
Gombaölő permetezőszer borszőlő védelmére

Új erővel a szőlő lisztharmat ellen!

A Bayer törekvése, hogy mindig egy lépés-
sel a kórokozók előtt járjon, az idei évben 
kerül bevezetésre a Luna család legújabb 
tagja a Luna Max. 

A Luna Max válasz napjaink kémiai növény-
védelmének két legnagyobb kihívására,  
a növényvédő szerek kivonására és a koro-
kozók rezisztensé válására. Két felszívódó 
hatóanyag ideális kombinációját tartalmazza: 
a spiroxamin egy kimondottan gyorsan  
felszívódó hatóanyag, a másik a pedig  
a már jól ismert fluopiram. 

A Luna Max új színt és lendületet hoz a 
szőlőlisztharmat elleni védekezésbe. A két 
eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag nem 
csak a rezisztencia-kezelés modern követel-
ményének felel meg, de gyorsabbá és még 
hatékonyabbá teszi ezt a készítményt. 

• Hosszú hatástartam

• Beépített rezisztencia-kezelés

• Gyors hatás

• Egészséges termés

ép termés
Kettős hatás,



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!

Kultúra

Szőlő (bor)

Károsító

lisztharmat

Kezelések 
évenkénti
maximális 
száma

2

Két kezelés 
között eltelt 
minimális
időtartam (nap)

10

Kezelés ideje  
fenológia szerint

Fürtkezdemények határozott  
láthatóvá válásától (BBCH 53)  
a fürtlehajlás kezdetéig (BBCH 73)

A Luna Max összetétele:

Előírt növényvédelmi technológia

Felhasználását preventíven, azaz a fertőzést meg- 

előzően kijuttatva javasoljuk. A két hatóanyag  

a szőlőlisztharmat minden fejlődési stádiumában 

blokkolja a gomba növekedését, ezért a Luna Max 

rendelkezik kuratív és eradikatív aktivitással is.  

A Luna Max kuratív hatása során a lisztharmat  

gombaszövedékét maradéktalanul elpusztítja, még  

a rezisztenciát mutató törzsekét is. 

A készítményt borszőlőben lisztharmat ellen előrejelzés-

re alapozva, megelőző jelleggel célszerű kijuttatni.  

Az első kezelést virágzás időszakban javasolt elvégezni. 

A fertőzési nyomástól függően a kezelés egy további 

alkalommal megismételhető a fürtlehajlás kezdetéig. 

A készítmény egymást követő, blokkszerű 
alkalmazása nem javasolt.

• Hosszú hatástartam

• Beépített rezisztencia-kezelés

• Gyors hatás

• Egészséges termés

szer (l/ha)

0,7 – 1,0

A kijuttatáshoz 
szükséges

víz (l/ha)

200 – 1000

75 g / l fluopiram

200 g / l spiroxamin


