatékonyság érdekében a tavaszi lemosó kezelés előtt célszerű a gyö-
kérnyakon és a kéregrepedésekben levő telelőhelyeket feltárni, hogy 
a permetlé a kártevőhöz hozzáférhessen. A tavaszi lemosó kezelések a 
piros gyümölcsfa- takácsatka áttelelő tojásai ellen is alkalmazhatóak. A 
készítmény hatékonysága a kelést megelőző időszakban, embrionális fej-
lődés utolsó szakaszában a legnagyobb. A tűzelhalás ellen a szert virágzás 
után, az erős növekedés időszakában, preventíven célszerű alkalmazni. 
Amennyiben a díszfákon, illetve cserjéken a kórokozó már megjelent, 
a fertőzött részeket el kell távolítani és meg kell semmisíteni. Csak tü-
netmentes növények megelőző kezelése javasolt. A kezelést párás, me-
leg időjárási körülmények között 7-10 naponként ajánlott megismételni.  
Orgonán a készítmény kora tavaszi, lemosásszerű alkalmazása az orgona-
vész, a pszeudomonászos megbetegedés veszélyét csökkenti.

• Paprika és uborka baktériumos betegségei ellen is kedvező hatással ren-
delkezik a készítmény baktériumölő hatása következtében. Járványveszé-
lyes időszakban a baktériumos betegségek ellen fűszerpaprikában 3-4 vé-
dekezés is szükséges lehet.

• Szőlőben a készítmény, kedvező hatással rendelkezik a levél- és gubacs-
atkák ellen. A gyapjas állapotba (barkásodás) végzett lemosó kezelés a 
telelőhelyüket elhagyó, téli nyugalmukból aktivizálódó egyedeket gyéríti.  
Vegetációban a lisztharmat és a peronoszpóra elleni védekezést az elő-
ző évi fertőzések és az előrejelzés ismeretében preventíven kell megkez-
deni, és a fertőzési veszélytől függ a készítmény baktériumölő hatása 
következtében 7-10 napos permetezési fordulókkal ajánlott ismételni.  
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Általában a rezes kezelések fürtzáródás után kedvezően befolyásolják a 
szürkepenész elleni hatékony védekezéseket is. Erősebb fertőzés, különö-
sen fürtfertőzés estén a szert a felhasználás során felszívódó készítmény-
nyel szükséges kombinálni. Gépi szüret után érdemes elvégezni egy fer-
tőtlenítő permetezést az agrobaktérium elleni védekezés céljából 0,5 %-os 
töménységben.

Útmutató házikerti felhasználáshoz
• 1% = 10 liter vízhez 1 dl készítmény
• 0,5% = 10 liter vízhez 0,5 dl készítmény
• 2% = 10 liter vízhez 2 dl készítmény

Vegetációban is használható növényvédő szer.

A lemosó permetezést nagy lémennyiséggel, áztatás szerűen kell elvégezni. 
A kijuttatott permetlé mennyisége a fakorona átmérőjétől függ. Egy 3 méter 
átmérőjű fa esetében 5-6 liter, ugyanekkora, de sűrűbb ágrendszerű fánál 8-9 
liter permetlé kijuttatás szükséges. Az ökológiai növényvédelemben lényeges 
követelmény, hogy a permetlé közvetlenül érintkezzen a kártevővel vagy kor-
okozóval.
Vegetációban a permetezések elvégzése a nyári időszakban a kora hajnali, vagy 
a késő esti órákban szükséges minden esetben 25°C alatti hőmérsékleti viszo-
nyoknál. 25°C feletti alkalmazása perzselési veszéllyel jár. A bekevert permetle-
vet az elkészítés napján fel kell használni.

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:
A kijuttatáshoz szükséges permetlé mennyiségét a védendő növények lombo-
zatának nagyságától, művelésmódtól és a permetezőgép típusától függően 
kell megválasztani.
A felbontott göngyöleg tartalmát lehetőleg maradéktalanul fel kell használni. 
Több kombinációs partner permetlétartályba való bekeverését megelőzően 
keverési próbát célszerű végezni. Olajosréz tartalmú termékeink nem kever-
hetőek magas nitrogén tartalmú műtrágyákkal, továbbá nedvesítőszer adalék 
hozzáadása sem javasolt.
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Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy 
megértette.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a 
használati utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 

Kinyitás, kiöntés és felhasználás előtt alaposan felrázandó!
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön engedély  
nem szükséges.
A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos. 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.
Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes 
raktárban 2 év.
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Hatóanyag tartalom:  paraffinolaj  58 % (m/m) 
   poliszulfidkén  7 % (m/m) 
 
A hatóanyagok szerepe: 
A gyártáshoz használt nagytisztaságú paraffinolaj és a poliszulfidkén az Euró-
pai Unióban notifikált, engedélyezett hatóanyagok.
A paraffinolaj és a kén - kalcium összetevőjű poliszulfidkén – Vektafid® S  – ki-
váló rovarölő és gombaölő hatással rendelkező gyári kombináció.
Növényvédő olajokat régóta alkalmazzák rovarölő hatásuk miatt. Hatásme-
chanizmusuk fizikai: a lágytestű ízeltlábúak - pajzstetvek, levéltetvek, atkák 
- testfelületét bevonva eltömítik azok légzőnyílásait, a tracheákat. Ezek leg-
kisebb mennyiségben tartalmaznak a növényekre káros telítetlen és ciklikus 
szénhidrogéneket. Általában használatuk a nyugalmi időszakra korlátozódik. 
Nagy előnyük, hogy melegvérűekre kevéssé mérgezők. 
A poliszulfidkén erősen lúgos kémhatása közvetlenül is hat a gombák szapo-
rító képleteire. A növény felületén felszabaduló kénhidrogén bejut a gombák 
konídiumaiba, illetve a rejtőzködő kártevőket is elpusztítja. Lassan oldódó 
mésztartalma segít a metszési sebek lezárásában is, mert kalcium poliszulfid 
hatóanyaga a levegővel érintkezve szilárd, térhálós szerkezetű bevonatot ké-

A „Magyar Termék” Nonprofit Kft. Tanúsító Védjegye. 
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása alapján felhasználható 
ökológiai gazdálkodásban, és forgalomba hozható a Magyar Biokultúra 
Szövetség védjegyével.

VEKTAFID®VEKTAFID®
Rovar- és gombaölő permetezőszer
Emulzióképző koncentrátum (EC)

 

S



84

Előírt növényvédelmi technológia
• Almában, körtében, szilvában, őszibarackban a készítményt a felszaporo-

dó takácsatkák gyérítésére a tavaszi időszakban 7-10 naponként, 2-3 alka-
lommal megismételve célszerű alkalmazni. 

• Kalászosokban lisztharmat ellen a fertőzési veszélytől függően, 1-3 alka-
lommal, szárba indulástól virágzásig célszerű védekezni, 10-12 naponként.

pez a sebfelületen, ezáltal segíti a sebgyógyulást, és blokkolja a kórokozók 
támadását. Természetes úton lebomlik. 
A készítményhez használt emulgeátor egy nem ionos felületaktív anyag  
(Berol® EZ-1/ethoxyl alkoholC10-16), ami növeli a víz nedvesítő képességét és 
segíti a permetlé egyenletes szétterülését – eloszlását. A Vektafid S víztaszító 
borítást is képez és ezáltal a kezelt növényi felület (termő rügy) egységes vé-
dettségét kap az esetleges fagy ellen. 

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
KIJUTTATANDÓ PERMETLÉ 

TÖMÉNYSÉGE

Gyümölcsös, szőlő
őszi – tavaszi lemosásban

lisztharmat, pajzstetű, levél-
tetűtojások, körtelevél bolha, 

atkakártevők gyérítésre,
kultúrától függően cseppenésig

2-3%

Szőlő lisztharmat vegetációban 0,5 -1,0%

Alma
takácsatkák gyérítésére  

vegetációban
0,5 -1,0%

Ribiszke, málna, köszméte,
feketebodza

Szamóca

takácsatkák, levéltetvek, 
pajzstetvek,áttelelő alakok ellen 

vegetációban

atkák, levéltetvek (vegetációban)

2,0 - 3,0%

0,5 - 1,0%

0,5 - 1,0% 

Szeder
szederatka áttelelő alakok ellen

vegetációban 
2 – 3%

0,5 - 1,0% 

Kalászosok
(árpa, búza, rozs, zab, tritikálé)

lisztharmat 1,0 - 2,0%
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• Ribiszke, málna, köszméte, fekete bodza kultúrákban takácsatkák, levéltet-
vek pajzstetvek, áttelelő alakjai ellen a védekezést ősszel lombhullás előtt, 
tavasszal rügypattanástól kezdve kell elvégezni nagy permetlé-mennyiség-
gel, lemosásszerűen. Vegetációban, állománykezelésként, takácsatkák, le-
véltetvek, pajzstetvek károsító alakjainak gyérítésére, 7-10 naponként 2-3 
alkalommal megismételve célszerű alkalmazni. Az alkalmazandó koncent-
rációt az áttelelő alakok egyedszámától, illetve vegetációban a fertőzés 
erősségétől függően célszerű kiválasztani.

• Szamócában atkák, levéltetvek ellen tenyészidőszakban szükség szerinti 
ismétléssel teljes borítást biztosító permetlé mennyiséggel kell elvégezni. 
A készítmény beilleszthető a bogyós gyümölcsű kultúrák környezetkímélő 
integrált növényvédelmi technológiájába.

• Szederben szederatka áttelelő alakjai gyérítésére a védekezést ősszel 
lombhullás előtt, tavasszal rügypattanáskor, illetve bimbós állapotban és 
virágzás kezdetén javasolt elvégezni. A permetezés rügynyíláskor az áttele-
lő nőstények és az általuk lerakott tojások ellen is hatékony. Azt a kártevő 
vándorlásának időszakában, bimbós állapotban és a virágzás kezdetén is el 
kell végezni addig, amíg a vándorló egyedek a vacokkúpon meg nem tele-
pednek.

• Szőlőben, vegetációban a készítményt a fertőzésveszély időszakban pre-
ventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell kijuttatni, 
és a fertőzési veszélytől függően 7-12 napos időközönként szükség szerint 
(legfeljebb 5 alkalommal) célszerű megismételni. Melegebb/szárazabb idő-
járásnál alacsonyabb szer koncentráció és magasabb víz mennyiség haszná-
lata ajánlott. Súlyos fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (7-10 napos) 
permetezési forduló és a magasabb koncentráció alkalmazása ajánlott. A 
permetlé mennyiségét a lombozat nagyságától függően kell megválaszta-
ni, mert minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfe-
désre, még a lombozat belsejében is.

Útmutató házikerti felhasználáshoz
• 1% = 10 liter vízhez 1 dl készítmény
• 0,5% = 10 liter vízhez 0,5 dl készítmény
• 2% = 10 liter vízhez 2 dl készítmény
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Vegetációban is használható növényvédő szer.

A lemosó permetezést fagymentes időszakban kell elvégezni. A szer hatását 
rontja a túl korai kijuttatás, amikor a kórokozok fejlődése és a károsítók moz-
gása még nem indult meg, valamint a kezelés utáni túl nagy mennyiségű csapa-
dék, amely a szert lemoshatja.  
A permetezések elvégzése a nyári időszakban a kora hajnali, vagy a késő esti 
órákban szükséges minden esetben 25°C alatti hőmérsékleti viszonyoknál.  
25°C feletti alkalmazása perzselési veszéllyel jár. A bekevert permetlevet az  
elkészítés napján fel kell használni. 

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:
Lúgos kémhatásra és poliszulfidra érzékeny növényvédő szerekkel nem ke-
verhető. Ezért is, és a változó körülmények miatt minden esetben végezzen 
előzetes keverési próbát! Réztartalmú növényvédő szerekkel előzetes keverési  
próba elvégzése minden esetben szükséges. Olajoskéntartalmú termékeink 
nem keverhetőek sem magas nitrogén tartalmú műtrágyákkal, sem réztartal-
mú lombtrágyákkal; nedvesítőszer adalék hozzáadása sem javasolt.
A készítmény a réz és alumíniumtartalmú eszközöket kárósíthatja. Bőrizga-
tó, súlyos nyálkahártya károsító, illetve allergizáló hatása lehet. Felhasználás 
előtt olvassa el és azt követően tartsa be a termék használati útmutatójában 
leírtakat! A termékismertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag ta-
nácsadás célját szolgálják. A készítmény hatékonyságát számos olyan tényező 
befolyásolhatja, ami a gyártó hatáskörén kívül esik (időjárás, raktározás, és fel-
használás körülményei), ezért az ebből eredő károkért nem tudunk felelőssé-
get vállalni.
Kerülni kell a tömény szer elfolyását, elcsepegését, esetleges lenyelését. Mun-
ka végeztével alapos kézmosás szükséges. Tilos a szert, vagy annak fel nem 
használt maradékát, csomagolóanyagát folyókba vagy állóvizekbe juttatni. 
A felbontott göngyöleg tartalmát maradéktalanul fel kell használni! Felbontott 
göngyölegben a termék nem tárolható. Több kombinációs partner permetlé 
tartályba való bekeverést megelőzően keverési próbát célszerű végezni. 

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy 
megértette.
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Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a 
használati utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 

Kinyitás, kiöntés és felhasználás előtt alaposan felrázandó!
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön engedély  
nem szükséges.
A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos. 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymen-
tes raktárban 2 év.
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