
Egyedi hatóanyagot tartalmazó, szürkepenész és monília elleni készítmény szôlô,
ôszibarack, nektarin, szabadföldi és hajtatott szamóca, valamint hajtatott paradi -
csom, paprika, tojásgyümölcs, uborka, cukkini kultúrákban, hosszan tartó hatással
és kitûnô esôállósággal.

PRÉMIUMMEGOLDÁS
PROFIKNAK

Kérjük, termékeink felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasználási
javaslatokat és biztonsági elôírásokat.
A kiadványban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A növényvédô szereket biztonságosan
kell használni. Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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A transzlamináris hatás

gyors (fenpirazamin)

a levél 
színe

levél -
lemez

a levél
fonáka

lassú (standard hatóanyag)

• kezelés a levél színén
• fertôzés a kezelés után 24 órával (a fonáki  oldalon)
• eredmény 6 nappal a fertôzést követôen (15 oC, magas 
  páratartalom)

A Prolectus egyedi hatóanyagot tartalmazó készítmény a
szürkepenész és a monília ellen. A gombaölô permetezô-
szer szôlôben, csonthéjasokban, hajtatott zöld ségfélékben
és szamócában használható fel. 

A Prolectus 500 g/kg fenpirazamin hatóanyagot tartalmaz.
A mély hatású gombaölôszer-hatóanyag  gátolja az ergo -
szterol bioszintézisét. A fenpirazamin nemcsak a spóra
csírá-zását  gátolja, hanem a micélium kifejlôdését is meg-
akadályozza. A hatóanyag gátolja továbbá a konídiumtar-
tók fejlôdését és a konídiumok kialakulását is.  

A fenpirazamin hatóanyag gyorsan átjut a kutikulán és
felszívódik a bôrszöveten keresztül. A növényi szövetekbe
történô gyors behatolása teszi lehetôvé, hogy a levél színe
felôl rendkívül gyorsan át tudjon jutni a levéllemez túlsó ol-
dalára. Így a kórokozó gomba fejlôdését a növényi szöve-
tek belsejében és a kezeletlen levéloldalon is blokkolni
tudja (transzlamináris hatás).

A Prolectus a permetezés után gyorsan esôállóvá válik,
hatása pedig hosszan kitart. A kísérletekben a kezelést kö-
vetô 30. percben (amikor a permet még nem száradt meg tel-
jesen) lehulló 10 mm csapadék sem okozott hatékonyság-
csökkenést. 

A granulátum (WG) formának köszönhetôen a Prolectus
kezelése, adagolása és elkeverése is egyszerû, kényelmes
és biztonságos. Munka-egészségügyi várakozási ideje 0
nap. Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje borszôlôben
21, csemegeszôlôben 14, csonthéjasokban, hajtatott zöldség-
félében és szamócában pedig 1 nap.  

Nem jelent veszélyt a méhekre és egyéb hasznos élô
szervezetekre. A talajban gyorsan lebomlik, így alacsony koc-
kázatot jelent mind a felszíni, mind a rétegvizek szennyezése
szempontjából.

kezeletlen

kezeletlen 24 órával a fenpirazamin-
kezelés után

a sejt-
membrán
kihasad, a 
citoplazma 

kifolyik
24 órával a fenpiraza-
minkezelés után

Epifluoreszcens mikroszkóppal megfigyelhetô a vizsgált sej-
tek szerkezete és életképessége. Mivel fluorokróm, specifikus
jellemzôkkel bíró sejtekrôl van szó, el lehet külö níteni a már
elpusztult sejteket a még életképes sejtektôl.

Kék fluorokróm: a sejtek poliszacharidjaihoz kapcsolódik, füg-
getlenül attól, hogy azok élnek vagy már elpusztul tak.

Vörös fluorokróm: csak abban az esetben kötôdik a DNS-hez
vagy az RNS-hez, ha az adott sejt már elpusztult.

Zöld fluorokróm: csak az élô sejtek citoplazmatikus enzimei
aktiválják.

„Már a nagyszüleim nagyszülei is foglalkoztak szôlôter-
mesztéssel, és a mostani területeim egyike is a nagyapám
tulajdonában volt, aki a szôlôtermesztés mellett természe-
tesen annak végtermékét, a bort is nagyon kedvelte. Gyer-
mekkoromtól segédkeztem mellette, nem véletlen, hogy
tanulmányaim is ebbe az irányba kanyarodtak Kecskemé-
ten. Tizenhét évig az itteni állami gazdaságban 180 hektár
szôlôben, majd tizenhat évig bérelt tizenhárom hektáron,
hat éve pedig a mostani egy hektáron gazdálkodom. 22 éve
állítok be szôlôkultúrában növényvédelmi kísérleteket, akár
tizen hat-tizenhét gyártó cégnek is egy adott évben. Ebben
az idôszakban rengeteg szert, technológiát megismertem,
ezzel együtt a szôlôk  fajtaérzékenységét is a különbözô ká-
rosítókra. Ennek ismerete szintén nagyon fontos a termesz-
tésben és a kísérletek értékelésénél is. Idén a kísérleteknek
köszönhetôen ismertem meg a Nu farm új, szürkepenész el-
leni termékét, a Prolectust. Az idei évben a virágzás és
zsendülés közötti idôszakban nagyon erôs fertôzéssel nem
szembesültünk. Viszont az augusztus 20. elôtti utolsó per-
metezés után a meginduló szürkepenész-fertôzés ellen a
készítmény szépen dolgozott, a megrepedt bogyóknál is
blokkolta a betegség kialakulását. Megfigyeléseim szerint
a termék ebben az idôszakban harminc nap feletti hatástar-
tamot produkált. A Prolectus esetében arra is felhívnám a
figyelmet, hogy a permetlé  készítésekor – nagyon fontos,
hogy mindig lágy esôvízzel permetezek – olyan gyors volt
a feloldódása, mint a reggeli kávémnak. Kiváló termék, csak
ajánlani tudom!”
Szabó Gyula tulajdonos, Szabó Pincészet, Mór

„Családunk több generáció óta foglalkozik kertészeti kul-
túrákkal Pest megyében. Édesapám 28 hek táros gyümölcs-
ültetvénye mellett dísznövényeket is termeszt, így már
gyerekkorom óta közelrôl tapasztalhattam meg a mezôgaz-
daság szépségeit. Ötfôs családunkban mindenki kertész-
mérnök. A szüleimtôl megtanultam, hogy nyitni kell az új
megoldások felé, és mindent a lehetô legjobban kell csi-
nálni, csak akkor lehetünk eredményesek. Három éve fog-
lalkozom intenzív szamócatermesztéssel, az ültetvény
nagysága az idei évben már elérte a másfél hektárt. Az ül-
tetvény egyik része szabadföldi, a másik része pedig fóliás.
A 2016-os esztendô különösen nehéz volt a szamócater-
mesztésben, mivel az érés elôtt és közben is kisebb meg-
szakításokkal folyamatosan esett az esô. Az ültetvények
nagy részén olyan botrítiszjárvány alakult ki, amilyet még a
tapasztalt kollégák sem láttak. A felvásárlók csak az elsô
osztályú piacos terméket keresik, és ezt is hajlandóak meg-
fizetni. A Prolectusról két éve hallottam egy elôadáson, és
rögtön az elsô évben ki is próbáltam. A kezelést követôen
a botrítiszes foltok beszáradtak, és az új gyümölcsökön nem
jelent meg a betegség. A bevált megoldásokhoz hasonlóan
jól dolgozott a szer. Számomra különösen nagy értéke a
Prolectusnak, hogy egynapos élelmezés-egészségügyi vára-
kozási ideje van, illetve a beporzás hatékonyságának növe-
lésére poszméheket használok, így kulcsfontosságú, hogy a
használt szerek a méhekre abszolút ne legyenek veszélyesek.
A Prolectus ennek is megfelelt. Bátran ajánlom gazdatársaim-
nak a sze rt.”
Marosi Márton ôstermelô, Csemô

A Prolectus dózisa szürkepenész és moníliás termésrotha-
dás ellen 1,2 kg/ha (hajtatásban 0,08–0,12%), ôszibarackban
és nektarinban moníliás virág- és hajtásszáradás ellen pedig
0,8 kg/ha.

A Prolectus kijuttatását finom porlasztással kell elvégezni,
azaz 200–300 mikronos cseppeket kell létrehozni. Habár a ké-
szítmény transzlamináris hatással is rendelkezik, a permetezés
során ügyelni kell arra, hogy a növényállomány belsô részét
is kellô mértékben be lehessen fedni. Lúgos kémhatású kom-
binációs partnerek használata kerülendô. A permetlevet az
elkészítés után azonnal fel kell használni!

Javasoljuk, hogy a szamóca szedése elôtt legalább 2 nap-
pal, csemege- és borszôlôben pedig a tervezett szüret elôtt
legalább 28 nappal történjen a kezelés. Legyen biztosított a
szamócatermés megfelelô szellôztetése!
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hajtatott

paradicsom, paprika, 
tojásgyümölcs
hajtatott
uborka, cukkini
hajtatott

szürkepenész
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hajtásszáradás

moníliás termésrothadás
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szürkepenész

szürkepenész

1,2

0,8

1,2

1,2

0,08–0,12%

(max. 1,2 kg/ha)

0,08–0,12%

(max. 1,2 kg/ha)
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(max. 1,2 kg/ha)
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500–1200
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21 (bor)
14 (csemege)
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virágzás kezdetétôl (BBCH 61)  
zsendülésig (BBCH 85) (1 kezelés)

virágzás kezdete
(BBCH 61)

50%-os gyümölcs méret
(BBCH 75)

virágzás kezdete 
(BBCH 61)

virágzás kezdete 
(BBCH 61)

virágzás kezdete 
(BBCH 61)

virágzás kezdete 
(BBCH 61)

virágzás vége 
(BBCH 69)

szedésérettség 
(BBCH 87)

színezôdés kezdete 
(BBCH 85)

gyümölcsök 
jelentôs része  

színezôdött (BBCH 87)
70%-os érés 
(BBCH 87)

a termések 70%-a telje-
sen érett (BBCH 87)

Kezelések 
maximális száma

Két kezelés közti mini-
mális idôtartam (nap)

Az elsô kezelés 
fenostádiuma

Az utolsó kezelés 
fenostádiuma

kórokozó

TERMELÔK MONDTÁK...


