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Polyversum
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Únetice I50,252 62 Horomerice, Cseh Köztrársaság

KITE Zrt.
4181 Nádudvar, Bem József u. 1.

Biopreparáty, spol. s.r.o
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gornbaölő szer

WP - nedr.esíthető por

M1

Pythium oligandrum

Oomycetes

ATTC 38472

1 x 106 db oospóra/g készítmény

Polyversum dokumentá ciő tartalmazza



3. Az előírí minőségi követelménJ,ek.

3. ]. hatóant,ag íartaloln

Pl,tiriurrr oligandrum M 1
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1 x 106 db oospóra/g készítmény

3.2.Fizikai-kémiui tulujdonsitgok : Meg kell felelnie a IfP fonnuláció FAO
köl,etelményeinek

4. Fellruszltúlúsra l,on a.íkozó eIőírúsok:

Kultúra Károsító kezelések
maximális

száma

I(ét kezelés
között
eltelt

minimális
időtartam

Dózis Permetlé A kezelés ideje
(fenológiai

állapot szerint)

repce, mustár,
olajretek

szárrák" becőrorrtó.
fehétpenész.
szürkepenész J 10 0,1 kg,,{ra

400-600
1rha

] lel,eles
áilapottó1

(BBCH 1])
_509ó-os l,irágzásig

(BBCH 65)

uborka perorroszpóra.
alternária. fuzáriurrros
hen adás. baktériumos
betegségek

J 10 0,1 9/o beörrtözés

2 lel,eles
állapottól

(BBCH 12)

5. r,irág
kinyílásáig

(BBCH 65)

repce, mustár,
olajretek,
uborka

csírakori betegségek

1 2 kg/t rna_e 5-10 yt vetőma_q

kalászosok
(bűza, árpa,
tritikále, rozs,
zab)

heirrrirrto sp óriunro s
szeptóriás betegségek.
ka],ászfuzáriózl,s ,J 7 0,1 kg/lra 300-400

3 leveles
állapottól

(BBCH 13)

teljes virágzásig

(BBCH 65)
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hajtatott
paradicsom

csírakori betegségek 1 2 kg/t rnag 5-10 lt vetőnlag

csírakori betegségek

felrérpenész
1 0,059/0

gyökerek
áztatása

palánta
l

1 0,059/o beöntözés

,) leveles állapottó1
(BBCH 1])

leveles állapotig
(BBCH 14)

4

sZamoca fltoftórás
gl,ökérpusztulás 1 0.059ó

gyökerek
á^atása

palárrta

1 0,059'o beöntözés

kiü]tetést követően
indaképződés

kezdetéig
(BBCH 11)

ler,élfoltosságok
(N{;"cosphaerella sp..
Diplocarpon sp..
Gnonrorria sp.)

2
,7

0,1 kg,4ra 300-600

indanör,ekedés
kezdetétől
(BBCH 11)
első virágok

nl,ílásáig
(BBCH 60)

fejeskáposzta,
kelkáposzta,
bimbós kel,
kínai kel,
karfiol, brokkoli

csirakori betegségek 1 2 kg,'t rrrag 5-10 yt vetőt-nag

1 0,05%
g_vökerek

áztatása
palánta

alterrráriás-. fórriás
betegség.
káposztaperonoszpóra

2 14 0,2 kg,ha 300-400

] 1eveles állapottól
(BBCH 12)

.1 1er.eles állapotig
(BBCH 1.1)

sárgarépa,
petrezselyem,
zeliler pasztinák

csírakori betegségek

1 2 kg/t mag ,5-10 Vt vetőnrag

sárgarépa, zeller
gumótermesztés

alternáriás-.
cerkospórás-.
szeptóriás
ler,é1loltosságok

4 14
0,1-0,2
kg/lra

300-E00

2 lel.eles állapottól
(BBCH 12)

gyökémör,ekedés
r,é_géi_e (BBCH 49)
magtermesztéskor a

teljes termés
kialakulásáig
(BBCH 79)



pázsito§ gyepek,
golf- és futball
pályák

iuzáriurnos tőelhalás.
hópenész és pítiumos
elhalás

1 2 kglt 5-10 llt l,etőnlag

fuzáriumos tőelhalás.
hópenész és pítiumos
elhaiás

Ellenáiló képesség
fokozása

7 I4 0,2 kg,4ra 300_800
beállt gyep
áilapottó1

(BBCH 29)

erdészeti és

dísznövény
csemetekertek

csírakori betegségek 1 2 kglt 5-10 Vt vetőtnag

fehérpenész.
szürkepenész.
fuzáriumos és

verticilliumos
lren-adás. pítiunlos
ellralás

1 0,059/o
gyökerek
á^atása

cserneték
kiLiltetése előtt

fehérpenész.
szürkepenész.
lel,élfoltosságok
(,4ltemat,ia sp7l.,

Sepíoria spp.,
Phyllosti.cra spp, srb. 1

7 1 0,25 kgiha 300-800

hajtásriör,ekedés
kezdetétől
(BBCH 31)

1rajtásnör,ekedés
r,égéig

(BBCH 91)
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Előírt nöl,énl,r,édelmi technológia:

Repcéberr. mustárban és olajretekben a készítrrrérrlt csírakori betegségek ellen nedl,es csárrázással lelret
f-elr,inni a vetőmagok f-elü1 etére.
A r,egetációs időszakban legfeljebb három alkalomrnai lelret kijuttatni. Az őszi időszakban '1-8 leveles
áilapotban kell eh,égezni a kezelést. arnelynek céIja az őszi kórokozók fertőzésének csökkentése.
Tavasszal a szárbainduláskoli kezelés a fórnás és a fehérpenészes ferlőzés ellen hat. A r,irágzáskori
kijuttatás az aiternáriás becőfoltosság ellen lratásos.

Uborkábarr a készítrr-rérrl,t csírakori betegségek ellen száraz (kisebb magmennyiség) vagy ned\res

csár,ázással lehet ieh,inni a vetőmagok felületére. A későbbiekben le_uf-eljebb hárorn alkalomrnal lehet
kiiuttatni. beöntözésse1.

Kalászosokban ler,él és kalászbetegségek ellen 3 alkalorrrmal lrasznállrató fel a készítmény az első
tünetek rnegjelenése előtt. Arnenn5,iben a feríőzési r,iszon5,ok indokolják az első kijuttatás ősszel
1er,élíbjlődés idején elr.égezlrető. Tavasszal a 2-3 szárcsomós állapotban elr,égzett kezelés a
levélbetegségek. míg a kalászhányás-r,irágzás időszakában törlénő pertnetezés a kalászfuzáriózis ellen
rryújt r,édelmet.

Hajtatott paradicsomban csírakori betegségek ellen a készítrnén5ú. száraz (kisebb magmennyiség) r,agy
nedves csár,ázással 1ehet felr,inni a vetőmagok felületére. Szintén csírakori betegségek. r,alamint
fehérpenészes tőrothadás eller-r kiültetés előtt célszerű a palárrták gl,ökerének beáztatása a készítrrrénl,ből
készült szuszpenzióban. A kiültetés után beöntözéssel javasolt védekezni.

Szamócában fitofiórás gl.ökérpusztulás ellen közvetlenül kiültetése előtt javasolt a palánták gyökerének
beáztatása a készítrnén"vből készült szuszpenzióba. Kiültetést kör,etően a betegség ellen az ágyások
talajának beöntözésér,el r,édekezhetünk. Levélfoltosságok ellen. az indanör,ekedés kezdetétől. tbrtőzési
viszon1,októl fuggően eg_y \iag}r két alkalonrmal célszerű állonrán1,,permetezést végezni.


