Új, nyerő

széria

Új technológiai csomag

almatermésűek és szőlő növényvédelmében

A Bayer bemutatja a Luna Kertészeti Csomagot!
A Bayer szüntelenül arra törekszik, hogy
minden lehetséges módon segítse a mezőgazdaság fejlődését, a termelők minél több és
minél egészségesebb termést tudjanak betakarítani. A növényvédelmi technológia fejlődésének, a legújabb hatóanyagok felfedezésének
és ezek gyári kombinációjának létrehozása
után megalkottuk a Luna Kertészeti Csomagot,

melyet almatermésűekben és szőlőben
egyaránt használhatunk a legfontosabb károsítók ellen. A csomagban két kiváló termékünk
a Luna Experience gombaölő szer és
a Sivanto Prime rovarölő szer található 4 hektár
permetezésére elegendő mennyiségben.

Védelem a gombás betegségek széles skálája
és szívó kártevők ellen almában és szőlőben

Új, nyerő

széria

Luna Experience

Sivanto Prime

A Luna Experience két felszívódó hatóanyagot tartalmaz, amelyek külön-külön is széles hatásspektrummal
rendelkeznek a szőlő és gyümölcs kultúrák betegségei
ellen. A fluopiram és a tebukonazol hatóanyagok teljesen
más hatásmechanizmusa révén a rezisztencia kezelés
magas színvonala jön létre ebben a készítményben.
A Luna Experience felhasználása a legkritikusabb időszakban, a virágzásban is maximális védelmet biztosít.

A csomag másik tagja a Sivanto Prime, rovarölő szer,
amely megfelel az új növényvédelmi elvárásoknak: kíméli
a környezetet és a hasznos rovarokat, valamint korszerű és
hatékony megoldás a szívó kártevők ellen. A flupiradifuron
hatóanyag szisztemikus és transzlamináris mozgása révén
eléri a rejtett életmódú kártevőket is. Tebukonazol hatóanyagot tartalmazó készítménnyel (pl. Luna Experience)
virágzásban csak méhkímélő technológiával juttatható ki.

Luna Kertészeti Csomag felhasználása almában
Termék megnevezése

Károsítók

Kezelések
maximális száma

Dózis (l/ha)

É.V.I.

Kezelés ideje fenológia szerint

Luna Experience

varasodás, lisztharmat,
tárolási betegségek

3

0,5 – 0,75

14

pirosbimbós (fehérbimbós) állapot kezdetétől (BBCH 57) – 2 héttel a betakarítás előtti
állapotig (BBCH 84)

Sivanto Prime

levéltetvek

1

0,4 – 0,6*

14

egérfüles állapot (BBCH10) – 90 %-os
gyümölcsméret (BBCH79)

* Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis

Luna Kertészeti Csomag felhasználása szőlőben
Termék megnevezése

Károsítók

Kezelések
maximális száma

Dózis (l/ha)

É.V.I.

Kezelés ideje fenológia szerint

Luna Experience

lisztharmat,

2

0,25 – 0,5

14

borszőlőben: 6. levél kiterülésétől
(BBCH 16) – 2-3 mm-es bogyók, fürtlehajlás
kezdete (BBCH 73)

14

bor- és csemege szőlőben: fürtvirágzat
nyúlása (BBCH57) – zsendülés (BBCH81)

szürkepenész

Sivanto Prime

amerikai szőlőkabóca

0,5
1

0,4 – 0,5

A Luna Kertészeti Csomag 4 hektár alma vagy szőlő permetezésére elegendő.

2 × 1 liter
Luna Experience

2 × 1 liter
Sivanto Prime

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!

