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 • Korszerű, 21.századi  
réz-tartalmú gombaölőszer

 • Ideális részecske eloszlás = 
kiváló kórokozók elleni hatás.

 • Könnyen oldódó és nem 
porozó formuláció

 • Fémréz korlátozás betartása 
kompromisszumok nélkül

POMURAN ELITE® 
Általános információk

Hatóanyag 537 g/kg (53,7%) réz hidroxid

Hatóanyag csoport Réz tartalmú gombaölő szerek

Forgalmazási kategória II. kategória

Engedély száma 6300/786-1/2020

Formuláció Nedvesíthető por (WP)

Kiszerelés 10 kg

Eltarthatóság 3 év

Munka-egészségügyi várakotási idő 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő 14-21 nap

Ökológiai gazdálkodásban engedélyezetett igen

Méh veszélyesség nem jelölés köteles

Tűz veszélyesség nem tűzveszélyes

Gombaölőszer

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

ÚJ FORMULÁCIÓ, FOKOZOTT HATÉKONYSÁG

10KG

42
41
35

Várakozási idők (napokban megadva)

Munka-egészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra Várakozási idó

Szőlő 21 nap

Almatermésűek
(alma, körte, birs, naspolya) 14 nap

Csonthéjasok
(őszibarack, nektarin, kajszibarack, szilva, cseresznye, meggy)

Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

Burgonya 14 nap

Díszbokrok és díszcserjék
(legfeljebb 50 cm-es magasságig)

-

Komló 7 nap

     

Kultúra Károsító
A kezelések 
évenkénti 

maximális száma

Két kezelés között 
eltelt minimális 
időtartam (nap)

A kijuttatáshoz szükséges
A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)szer kg/ha víz (1/ha)

Szőlő peronoszpóra 4 8 0,5-1,0 max. 800 első levél kiterülése (BBCH 11) - virágzás előtti állapot (BBCH 60)

1,0-1,5 max. 1200 virágzás kezdete (BBCH 61) - gyümölcs-kötődés kezdete (BBCH 70)

1,5-2,0 max. 1600 gyümölcs-kötődés (BBCH 71) - érés kezdete (BBCH 81)

Almatermésűek (alma, körte 
birs, naspolya)

ventúriás varasodások 4 7 0,6 - 0,3 kg/ha/m 
lomb-korona

max. 500 l/ha/m 
lomb-korona

levélrügy duzzadás vége (rügypattanás előtt közvetlenül) (BBCH 03) 
-sziromlabda állapot (BBCH 59)

0,3-0,6 kg/ha/m 
lomb-korona

max. 500 l/ha/m 
lomb-korona

kisdió nagyságú gyümölcs (BBCH 74) - 2 héttel a betakarítás előtt
(BBCH 84)

gombás és baktériumos ágelhalás 21 1,0 kg/ha/m 
lomb-korona

max. 500 l/ha/m 
lomb-korona

betakarítás után (BBCH 90) - teljes lombhullás (nyugalmi állapot) (BBCH 
97

Csonthéjasok őszibarack, 
nektarin, kajszibarack, szilva, 
cseresznye, meggy)

tafrinás betegség sztigminás betegség 
(levél-lyukacsosodás) blumeriellás 
betegség egyéb levélfoltosságok

3 7
1,0 kg/ha/m 
lomb-korona

max. 500 l/ha/m 
lomb-korona

betakarítás után (BBCH 90) sziromlabda állapot (késői pirosbimbó ill. 
késői fehérbimbó) (BBCH 59)

Burgonya
burgonyavész 4 7 2,0 150-400 sorzáródás (BBCH 37) - levélsárgulás kezdete (BBCH 91)

baktériumos szártő- és gumórothadás 
(feketelábúság)

1 - 9 g/100 kg max. 100
gumóállapot (BBCH 00) - kihajtás megindulása (BBCH 03)

Díszbokrok, díszcserjék 
legfeljebb 50 cm-es 
magasságig)

baktériumos levélfoltosságok 4 10 2,0 800 levélkiterülés (BBCH 12)

Komló peronoszpóra 2 7
2,4 max. 1200

a felsővezeték magasságához viszonyított 10%-os indahossz (BBCH 31) 
- 50-60%-os indahossz (BBCH 36)

2,4-3,6 max. 1800
a felsővezeték magasságához viszonyított 60-70%-os indahossz (BBCH 
37) - virágbimbók megjelenése (BBCH 51)

3,6-5,4 max. 2700
virágbimbók duzzadása (BBCH 55) - tobozok szedésérettsége (BBCH 
89)

Az évente kijuttatható fémréz mennyisége almatermésűek, szőlő, csonthéjasok és burgonya kultúrák esetében nem haladhatja meg a hektáronkénti 3000 
grammot, komló esetében a 4000 grammot.
Előírt növényvédelmi technológia:
Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve, ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag 
méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati 
naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következó nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
Szőlőben peronoszpóra ellen megelőző jelleggel, az előrejelzésre alapozva kell védekezni. A permetezést általában a hajtások 20-25 cm-es állapotában javasolt 
megkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint„ 8-12 naponként célszerű megismételni. A vegetációs időszak első felében végzett kezeléseknél tekintettel kell lenni a 
termesztett szőlőfajta rézérzékenységére.
Almatermésűekben varasodás ellen a készítményt a virágzás előtti, megelőző védelem céljából, az előrejelzésre alapozva kezdetben 0,6 kg/ha/m lombkorona 
magasság dózisban szükséges kijuttatni. A virágzás közeledtével a dózist javasolt csökkenteni 0,3 kg/ha/m lombkorona magasságra. A virágzást követően kisdió 
gyümölcsállapottól kezdődően a védekezések tovább folytathatóak eleinte 0,3 kg/ha/m lombkorona magasság dózissal, amelyet javasolt fokozatosan növelni 0,6 
kg/ha/m lombkorona magasság értékre. Gombás és baktériumos eredetű ágelhalások ellen a készítményt ősszel a betakarítást követően, illetve a lombhullás 
időszakában javasolt kipermetezni.
Csonthéjasokban a betegségek ellen a permetezést a betakarítást követően javasolt elvégezni, majd ősszel, a lombhullás időszakában megismételni. Fertőzésre 
hajlamosító körülmények között tavasszal, rügyfakadást követően a pirosbimbós (fehérbimbós) állapotig szintén indokolt a védekezés végrehajtása.
A készítmény a kajszi apiognomóniás betegsége ellen csak mérsékelt védőhatással rendelkezik.
Burgonyában burgonyavész ellen a permetezéseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges megkezdeni, majd a fertőzés alakulásától függően 7-12 
naponként indokolt megismételni.
Baktériumos szártő- és gumórothadás (feketelábúság) ellen a készítmény vetőgumó kezelés formájában használható fel. A növényvédó szert a vetés előtt, vagy 
vetéskor kell a vetőgumó felületére juttatni arra alkalmas berendezéssel.
Kisebb méretú díszbokrok és díszcserjéknél a készítmény baktériumos levélfoltosságok ellen használható fel. A fertőzésre hajlamosító körülmények között a 
permetezéseket a kilombosodást követően megelózó jelleggel 10-14 naponként javasolt elvégezni.
Komlóban peronoszpóra ellen megelőző jelleggel, az előrejelzésre alapozva, az indanövekedés és tobozfejlődés időszakában szükséges védekezni. A 
permetezéseket fertőzési veszélyhelyzettól függően 7-14 naponta javasolt megismételni. A dózist a permetezendő növénymagassághoz szükséges igazítani.
Almatermésű növényeknél, illetve díszbokroknál és díszcserjéknél a készítmény használatakor legyünk tekintettel a termesztett növény- illetve fajta 
rézérzékenységére. A fajtaérzékenységgel kapcsolatos további információt a termék forgalmazója szolgáltat.
A réz több hatáshelyú, kontakt gombaölő szer hatóanyag (FRAC kód: M1)

Formája: WP - nedvesíthető por
 A Pomuran Elite azonos a 6300/741-1/2019. NÉBIH számon engedélyezett Funguran Progress gombaölő permetezőszerrel.
Hatóanyag:
537 g/kg (53,7%) ekvivalens 350 g/kg, 35% tiszta fémréz
Forgalomba hozatali engedély száma: 
6300/786-1/2020
Forgalmazási kategória: II

gombaölő permetezőszer

Az engedélyokirat tulajdonosa, a növényvédó szer gyártója: 
Spiess-Urania Chemicals GmbH. 
Frankenstrasse 18 b
20097 Hamburg, Németország

Certis Europe BV Magyarországi Fióktelepe 
1132 Budapest
Váci út 30. 6. em.

Gyártási idő: a csomagolóburkolaton található
Gyártási szám: a csomagolóburkolaton található

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos 
növényvédő szer raktárban 3 év.

POMURAN ELITE  

PREMIUM QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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ELIT VÉDELEM
EZT ELTALÁLTUK!

• 21.századi réz-tartalmú gombaölőszer

• 3 kg Pomuran Réz = 2 kg Pomuran Elite

• Esőállóság

• Ideális részecske eloszlás = 
kiváló kórokozók elleni hatás.  
Kisebb rézterhelés a növényen

• Baktériumos szártő- és 
gumórothadás (feketelábúság)  
elleni csávázásra 9 g/ 100 kg 
vetőgumó

Az egyenletes eloszlás és a folyamatos hatóanyag-leadás 
biztosítja a nagyfokú hatékonyságot



12

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

Kultúra Károsító

A kezelések 
évenkénti 
maximális 

száma

Két kezelés 
között eltelt 

minimális 
időtartam

A kijuttatáshoz szükséges
Dózis (kg/ha)

A kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

Szőlő peronoszpóra 4 8

0,5-1,0 max. 800 első levél kiterülése (BBCH 11) -

virágzás előtti állapot 
(BBCH 60)

1,0-1,5 max. 1200 virágzás kezdete (BBCH 61) -gyümölcs-
kötődés kezdete (BBCH 70)

1,5-2,0 max. 1600 gyümölcs-kötődés (BBCH 71) - érés 
kezdete (BBCH 81)

Almatermésűek (alma, 
körte 
birs, naspolya)

ventúriás 
varasodások 4 7

0,6 - 0,3 kg/ha/m 
lomb-korona

max. 500 l/ha/m 
lomb-korona

levélrügy duzzadás vége (rügypattanás 
előtt közvetlenül) (BBCH 03) 
-sziromlabda állapot (BBCH 59)

0,3-0,6 kg/ha/m lomb-
korona

max. 500 l/ha/m 
lomb-korona

kisdió nagyságú gyümölcs (BBCH 74) — 2 
héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)

gombás és 
baktériumos 
ágelhalás

21 1,0 kg/ha/m lomb-
korona

max. 500 l/ha/m 
lomb-korona

betakarítás után (BBCH 90) - teljes 
lombhullás(nyugalmi állapot) (BBCH 97

Csonthéjasok 
őszibarack, nektarin, 
kajszibarack, szilva, 
cseresznye, meggy)

tafrinás betegség 
sztigminás 
betegség (levél-
lyukacsosodás) 
blumeriellás 
betegség egyéb 
levélfoltosságok

3 7 1,0kg/ha/m lomb-
korona

max.500 l/ha/m lomb-
korona

betakarítás után (BBCH 90) sziromlabda 
állapot (késői pirosbimbóill. késői 
fehérbimbó) (BBCH 59)

Burgonya

burgonyavész 4 7 2,0 150-400 Sorzáródás (BBCH 37) - levélsárgulás 
kezdete (BBCH 91)

baktériumos 
szártő- és 
gumórothadás 
(feketelábúság)

1 - 9 g/100 kg max. 100 gumóállapot (BBCH 00) - kihajtás 
megindulása (BBCH 03)

Díszbokrok, díszcserjék 
legfeljebb 50 cm-es 
magasságig)

baktériumos 
levélfoltosságok 4 10 2,0 800 levélkiterülés (BBCH 12)

Nagy adagolási pontosság az újonnan kifejlesztett 
adalékanyagok kombinációjának köszönhetően

Felhasználható

Pomuran Elite:, optimális mennyiségű és méretű réz-hidroxid kristályok a levél felszínén. 
(elektronmikroszkópos felvétel)
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A Pomuran Elite® egyenletes eloszlása és  
a folyamatos hatóanyag-leadása biztosítja a 
nagyfokú hatékonyságot

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra: Várakozási idő  
(napokban megadva)

Szőlő 21 nap

Almatermésuek

(alma, körte, birs, naspolya) 14 nap

Csonthéjasok

(oszibarack, nektarin, kajszibarack, szilva, cseresznye, 
meggy)

Előírás szerinti felhasználás esetén  
nem szükséges

Burgonya 14 nap

Díszbokrok és díszcserjék

(legfeljebb 50 cm-es magasságig) -


