Megbízható védelem kukoricabogár
lárvák és drótférgek ellen
kukoricában, napraforgóban
•
•
•
•

Hosszú hatástartam.
Taglózó hatású hatóanyag.
Táplálkozásgátló, kártevőriasztó hatás.
Száraz talajban is hatékony.

Teflix™
TALAJFERTŐTLENÍTŐ SZER

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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Teflix™
TALAJFERTŐTLENÍTŐ SZER

ÚJ!

Megbízható védelem kukorica bogár lárvák és egyéb talajlakó kártevők ellen.
• Kiemelkedő hatékonyság az amerikai kukoricabogár lárvája ellen
• Tartós hatás drótféreg és más talajlakó kártevők ellen
• Gázosodó hatás a talajban
• Száraz talajban is hatékony
HATÁSMECHANIZMUS

Kukoricabogár imágó (nőstény)

A Teflix™ hatóanyaga a teflutrin a piretroid típusú rovarölőszerek csoportjába
tartozik, hatását a rovarokra fejti ki. Melegvérűekre nem mérgező.
A rovarok érintkezés és belégzés útján veszik fel. Azok idegrendszerére
hat, az idegsejtekben lévő nátrium-csatornák működését befolyásolja,
ezáltal folyamatos ingerületi állapotba hozva az idegsejteket. Ez túlzott,
kontrollálatlan mozgásokat eredményez, ami rövid időn belül a rovar
pusztulásához vezet.
A Teflix™ hatóanyaga csak az ízeltlábúakra hat, az emberre nem, csökkentve
ezáltal a felhasználók veszélyeztetettségét.

Kukoricabogár lárvák a gyökérzeten

A növényekbe nem szívódik fel a hatóanyag, viszont jelentős gázosodó
képessége van. Ezzel a tulajdonsággal a hatás területe kibővül a csíranövény
körül. A Teflix™ képes megakadályozni a kultúrnövény károsodását azzal is,
hogy a kártevők pusztulásuk előtt nem fogyasztanak belőle. A gázhatás,
valamint a hatóanyag csökkent koncentrációja a célszervezeteket
elriasztja, táplálkozásgátlást okoz. A teflutrin más talajfertőtlenítésre
használt hatóanyagokkal összehasonlítva hosszabb ideig marad aktív a
kijuttatás zónájában, biztosítva a hosszan tartó hatást. Vízoldékonysága
nagyon kicsi, viszont zsírszerű anyagokban jól oldódik, ami nagyban segíti
a talajrészecskékhez és humuszhoz való kötődését. A Teflix™ különlegessége,
hogy száraz talajban is kifejti védő, rovarölő hatását. A talajba jutó nagy
mennyiségű csapadék hatására sem mozdul el a kijuttatási zónából és
nem csökken a hatástartam sem.

Drótféreg kártétel kukoricán 2021. június 4.

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A Teflix™ kijuttatása a vetéssel egymenetben, sorkezelés formájában
kell történjen. A kijuttatás során fokozottan ügyelni kell arra, hogy a
talajfertőtlenítő szer a magot a talajban a lehető legjobban körülvegye 5-8
cm-es körzetben, biztosítva a kártevővel való találkozást.
Minden esetben ellenőrizni kell a mikrogranulátum szóró elemek állapotát a
Drótféreg a kukorica gyökerénél 2021. június 4.

jó működés és az egyenletes dozírozás érdekében!
Kijuttatása előtt minden esetben javasolt a
mikrogranulátum
szóró
adagolásának
előzetes
ellenőrzése leforgatással.
Külön figyelemmel kell lenni arra, hogy a kijuttatáskor
a Teflix™ teljes mennyisége a talaj felszíne alá kerüljön!
Amennyiben a talaj felszínén is marad a termékből, azt
maradéktalanul össze kell gyűjteni!
Az amerikai kukoricabogár lárvájának kelését a
tavaszi időszak hőösszege szabályozza. A fertőzött
területeken célszerű kerülni az extrém korai vetést annak
érdekében, hogy a talajfertőtlenítő szer kijuttatása
a lehető legjobban közelítse a lárvakelés időpontját.
Ezáltal annak hatástartama biztosítani tudja a lárvák
elleni megfelelő hatékonyságot. Kukoricabogár lárva
elleni védelemre minden esetben a maximális dózis
használatát javasoljuk.
A kukoricabogár imágók kártétele közvetlen termésveszteséget is okozhat

NÖVÉNYBIZTONSÁG
A Teflix™ használata után nincs korlátozás a szulfonilurea csoportba tartozó hatóanyagokat tartalmazó
gyomirtó szerek használatát illetően. A Teflix™ a kukorica
növényvédelmi technológiájának egyéb elemeit sem
befolyásolja hátrányosan.

A gyökérzet károsodása megdőlést eredményez, nehezítve ezáltal a betakarítást.

Kultúra

Károsító

Kezelések
max. száma

Dózis

Kukorica

Amerikai kukoricabogár lárva,
drótférgek (pattanó bogár
lárvák)

2 évente
egyszer

7-12
kg/ha

Napraforgó

Drótférgek
(pattanóbogár lárvák)

2 évente
egyszer

7-10
kg/ha

Hatóanyag: 15 gramm/kg teflutrin
Formuláció: mikrogranulátum (GR)
Forgalmazási kategória: II.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Kiszerelés: 10 kg
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ÚJ!

Új talajfertőtlenítő granulátum
• Kiemelkedő hatékonyság az amerikai kukoricabogár lárvája ellen
• Tartós hatás drótféreg és más talajlakó kártevők ellen
• Gázosodó hatás a talajban
• Száraz talajban is hatékony
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