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ÉRTESÍTÉS A TERMELŐKNEK! 
 
A Mezőgazdasági Szakszolgálat Szabadka , felhívja a termelők 
figyelmét az alábbi növényvédelmi teendőkre 
 
1.Kalászosok,Olajrepce,Takarmánynövények- 
 
-rágcsálók (mezei egér,mezei pocok) 
Eddig nem voltak aktívak, a tavalyi év tapasztala után várható megjelenésük 
ahogy az idő felmelegszik. A helyzet parcellánként változik ,  így a szemlézés 
irtás előtt elkerülhetetlen! Ha észlelünk károkat ( kirágott ligetek a parcellákon) 
mérgezésükre használhatunk az alábbi készítményekből: cinkfosfid (Cinkfosfid 
mamak, Cinkosan), bromadiolon (Galibrom- AB, Gardentop, Ratimor meki 
mamak)  5 g csali elhelyezése minden aktív lyukba, a lyukakat okvetlenül be kell 
temetni! 
 
-a betegségek 
Az elvetett parcellák folyamatos szemlézésével a következő betegségek 
megjelenését regisztráltuk: 
Búza-szürke levélfoltosság ( Septoria tritici) 
         -levélrozsda( Puccinia sp.) 
Árpa-hálózatos levélfoltosság ( Pyrenophora teres) 
A levegő felmelegedtével, megjelenésük várható .  
 
Használható készítmények fertőzés esetén: 
 
Amistar extra (azoksistrobin+ ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha 
Acanto plus (pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,6 l/ha 
Rias (difenokonazol+propikonazol) 0,5 l/ha 
Duett ultra(epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha 
Opus team (difenokonazol+epoksikonazol) 1 l/ha 
Alert-S( karbendazim+ ciprokonazol) 0,5 l/h 
Alto combi (karbendazim+ciprokonazol) 0,5 l/ha 
Antre (tebukonazol+karbendazim) 1,5 l/ha 
Prosaro (protikonazol+tebukonazol) 0,75-1 l/ha 
Akord (tebukonazol)  0,6 -1 l/ha 
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2.Almatermésűek 
 
A téli nyugalmi időszakban végezzük a téli permetezést. E célból használatos 
permetszerek a  réztartalmú szerek 0.75 -1% koncentrációban (bakarni-
oksihlorid, Bakrocid, Kuproxat, Funguran-OH, Nordox–kisebb konc.) 2-3 % 
növényi olaj (Belol,Belo ulje,Galmin) hozzáadásával ha volt jelentős pajzstetű 
kár. 
 
3.Csonthéjasok 
 
A lemosó permetezés itt is ajánlott réztartalmú szerekkel 0,75% koncentrációval. 
Az őszibarack korai és középkorai fajtáinál már elkezdődött a vegetáció , a 
levélhajtásoknál már néhol megjelent az ún. “zöld pont“ fázis,ez a fázis a 
legutolsó a levélfodrosodás ( Taphrina deformans ) kezelésére! Ilyenkor már nem 
használhatóak a réz tartalmú szerek, ajánlott a felsorolt készítmények 
valamelyikét alkalmazni: 
 
Delan 700 WG (ditianon ) 0,1% 
Syllit (dodin) 0,15-0,25% 
Ciram S-75, Fitociram (ciram) 0,35% 
Dakoflo 720-SC (hlorotalonil) 0,25-0,3 % 
 
Megjegyzés:a téli permetezést 5 C0 feletti hőmérsékleteken végezzük, nagyobb 
vízmennyiséggel! 
 
  Koordinator Izveštajno-Prognozne Službe u zaštiti bilja 
  Az növényvédelmi Előrejelző Szolgálat koordinátora 
  Bognar Pastor Hajnalka dipl.ing. 
                       




