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repcebecô-ormányos,
lárvája és kártétele

Repcében
A repcében a kártevôk, a repceszár-ormányos,
a nagy repceormányos, a repce-fénybogarak, a
repcebecô-ormányos ellen a védekezés idejének helyes megválasztása kulcskérdés.
Az Autentic-et akkor kell kipermetezni,
amikor a kártevôk betelepedése, jelenléte néhány napon keresztül folyamatosan észlelhetô.
Amikor a növénymegfigyeléseink, a hálózások,
esetleg a sárgatálas módszer alapján úgy tapasztaljuk, hogy az adott kártevô 3 napon keresztül
folyamatosan észlelhetô a növényeken, sôt darabszáma növekszik, akkor feltétlenül kezeljünk.
Az Autentic hosszú hatástartama miatt a
rovarkártevôk korai, vagy elhúzódó, illetve tömeges kártétele ellen egyaránt véd.
A repceszár-ormányos és a nagy repceormányos ellen az engedélyezett magasabb dózis, a 200 g/ha javasolt. A repce-fénybogarak,
repcebecô-ormányos ellen a 150 g/ha dózis hatékony, azonban e kártevôk nagyobb egyedszáma, nagy és elhúzódó fertôzési nyomása esetén
célszerû és a rezisztencia megelôzés érdekében
a magasabb 200 g/ha dózist indokolt alkalmazni.

Az Autentic a repcebecô-ormányossal egyidôben károsító a repcebecô-gubacsszúnyogot
is hatékonyan irtja.
Az Autentic a méhekre nem jelölésköteles,
virágzó kultúrákban nappal is permetezhetô,
légi úton is kijuttatható ôszi képosztarepce,
mustár és olajretek kultúrában.
Az Autentic kijuttatásakor Spur hatásfokozó
hozzáadása javasolt 0,05-0,1% dózisban.
A viaszos felületû repce kultúrában jelentôsen
tovább növeli a rovarölôszerek hatékonyságát, a kártevôk mortalítását, a biztonságot és
a tartamhatást. Kiváltképp az erôsen viaszos
szárat károsító repceszár-ormányos és a nagy
ormányos esetében válik szinte nélkülözhetetlenné.
Természetesen a virág és a becôkártevôk esetében is további hatásnövekedést lehet vele
elérni. Használata nagyobb termésbiztonságot, hozamnövekedést, homogénebb és jobb
minôséget, nagyobb jövedelmezôséget biztosít.
• A repceszár-ormányos és a nagy szárormányos ellen a NövÉNYMeGFIGYelÉS AlAPjáN, kora tavasszal, a betelepedés és a folya-
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repceszár-ormányos
és kártétele

matos jelenlét kb. 3-4. napján kell védekezni.
A hálózás jó, a sárgatálas csapdázás csak tájékoztató jellegû információt ad.
• Repcebecô-ormányos ellen elhúzódó virágzáskor, vagy igen erôs betelepüléskor kései
permetezés szükséges lehet. A repcebecôormányos elleni védekezés a vele egyidôben
károsító repcebecô-gubacsszúnyogot is hatékonyan irtja.
• Repce-fénybogarak ellen a permetezést
még a vIRáGBIMBóK KINYíláSA elôTT
kell megkezdeni, mert a tömeges betelepülésük
már a virágzás megindulása elôtt óriási kártételt
okozhat.

A termék maximális hatását
közepes vízkeménység (nk 12),
lúgos (pH 8) tartományban
SPUR adalékanyaggal biztosítja.

repcebecô-gubacsszúnyog
és kártétele

repce-fénybogarak
és kártételük

Napraforgóban
Napraforgóban a levéltetvek elleni védekezés
mellett a fiatalkori kártevôk elleni védekezés
kiemelten fontos.
A fiatalkori rovarkártevôk okozta kártétel fokozódásának a fô oka a neonikotinoid típusú
rovarölô csávázószerek alkalmazásának betiltása. Ez egyébként kihatott a levéltetvek elleni
állományvédelem fontosságára, fokozódására
is, mert a rovarölôszeres csávázás a napraforgó
fejlôdésének kezdeti szakaszában a levéltetvek
ellen is védte a napraforgót. Ma már csak a jól
idôzített hatékony állományvédelemmel számolhatunk.

Az Autentic a fiatalkori kártevôk ellen szükséghelyzeti engedéllyel jó megoldás.
A kelôfélben lévô, ill. fiatal napraforgó leveleit
a különbözô barkók károsítják Elsôsorban a
hegyesfarú barkó, a fekete barkó, a kukoricabarkó ill., homokos területeken a kendermagbarkó okoz gondot. A bagolylepkék hernyói
a fiatal növény szárát a talajfelszín közelében
átrágják, a fejlettebb növény töve pedig körberágott kártétet mutat.
A napraforgó levelét, de akár a virágzatát is,
párás idôszakban már 3-4 levélpáros stádiumtól az egész vegetációs idô végéig kolonizálhatják a levéltetvek. Közülük a jelentôsebb a
fekete répalevéltetû és a sárga szilvalevéltetû.
Kártételük elsôsorban a levelek torzulásában,
besodródásában nyilvánul meg.

Az Autentic a fiatalkori rovarkártevôk - barkók, mocskos pajor – ellen hatékonyan védi
a napraforgót annak 1-4 leveles állapotában.
Az Autentic kijuttatása levéltetvek ellen a
virágzat elkülönüléséig engedélyezett. A védekezést az elsô kis kolóniák megjelenésekor
indokolt elvégezni.
Az Autentic engedélyezett dózisa levéltetvek ellen 0,15-0,2 kg/ha.
Hatásfokozó, SPUR 0,05-0,1 % dózisban történô
hozzáadása különös javasolt tekintettel a napraforgó szôrözött, bôrszerû levelére, a jobb tapadás, borítás, felszívódás érdekében.

Az Autentic felszívódó hatása miatt megnyugtató, hosszú védelmet ad. Lényegesen
biztosabb és hosszabb hatástartamú, mint egy
egyszerû piretroidos kezelés. Méhekre nem jelölésköteles, a méheket nem károsítja így nappal, virágzó gyomok, vagy szomszédos virágzó
kultúra esetében is megnyugtató megoldás.

barkó
kártétel

levéltetû
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Velünk sikert arat!
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Növényvédő szer és
vetőmag forgalmazás

Virág László

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.
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