
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Felhasználás előtt mindig  
olvassa el a címkét és a használati útmutatót. A használat során tartsa be a címkén  
és a termékek engedélyokiratában szereplő előírásokat!

Új technológiai csomag a kukorica gyomnövények, 
kártevők és kórokozók elleni védelmére.

További információk: agro.bayer.co.hu

Erő és harmónia

újratöltve

Új technológiai csomag a Bayer-től
1. Laudis gyomirtó szer – a maximális termés elérése érdekében elen-

gedhetetlen megfelelő, időjárási és termesztési körülményekhez jól
adaptálható, hatékony és szelektív herbicid

2. Propulse gombaölő szer – a termésbiztonságért és a termésminősé-
gért tesz sokat akár áru-, akár siló-, akár csemegekukoricában

3. Decis Mega rovarölő készítmény – a rovarkártevők elleni védelemért
és ezzel együtt a csövet fertőző gombabetegségek megelőzésére

Mit nyújt a Laudis? 
• széles hatásspektrum
• a gyors hatáskifejtés mellett a formulációban lévő széfener biztosítja a

magas fokú szelektivitását a kultúrnövényre, a tembotrion hatóanyag
és az esetleges kombinációs partnerek esetében is (biztonságosan
felhasználható takarmány-, siló-, hibrid-, popcorn-, waxy- és cseme-
gekukoricában egyaránt)

• egyedi formulációjának és adjuváns rendszerének köszönhetően na-
gyon gyorsan felszívódik, kevesebb mint 1 óra után esőállóvá válik

• azonnal leállítja a kezelt gyomokban a karotinoidok szintézisét, amit
hamarosan a klorofill degradációja és az ezzel járó fehéresedés követ

• jól kombinálható más gyomirtószerekkel abban az esetben, ha HPPD
toleráns gyomnövények, pl. parti köles gyomosít a területünkön; a
spektrum szélesítésére Aspect T 1,5 l/ha adagjával lehet kiegészíteni
növelve a készítmény hatástartamát is, különösen öntözött körülmé-
nyek között (évelő kétszikűek ellen a leggyakoribb kombinációs part-
nere a dicamba lehet)

Ajánlott adagja: 1,75-2,25 l/ha
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Miért használjuk a Propulse gombaölő 
szert kukoricában?
• hatékonyan alkalmazható a takarmány-, csemege- és

vetőmag kukoricában a szármegnyúlás kezdetétől
(BBCH 30) a virágzás végéig (BBCH 69) különböző le-
vélbetegségek, illetve a lombozatot és a csövet támadó,
termésveszteséget okozó betegségek ellen

 � alkalmazása szármegnyúlás idején elsősorban hel-
mintospóriumos levélfoltosságot és száradást okozó 
gombák (Helminthosporium turcicum; Helminthospo-
rium carbonum) ellen nyújt védelmet (ezt a kezelést 
legalább 300 l/ha permetlé mennyiséggel végezzük)

 � címerhányás – virágzás időszakában alkalmazva a 
Propulse a lombozatot és a csövet támadó betegsé-
gek ellen hatékony

 � szemfoltbetegség elleni védekezésre a szármegnyúl-
ás idején elvégzett kezelés ajánlott

• protiokonazol tartalma nagyobb fotoszintézis aktivitást
eredményez a kezelt növényekben

• a fluopiram a növények hőstresszét csökkenti
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1. ábra: PlantArt kísérletből származó adatok 
(A: BBCH 18-20 és 30-32 B: BBCH 30-32 C: BBCH 65-67 D: 2x Propulse)

Adagja kukoricában: 0,8-1,0 l/ha
A fertőzésre hajlamosító időjárás esetén két kezelés indokolt.

Rovarkártevők ellen: Decis Mega
• kukoricában és csemegekukoricában a szemfejlődés

időszakában (BBCH 75) elsősorban a kukoricamoly fia-
tal hernyói elleni védekezésre alkalmazható

• a repülő imágók ellen is hatékony, használatával akár a
kukoricamoly tojásrakását is megelőzhetjük

• alkalmazása elengedhetetlen akkor is, ha a kukoricában
jelenlévő toxin termelő gombák ellen szeretnénk ered-
ményesen védekezni, ugyanis ezen gombák elsődleges
behatolását  a kukorica csövön károsító rágókártevők
által okozott sebzések biztosítják

Adagja: 0,2 l/ha

A technológiai csomag összetétele:
• 3 x 5 liter LAUDIS®

• 1 x 5 liter PROPULSE®

• 1 x 1 liter DECIS MEGA®

Laudis Smart Csomag

3 × 5 l 1 × 5 l 1 × 1 l

A LAUDIS SMART® minden összetevője II. forgalmazási ka-
tegóriába tartozik.


