
KOMBI termékcsalád szőlő és almatermésűek védelmére
Használati utasítás

A Kombi növényvédő szer csomag 14 tasakot tartalmaz.
Felhasználható a gyűjtőcsomagban található készítmények egyes kiszerelési egységekben elhelyezett 
címkeszövegnek megfelelően.
Egy tasakban – a Thiovit Jet – egységesen 10 liter permetlé elkészítéséhez elegendő növényvédő szer található. 
A többféle növényvédő szer kombinálása, együttes felhasználása csak akkor javasolt, ha azt a kártevők 
egyidejű megjelenése indokolja. A kártevők előfordulása és felszaporodása nagymértékben függ az 
időjárási viszonyoktól, ezért a permetezés időpontjára és gyakoriságára adott javaslatokat csak a kártevők 
megjelenésétől függően indokolt követni, a növényvédelmi előrejelzéseknek, illetve a védekezési 
felhívásoknak megfelelően. A szüret előtti utolsó permetezés időpontját úgy kell megválasztani, hogy 
szüretig az előírt élelmezés-egészségügyi várakozási időnek el kell telnie! A kezelt területre csak a 
munkaegészségügyi várakozási idő eltelte után lehet védőeszköz nélkül bemenni és ott munkát végezni.

10 liter permetlé készítése:
ź kb. 5 liter, lehetőleg esővizet öntsön a permetezőgép tartályába,
ź a tasakot ollóval nyissa fel és tartalmát óvatosan, porzás mentesen öntse kb. fél liter vízbe és
ź keverje hígan folyó péppé, majd keverés közben öntse a permetezőgép tartályába,
ź víz hozzáadásával egészítse ki 10 literre a permetlevet, alaposan keverje meg és lehetőleg 

azonnal használja fel.
A permetezőgép tartályába mindig szűrőn keresztül töltse a vizet és a növényvédő szert.
A permetezést lehetőleg szélcsendes időben, kora reggel vagy alkonyatkor végezze.
Ne permetezzen +10 °C alatt, valamint +25 °C felett, tűző napsütésben! A permetlé lehetőleg egyenlete-
sen fedje a védendő növény teljes felületét, a lombsátor belsejében is!
A munka befejeztével az előkészítés során használt eszközöket gondosan tisztítsa meg, és ne használja 
azokat más célra!
10 liternél kevesebb permetlé is készíthető, ebben az esetben gondosan ügyeljen arra, hogy a tasak tar-
talmának csak arányos részét használja fel (pl. 5 liter permetlé elkészítéséhez a tasak tartalmának fele 
elegendő).

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:
Szőlő: A szőlőperonoszpóra csapadékos, nedves, tartósan párás, meleg időjárási viszonyok között a szőlő 
legveszélyesebb betegsége. Legsúlyosabban a virágzó vagy a kötődött fiatal fürt károsodhat. 
A legkritikusabb időszak június, július. A védekezéseket megelőző jelleggel Vondozeb DG felhasználásával 
20–25 cm-es hajtáshossznál kell megkezdeni, és a fertőzés alakulása szerint folytatható. Július végétől 
réztartalmú szer használata javasolt. A virágzás előtti kezelésekkel a szőlőorbánc ellen is kedvező hatású.
A szőlőlisztharmat hosszantartó meleg, száraz, kissé párás körülmények között járványszerűen terjedhet. 
Az ellene való védekezést Thiovit Jet felhasználásával május közepén javasolt elkezdeni.
A takácsatkák a rügyfakadás idején kezdik az új növényi részek szívogatásával a károkozást.
Felszaporodásuknak a száraz, meleg időjárás kedvez. Az ellenük való védekezést Nissorun 10 WP 
felhasználásával május elején a hajtások 15 cm-es fejlettségi állapotánál javasolt végrehajtani.
A tarka szőlőmoly kártételével elsősorban meleg, csapadékszegény körülmények között kell számolni. 
Évente három nemzedéke jelenik meg. Az ellene való védekezést a rajzáscsúcstól számított 5–8. napon 
kell elvégezni, illetve ismételt védekezésnél fiatal lárvastádiumban kell védekezni.
A nyerges szőlőmoly a hűvösebb, csapadékosabb években károsít, kétnemzedékű. Ellene április végén, 
május elején, június végén és július hónapban javasolt védekezni.
Almatermésűek: A varasodás elszaporodását a nedves, párás környezet, a besűrűsödött lombkorona 
különösen elősegíti. 
A fertőzés veszélye az egész év folyamán fennáll. A védekezést április elején a virágzás előtt, zöldbimbós 
állapotban réztartalmú szerrel javasolt megkezdeni, majd Vondozeb DG felhasználásával április közepétől 
folyamatosan végezni 7–10 naponkénti gyakorisággal.
Az almalisztharmat meleg, csapadékszegény körülmények között az egész vegetációs időszakban fertőz. 
Az ellene való védekezést Thiovit Jet felhasználásával április közepétől javasolt megkezdeni.
A piros gyümölcs takácsatka ellen Nissorun 10 WP felhasználásával április végén, a pirosbimbós álla-
potban kell védekezni. Nagymérvű fertőzés esetén, tekintettel a további 3–4 nemzedékre, július végén 
újabb védekezés lehet indokolt.
Az almamolyok ellen Karate 2,5 WG felhasználásával virágzás után, május végén, majd június közepén, 
valamint július végén javasolt védekezni. (Lásd az alábbi táblázatot.)

Fejlődési szakasz Károsítók Védelem időzítése

Fakadás, április 5–15. sodrómolyok hernyói, egérfül, zöldbimbós állapotban
levél- és pajzstetvek

Közvetlen a virágzás után, sodrómolyok, aknázómolyok sziromhullás után
május 25–július 10.

Nyár elejétől a nyár derekáig, almamoly, mogyoró termésnagyságtól 
május 25–július 10. sodró- és aknázómoly az intenzív hajtásnövekedés végéig

14 naponként

Nyár végén, almamoly, alma ilonca, az érés kezdetén
július 25–augusztus 10. aknázó molyok I6XCHE0001




