
Kijuttatási Irányelvek
A kijuttatás csali anyagos kezelésként javasolt 1- 5 mm 
átmérőjű cseppmérettel. Talajról történő védekezés 
esetében használható olyan berendezés, amely egy 
vékony stabil anyagáramot biztosítanak, nagycseppes 
kezeléshez. Ehhez 1- 2 fúvóka használata javasolt 
a permetezőgépeken oldalanként. A cseppeknek a 
lombkorona magasságának legalább 2/3-át el kell érniük.

A “Fekete diók” a diótermesztők legnagyobb problémáját jelentik az elmúlt években. A Xanthomonas baktérium betegség mellett, 
a nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagoletis Completa ls Rh. Sauvis) fertőzés sötét, töppedt bélhez, nagyobb gombafertőzéshez és 
alacsonyabb hozamhoz vezet. A dióvél rossz ízű és gyenge minőségű- A COMBI-PROTEC® egyszerű és hatékony módszer biztosít a 
fertőzés csökkentésére. 1 liter COMBI-PROTEC® kis dózisú rovarölőszerrel 20 liter vízben elkeverve durva cseppek formájában kerül 
kijuttatásra 1 ha területen. A hatás összemérhető a konvencionális védekezések eredményességével, amelyeket teljes rovarölő dózissal 
hajtanak végre.

Nyugati Dióburok-fúrólégy
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Csali Technológia

Házikerti dózis COMBI-PROTEC®:
Hatásjavítóként  10-20 ml / 10 L permetlé
Csalétekként  500 ml / 10 L permetlé (4 l/100 m2 lémennyiséggel)

A kezelés időzítése
Amint a csapdák jelzik a legyek jelenlétét, még a tojásrakás előtt el kell kezdeni a kezeléseke. 
Ismételjék a kezeléseket 7-10 naponta a kártevő nyomás függvényében. Az erős esőzés 1 
vagy 2 nappal a kezelés után csökkenti a fennmaradó csali cseppek számát, így a kezelés 
ismétlése indokolt. Minél nagyobb a kezelt terület annál eredményesebb lesz a kezelés.

Kijuttatási mennyiségek: 

Rovarölőszerek Technologia Víz 
(l/ha)

Dózis
(g/ha max.)

COMBI-PROTEC®

(max. 5%)

Mospilan® SG 
Acetamiprid 200 g/kg

Mindenhol 800 - 1500 400 g 1 L / ha

Csali 20 - 40 40 g 1 - 2 L / ha

www.combi-protec.com

Fúvóka javaslatok a permetező gépekhez
- Lechler IDK 120-01/ Agrotop Airmix 110-01 égszálíttással
- Pont permetezés átalakított Albuz ATR 80 
(0,6 mm távolság a röpítő tárcsa és a kerámiaház között) 
légszállítással vagy a nélkül (lásd a képet a bal oldalon)

További információért kérjük látogasson el

teccombi-pro
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