
Délgazda Mezőgazdasági Szaküzlet Növényvédelmi szaktanácsai 

Kártevőktől mentes burgonya, hagyma- és káposztatermesztés 

 

Az FMC-Agro új hatóanyagú terméke a BENEVIA rovarölő szer a hazai tapasztalatok alapján 
kikerülhetetlen tagja lett a kertészeti rovarkártevők elleni védekezésnek. Széleskörű használatát segíti, 
hogy az 1 literes kiszerelés mellett a hobbikertészek és a kis területen gazdálkodók számára elérhető 
lett az 50ml-es kiszerelés is. 

A készítmény hatóanyaga „Cyazypyr”, mely a rágó-(lepke-és bogárlárvák) és szívókártevők (tripszek, 
moly- és levéltű) ellen egyaránt hatásos. Az új hatóanyag révén a BENEVIA egy új hatásmechanizmust 
képvisel az engedélyezett kultúrnövények többségében, alkalmas kialakult rezisztencia megtörésére 
is. 

Hagymafélékben (vöröshagyma, fokhagyma) a jelenleg engedélyezet készítmények közül a BENEVIA az 
egyetlen, amely egyszerre véd a hagymafélék két legjelentősebb rovarkártevője 
(dohánytripsz,hagymalégy) ellen ráadásul felszívódó hatásával magas hatékonyságot és hosszú 
tartamhatást biztosít.  

Burgonyában a BENEVIA a burgonyabogár elleni védekezésben, a hatását a tojás, a lárva és az imágó 
ellen is kifejti. Hatékonysága és tartamhatása kiemelkedő, akár 19 nap. 

A káposztafélék (fejeskáposzta, kelkáposzta, karfiol, brokkoli, bimbós kel, karalábé) termesztő 
gazdálkodó számára a BENEVIA új hatóanyaga révén egyszerre nyújt hatékony megoldást szinte az 
összes káposztát károsító kártevők ellen, mint pl: tavaszi káposztalégy,közönséges lisztecske, fehér 
káposztalepkék,bagolylepkék a káposztamoly. 

A BENEVIA valódi tojásölő hatással is rendelkezik, a molykártevők tojás, lárva, és báb alakját is 
elpusztítja, míg a lisztecske minden fejlődési alakja (kivéve pupárium) ellen hatékony.  

Szamócában a szamóca bimbólikasztó, egyes bagolylepkék esetében a tojásrakásának kezdetére kell 
időzíteni a készítmény kijuttatását.  

Sárgarépában, gyökérpetrezselyemben, gumós zellerben, retekben a sárgarépalégy valamint a kártevő 
lepkefajok tojásrakásának kezdetén, az első lárvák megjelenése előtt kell végrehajtani a kezelést.  

A BENEVIA a méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem 
alkalmazható!  

Virágzó gyomnövények jelenléte esetén szintén nem alkalmazható!  

 A 10 liter permetléhez szükséges BENEVIA mennyiségek! 

Burgonya burgonyabogár 3ml 
 

Szamóca bimbólikasztó  20ml 
Vöröshagyma tripsz  

20ml Fokhagyma hagymalégy 



Gyökérfélék sárgarépalégy 
lepkefajok 

20ml 
15ml 

Káposztafélék lepkefajok 
káposztalégy 

12ml 
20ml 

 

A táblázatban szereplő dózisok 400l/ha-os permetlé mennyiséggel történő permetezésnek felelnek 
meg, amely a kézi-, illetve hátipermetező gépekkel történő kijuttatásnál a leggyakrabban és 
általánosan elfogadott.  

A készítménnyel kezelt karalábé levele étkezési célra nem használható! 

 BENEVIA tulajdonságai: 

Hatását kontakt, illetve felszívódó módon is kifejti, erősen transzlamináris, a növényben jól szállítódik. 

A növénybe felszívódva sokáig megőrzi biológiai aktivitását, így hosszú hatástartamot biztosít. 

Hatását az izom összehúzódás gátlása révén éri el. 

A kártevők táplálkozását kezelés után pár perccel leállítja, ezáltal a kártevők által terjesztett vírusok 
átvitele is megszűnik. A kártevők elpusztulásához fajtól függően 1-2 nap, a dohánytripsz esetében 5-6 
nap szükséges. 

Rövid élelmezésügyi várakozási idők jellemzik. 

Burgonyában, hagymafélékben, gyökérzöldségekben 14nap, káposztafélékben 7nap, szamócában 
1nap. 

A megfelelő hatékonyság érdekében a BENEVIA rovarölő szerrel történő kezelés során a zöldségfélék 
többségét borító viaszos levélfelület miatt nedvesítő szer hozzáadása szükséges.  

A tenyészidőszak kezdetén történő alkalmazásával a rovarkártevők elpusztításán túlmenően ki tudjuk 
használni a BENEVIA rovarölő szerben található Cyarypyr hatóanyag termésnövelő, virágnövelő 
hatását is. 

Termesztési kísérletek igazolták, hogy a BENEVIA készítményre alapozott termesztéstechnológiák 74%- 

ában növekedett a hozam,egységesebb,piacosabb termést takaríthattak be. 

Forg.kat: II. Kiszerelés: 1L-50ml 

Felhasználás előtt mindig olvassa el és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat. 

Forrás: Agroforum 

Sikeres kertészkedést kívánnak a gazdabolt munkatársai! 

Kistelek Kossuth utca 88 


