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Rovarölő szer

 • Felhasználható almatermésű 
kultúrákban, burgonyában és 
cukorrépában egyaránt

 • Alacsony hőmérsékleten 
is tökéletes megoldás a 
kártevők ellen

 • Egyedi molekula 
összetételének köszönhető, 
biztos hatás

 • Kontakt és gyomorméreg

TREBON® 30EC 
ROVARÖLŐ SZER

Általános információk

Hatóanyag 30% etofenprox

Forgalmazási kategória II. kategória

Engedély száma 22683/1987, 04.2/1785-2/2015.
02.5/512/1/2008; 04.2/4488-1/2017

Formuláció emulzióképző koncentrátum

Kiszerelés 1 liter, 5 liter

Eltarthatóság 3 év

Munka-egészségügyi várakozási idő 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő 3-14 nap

Ökológiai gazdálkodásban engedélyezetett nem

Méh veszélyesség kifelyezetten veszélyes

Tűz veszélyesség tüz és robbanás veszélyes

Kultúra Károsító Dózis l/ha é.v.i.

Almatermésűek alma, körte, birs almamoly, aknázó molyok 0,5   14 

Burgonya burgonyabogár 0,5  3

Cukorrépa lombrágó bagolypille lárvák 0,15-0,3 5

Felhasználható

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni.  
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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Munkaegészségügyi óvórendszabályok
Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és 
felhasznállóknak: védőruha, védőkalap, 
védőkesztyű, sav elleni védőszemüveg. 
Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyá-
sát, elcsepegését, a permetlé, a permet, a 
tömény szer szembe bőrre jutását, beléleg-
zését, esetleges lenyelését. Munka közben 

gyakori kézmosás, munka végesztével alsó 
és felsőruha váltás, alapos tisztálkodás, 
zuhanyozás szükséges. 
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a 
munkát azonnal félbe kell szakítani, majd 
helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, 
intézeti ellátást kell biztosítani.

Előírt növényvédelmi technológia
Almatermésűek (alma, körte, birs)
Az almamoly és aknázómolyok ellen a 
kezelést előrejelzésre alapozva, a károsító 
rajzás csúcsidőszakában kell elvégezni. Az 
előírt dózis: 0,5 liter/ hektár. Elhúzódó raj-
zás esetén, a védekezést meg kell ismé-
telni. A kijuttatáshoz a gyümölcsösökben 
az ültetvény művelésmódjától, a lombko-
rona nagyságától, az alkalmazott géptípus-
tól függően 300-1000 liter hektáronkénti 
vízmennyiség szükséges.

Burgonya
A burgonyabogár elleni védekezést a fia-
tal lárvák (L1, L2) tömeges megjelenése-
kor vagy a burgonyabogár imágók meg-
jelenésekor kell elvégezni. A előírt dózis: 
0,5 liter/hektár. A kijuttatáshoz, a lombo-
zat nagyságától és a géptípustól függően 
300-500 liter hektáronkénti vízmennyiség 
szükséges.

Cukorrépa
Hazánkban, számos bagolylepkehernyó faj 
károsíthatja a cukorrépát. A bagolylepkék 
2-3 nemzedékű fajok, melyek imágói nyá-
ron és ősszel többször is rajzanak. A véde-
kezést a lárvák tömeges megjelenésekor 
kell elvégezni. A előírt dózis: 0,15-0,3 liter/
hektár. A magasabb dózis erős lárvafertő-
zés esetén előírt. A kijuttatáshoz, lombo-
zat nagyságától és a géptípustól függően 
300-500 liter hektáronkénti vízmennyiség 
szükséges.

Trebon is a registered trademark of Mitsui Chemicals Agro, Inc. (Japan)
®= Mitsui Chemicals Agro, Inc. (Japan)

®1 = Spiess-Urania Chemicals GmbH

Egyedi molekula összetételének köszönhetően 
bizotos hatás
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