PERMETEZÉSI NAPLÓ
INGYENES PÉLDÁNY

Kedves Gazdálkodó, Kedves Kertbarát!
Ön a SUMI AGRO Kft. Permetezési Napló c. tájékoztatóját tartja a kezében. Bízunk benne, hogy
bevált és új növényvédő szereink és levéltrágyáink megismerésén és felhasználásán túlmenően ez a kiadvány is segítségére lesz az eredményes gazdálkodásban és a növények ápolásában.
Kiadványunkban részletes tájékoztatót talál a legfontosabb kertészeti növények kártevőiről és
kórokozóiról, valamint az ellenük használható (engedélyezett és javasolt) permetszerekről.
A SUMI AGRO forgalomban lévő termékeinek leírását – rövid ismertető formában – szintén
megtalálja tájékoztatónkban.
Permetezési naplónkat elsősorban kistermelők, árutermelők, magángazdálkodók részére
ajánljuk. A napló tartalmazza a hatóságilag kötelezően előírt vegyszerfelhasználás regisztrációjának dokumentumát, amit a felhasználáskor kell kitölteni ill. vezetnie kell minden árutermelőnek, aki terményeit, gyümölcseit, zöldségeit kereskedelmi forgalomban értékesíti. Véleményünk szerint ezt a nyilvántartást minden kertészkedőnek, termelőnek célszerű vezetnie.
A hivatalos nyilvántartási anyagon kívül megtalálhatja benne a növényvédő szerek kiválasztásának és használatának fő szempontjait. Szemléletes képekkel illusztrálva egyes növényeknél
igyekeztünk röviden összefoglalni a növényvédelmi technológiákat, feltünteve a Sumi Agro
által javasolt vegyszerek dózisait és átszámítási javaslatait. Minden gazdabolt, és az ott dolgozó szakemberek kiemelt odafigyelésssel szaktanácsadással, igény szerint további termékismertetővel állnak az érdeklődők segítségére. Bízunk benne, hogy valamennyi növényvédő
szert árusító kereskedőnél, gazdaboltban egész évben beszerezhetők a Sumi Agro termékek.
Amennyiben gondja van a beszerzéssel, kérjük jelezze felénk.
Kiadványunkban megtalálja területi képviselőink elérhetőségét, akik szívesen állnak rendelkezésére telefonon vagy e-mailben szakmai és gyakorlati kérdésekkel kapcsolatban.
A gazdálkodók között is egyre kedveltebb az internet használata. Honlapunkon számos aktuális információt találhat termékeinkről, újdonságainkról, ill. azon keresztül is elérhet minket.
Látogasson el és regisztráljon honlapunkon: www.sumiagro.hu
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a permetezési naplóban tájékoztató jellegű információk találhatók. A termék alkalmazásánál a címke szövegét kell
figyelembe venni és szigorúan be kell tartani a termékek forgalomba hozatali és felhasználási engedélyében foglalt előírásokat.

TERMELŐ NEVE

CÍME

TERMŐHELY 				TERMELŐ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA

NÖVÉNYVÉDELMI SZAKTANÁCSADÓ NEVE

2

www.sumiagro.hu

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA

+36 1 214 6441

1016 Budapest, Zsolt u. 4.

A SUMI AGRO HUNGARY Kft. egy növekvő nemzetközi marketing és disztribúciós cégcsoport.
A Sumi Agro Europe Ltd. tagjaként egyre jelentősebb meghatározó tényezője a hazai növényvédő szer piacnak. 1992-es megalapításunk óta a Közép-Kelet Európai régióban hasonló Sumi
Agro cég jött létre Lengyelországban, Romániában, Ukrajnában, Bulgáriában, Csehországban
és Oroszországban. A Nyugat- és Dél-Európában tevékenykedő cégeinkkel kiegészülve arra
törekszünk, hogy tovább növeljük gyártó partnereink számát és ezáltal folyamatosan újabb és
újabb termékekkel léphessünk a hazai piacra.
Mára már elértük, hogy a Sumi Agro Europe saját előállítású növényvédő termékeivel is megjelent a növényvédő szer piacon. Ehhez a japán Sumitomo Kereskedőház és európai cégcsoportja kellő szellemi és pénzügyi forrással rendelkezik, biztosítva számunkra a hosszú távú
eredményes együttműködést a hazai partnerekkel.
A termékek előzetes kísérleti munkái és szakmai pozícionálása, megjelenése az egyes országok növényvédő szer piacán, a technológiai fejlesztések a tagvállalatok szakembereinek hathatós munkáját és kiváló együttműködését dicséri.
Technológiai kiadványunkban a kiskertekben leggyakrabban termesztett növényeink növényvédelmi problémáira hívjuk fel a hobbi kertészek és a gazdálkodók figyelmét, és kínálunk
megoldási lehetőségeket a Sumi Agro növényvédő szer palettájáról.
A cégcsoport fejlesztései következtében számos újdonsággal jelentünk meg a hazai növényvédő szer piacon. A termesztési folyamat legelejétől kezdődően, mint gyomirtás (KABUKI, TRUSTEE HI-Aktiv), majd a kora tavaszi lemosó gombaölő szeres védekezések (ASTRA), a rovarkárosítók és atkák elleni védekezéshez (MOSPILAN 20 SG, WAKIZASI, NISSORUN 10 WP, ORTUS 5 SC)
gomba fertőzések megelőzése és kezelése (CYFLAMID, TOPSIN-M) kínálunk megoldásokat. A
nagyon igényes piacra termelők részére is számos hatékony növekedés és termésszabályozó
terméket (EXILIS, NOVAGIB, FLORGIB TABLET) ajánlunk. Kínálunk kén tartalmú lombtrágyát,
továbbá olyan különleges réztartalmú lombtrágyát, mely komplex hatékonyságú kondicionáló szer és biostimulátor hatású is egyben (SERGOMIL-L 60). Továbbá van ajánlatunk a GREEN
MIRACLE termékkel a napégés kivédésére is!
Jelen kiadványunk nem pótolja a részletes ismereteket, a szakmai felkészültséget, az előrejelzés alapján kialakított okszerű növényvédelmi technológiát. Azonban felhívja a figyelmet
néhány kiemelkedően fontos problémára a szezon során és megoldásokat is javaslunk hozzá.
Tanulmányozza javaslatainkat, alkalmazza kiskertjében a sikeres termelés érdekében. Amen�nyiben kérdése van keresse szaktanácsadóinkat, mérnök-üzletkötőinket. Örömmel veszünk
Öntől minden visszajelzést technológiánkkal kapcsolatosan. Ha elégedett, kérjük tapasztalatait ossza meg kertbarát társaival, és a mi munkatársainkkal.
Mutassa be ültetvényét kollégáinak, barátainak, és a környéken gazdálkodóknak.
Velünk sikert arat!
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Permetezési naplóvezetési előírások
A piaci eladásra, értékesítésre szánt növényi termékek előállítása során végzett növényvédelmi védekezésekről nyilvántartást kell vezetni és azt hatósági ellenőrzéskor be kell mutatni. A
permetezési okiratot legalább 3 évig meg kell őrizni. A bejegyzéseket ún. permetezési naplóba kell gyűjteni.

Növényvédő szer beszerzés, tárolás, felhasználás gyakorlata
Ð Növényvédő szereink beszerezhetők a gazdaboltokban, és a növényvédő szert is árusító
kertészeti árudákban. Amennyiben nem találja a terméket, reklamálja!
Ð Növényvédő szert csak fagy- és nedvességmentes, zárt helyen, az eredeti csomagolásban, jól elkülönítetten szabad tárolni. Gyermekek kezébe nem kerülhet!
Ð Alkalmazás előtt minden esetben feltétlenül olvassa el és tartsa be a növényvédő szerek
csomagolásán / címkéjén lévő tájékoztatót.
Ð Árutermelőknek javasolt a Növényvédő szerek, Termésnövelő anyagok című könyv beszerzése, melyből tájékozódhat a növényvédő szerekről és a biztonságos felhasználás
szabályairól.

A növényvédő szerek forgalmazási kategóriába sorolása
A növényvédő szerek forgalmazásában és felhasználásában a vegyszer veszélyességi, toxikológiai és szakmai adatai alapján az engedélyező hatóság 3 forgalmi kategóriába sorolja a
vegyszereket:

I. Forgalmi kategória. Kizárólag növényvédelmi szakmérnök irányításával.

Csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy által forgalmazhatók,
árusíthatók, vásárolhatók és használhatók fel a vonatkozó jogszabályok betartásával.

II. Forgalmi kategória. Feltételekhez kötötten alkalmazható.

Csak középfokú növényvédelmi képesítéssel vagy külön jogszabályban meghatározott
tanfolyam elvégzése alapján kiadott engedéllyel rendelkező (zöldkönyves végzettségű)
személy által forgalmazhatók, árusíthatók, illetve használhatók fel a kiskertekben is.

III. Forgalmi kategória. Szabadon vásárolható.

Képesítés nélkül felhasználhatók házi- és kiskertekben is, a növényvédő szer csomagolásán lévő címkén részletezett előírások betartásával.
A növényvédő szer kiválasztásánál és alkalmazásánál a forgalmazási kategóriára figyelemmel
kell lenni. Ezzel kapcsolatban érdekes szakmai információkat talál a következő oldalakon szakcikkeinkben.
Szakmai, toxikológiai és egészségügyi szempontok alapján az EU illetékes részlege folyamatosan felülvizsgálja a korábban engedélyezett növényvédő szereket és számos esetben visszavonta, visszavonja, ill. módosítja a forgalmazási engedélyt. Ezért az engedélyezett növényvédő szerek köre egyre szűkül. Jelentősen érinti ez a csökkenés a kiskertekben használható II. és
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III. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szereket is. A szűkülő választék miatt különösen
nagy jelentősége van a vegyszerek váltogatásának, a „szerrotációnak”. Ezzel hozzájárulhatunk
a bevált készítmények hatásának megőrzéséhez.

A védekezés során a növény, a kártevő, az időjárási helyzet, a várható betakarítás
idejére való tekintettel az alábbi általános érvényű szakmai szempontokat javasolt
figyelembe venni amikor növényvédő szert vásárolunk:

A növényvédő szer hatóanyagok váltogatása
– lépések a rezisztencia ellen

A vegyszereknek ellenálló (rezisztens) kártevők és kórokozók kialakulásának megakadályozása érdekében célszerű eltérő hatásmódú vegyszer-csoportokba tartozó növényvédő szereket
választani és azokat váltakozva alkalmazni egy termesztési szezonon belül is.
Ez távlatokban gondolkozva egyben gazdaságos is, mert így a jelenleg forgalomban lévő termékek ill. hatóanyagok megőrzik hatékonyságukat és nem kell azokat újabb - rendszerint drágább - vegyszercsoportokkal helyettesíteni.
Ha a rovarok elleni védekezésben korábban évekig piretroid hatóanyagú terméket használt
(pl. WAKIZASI, vagy deltametrin hatóanyagú szer) akkor célszerű a szerrotáció szempontjából
eltérő hatásmechanizmusú terméket pl. MOSPILAN-t használni.

Permetlé keverés szabályai
A különböző növényvédő szerek keverhetőségével kapcsolatban elmondható, hogy a felhasználás előtt célszerű keverési próbát végezni. Ezt célszerű oly módon elvégezni, ahogyan az
majd a felhasználás során is történni fog.
A keverési próba és az üzemi keverés során is lehetőleg tartsuk be a következőket:
A tervezett kombináció minden összetevőjéből külön-külön készítsünk törzsoldatot, háromszoros mennyiségű víz felhasználásával. A por alakú szereket csomómentes péppé keverjük,
a pépeket kb. negyed óráig duzzadni hagyjuk, majd hígítás után a 2/3 részig vízzel feltöltött
tartályba öntjük. Utána adjuk – keverés közben – az elegyhez a folyékony szerek törzsoldatát,
végül a levéltrágyát. Általánosan javasolt keverési sorrend: por + folyadék + levéltárgya.
A hatásfokozó-, nedvesítőszereket (pl. Spur) legutoljára tegyük a permetlébe, pontosan betartva az előírt dózist. Túladagolás esetén ellenkező hatást érhetünk el: a permetlé lecsurog,
továbbá perzselést okozhat.
Általánosan elmondható, hogy az olajos szerek és a réz-tartalmú készítmények egymással –
néhány kivétellel – nem keverhetők, ezért ilyen esetben legalább néhány óra időközzel, külön
menetben kell elvégezni a kétféle kezelést!
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Termékeink egyéb növénykultúrákban való felhasználhatóságáról honlapunkon
www.sumiagro.hu tájékozódhat, ill. a termékcímkéken olvashat. Felhasználás előtt olvassa el
a termék cimkeszövegét és a használati utasítást, majd győződjön meg róla, hogy megértette.
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a
használati utasítás előírásait.
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Kicsiben, könnyebben és több növényben!
A növényvédő szer hatóanyagok visszavonása érzékenyen érinti a házikerti termelőket is. Szerencsére a növényvédő szer gyártók és a magyar növényvédelmi hatóság is felismerte ezt a
problémát és lehetőségeik figyelembevételével igyekeznek tenni annak érdekében, hogy ne
maradjanak a termelők hatékony növényvédő szerek nélkül, illetve azért, hogy a megmaradt
hatóanyagok felhasználhatósága több növényben is lehetséges legyen.

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Ð forgalmi kategória könnyítést
Ð hatósági kezdeményezésű felhasználási engedély kiterjesztést az úgynevezett kis kultúrákra. (Kis kultúrának azokat a növényeket nevezzük, amelyek termesztési felülete
ugyan kisebb, de nem elhanyagolható.)
Ð gyártói indíttatású növényi kultúrakör bővítésének engedélyezését

Forgalmi kategória könnyítés
Azon növényvédő szerek esetében, melyek humán és környezet toxikológiai tulajdonságai
lehetővé teszik, a növényvédelmi hatóság hozzájárul a forgalmazási kategória mérsékléshez,
enyhítéséhez. Amennyiben az adott növényvédő szer a fent említett tulajdonságoknak megfelel, akkor a 3000 m2 és annál kisebb területek egyszeri kezelésére vonatkozó mennyiséget
tartalmazó kis kiszerelésekre, régebbi nevén szabadforgalmú, mai nevén III-as forgalmi kategóriájú besorolást kaphat, ezáltal felhasználható a házikerti és kiskerti termelők által is.
A Sumi Agro Hungary Kft. igyekszik a kiskerti felhasználók igényeire is nagy figyelmet fordítani,
ezért több III. forgalmi kategóriájú, szabadforgalmú készítményt kínál a kertészkedők részére.
Ilyen termékeink a rovarölő MOSPILAN 20 SG, a rezes lemosó permetezésben tavasszal és
ősszel is nagy jelentőséggel bíró ASTRA Rézoxiklorid. Az ORTUS 5 SC atkaölőszer 5 ml-es
ampullában., valamint 50 és 200 ml-es kiszerelésben is beszerezhető. E kiskiszereléseknek
köszönhetően a szőlő, alma, körte, birs, naspolya, szilva, őszibarack, nektarin és zárt termesztőberendezésben termesztett paradicsom mellett, már a szamócában, málnában és szederben való felhasználását is lehetővé teszik az Ortus-nak a 100–2000 m2-es, vagy akár a kisebb
kertméretekben is.
A BORTRAC és a ZINTRAC a bór- és cinkhiány megelőzésére, vagy gyógyítására alkalmas
folyékony lombtrágya. A SERGOMIL L 60 egy különleges réztartalmú folyékony felszívódó
lombtrágya a növények rézhiány-tüneteinek enyhítésére, illetve a hiánytünetek kialakulásának megelőzésére.
Egyik legújabb termékünk a SHIGEKI, algakivonatból készült biostimulátor és növénykondicionáló. Általánosan segíti a növény fejlődését és növekedését. Javítja a termés mennyiségét és
minőségét. Segíti a növényt a különböző stresszek leküzdésében, pl. átültetés, hőstressz, vagy
fagy. Szintén a bio termékcsalásunk tagja a GREEN MIRACLE, vagyis a zöld csoda. A termék a
növény felületére kipermetezve csökkenti a párolgást, mérsékli a napégést. Ezáltal nagyobb
és jobb minőségű termés érhető el. Zöldség kultúrákban, valamint almában használható fel.
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Kis kultúra engedély kiterjesztés
A növényvédelmi hatóság, saját hatáskörben, saját
kezdeményezésre végez szermaradék vizsgálatokat és
engedély kiterjesztéseket olyan növénykultúrákban,
melyek termesztési felület vonatkozásában kisebbek,
de növényvédelmi szempontból nagyon is fontosak és
segítségre szorulnak. Ilyen kis növénykultúra pl. a dió,
melyben már engedéllyel használható a Sumi Agro
talán legnépszerűbb rovarölőszere a MOSPILAN 20
SG a levéltetvek, pajzstetvek és a dióburok-fúrólégy
ellen. Örvendetes tény, hogy a MOSPILAN 20 SG engedélyeztetési vizsgálatai folyamatban vannak ribiszkében, málnában és bodzában is, illetve már állandó
engedéllyel rendelkezik fűszernövényekben és dísznövényekben.
A gyártói engedély kiterjesztések közül ki kell emelni
a NISSORUN 10 WP atkaölőszer új engedélyét! E már
régóta III. forgalmazási kategóriában beszerezhető készítményt az engedély kiterjesztésének köszönhetően
már a tök, sütőtök, görögdinnye, sárgadinnye, paprika,
paradicsom, tojásgyümölcs, málna, szeder, ribiszke,
köszméte, josta, bodza, gyepűrózsa és dísznövények
atkák elleni védelmére is fel lehet használni.
Javasoljuk a kiskertes termelők és gazdálkodók részére, hogy az új és még több növényben
felhasználható III. kategóriás növényvédő szereinket keressék a gazdaboltokban. Próbálják ki
őket és használják bizalommal növényvédelmi problémáik megoldására.
Jáger Ferenc
Fejlesztési és Engedélyezési Igazgató
www. sumiagro.hu
SUMI AGRO növényvédő szer ajánlata gazdálkodó és kiskerti termelők, felhasználók részére

GOMBAÖLŐ SZEREK
ASTRA
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Réztartalmú gombaölő szer baktériumos és gombás fertőzések ellen.
Engedélyezett: peronoszpóra, monilia, rozsda, varasodás, levél- és vesszőbetegségek, tafrina, ágelhalás, gnomónia, tűzelhalás ellen.
Felhasználható: almatermésűek, csonthéjasok (őszibarack, kajszibarack, szilva,
meggy, cseresznye), bogyósok, héjasgyümölcsűek (dió, mandula, mogyoró), szőlő,
zöldségfélék, burgonya, dísznövények esetében.
Hatóanyagtartalom: 840 g/kg rézoxiklorid
Javasolt dózis: 2,0–4,0 kg/ha (20–40 g/10 liter víz, 100 m2 felületre)
Forgalmi kategória: III.
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CYFLAMID

Lisztharmatölő szer, egyedülálló hatással almában és szőlőben is.
Hosszú hatástartam, megelőző és gyógyító hatás. Felszívódó készítmény!
Engedélyezett: lisztharmat fertőzés megelőzésére és gyógyítására.
Felhasználható: almatermésű és szőlő ültetvényekben.
Hatóanyagtartalom: 50 g/l cyflufenamid
Javasolt dózis: 0,3–0,5 l/ha (5–10 ml/10 liter víz, 100 m2 felületre)
Forgalmi kategória: II. (zöldkönyves végzettséggel)

LIETO

Eltérő hatásmechanizmusú két hatóanyag kombinációja. Szisztémikus (cimoxanil)
és mélyhatású (zoxamid) hatóanyag, melyek egymás hatását kiegészítik. WDG formulációja miatt könnyű a felhasználhatósága.
Engedélyezett: burgonyavész és szőlő peronoszpóra ellen
Felhasználható: burgonyában burgonyavész ellen megelőzően, de legkésőbb az
első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni és a fertőzés erősségétől függően
7–10 napos időközökkel a kezelést (legfeljebb 3 alkalommal) megismételni. Borszőlőben peronoszpóra ellen megelőző kezelésre.
Hatóanyagtartalom: 330 g/kg cimoxanil + 330 g/kg zoxamid
Javasolt dózis: 0,45 kg/ha (4,5 g/10 liter víz, 100 m2 felületre)
Forgalmi kategória: II. (zöldkönyves végzettséggel.)

TOPSIN-M

Felszívódó gombaölő szer, igen széles hatásspektrummal, könnyen kezelhető mikrogranulátum formában.
Engedélyezett: lisztharmat, szürkepenész, varasodás, monilia, levélbetegségek,
szklerotinia elleni védekezésre.
Felhasználható: alma, körte, cseresznye, meggy, szilva, szőlő, paradicsom, tojásgyümölcs (hajtatott), zöldbab, erdészet és csemetekert és szántóföldi kultúrák kezelésére.
Hatóanyagtartalom: 70 % tiofanát-metil
Javasolt dózis: 0,5–1,2 kg/ha (5–12 g/10 liter víz, 100 m2 felületre)
Forgalmi kategória: II. (zöldkönyves végzettséggel )

70 WDG

ROVAR ÉS ATKAÖLŐ SZEREK
NISSORUN
10 WP

Atkaölőszer kiváló tojás, lárva és nymphaölő hatással. Takácsatka fajok ellen hatásos.
Hatástartama 60–70 nap. A ragadozó atkákat, rovarokat, méheket kíméli.
Engedélyezett: takácsatkák elleni védekezésre.
Felhasználható: almatermésűek, szőlő, szamóca, bab, uborka, sütőtök, görögdin�nye, sárgadinnye, tök, paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, málna, szeder, köszméte,
ribiszke, josta, fekete bodza, gyepűrósza, komló, dísznövények, díszfák-díszcserjék
védelmére.
Hatóanyagtartalom: 10 % hexythyazox
Javasolt dózis: 0,3–0,8 kg/ha ( 5 g/10 liter víz, 100 m2 felületre)
Forgalmi kategória: III.
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MOSPILAN
20 SG

Könnyen kezelhető granulátum (SG) formuláció. A növényekben felszívódó (szisztemikus) rovarölőszer, a rovarokra egyben kontakt – taglózó hatással, mely biztosítja
az azonnali hatékonyságot és egyben a rendkívül hosszú hatástartamot (16–20 nap).
Kiváló rezisztencia-törő, más típusú rovarölő szerekkel váltogatva, vagy tankkombinációban javasolt. Méhveszélyessége nem jelölésköteles, így virágzó állományban is
alkalmazható és engedélyezett. Tebukonazol gombaölő hatóanyaggal tankkeverékben, virágzó állományban csak méhkímélő technológiával, azaz naplemente előtt
egy órával, legkésőbb 23 óráig használható!
Engedélyezett: szívó- és rágókártevők ellen. Pl. pajzstetvek, levéltetvek, molykártevők, levélaknázó molyok, szilvadarazsak, cseresznyelégy, tripszek, üvegházi molytetű, körte levélbolha, cserebogár, kukoricabogár és más kártevők.
Felhasználható: a növények széles körében javasolt az alkalmazása. Almafélék
(alma, körte), csonthéjas gyümölcsűek (őszibarack, kajszibarack, szilva, cseresznye,
meggy), dió, szabadföldi és hajtatott zöldségfélék (uborka, cukkini, paprika, paradicsom, padlizsán, saláta, bimbóskel) dohány, kukorica, repce és egyéb mustárfélék
erdőültetvények és dísznövények esetében a rovarkártevők elleni kezelésre.
Hatóanyagtartalom: 20 % acetamiprid
Javasolt dózis: 0,125–0,4 kg/ha (4 g /10 liter víz, 100 m2 felületre)
Forgalmi kategória: III.

ORTUS
5 SC

Atkaölőszer takácsatkák, levélatkák és szőlőlevélatkák ellen. A szerrezisztencia elkerülése érdekében egy vegetációs időszakban egyszeri kezelés javasolt. 3000 m2
alatti területen kiskerti felhasználásban évi egyszeri alkalommal használható. Rendkívül hosszú hatástartammal (50–60 nap) rendelkezik, ugyanakkor rövid élelmezésegészségügyi várakozási ideje van (4–14 nap). Parazitakímélő technológiába illeszthető. Kontakt hatású vegyszer ezért a jobb biológiai hatás érdekében viszonylag
nagy lémennyiséggel javasolt a kijuttatása.
Engedélyezett: takácsatka, levélatka, szőlő-levélatka elleni védekezésre.
Felhasználható: almatermésűek, őszibarack, szilva és szőlő, paradicsom, szamóca,
málna, szeder kezelésekor. Kiskertben évi egy alkalommal alkalmazható.
Hatóanyagtartalom: 50 g/l fenpiroximát
Javasolt dózis: 0,7–1,0 l/ha (10 ml/10 liter víz, 100 m2 felületre)
Forgalmi kategória: II. (zöldkönyves végzettséggel),				
		
III. 300 ml és kisebb kiszerelésben

WAKIZASI

Széles hatásspektrummal rendelkező kontakt piretroid. Számos növényven engedélyezett az alkalmazása, évi egyszeri kezeléssel. Méhekre veszélyes, virágzó növények
esetén csak méhkímélő technológiával.
Engedélyezett: levéltetvek, molykártevők, aknázómolyok, sodrómolyok ellen.
Felhasználható: almatermésűek, csonthéjasok, szőlő, burgonya mellet számos kisüzemi növény kezelésére is.
Hatóanyagtartalom: 50 g/kg lambda-cihalotrin
Javasolt dózis: 0,15–0,3 kg/ha (2–3 g/10 liter víz, 100 m2 felületre)
Forgalmi kategória: II. (zöldkönyves végzettséggel)
A Wakizasi rovarölő permetezőszer azonos a 02.5/966/2/2010. MgSzHK számon engedélyezett Kaiso EG rovarölő permetezőszerrel.

10

www.sumiagro.hu

+36 1 214 6441

1016 Budapest, Zsolt u. 4.

GYOMIRTÓ SZEREK
KABUKI

TRUSTEE

Engedélyezett: oldalhajtás és tőhajtás leperzselés, lombtalanítás.
Felhasználható: szőlő (bor, csemege), alma (4 évesnél idősebb), burgonya.
Hatóanyagtartalom: 26,5 g/l piraflufen-etil
Javasolt dózis szőlőben: 0,2 %-os, almában: 0,8 l/ha (80 ml/10 l víz) koncentrációban,
burgonya esetében osztott kezelés formájában: 1. kezelés: 0,8 l/ha 2. kezelés: 0,8 l/ha.
Javasolt adalékanyag: alma és szőlő kultúrában fehérolaj, vagy Spur, burgonyában
repceolaj, vagy paraffinolaj vagy SPUR.
Forgalmi kategória: II.
Engedélyezett: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények valamint évelő egy- és
kétszikű gyomnövények ellen.
Felhasználható: 3 évnél idősebb szőlő, almatermésű, csonthéjas, héjas gyümölcsű
ültetvényekben, mezőgazdaságilag nem művelt területek, vízzel nem borított csatornák, árokpartok, házikertekben az utak gyomtalanítására, temetők, erdészet (erdőtelepítés előtt), erdészet (két évesnél idősebb luc, erdei, duglász fenyő), erdészeti
fakitermelésnél sarjhajtások ellen.
Hatóanyagtartalom: 490 g/l glifozát
Javasolt dózis: 1,5–4,5 l/ha az okirat szerint (15–45 ml/10 l víz/100 m2)
Forgalmi kategória: III.

SEIPRO család
GREEN
MIRACLE

Növénykondicionáló készítmény párolgás és napégés csökkentő.
Felhasználható: Zöldség kultúrákban a növények kondíciójának javítására, a vegetációs időszakban 3 alkalommal. Alma kondíciójának javítására, a gyümölcs napégésének mérséklésére, a vegetációs időszakban legfeljebb 7 alkalommal, Az egyes
kijuttatások között legalább 7–10 nap teljen el!
Hatóanyagtartalom: zsíralkoholok
Javasolt dózis: 0,3 %-os töménységben
Forgalmi kategória: III.

SERGOMIL

Réztartalmú folyékony felszívódó lombtrágya. Szisztémikus réz.
A növények rézhiány-tüneteinek enyhítésére, a hiánytünetek kialakulásának megelőzésére alkalmazható. A gombafertőzés fellépését erősen gátolja a növény ellenálló képességének fokozásával.
BIOSTIMULÁTOR: Fokozza a növény önálló védekezési mechanizmusát a külső hatásokkal szemben a biokémiai folyamatok stimulálásával.
KONDICIONÁLÓ: Elősegíti a polifenolok és a fitoalexinek képződését, melyek a növényi védekező mechanizmus elsődleges anyagai.
Felhasználható: Szántóföldi és kertészeti kultúrákban gyümölcs és zöldség kultúrákban, szőlő ültetvényekben.
Hatóanyagtartalom: 5,5 % (w/w) réz vízoldható formában
Javasolt dózis: 1,5–3,0 l/ha (legfeljebb 30 ml /10 liter víz, 100 m2 felületre)
Forgalmi kategória: EK regisztrált műtrágya
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SHIGEKI

Magas és kiváló minőségű hatóanyagtartalmú Ascophyllum nodosum algakivonat.
Segíti az általános fejlődést és növekedést, javítja a termés mennyiségét és minőségét. Javasolt felhasználni a növényeket érő stressz hatásának csökkentésére, illetve
a stresszt követően a regenerálódás segítésére.
Biostimulátor, növénykondícionáló
Felhasználható: Szőlő és gyümölcskultúrában a főbb fenológiai állapotokban:
virágzás előtt, virágzás végén, gyümölcsnövekedés időszakában ill. stresszhelyzet
esetén.
Hatóanyagtartalom: Makro- és mikroelemekkel dúsított 15% Asophyllum
nodosum algakivonat.
Javasolt dózis: 20–30 ml/10 liter víz
Forgalmi kategória: biostimulátor

NÖVEKEDÉS SZABÁLYOZÓK
FLORGIB
TABLET

Növekedésszabályozó permetező szer.
Vízben oldható tabletta (10 db tabletta/tubus).
Engedélyezett: szőlő, körte, rebarbara és dísznövény kezelésére.
Felhasználható: Csökkenti a szőlő fürttömörségét, ennek következtében mérséklődik a fürtbotritisz és a savanyú rothadás. Javítja a körte kötődését és stimulálja a gyümölcs fejlődését. Dísznövényeknél koraibb és fokozottabb virágzást tesz lehetővé.
Hatóanyagtartalom: 204 g/kg gibberellinsav (18,7 m/m %)
Javasolt dózis: körte 1,2 tabletta/100 liter víz, szőlő 1,6–3,2 tabletta/100 liter víz, rebarbara 10 tabletta/100 liter víz, dísznövény 6–16 tabletta/100 liter víz.
Forgalmi kategória: III.

SPECIÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK
SPUR

12

Felületaktív nedvesítőszer (tapadásfokozó) bármely típusú növényvédő szer hatékonyságának fokozására.
Engedélyezett: felszívódó- és kontakt gombaölő- és rovarölő permetező szerek tapadó- és terülő képességének fokozására 0,05–0,1 % töménységben (5–10 ml SPUR
/10 liter permetlé), vagy gyomirtószerek hatékonyságának növelésére.
Felhasználható: gomba és rovarölőszerek mellé az adalékolt szer engedélyokiratában előírt dózissal kijuttatva.
Szőlő, gyümölcs kultúrákban a posztemergens gyomirtó szerek engedélyezett dózisához 0,05–0,1 % töménységben kell alkalmazni.
Forgalmi kategória: II. (zöldkönyves végzettséggel)
III. 250 ml alatti kiszerelésben
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ALMA

SUMI AGRO növényvédelmi-technológia ajánlata gazdálkodó és kiskerti termelők részére

Tűzelhalás (Erwinia amylovora)

Baktérium fertőzés következtében fellépő ág és törzs elhalás.
Esős, párás, fülledt időben lép fel a fertőzés. Sérüléseken, sebeken és légcserenyílásokon át hatol be a kórokozó. Érdemes
megelőző védekezést alkalmazni viharok, jégeső után. Nagy
jelentősége van az agrotechnikai védekezésnek. A jellegzetes
tünetek megjelenésekor erős metszés, visszavágás mellett a
kémiai védekezés is jelentős. Tavaszi réztartalmú , lemosó permetezés is segítséget nyújthat.
Javasolt szer: ASTRA, SERGOMIL-L 60

Baktériumos és gombás eredetű ágelhalás
(Nectria, Phomopsis, Monilia)

Inkább a csapadékosabb helyeken és évjáratokban okoz gondot. A fás részeken (törzs, ágak) besüppedő foltok jelentkeznek, melyek a szélen kirepedeznek. A rákos sebek egyre nagyobbak lesznek, végül a fa elhal. Védekezés megelőzésként
tavaszi lemosó permetezéssel a zöldbimbós állapot végéig,
valamint zárópermetezésre őszi lemosó permetezéssel a termés betakarítása után réztartartalmú szerrel.
Javasolt szer: ASTRA, SERGOMIL-L 60

Varasodás, monilia, egyéb gombás betegségek

Varasodás esetén a tünetek főleg a leveleken jelentkeznek
8–10 mm átmérőjű halványzöld, majd bebarnuló kidomborodó foltok formájában.
A virágok is fertőződnek,
a tünetek a gyümölcsön is jelentkeznek foltosodás, parásodás, repedezettség formájában. A gyümölcs piacossága romlik. Gyümölcs-monilia és a varasodás esetén is a növényi maradványok eltávolítása és elégetése alapvető. A tavaszi rezes
lemosó permetezés is fontos. Kora tavasztól megelőző permetezés formájában előbb kontakt blokk, majd felszívódó szerrel
való védekezés adhat megoldást.
A védekezéseket rügyfakadástól zöldbimbós állapot végéig
2–3 alkalommal célszerű elvégezni, 7–10 napos gyakorisággal, nagy lémennyiséggel. Esős időben 5–6 naponként, száraz
időben elegendő 8–10 napos fordulóval védekezni. A termés
viaszosodását követően zárópermetezés javasolt. Őszi rezes lemosó permetezés a termés betakarítása után szintén javallott.
Javasolt szer: ASTA, TOPSIN-M 70 WDG
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Lisztharmat - ágon, virágon, gyümölcsön

Már tél végén kora tavasszal is észlelhető, mivel a rügypikkelyek nem záródnak teljesen, a hajtások végén fehér bevonat
látható. Ezekből a rügyekből apró fodros szélű, törékeny levelek hajtanak, melyek szintén fehéren bevontak. A virágok
törékeny szirmúak, a gyümölcs hálózatosan parás lehet. Az almafajták nem egyformán érzékenyek. A fertőzött fák csökkent
növekedésűek, és kevesebb termést hoznak. Védekezés ellenálló fajták telepítésével. A fertőzés április végétől június közepéig tarthat, ekkor érdemes megelőző permetezést végezni, a
szirombimbós állapottól az intenzív hajtásnövekedésig.
Javasolt szer: CYFLAMID, TOPSIN-M 70 WDG,
KÉN TARTALMÚ KÉSZÍTMÉNYEK.

Levéltetű (zöld, piros és szürke)

A levelek besodródottak, pirosodók. A fertőzés tavasszal, nyirkos időben indul és a levéltetvek tömeges elszaporodásakor
nagy károkat is okozhat, a levelek lehullanak. Védekezés megelőzéssel a tavaszi olajos lemosó permetezéskor. Májustól a
kolóniák megjelenésekor nagy lémennyiségű vizzel kijuttatott
rovarölőszerekkel.
Javasolt szer: MOSPILAN 20 SG, WAKIZASI

Almamoly, levélaknázómolyok, sodrómolyok

Az áttelelő hernyók a rügyeket odvasítják, majd a szövedékükkel összesodort hajtásvégeken vagy az egyes levelek sodrataiban rágnak. A fiatal hernyók szövedékcső védelmében az
érközökben hámozgatnak, a leveleket rágják, illetve a gyümölcshöz szőtt levél védelme alatt a gyümölcs felületén nagy
foltot rágnak. Esetleg a kocsány vagy csésze felől mélyebbre is
behatolnak a gyümölcshúsba. A termés deformálódik, kukacos, értéktelen. Az olajos lemosó permetezés alapvető jelentőségű. Sziromhullás után, majd 10–12 nap múlva megismételve
javasolt védekezni. Érdemes feromon csapdás megfigyeléssel
követni a kártevő megjelenését és ehhez időzíteni a kezelést.
Javasolt szer: MOSPILAN 20 SG, WAKIZASI

Takácsatkák

Kora tavasszal a kihajtás kezdetén az „egérfül” stádiumban lévő
leveleken szívogatnak az atkák. Rövidebb hajtások, csökkent
levélfelület, apró levél képződik, mely nagyon erős terméscsökkenést okozhat. A rügy differenciálódás és beérés gyenge
lesz, mely a következő évi termést is befolyásolja. A kihajtás
előtti olajos lemosó permetezés alapvető jelentőségű. Vegetációs időben a kezdeti tünetek megjelenésekor szükséges
védekezni atkaölő készítménnyel.
Javasolt szer: NISSORUN 10 WP, ORTUS 5 SC
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CSONTHÉJASOK

Őszibarack, kajszibarack, cseresznye, meggy, szilva

Baktériumos és gombás eredetű ágelhalás,
gutaütés (Pseudomonas, Leucostoma/Citospora,
baktériumok és plazmozisok)

A fákon rákos sebek képződnek, az ágak barnulnak és elhalnak,
a fák hirtelen kipusztulnak. Télen, vagy nyirkos hideg időben a
sebeken át fertõznek azok a kórokozók, amelyek a csonthéjasok gutaütéses pusztulásáért felelõsek. Védekezés megelőzésként tavaszi rezes lemosó permetezés. Késői metszés javasolt,
utána lemosásszerű permetezés réztartalmú szerrel. Érdemes
nyáron, vagy ősszel metszeni. A termés betakarítása után őszi
rezes lemosó permetezés javasolt.
Javasolt szer: ASTRA, TOPSIN-M 70 WDG,
SERGOMIL-L 60

Monilia fajok fertőzése (virágon és gyümölcsön)

Csonthéjasok esetében a legveszélyesebb a virágzaton megtelepedő monilia fertőzés. A szirmok barnulnak, majd az
egész virágzat megbarnul és leszárad. A fertőzés a hajtásokat,
ágakat is megtámadja. Gyümölcs fertőzés esetén a növényi
maradványok, a hullott gyümölcs eltávolítása és elégetése
alapvető fontosságú. A tavaszi és őszi rezes lemosó permetezés fontos. Kora tavasztól megelőző permetezés formájában
előbb kontakt blokk, majd háromszori permetezés felszívódó
készítménnyel:
1. virágzás kezdetén » 2. teljes virágzásban » 3. virágzás végén.
Rügyfakadástól zöldbimbós állapot végéig 2–3 alkalommal célszerű permetezni, 7–10 napos gyakorisággal, nagy lémennyiséggel. Esős időben 5–6 naponkénti fordulóval javasolt kezelni.
Őszi lemosó permetezés a termés betakarítása után javallott.
Javasolt szer: ASTRA, TOPSIN-M 70 WDG

Tafrinás levélfodrosodás

Az őszibarack jellegzetes betegsége. Hűvős-esős tavaszokon
jelentős fertőzés indulhat be. A hajtáscsúcson lévő levelek
lemeze megvastagszik, hólyagosodik, kitüremkedik, színes
sárgás, pirosas lesz. A hajtásokon is megvastagodások jelentkeznek, a gyümölcs felülete is dudoros lesz. Mivel a hajtás repedéseiben telel a gomba a tavaszi és az őszi lemosó permetezés
nagy jelentőségű. A fertőzött ágak levágása és elégetése fontos. Permetezni javasolt kihajtáskor kontakt szerrel kisleveles
állapotban, majd virágzás előtt és végén és terméskötődéskor.
Javasolt szer: ASTRA, SERGOMIL-L 60
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Levélfoltosságok, levélbetegségek

Jellemzően hűvös, párás időben fertőznek. A képződő kis
leveleken apró vörös szegélyű világos foltok jelennek meg.
Legtöbbször a lyuk közepe kiesik, a levél lyukacsos lesz. A hajtások is fertőződhetnek, mézgásodnak, a rügyek elpusztulnak.
A gyümölcsön is megjelenhet a foltosodás. A gomba a kéreg
repedéseiben telel át.
A tavaszi lemosó permetezés, a lehullott levél, a metszéskori nyesedék eltávolítása alapvető jelentőségű. Permetezni a
rügypattanás után 1–2 alkalommal javasolt és az őszi, szüret
utáni lemosó permetezés is fontos.
Javasolt szer: ASTRA, TOPSIN-M 70 WDG, SERGOMIL-L 60

Meggy keserűrothadása, antraknózis

A meggy és cseresznye egyik legfontosabb gombabetegsége,
mely a termés elpusztításával óriási károkat okozhat. A védekezés ültetvényeink fáinak kezelésével alapvetően két fő időszakra
osztható.
Az első beavatkozási szakasz a sziromhullást követően úgynevezett. megelőző blokként indul, és 2–3 alkalommal a kontakt +
felszívódó (lehetőleg tebukonazolos) kezelést tesz szükségessé.
A második beavatkozási szakasz a potenciális veszélyt jelentő
éréskori állapotnál szükséges, ha az időjárás hűvös (12–20 °C)
nedves és csapadékos, ill. a nedvességborítottság időtartama
eléri a 7–9 órát.
Javasolt szer: SERGOMIL-L 60

Lisztharmat - ágon, virágon, gyümölcsön

A fertőzés a rügyekben áttelelő képletekkel indul. A fiatal leveleken halvány, szabálytalan foltok alakulnak ki, a fonákon fehér
bevonattal. A levelek hullámosak, kanalasok lesznek, de nem
színeződnek el. A hajtáson is fehér bevonat látható. A hajtás
görbült, csökevényes lesz.
A gyümölcsön is kerek szürkésfehér foltok keletkeznek, melyek később beparásodnak. A fertőzés csak kora tavasszal
meleg, párás időben veszélyes. Tavaszi lemosó permetezés,
metszéskor a deformálódott hajtások eltávolítása javasolt.
Megelőző permetezés kisleveles állapottól 1–2 alkalommal a
dió nagyságú kisgyümölcs méretig. Szüret utáni permetezés
is javasolt.
Javasolt szer: TOPSIN-M 70 WDG, BIOZUFRE
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Levéltetű

A rügyek körül, ágrepedésekben telelnek. Szívogatásuk következtében a levelek sárgulnak, kanalasodnak, a hajtásnövekedés lelassul, súlyos esetben a növekedésben meg is áll. Vírusvektor, így a fák leromlásában is szerepet játszik. A levéltetvek
által kiválasztott mézharmaton korompenész telepszik meg,
csökkentve az asszimiláló felületet, rontva a termés piacosságát. Védekezés megelőzéssel tavaszi olajos lemosó permetezéssel. A kolóniák megjelenésekor nagy lémennyiségű vízzel
kijuttatott rovarölőszerekkel.
Javasolt szer: MOSPILAN 20 SG, WAKIZASI

Molykártevők

A fertőzött fák kérgében vagy a talajban telelnek át. Kora tavasszal a hajtáscsúcsot és a kis leveleket rágja, szövögeti. Majd
bebábozódik és júniustól jelenik meg újra, amikor már a termésbe rág be. Tavaszi kéreg tisztítás, lemosó permetezés és
metszéskor a fertőzött hajtások eltávolítása és elégetése segíthet a megelőzésben. Védekezés feromoncsapdás megfigyelés
alapján a tömeges rajzás kezdetén kezelve.
Javasolt szer: MOSPILAN 20 SG, WAKIZASI

Cseresznyelégy

A gyümölcs jellegzetes kártevője. A tavaszi felmelegedéskor
április közepétől várható a kis legyek rajzása. Főleg a fák déli
oldalán jelennek meg. A terméshéj alá petéznek. Védekezés a
rajzáscsúcs megfigyelésével, ragacsos sárgalap, feromon csapdázás információi alapján.
Javasolt szer: MOSPILAN 20 SG, WAKIZASI

Szilvadarázs

A fiatal gyümölcsöket veszélyezteti a szilvadarázs, mely virágzáskor a csészelevél tövébe helyezi a petéit. A kikelő lárvák
berágnak a gyümölcs magjába és kiodvasítják. A gyümölcsök
lehullanak. Meleg száraz években nagyobb a fertőzés.

Javasolt szer: MOSPILAN 20 SG
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Cserebogarak

A cserebogarak elleni védekezést az első imágók megjelenése
utánra célszerű időzíteni. Figyelni kell a kártevő megjelenésére, mert rágásukkal nagy kárt tudnak okozni.

Javasolt szer: MOSPILAN 20 SG

Takácsatkák

Kora tavasszal a kihajtás kezdetén lévő leveleken szivogatnak
az atkák. Rövidebb hajtások, csökkent levélfelület, apró levél
képződik, mely nagyon erős terméscsökkenést okozhat. A
termőrügyek képződése és beérése gyenge lesz, mely a következő évi termést is befolyásolja. A kihajtás előtti olajos lemosó permetezés alapvető jelentőségű. Vegetációs időben a
kezdeti tünetek megjelenésekor szükséges védekezni atkaölő
készítménnyel.
Javasolt szer: ORTUS 5 SC

Szilva-levélbolha

Kajszibarackban a szilva-levélbolha a kártevő egyedszámának figyelembevételével védekezzünk.
Javasolt szer: MOSPILAN 20 SG

Pajzstetvek és dióburok-fúrólégy

A védekezés a pajzstetvek ellen lárvarajzás és a hímek rajzása
idején javasolt. A dióburok-fúrólégy ellen sárgalapos rajzásmegfigyelésre alapozva rajzáskor kezeljünk.
Javasolt szer: MOSPILAN 20 SG
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SZŐLŐ
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Peronoszpóra

A szőlő egyik legjelentősebb betegsége. Már a fiatal leveleket is fertőzi. A levelek színén sárgás színű foltok jelennek
meg, melyek áttetsző „olajfolt” jellegűek. A levél fonákán
fehér gombatelep látható. Idősebb leveleken a foltok erek
által határoltak. A fertőzött foltok, vagy az egész levél elszárad, lehullik. A gomba a fürtöt is fertőzi. A bogyók barnulnak,
töppednek, élvezeti értékük csökken. A fertőzés főleg párás
időben robban be és pár nap alatt elterjed az ültetvényben.
Megelőző permetezést a hajtás 4–6 leveles állapotában kontakt szerrel kezdve és a kritikus virágzás és fürtzáródás közti
időszakban felszívódó szerrel javasolt folytatni. Fertőzésveszélyes időben 4–6 naponta ismételni a kezeléseket.
Javasolt szer: ASTRA, LIETO, SERGOMIL-L 60

Lisztharmat

Jelentős kórokozó. A fertőzés mértéke erősen függ a fajta érzékenységétől. A levelek felületén megfigyelhető a fehéres,
penész szerű bevonat, mely letörölhető. A hajtáson pókhálószerű bevonat látható. A fürtön is megjelennek a tünetek,
már a virágzás kezdetétől. A bogyó héja megkeményedik és a
növekvő bogyó felreped, a magok kilógnak -„sérves”. Nedves
időben a bogyók elrothadnak. A fertőzés beindulása inkább
meleg, párás időben kezdődik. Megelőzésként az ültetvényt
tartsuk gyommentesen, zöldválogatással szellőssé tehetjük.
A permetezések megelőzően 4–6 leveles hajtáshossznál, és
az első tünetek megjelenésétől kezdhetők, kontakt majd
szisztemikus szerrel folytatva.
Javasolt szer: CYFLAMID, TOPSIN-M 70 WDG, BIOZUFRE

Szürkepenészes fertőzés (botritisz)

Elsősorban fürtbetegség. Korai fertőzéskor a hajtásokon,
leveleken szabálytalan, barna közepű foltok jelennek meg.
A fürtön már a virágzástól megjelenhet. A fürtkocsányon
csíkszerű, terjedő barnulás alakul ki. Ekkor a virágzat akár teljesen elhalhat. Nedves időjárásban a bogyók puhulnak, rothadnak, a felületen szürkés penészgyep alakul ki. Zöldrothadás. A fertőzés a vesszőkön áttelelt gombaképletekből indul.
Érdemes a nyesedéket eltávolitani az ültetvényből és elégetni. A gyommentesen tartás fontos. Általában sebeken, sérüléseken keresztül fertőz. Így a molykártevők elleni védekezés
fontos. Megelőzően, különösen párás időben védekezzünk.
Javasolt szer: TOPSIN-M 70 WDG
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Szőlő-levélatka, takácsatka

A szőlő egyik legfontosabb kártevője. Mivel a rügyekben, kéregrepedésekben telel át, így a kihajtáskor azonnal károsított,
gyengén fejlődő hajtások jelennek meg. Jellegzetes a megvastogodott rövid izközű hajtás. A levelek ráncosak, hólyagosak,
zsugorodottak, kanalas formájúak. Az atkaszívogatás miatt a
levelek kivilágosodnak.
A kártevő több nemzedékes, így egész tenyészidőszakban
fertőzhet. A száraz időjárás, a hosszan elhúzódó meleg ősz
kedvez a kártevő fejlődésének. A lisztharmat elleni kénes
gombaölő szeres védekezések mellékhatásaként az atkákat is
gyéríthetjük.
Javasolt szer: ORTUS 5 SC, NISSORUN 10 WP

Molykártevők

Számos molykártevő fordul elő szőlőültetvényeinkben (szőlőilonca, tarka szőlőmoly, nyerges szőlőmoly). Egy és többnemzedékes kártevők, így a károsítás bármikor felléphet. A fiatal
hajtásokon már megjelenhetnek, rágnak, szövedéket képeznek, csökkentik a levélfelületet. A virágzatot, a fürtöket és a
bogyókat is károsítják. A termés csökken, minősége romlik.
A rajzást feromon csapdával érdemes figyelni. A védekezést a
megjelenésükkor azonnal érdemes megkezdeni és egyhetes
fordulóval ismételni.
Javasolt szer: WAKIZASI

Gyomirtás és sarjhatások eltávolitása

Az ültetvények gyommentesen tartása megkönnyíti a szőlő
tápanyag felvételét. Ugyanakkor a mezeipockok és egér kártevők számára is csökkenti az elrejtőzés lehetőségét, a megtelepedés veszélyét.
A sarjhajtások elszívják a tápanyagot a fürtképződés elől. Sarjhajtás eltávolítására speciális gyomirtószerrel kezelhetünk.
Javasolt szer: Gyomirtásra: TRUSTEE HI-AKTIV (3 évesnél
idősebb ültetvényben).
Sarjhajtások kezelésére: KABUKI

A javasolt gyomirtás és sarjhajtás eltávolítása az ALMA és a CSONTHÉJAS ültetvényekben is
alkalmazható, az említett gyomirtó szerek engedélyokiratainak előírásai szerint.
Információ: www.sumiagro.hu
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Fitoftórás betegség (paradicsomvész)

Levélszéltől kiinduló sárguló, majd barnuló, elszáradó foltok.
Az egész lombozat elbarnul és leszárad. Rendkívül gyorsan
terjed, az egész növény pusztulásával jár.
A termés foltos, rothad, gombagyep kiverődés jelenik meg.
Nyár elejétől indul a fertőzés. A csapadékos, kissé hűvösebb
időjárás kedvez a fertőzésnek. A sorok záródása során a megelőző védekezés a célravezető. A tünetek megjelenésekor permetezni kell, 7–14 napos fordulóval, nagy lémennyiséggel, jó
fedéssel. Kontakt vagy felszívódó szerek és ezek váltakozása a
gyakorlatban előnyös.
Javasolt szer: ASTRA, SERGOMIL-L 60

Baktériumos hervadás (Corynebacterium)

Szántóföldön és hajtatásban az egyik legveszélyesebb baktériumos betegség. Hervadásos tünetek a növényeken előszőr
féloldalasan jelentkeznek, majd gyorsan elhatalmasodnak. A
termésen jelentkezik az un. „madárszem” tünet, mely mind a
zöld mind az érő paradicsomon tipikus szimptóma.
Tipikus járványtani kép a hajtatásban, amikor egész sorok ,
félsorok kezdenek hervadni a zöldmunkával történő átvitel
miatt.
Javasolt szer: ASTRA, SERGOMIL-L 60

Xanthomonasos levélfoltosság

Baktériumos betegség, kizárólag szabadföldön. Szabálytalan
alakú, apró vizenyős baktérium nyálkával fedett foltok a jellegzetes tünetei. Levélen, száron és a termésen is előfordulhat. A
párás meleg idő elősegíti a fertőzést. Vihar, jégeső, rovarszúrások, rágások szintén elősegítik terjedését. Javasolt a megelőző
védekezés.
Javasolt szer: ASTRA, SERGOMIL-L 60
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Lisztharmat

Elsősorban az idősebb levelek felületén, néha a fonákon megfigyelhető fehéres, penészszerű bevonat. A termésen, száron
ritkán fordul elő. A szél és az eső terjesztheti, de fertőzési forrás elsősorban az elhalt növényi részek. Ezeket célszerű eltakarítani, elégetni. Elsősorban szabadföldön, de hajtatásban is
okozhat komoly terméskiesést. Nyár közepétől hűvösebb, szárazabb időjárásban kell számítani a fertőzésre. Permetezzünk
az első tünetek megjelenésétől 2–3 alkalommal.
Javasolt szer: TOPSIN M 70 WDG, BIOZUFRE

Szürkepenészes fertőzés (botritisz)

A laza leveleken vizenyős foltosodás tünetei mutatkoznak. A
termésen a csúcs körül jelentkezik először. Inkább hajtatásban
fordul elő. A termés rothad, tetején szürkés penészbevonat
látható. De előfordul száraz tünet is, gyűrűs foltosodás formájában. A fertőzés alacsonyabb hőmérsékleten, de magas páratartalomnál következik be. A védekezést elsősorban megelőzően, az elhalt növényi részek eltávolításával és permetezéssel
oldjuk meg.
Javasolt szer: ASTRA, TOPSIN M 70 WDG

Alternáriás levélfoltosság

A levélen apró kerek sárgaközepű foltok figyelhetők meg. Azok
később elszáradnak, közepük kiesik. Hasonló tünetekkel a száron is előfordul. A bogyókon barna, besüppedő foltok mutatkoznak, a bogyó rothad. A fertőzés az előző évi növényi maradványok megsemmisítésével megelőzhető. A permetezést a
tünetek megjelenésekor 1–2 alkalommal indokolt elvégezni.
Javasolt szer: SERGOMIL-L 60 kondicionáló szer növeli a
növény ellenálló képességét is.

Szeptóriás foltosodás

A paradicsom levelén egészen apró kivilágosodó közepű foltok jelennek meg. A száron és a levélnyélen is előfordul. A levélzet leszárad, amely termésveszteséghez vezet. Többnyire a
vegetáció elején fertőz. Ezért már palántakorban indokolt egy
permetezés. A növényeket érdemes „kontakt blokk” kezelésben részesíteni, majd áttérni a felszívódó szerekre.
Javasolt szer: SERGOMIL-L 60 kondicionáló szer növeli a
növény ellenálló képességét is.
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Takácsatkák

Szinte minden növényen károsíthat, az egész tenyészidőszakban gondot okoz, különösen száraz, meleg időben. A levél
felszínén a szívogatás következtében apró kivilágosodó foltok
jelennek meg. Az atka a levélfonákon él, szemmel alig látható.
Az általa készített finom pókhálószerű szövedék, főleg a levél
és a levélnyél találkozásánál jellegzetes tünete az atkafertőzésnek. Leginkább az idős leveleken jelenik meg. A speciális
atkaölő szerek rendkívül hosszú (50–60 napos) védelmet biztosítanak.
Javasolt szer: NISSORUN 10 WP

Gyapottok bagolylepke

A lárva károsít. Befúrja magát a termésbe, kirágja azt, lyukakat fúr és elősegíti a másodlagos kórokozók megtelepedését,
amely különösen a szürkepenészes rothadásnak ad teret. A
kártevő polifág, előfordul számos más növényen is. Száraz,
meleg időben károsít. Nehéz észlelni, mivel csak pár napig tartózkodik védelem nélkül, azonnal befúr a termésbe. Feromon
csapdával előre jelezhető a lepke megjelenése.
Javasolt szer: MOSPILAN 20 SG, WAKIZASI

Üvegházi molytetű (liszteske)

Elsősorban hajtatásban okoz nagy kárt, de a szabadföldi növényeken is megtalálható. A lárva a levélfonákon szívogat, így
gátolva a fotoszintézist. A levél elhalványul, majd leszárad. A
termés mennyisége jelentősen csökkenhet. A lárvák által kiválasztott mézharmat ragacsos, ezen korompenész telepszik
meg, gátolva a növény fejlődését, rontva a termés minőségét.
Javasolt szer: MOSPILAN 20 SG (hajtatásban), WAKIZASI

UBORKA

SUMI AGRO növényvédelmi-technológia ajánlata gazdálkodó és kiskerti termelők részére

Baktériumos szögletes levélfoltosság

Szabálytalan szegélyű foltosodás a levélen és a száron. Halványszínű, vizenyős foltok, melyek később kivilágosodnak,
bebarnulnak, végül elhaló foltokká válnak. A baktérium miatt
a felületük nyálkás. A termésen besüppedő foltok találhatók,
különösen a talajhoz közeli és a talajjal érintkező felületeken.
A termés elrothad. A párás, fülledt időjárás kedvez a baktérium
terjedésének. Hajtatásban különösen érdemes figyelni rá. Megelőző védekezés javasolt, 7–10 napos permetezési fordulóval.
Javasolt szer: ASTRA, SERGOMIL-L 60
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Peronoszpóra

A levél színén 3–5 mm nagyságú, sárgászöld, szögletes olajfoltok képződnek, amelyek később összeolvadnak. A levélfonákon barnás penész található. Később a foltok elhalnak,
töredezik a levéllemez, majd a levél elpusztul. A levélnyél és
a szárrészek egészségesek maradnak. A tünetek könnyen ös�szetéveszthetők a baktériumos fertőzéssel. A fertőzés időjárási
körülményei is hasonlatosak, párás, fülledt levegő, de hűvösben is terjedhet. Fertőzési forrás az elhalt növényi részek, ezért
ezek eltakarítására külön gondot kell fordítani. Védekezés a
tünetek megjelenésekor, 7–14 napos fordulóval.
Javasolt szer: ASTRA, SERGOMIL-L 60

Lisztharmat

Elsősorban az idősebb levelek felületén, néha a fonákon megfigyelhető fehéres, penészszerű bevonat. Gyakran apró fekete
gombatermőtestek is láthatók a bevonat felületén. Termésen,
száron ritkán fordul elő. A szél és az eső terjesztheti, de fertőzési forrás az elhalt növényi rész is. Ezeket össze kell gyűjteni
a földről és elégetni. Elsősorban szabadföldön, de akár hajtatásban is gondot okozhat. Hűvösebb, szárazabb időjárásban
kell számítani a fertőzésre, főként nyár közepétől. Permetezést
az első tünetek megjelenésétől 2–3 alkalommal kell elvégezni.
Javasolt szer: BIOZUFRE, Kén tartalmú szerek és az engedélyezett lisztharmatölő készítmények.

Kolletotrichumos (fenésedéses) betegség

A tünetek először a palántán és a csírázó növényen jelenhetnek meg. A szártő befűződik, megbarnul, később a növény
kidől. A levélen, száron is jelentkezik a fertőzés nagyobb felületű besüppedő foltokkal. Leginkább a termésen találkozunk
vele. Jellemzően nagy, szegély nélküli elnyúló foltok, melyek
később bemélyednek. Sokszor rózsaszínű gomba-gyep képződik a felületen. A fertőzés főleg csapadékos időben, alacsonyabb hőmérsékleten terjed. Fertőzési forrás az elhalt növényi
részek.
Javasolt szer: ASTRA

Szürkepenészes fertőzés (botritisz)

Elsősorban a termésen jelentkező gombafertőzés. Tünetei ellágyulás, vizenyősödés, rothadás. A termés csúcsa felől indul a
betegség tünete és fokozatosan halad a szártő felé. A rothadó
rész tetején szürkés penészbevonat látható. A fertőzés alacsonyabb hőmérsékleten, de magas páratartalomnál intenzív.
Védekezés főleg megelőzően, az elhalt növényi részek eltávolításával, illetve megfelelő gombaölő szer használattal.
Javasolt szer: ASTRA, SERGOMIL-L 60
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Levéltetű

A fertőzés tavasszal, nyirkos időben, főleg májustól a kolóniák megjelenésekor indul. A szívogatas következtében a levél
deformálódik, csökken az asszimiláló felülete. A megtelepedő
korompenész rontja a termés piacosságát. Tömeges elszaporodásakor nagy károkat képes okozni. A védekezést megelőzéssel a levéltetvek betelepedésekor, nagy lémennyiségű vízzel kijuttatott rovarölőszerekkel kell elvégezni.
Javasolt szer: MOSPILAN 20 SG, WAKIZASI

Takácsatkák

A kertészeti kultúrák egyik legjelentősebb kártevője. Az egész
vegetációban számíthatunk kártételével. Különösen száraz,
meleg időben intenzív a felszaporodása. A levél felszínén,
szívogatás következtében apró kivilágosodó foltok jelennek
meg. Az atka a levélfonákon él, szemmel nem vagy alig látható. Az általa készített finom pókhálószerű szövedék, főleg a
levél és a levélnyél találkozásánál jellegzetes tünete az atkafertőzésnek. Leginkább az idős leveleken jelenik meg, de a fiatal
hajtások végén is jól megfigyelhető a pókhálós szövedék. Védekezés az első tünetek megjelenésekor.
Javasolt szer: NISSORUN 10 WP

Üvegházi molytetű (liszteske)

Elsősorban hajtatásban okoz gondot, de az utóbbi időben a szabadföldi növényeken is megtalálható. A lárva a levélfonákon szívogat, így gátolva a fotoszintézist. A levél elhalványul, majd leszárad. A
termés mennyisége jelentősen csökkenhet. Vírusterjesztő!
A lárvák által kiválasztott mézharmat ragacsos. Ezen korompenész telepedik meg, rontva a termés minőségét, és akadályozva a növény fejlődését.
Javasolt szer: MOSPILAN 20 SG (a levéltetvek elleni védekezés
itt is védelmet biztosíthat)

Tripsz (dohánytripsz, nyugati virágtripsz)

Főleg termesztőberendezésekben okoz gondot. Polifág kártevő, többféle gazdanövényen is károsít. A bimbók, virágok, friss
hajtások szívogatásával csökkentik a termés mennyiségét,
rontják piacosságát. Legtöbbször a kocsány körüli részről kiinduló, a termésre is kiterjedő parásodásról ismerjük fel a kártételt. Védekezés az állomány rendszeres figyelése, és észlelés
esetén azonnali ismételt permetezés.
Javasolt szer: MOSPILAN 20 SG (a levéltetvek elleni védekezés
itt is védelmet biztosíthat)
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kultúra, kártevő

vegyszer

dózis
kg-ltr/ha

kisüzemi dózis
100 m2 területre
javasolt szer g-ml
10 l vizben oldva

élelmezés
egészségügyi
várakozási
idő (nap)

ALMAFÉLÉK (ALMA–KÖRTE)
almamoly, aknázómoly, sodrómoly

MOSPILAN 20 SG
WAKIZASI

0,25–0,4
0,2–0,3

3–4
2–3

14
7

takácsatka

NISSORUN 10 WP
ORTUS 5 SC

0,5
0,7–1,0

5
10

28
4

pajzstetvek, cserebogár

MOSPILAN 20 SG

0,2–0,4

2–4

14

körte levélbolha

MOSPILAN 20 SG

0,5

5

14

levéltetvek

MOSPILAN 20 SG
WAKIZASI

0,125
0,2–0,3

1,3
2–3

14
7

lisztharmat

CYFLAMID
TOPSIN-M 70WDG

0,3–0,5
0,8–1,0

5
10

14
14

varasodás

ASTRA
TOPSIN-M 70 WDG

2,0–3,0
0,8–1,0

20–30
8–10

10
14

tűzelhalás

ASTRA

3,0–4,0

30–40

10

gyomirtás (magról kelők/évelők),
sarjhajtás eltávolítás

TRUSTEE HI-AKTIV
KABUKI

1,5–2,25 / 3–4,5
0,8

25 / 45
8

–
–

növénykondícionálás, napégés
elleni védekezés

GREEN MIRACLE
SHIGEKI

0,3 % konc.
2,0–3,0

30 ml
20–30

–
–

CSONTHÉJASOK (ŐSZIBARACK–SZILVA–MEGGY)

26

levéltetvek

MOSPILAN 20 SG
WAKIZASI

0,125
0,2–0,3

1,3
2–3

14
7

molykártevők, cseresznyelégy

MOSPILAN 20 SG
WAKIZASI

0,2–0,3
0,2–0,3

2–3
2–3

14
7

takácsatka

ORTUS 5 SC

0,7–1,0

10

4, (szilva 14)

pajzstetvek, cserebogarak

MOSPILAN 20 SG

0,2–0,3

2–3

14

tafrinás levélfodrosodás - monilia

ASTRA

2,0–3,0

20–30

21
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kultúra, kártevő

vegyszer

dózis
kg-ltr/ha

kisüzemi dózis
100 m2 területre
javasolt szer g-ml
10 l vizben oldva

élelmezés
egészségügyi
várakozási
idő (nap)

CSONTHÉJASOK (ŐSZIBARACK–SZILVA–MEGGY)
levélbetegségek, monilia, lisztharmat, levélfoltosság

TOPSIN-M 70 WDG

0,65–1,0

6–10

14

gyomirtás

TRUSTEE HI-AKTIV

1,5–2,25
3,0–4,5

25
45

–

szilvadarazsak

MOSPILAN 20 SG

0,25

2,5

14

szilva levélbolha

MOSPILAN 20 SG

0,375

3,75

14

növénykondícionálás

SHIGEKI

2,0–3,0

20–30

–

dióburok fúrólégy, levéltetvek,
pajzstetvek

MOSPILAN 20 SG

0,4

4

30

0,15–0,25

2–3

7

0,4–0,5

5

21

1,0

10

14

SZŐLŐ (BORSZŐLŐ ÉS/VAGY CSEMEGE)
szőlőmoly, amerikai szőlőkabóca

WAKIZASI

takácsatka

NISSORUN 10 WP

takácsatka + szőlőlevélatka

ORTUS 5 SC

lisztharmat

CYFLAMID
TOPSIN-M 70 WDG

0,3–0,4
1,2

4
12

21
35

peronoszpóra, botritisz,
monilia, szőlőorbánc

TOPSIN-M 70 WDG
LIETO
ASTRA

1,2
0,45
2,0–3,0

12
4
20–30

35
30
21

gyomirtás,
sarjhajtás eltávolítás

TRUSTEE HI-AKTIV
KABUKI

1,5–4,5
0,2% konc.

20
20

–
–

növekedés szabályozás

FLORGIB TABLET

8–16 tabletta

1,6–3,2 tabl/100
l víz

–

növénykondícionálás

SHIGEKI

2,0–3,0

20–30

–
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kultúra, kártevő

vegyszer

KISÜZEMI DÓZIS
100 m2 területre javasolt
vegyszer g-ml

dózis
kg-ltr/ha

szabadföld
5 ltr vizben

élelmezés
egészségügyi
várakozási
idő (nap)

hajtatás
10 ltr vizben

HAJTATOTT ÉS SZABADFÖLDI ZÖLDSÉG (UBORKA, PARADICSOM, PAPRIKA, KÁPOSZTA, SALÁTA)
üvegházi molytetű

MOSPILAN 20 SG
WAKIZASI

0,25
0,2–0,4

2,5
2–4

3–7
3

levéltetű

MOSPILAN 20 SG
WAKIZASI

0,125
0,2–0,4

1,3
2-4

3–7
3

nyugati virágtripsz

MOSPILAN 20 SG

0,4

4

3–7

atka

NISSORUN 10 WP
ORTUS 5 EC

0,3–0,8
0,7–1,0

3–8
10

3
7

baktériumos betegségek,
paradicsomvész (fitoftóra),
alternáriás levélfoltosság

ASTRA

2,0–3,0

20–30

5–7

botritisz és sclerotinia
(szürke és fehérpenész)

TOPSIN-M 70 WDG

1,0

10

3

növénykondícionálás

GREEN MIRACLE

–

–

0,3%

0,3%

BURGONYA
levéltetvek

WAKIZASI

0,15-0,2

2

14

Phytophthora, alternaria

ASTRA
LIETO

2,0–3,0
0,45

20–30
4

7
7

növénykondicionálás

GREEN MIRACLE

0,3%

0,3%

–

–

VIRÁG, DISZNÖVÉNY
szinte minden vegyszer használatát javasoljuk, különösen az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet
tripsz, levéltetű, pajzstetű

MOSPILAN 20 SG

0,3

3

–

aknázólégy (gerbera)

MOSPILAN 20 SG

0,4

4

–

takácsatkatka

NISSORUN 10 WP

0,5

5

–

Felhasználáskor minden esetben a növényvédő szer engedélyokirata az irányadó.
Felhasználás előtt olvassa el a termék címkeszövegét és a használati utasítást, majd győződjön meg róla, hogy
megértette. Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati
utasítás előírásait.
ÁTSZÁMITÁSI TÁBLÁZAT NAGYÜZEMI ÉS KISÜZEMI DÓZISOK KÖZÖTT
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Nagyüzem
kg-ltr/ha

Háztáji ill. kisüzemben
100 m2 terület védelméhez szükséges gramm ill.
ml vegyszer

1,0

10,0

szántóföld (burgonya, búza) – 500 liter/ha = 5 lliter/100 m2 területre

0,25

2,5

szőlő, gyümölcs, zöldség – 1000 liter/ha = 10 liter/100 m2 területre

0,1

1,0

SZÜKSÉGES VIZMENNYISÉG
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Sorszám

Kezelt kultúra

A KEZELÉS

helye (hrsz., tábla,
parcella-azonosító,
termesztő berendezés, raktár)
területe/térfogata
(ha, m2, m3)

időpontja

A HASZNÁLT NÖVÉNYVÉDŐ SZER

neve

mennyisége
(kg, 1/ha, g/m2, g/fm)

Permetlé mennyisége
(l/ha, l/m2)

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő
Betakarítás
időpontja
(hó, nap)
Felhasználásért felelős
aláírása
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Sorszám

Kezelt kultúra

A KEZELÉS

helye (hrsz., tábla,
parcella-azonosító,
termesztő berendezés, raktár)
területe/térfogata
(ha, m2, m3)

időpontja

A HASZNÁLT NÖVÉNYVÉDŐ SZER

neve

mennyisége
(kg, 1/ha, g/m2, g/fm)

Permetlé mennyisége
(l/ha, l/m2)

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő
Betakarítás
időpontja
(hó, nap)
Felhasználásért felelős
aláírása
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Sorszám

Kezelt kultúra

A KEZELÉS

helye (hrsz., tábla,
parcella-azonosító,
termesztő berendezés, raktár)
területe/térfogata
(ha, m2, m3)

időpontja

A HASZNÁLT NÖVÉNYVÉDŐ SZER

neve

mennyisége
(kg, 1/ha, g/m2, g/fm)

Permetlé mennyisége
(l/ha, l/m2)

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő
Betakarítás
időpontja
(hó, nap)
Felhasználásért felelős
aláírása
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Sorszám

Kezelt kultúra

A KEZELÉS

helye (hrsz., tábla,
parcella-azonosító,
termesztő berendezés, raktár)
területe/térfogata
(ha, m2, m3)

időpontja

A HASZNÁLT NÖVÉNYVÉDŐ SZER

neve

mennyisége
(kg, 1/ha, g/m2, g/fm)

Permetlé mennyisége
(l/ha, l/m2)

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő
Betakarítás
időpontja
(hó, nap)
Felhasználásért felelős
aláírása
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Sorszám

Kezelt kultúra

A KEZELÉS

helye (hrsz., tábla,
parcella-azonosító,
termesztő berendezés, raktár)
területe/térfogata
(ha, m2, m3)

időpontja

A HASZNÁLT NÖVÉNYVÉDŐ SZER

neve

mennyisége
(kg, 1/ha, g/m2, g/fm)

Permetlé mennyisége
(l/ha, l/m2)

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő
Betakarítás
időpontja
(hó, nap)
Felhasználásért felelős
aláírása
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Sorszám

Kezelt kultúra

A KEZELÉS

helye (hrsz., tábla,
parcella-azonosító,
termesztő berendezés, raktár)
területe/térfogata
(ha, m2, m3)

időpontja

A HASZNÁLT NÖVÉNYVÉDŐ SZER

neve

mennyisége
(kg, 1/ha, g/m2, g/fm)

Permetlé mennyisége
(l/ha, l/m2)

Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő
Betakarítás
időpontja
(hó, nap)
Felhasználásért felelős
aláírása

Gombaölő szerek

Rovar- és atkaölő szerek

Gyomirtó szerek

Csávázószerek

Növekedés szabályozók

Velünk sikert arat!

SZAKTANÁCSADÓ
MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐINK
Növényvédő szer és
vetőmag forgalmazás
Cégünk az ország egész területén képes magasan kvalifikált szakemberei révén gyors,
rugalmas és a felmerülő szituációkra adott
adaptív szakmai javaslataival az Ön termelési
biztonságát növelni. Általuk a speciális szakterületi tudás elérhető és kamatoztatható,
egy olyan gyorsan változó környezetben, ahol
ez a lehetőség gyakran válik ténylegesen megtérülő értékké.

SUMI AGRO HUNGARY KFT.
1016 Budapest, Zsolt u. 4.
Tel: 1-214-6441 • Fax: 1-202-1649
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