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Név
Engedélyokirat 

száma
Engedély típusa Kultúra Dózis: Permetlé l/ha

Dózis kiskerti 
használatra

Szőlőkabócára Előírt növényvédelmi technológia Méhveszélyesség:

DECIS 

III. kategória

04.2/557-1/2011.  
MgSzH; 

6300/2986-1/2021.
alapengedély

csemege- és 
borszőlő

0,15 l/ha 

Max. 2 alkalommal, 
két kezelés közt eltelt 

idő min.14 nap

500-800 1,5 ml/10 l víz

Kizárólag kiskerti felhasználásra, 1000 m2-nél nem 
nagyobb terület kezelésére, évente legfeljebb kétszer 
alkalmazható. Amerikai szőlőkabóca  ellen az L1-L3 
fejlettségű lárvák megjelenésekor célszerű elvégezni a 

permetezést.

Rendeltetésszerű 
felhasználása esetén 

mérsékelten kockázatos

DECIS MEGA 

II. kategória

02.5/2000/4/2008. 
MgSzHK; 
6300/2985-1/2021.

alapengedély
csemege- és 
borszőlő

0,15 l/ha

Max. 3 alkalommal, 
két kezelés közt eltelt 

idő min.14 nap

500-800 -
Amerikai szőlőkabóca  ellen az L1-L3 fejlettségű lárvák 

megjelenésekor célszerű elvégezni a permetezést.

Rendeltetésszerű 
felhasználása esetén 

mérsékelten kockázatos

FULL 5 CS 

III. kategória
04.2/640-1/2014.

származtatott engedély 

„A Full 5 CS azonos a Karate 
Zeon 5 CS,  11769/2002. FVM 
számon engedélyezett rovarölő 
permetezőszerrel.”

szőlő

0,25 l/ha

Max. 2 alkalommal, 
két kezelés közt eltelt 

idő min.10 nap

800-1000 2,5 ml/ 5 l víz
Amerikai szőlőkabóca  ellen 0,25 l/ha dózissal célszerű 
permetezni az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor.

mérsékelten kockázatos

HUNTER 

származtatott engedély 

„A Hunter azonos a szőlő (csemeg- 
0,25 kg/ha

 Amerikai szőlőkabócaellen 0,25 kg/ha dózissal 
célszerűpermetezni az L1-L3 fejlettségűlárvák 

Kizárólag tájékoztató jellegű! A táblázat, a növényvédő szerek, 2022.06.27. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.
Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!

HUNTER 

II. kategória
04.2/1008-1/2017

„A Hunter azonos a 
02.5/966/2/2010. MgSzHK 
számon engedélyezett Kaiso EG 
rovarölő permetezőszerrel.”

szőlő (csemeg- 
borszőlő)

0,25 kg/ha

Max. 1 alkalommal 
használható

600-1200 -
célszerűpermetezni az L1-L3 fejlettségűlárvák 

megjelenésekor. A  permetlé  mennyiségét  az  ültetvények  
művelésmódjától, lombfelületének  nagyságától  és  a 

géptípustól függően kell megválasztani. 

mérsékelten veszélyes

JAGER EG 

II. kategória
6300/720-2/2021.

származtatott engedély 

„A Jager EG azonos a 
02.5/966/2/2010. MgSzHK 
számon engedélyezett Kaiso EG 
rovarölő permetezőszerrel.”

szőlő (csemeg- 
borszőlő)

0,25 kg/ha

Max. 1 alkalommal 
használható

600-1200 -

 Amerikai szőlőkabócaellen 0,25 kg/ha dózissal 
célszerűpermetezni az L1-L3 fejlettségűlárvák 

megjelenésekor. A  permetlé  mennyiségét  az  ültetvények  
művelésmódjától, lombfelületének  nagyságától  és  a 

géptípustól függően kell megválasztani. 

mérsékelten veszélyes

K1 

III. kategória

  
04.2/2366-1/2012. 
NÉBIH; 
04.2/2750-1/2013.

származtatott engedély

„A  K1  azonos  a  Kaiso  Garden
permetezőszerrel.”

szőlő (csemeg, 
borszőlő)

- - 2,5 g/ 10 l víz
Amerikai  szőlőkabóca ellen  2,5  gramm szer  szükséges  
10  liter vízhez. A permetezést az L1-L3 fejlettségűlárvák 

megjelenésekor célszerűelvégezni.
mérsékelten kockázatos

Kizárólag tájékoztató jellegű! A táblázat, a növényvédő szerek, 2022.06.27. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.
Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!
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KAISO EG 

II. kategória

02.5/966/2/2010.  
MgSzHK;
04.2/4031-1/2018.

alapengedély
szőlő (csemeg- 
borszőlő)

0,25 kg/ha

Max. 1 alkalommal 
használható

600-1200 -

 Amerikai szőlőkabócaellen 0,25 kg/ha dózissal 
célszerűpermetezni az L1-L3 fejlettségűlárvák 

megjelenésekor. A  permetlé  mennyiségét  az  ültetvények  
művelésmódjától, lombfelületének  nagyságától  és  a 

géptípustól függően kell megválasztani. 

mérsékelten veszélyes

KAISO GARDEN 

III. kategória

04.2/2365-1/2012. 
NÉBIH; 
04.2/4032-1/2018.

alapengedély
szőlő (csemeg, 
borszőlő)

- - 2,5 g/ 10 l víz
Amerikai  szőlőkabóca ellen  2,5  gramm szer  szükséges  
10  liter vízhez. A permetezést az L1-L3 fejlettségűlárvák 

megjelenésekor célszerűelvégezni.
mérsékelten kockázatos

KAISO SORBIE 

II. kategória
6300/2309-2/2021

párhuzamos engedély

A  növényvédő  szer  ezen  
engedélyben  és  a  referencia  
termék (KAISO EG) 
02.5/966/2/2010.  MgSzHK  
számú engedélyokiratában 
foglaltak alapján hozható 
forgalomba és használható fel.

szőlő (csemeg- 
borszőlő)

0,25 kg/ha

Max. 1 alkalommal 
használható

600-1200 -

 Amerikai szőlőkabócaellen 0,25 kg/ha dózissal 
célszerűpermetezni az L1-L3 fejlettségűlárvák 

megjelenésekor. A  permetlé  mennyiségét  az  ültetvények  
művelésmódjától, lombfelületének  nagyságától  és  a 

géptípustól függően kell megválasztani. 

mérsékelten veszélyes

KARATE ZEON 5 CS 

III. kategória

11769/2002.  FVM;
6300/982-1/2022.

alapengedély szőlő

0,25 l/ha

Max. 2 alkalommal, 
két kezelés közt eltelt 

idő min.10 nap

800-1000 2,5 ml/ 5 l víz
Amerikai szőlőkabóca  ellen 0,25 l/ha dózissal célszerű 
permetezni az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor.

mérsékelten kockázatos

Az  amerikai  szőlőkabóca  valamennyi  fejlődési stádiuma  
ellen  felhasználható.  Elsősorban  az  L1-L3 fejlettségű  

Kizárólag tájékoztató jellegű! A táblázat, a növényvédő szerek, 2022.06.27. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.
Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!

KLARTAN 24 EW 

50 ml-esnél nagyobb 
kiszerelések II. forgalmi 
kategória, 50 ml-es és 
annál kisebb kiszerelések 
III. forgalmi kategória

02.5/2322/2/2007.  
MgSzHK;
6300/3324-2/2020.

alapengedély szőlő

0,2-0,3 l/ha

Max. 2 alkalommal, 
két kezelés közt eltelt 

idő min.14 nap

600-1000
3  ml  szer/10  

l  víz

Az  amerikai  szőlőkabóca  valamennyi  fejlődési stádiuma  
ellen  felhasználható.  Elsősorban  az  L1-L3 fejlettségű  

lárvák  ellen  kell  a  védekezést  időzíteni. Egy 
tenyészidőszak alatt maximum  2  alkalommal juttatható ki 

a készítmény. A további permetezéseket más  
hatóanyagcsoportba  tartozó  készítménnyel  kell  elvégezni.  

Nagyobb  fertőzési  nyomás  esetén  és  az amerikai 
szőlőkabóca imágója ellen a magasabb dózist kell 

alkalmazni.

nem jelölésköteles

LAMDEX EXTRA 

III. kategória

12412/2002 FVM;  
6300/1921-2/2021

alapengedély
szőlő (bor-, 
csemege-)

0,3-0,5 kg/ha
Max. 2 alkalomma, két 

kezelés közt eltelt 
minimális időtartam 

10  nap.

600-1000
5-8 g / 10 l 

víz
- mérsékelten veszélyes

LASER 

II. kategória

02.5 /1414/4/2008. 
MgSzHK;
 6300/13792-
2/2019.

alapengedély szőlő

0,4 l/ha

Max. 2 alkalommal, 
két kezelés közt eltelt 

idő min.7 nap

600-1000 -
Amerikai szőlőkabóca ellen 0,4 l/ha dózissal a fiatal lárvák 

ellen szükséges kipermetezni.
mérsékelten kockázatos

Kizárólag tájékoztató jellegű! A táblázat, a növényvédő szerek, 2022.06.27. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.
Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!
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LASER DUPLO 

40 ml-esnél nagyobb 
kiszerelések II. forgalmi 
kategória, 40 ml-es és 
annál kisebb kiszerelések: 
III.forgalmi kategória

46797/2004. FVM;
6300/2300-2/2021.

alapengedély szőlő

0,2 l/ha

Max. 2 alkalommal, 
két kezelés közt eltelt 

idő min.7 nap

600-1000

0,02 % (A 
0,02 %-os 
permetlé 

elkészítéséhez 
2 ml szer és 

10 l víz 
szükséges)

Amerikai szőlőkabóca ellen 0,2 l/ha dózissal a fiatal lárvák 
ellen szükséges kipermetezni, a kezelés szükség esetén 

megismételhető.  Szőlőben amerikai szőlőkabóca ellen a 
készítmény  évente legfeljebb 2 alkalommal használható fel.

mérsékelten kockázatos

MAVRIK 24 EW 

50 ml-esnél nagyobb 
kiszerelések II. forgalmi 
kategória, 50 ml-es és 
annál kisebb kiszerelések 
III. forgalmi kategória

04.2/2796-1/2017. 
NÉBIH; 
04.2/2158-2/2018.

származtatott engedély 

"A Mavrik 24 EW azonos a 
02.5/2322/2/2007. MgSzHK 
számon engedélyezett Klartan 24 
EW  rovarölő permetezőszerrel."

szőlő

0,2-0,3 l/ha

Max. 2 alkalommal, 
két kezelés közt eltelt 

idő min.14 nap

600-1000
3  ml  szer/10  

l  víz

Az  amerikai  szőlőkabóca  valamennyi  fejlődési stádiuma  
ellen  felhasználható.  Elsősorban  az  L1-L3 fejlettségű  

lárvák  ellen  kell  a  védekezést  időzíteni. Egy 
tenyészidőszak alatt maximum  2  alkalommal juttatható ki 

a készítmény. A további permetezéseket más  
hatóanyagcsoportba  tartozó  készítménnyel  kell  elvégezni.  

Nagyobb  fertőzési  nyomás  esetén  és  az amerikai 
szőlőkabóca imágója ellen a magasabb dózist kell 

alkalmazni.

nem jelölésköteles

MONOSPEL 24 EW

50 ml-esnél nagyobb 
kiszerelések II. forgalmi 
kategória, 50 ml-es és 
annál kisebb kiszerelések 
III. forgalmi kategória

6300/3269-2/2020.

származtatott engedély

„A Monospel 24 EW azonos a 
02.5/2322/2/2007. MgSzHK 
számon engedélyezett Klartan 24 
EW  rovarölő permetezőszerrel.”

szőlő

0,2-0,3 l/ha

Max. 2 alkalommal, 
két kezelés közt eltelt 

idő min.14 nap

600-1000
3  ml  szer/10  

l  víz

Az  amerikai  szőlőkabóca  valamennyi  fejlődési stádiuma  
ellen  felhasználható.  Elsősorban  az  L1-L3 fejlettségű  

lárvák  ellen  kell  a  védekezést  időzíteni. Egy 
tenyészidőszak alatt maximum  2  alkalommal juttatható ki 

a készítmény. A további permetezéseket más  
hatóanyagcsoportba  tartozó  készítménnyel  kell  elvégezni.  

Nagyobb  fertőzési  nyomás  esetén  és  az amerikai 
szőlőkabóca imágója ellen a magasabb dózist kell 

alkalmazni.

nem jelölésköteles

Kizárólag tájékoztató jellegű! A táblázat, a növényvédő szerek, 2022.06.27. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.
Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!

alkalmazni.

MOSPILAN 20 SG 

III. kategóai

04.2/2883-1/2011.  
MgSzH; 6300/3244-
3/2021.

alapengedély szőlő

0,25-0,375 kg/ha 

Max. 1 alkalommal 
használható

400-800
2,5-3,75 g/10 

l víz

Szőlőben az amerikai szőlőkabóca esetében előrejelzés 
alapján a fiatal lárvák (L1-L3) ellen kell időzíteni a 

védekezést.
A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel 
együtt tankkeverékként kijuttatva méhekre veszélyes, 
ebben az esetben méhkímélő technológia alkalmazása 

szükséges!

nem jelölésköteles 
(Tebukonazol tartalmú 

növényévődszerrel keverve 
MÉHEKRE 

VESZÉLYES!)

MOVENTO 

I. kategória

04.2/7527-1/2016. 
NÉBIH; 6300/220-
1/2022

alapengedély 

szőlő anyatelep 

szőlő 
(anyatelep)

0,7 l/ha 

Max. 2 alkalommal, 
két kezelés közt eltelt 

idő min.14 nap

500-800 -
Szőlő anyatelepen az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus 
titanus) esetében a lárvák ellen kell időzíteni a védekezést.

kifejezetten veszélyes

NINJA ZEON 5 CS 

III. kategória
04.2/329-1/2015.

származtatott engedély 

„A Ninja Zeon 5 CS azonos a 
Karate Zeon 5 CS , 11769/2002. 
FVM számon engedélyezett 
rovarölő permetezőszerrel.”

szőlő

0,25 l/ha

Max. 2 alkalommal, 
két kezelés közt eltelt 

idő min.10 nap

800-1000 2,5 ml/ 5 l víz
Amerikai szőlőkabóca  ellen 0,25 l/ha dózissal célszerű 
permetezni az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor.

mérsékelten kockázatos

Kizárólag tájékoztató jellegű! A táblázat, a növényvédő szerek, 2022.06.27. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.
Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!
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PYREGARD 

II. kategória
6300/990-2/2022

szükséghelyzeti
2022. március 30-tól 2022. július 
27-ig!!!

szőlő
0,75 l/ha

Max. 2 alkalommal
800-1000 -

2022. március 30-tól 2022. július 27-ig!!!
Szőlőben  Scaphoideus  titanus  ellen  növényvizsgálat  

alapján  a  lárvák  és  a  kifejlett  alak  ellen maximum  2  
alkalommal  0,75  l/ha  dózisban  800-1000  l/ha  

permetlével.  Virágzó  gyomnövényeket tömegesen látogató 
méhek jelenléte esetén a készítmény nem használható!

kifejezetten veszélyes

SIVANTO PRIME

II. kategória

6300/368-1/2019. 
NÉBIH; 
6300/2990-1/2021.

alapengedély
szőlő (bor, 
csemege)

0,4 - 0,5 l/ha

Max. 1 alkalommal 
használható

400-1000 -

Amerikai  szőlőkabóca  ellen  a  második,  harmadik  
stádiumú  lárvák  ellen  célszerű  védekezni. Mivel a kikelt 

lárvák a keléstől számított 30-40 napig nem képesek a 
fitoplazma terjesztésére ezért, az első  lárvák  

megjelenésétől  számított  30  nap  után  végzett  kezeléssel  
tudjuk  jó  eséll yel  a  betegség terjedését  megakadályozni.  
A  fürtvirágzat  nyúlása  idején  a  javasolt  dózis  0,4  l/ha,  
a  zsendülés  idején azonban 0,5 l/ha alkalmazása javasolt.
A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel 
együtt tankkeverékként kijuttatva méhekre veszélyes, 
ebben az esetben méhkímélő technológia alkalmazása 

szükséges!

nem jelölésköteles 
(Tebukonazol tartalmú 

növényévődszerrel keverve 
MÉHEKRE 

VESZÉLYES!)

WAKIZASI

II. kategória
04.2/472-2/2018.

származtatott engedély 

„A Wakizasi rovarölő 
permetezőszer azonos a 
02.5/966/2/2010. MgSzHK 

szőlő (csemeg- 
borszőlő)

0,25 kg/ha

Max. 1 alkalommal 
használható

600-1200 -

 Amerikai szőlőkabócaellen 0,25 kg/ha dózissal 
célszerűpermetezni az L1-L3 fejlettségűlárvák 

megjelenésekor. A  permetlé  mennyiségét  az  ültetvények  
művelésmódjától, lombfelületének  nagyságától  és  a 

mérsékelten veszélyes

Kizárólag tájékoztató jellegű! A táblázat, a növényvédő szerek, 2022.06.27. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.
Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!

II. kategória 02.5/966/2/2010. MgSzHK 
számon engedélyezett Kaiso EG 
rovarölő permetezőszerrel.”

használható
művelésmódjától, lombfelületének  nagyságától  és  a 

géptípustól függően kell megválasztani. 

Kizárólag tájékoztató jellegű! A táblázat, a növényvédő szerek, 2022.06.27. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.
Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!


