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Az erdôgazdálkodó-erdôgazda szá-
mára kellô védekezés hiányában óriási
kárt okozhat a túlszaporodott vadállo-
mány.

A gyakorlatban kipróbált és bevált
termékeinkbôl mutatunk be néhányat.

Silvacol T
A vadak szaglását megtévesztô szer me-
zôgazdasági és vadgazdálkodási
növénykultúrákhoz

• Ne cseréljük össze mással!
• Vigyázat! Csak ronggyal történô át-

itatásra!
• A szer nem kerülhet növényekre!

Használati utasítás
A SILVACOL T olajos, erôs szagot

árasztó folyadék, amely a kultúrnövé-
nyekkel közvetlenül nem érintkezhet.
Érzékeny kultúrák és különösen szôlô-
ültetvények esetén íztelenítés, illetve
szagtalanítás lehetséges.

A használat módja:
Régi rongydarabokat vagy hasonló-

kat alaposan itassunk át SILVACOL-lal,
és a megvédendô kultúrnövények kö-
rül kb. 30 cm magasságban karókra
vagy kifeszített drótokra, illetve zsine-
gekre egymástól 5–10 méteres távol-
ságra függesszük fel. A vad ezt követô-
en elkerüli majd a szimata számára már
nem érzékelhetô állományt. A rongy-
darabokat idônként újból át kell a szer-
rel itatni, különösen hosszabb ideig tar-
tó esôzések után. Hogy a vadak dörgö-
lôzésébôl a fák kérgén keletkezett ká-
rokat megakadályozzuk, a rongydara-
bokat egy zsineggel közvetlenül a ve-
szélyeztetett erdei növények külsô ága-
ira függeszthetjük fel úgy, hogy a
rongydarabok egymástól 5–10 méteres
távolságra legyenek.

Avenarius kéregbalzsam
Az ôzek lombos fákhoz való dörgölôzé-
sébôl eredô károsodások ellen. Hasz-
nálatra kész kenôanyag.

Az VENARIUS KÉREGBALZSAM na-
gyon jól összefér a növény tulajdonsá-
gaival, és mechanikus, valamint optikai
hatóanyagainak köszönhetôen több-
éves védelmet nyújt. Az AVENARIUS
KÉREGBALZSAM szagtalan, és teljesen
ártalmatlan az emberre és az állatokra
nézve egyaránt.

Használati utasítás:
Az AVENARIUS KÉREGBALZSAM-ot

használat elôtt alaposan keverjük meg,
és úgy vigyük fel vastagon ecsettel vagy
kefével a megóvandó növényi részre,
hogy zárt bevonat keletkezzen. A védô-
bevonatot a facsemete hosszától függô-
en mellmagasságig vigyük fel. A mun-
kaeszközöket használat után azonnal
vízzel alaposan tisztítsuk meg. Esô vagy
fagy esetén az AVENARIUS KÉREGBAL-
ZSAM-ot ne használjuk, mivel a bevo-
natnak meg kell száradnia.

Indikáció: a rôtvad lombos fákhoz
való dörgölôzésébôl eredô károsodá-
sok elleni védelem.

A felhasználás ideje: a vegetáció
kezdete elôtt, jóval a rôtvad dörgölôzé-
sének megindulása elôtt.

Max. egyszer használhatjuk.
A felhasználandó mennyiség: az

AVENARIUS KÉREGBALZSAM-ból fel-
használásra kerülô mennyiség függ a
bekenendô fatörzs átmérôjétôl és a ke-
nés magasságától. Általában 1000 nö-
vény bekenéséhez 5–15 kg AVENAR-
IUS KÉREGBALZSAM szükséges.

Tárolás: az AVENARIUS KÉREGBAL-
ZSAM hideg, száraz és fagymentes he-
lyen legalább 2 évig tárolható!

Dendrokol 17 SK
A szer faja: természetes gyantát, réz-
szappant, illat- és keserûanyagokat tar-
talmazó emulzióképzô vadriasztó per-
metezôszer.

Felhasználható: 4–6 liter/ha mennyi-
ségben szója, szôlô, napraforgó, kuko-
rica, dinnye és egyéb mezôgazdasági
kultúrák mezei nyúl, ôz és szarvas elle-
ni védelmére.

Javasolt növényvédelmi technológia:
A készítményt úgy kell a védendô nö-
vényre kijuttatni, hogy a permetlé borí-
tása a lombozaton és a termésen egyen-
letes legyen. Földi gépes védekezéssel
300–400 liter/ha, repülôgéppel 50–90 li-
ter/ha permetlében kell kijuttatni a
szert. Új telepítésû szôlô védelmére
(szórópisztollyal vagy hátigéppel) 6%
töménységû oldattal kell a fiatal hajtá-
sokat bepermetezni. Valamennyi véde-
kezésnél fontos, hogy megelôzô jellegû
legyen! Dinnyénél a teljes terület keze-
lése indokolt legalább két alkalommal,
elôször a dinnyék érésének kezdetén,
az elsô nyúlrágások észlelésekor, majd
ezt követôen 7–10 nap múlva. A szóját,
napraforgót vagy egyéb növényt fejlô-
désük kezdetén kelés után, legkésôbb 4
lombleves állapotig kell permetezni.
Nagy táblák esetében elég a veszélyez-
tetett szegély (30–50 m) egyszeri keze-
lése. A tejesérésben lévô kukoricára,
ôszi búzára – nagyvad károsítása ellen –
repülôgéppel juttatható ki a készít-
mény. Ilyenkor 5–100 m-es sáv kezelé-
se szükséges azon a táblarészen, ahol a
nagyvad beváltása várható.

Vadóc
Vadriasztó tasak

Felhasználható:
• kalászosok tejes- és viaszérésekor

= ôz, szarvas
• kukorica vetés utáni kitúrása =

vaddisznó
• érô kukorica fogyasztása = szarvas,

vaddisznó
• burgonyagumó kitúrása, kikapará-

sa = vaddisznó, szarvas
• répa ôsszel = szarvas
• napraforgó sziklevéltôl 8 levélig =

nyúl, ôz
• borsó, szója virágzás után = nyúl,

ôz, szarvas
• szôlôben május végéig = ôz
• gyümölcsösben télen = nyúl, ôz,

szarvas
• fiatal ültetvényekben és gyümöl-

csösben, egész évben = nyúl, ôz, szar-
vas

• kertészeti kultúrákban és agancs-
tisztításkor = szarvas

• erdôtelepítésben, egész évben =
ôz, szarvas

Javasolt technológia:
A szaghatáson alapuló vadriasztási

eljárás területvédelem, ezért a veszé-
lyeztetett táblát minden oldalról meg
kell védeni. A zacskókat 40–120 cm ma-
gasságban (a riasztandó vad orrmagas-
ságában) kifeszített zsinegekre, kerítés-
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re, karókra, fákra, bokrokra kell kihe-
lyezni, általában 6–8 méterenként. A
vadváltók környékén ajánlatos a zacs-
kókat sûrûbben rakni. Szükség esetén
az egyes típusokat (A, K stb.) 14–21 na-
ponta érdemes cserélni.

AVENARIUS növényvédô
szer. Erdei granulátum

Használati utasítás
Felhasználási terület:
Az Avenarius erdei granulátum alkal-

mas a káros gyomnövények, beleértve a
lucfenyô (ezüst-, sitka- és omorikafenyô
is), jegenyefenyô, kaukázusi jegenyefe-
nyô, kolorádói jegenyefenyô (Abies con-
color), nagy parti fenyô (Abies grandis),
duglászfenyô és különféle erdeifenyô
(kivéve Strobe) tûlevelû fakultúrákban
elôforduló málna és szeder kiirtására.

Vörösfenyô-kultúrákat tilos a szerrel
kezelni!

A tûlevelû fakultúrákban való alkal-
mazáson kívül az Avenarius erdei gra-
nulátumot a kultúrák talajának elôké-
szítésére is fel lehet használni. Elörege-
dett faállomány alatt az Avenarius erdei
granulátum az ott elôforduló gyomnö-
vények eltávolítása által elôsegíti a ter-
mészetes bevetôdést és a faállomány
megfiatalodását.

A szer felhasználásának ideje:
A hóolvadás utántól röviddel a kul-

túrnövények rügyezését követô idôsza-
kig (kb. március végétôl május elejéig).
Az erdeifenyôt az egész vegetációs idô-
szak folyamán lehet a szerrel kezelni,
de ügyelni kell a gyomok korai eltávo-
lítására.

Hatásmód:
Az Avenarius erdei granulátum talaj-

herbicidként hat, és nagy hatásskálája
révén alkalmas a kétszikû, maggal sza-
porodó gyomnövények, beleértve a
málnát és a szedret is, valamint a pázsit-
és savanyúfûfélék elleni védelemre. A
magasabb hômérséklet gyorsítja a szer
hatását. Az Avenarius erdei granulátum
terítése idején vagy után hulló esô lerö-
vidíti a szer hatásának lefolyását, a ha-
tásfok azonban ettôl nem csökken. Erôs
talajmenti fagy, hosszabb fagyos idô-
szakok vagy a terítés utáni kiadós hó-
esés csökkentheti a szer hatását.

A szer hatásának idôtartama: az el-
gyomosodás mértékétôl függôen az
Avenarius erdei granulátum a fakul-
túrákat egy-két szezon idejére gyom-
mentesen tartja.

Vigyázat! Vegyes fakultúrákban az
Avenarius erdei granulátummal való ke-

zeléskor a lombos fáktól és a vörösfe-
nyôktôl 1 m-es távolságot kell tartani!
Ezentúl ügyeljünk arra is, hogy az
Avenarius erdei granulátum ne kerüljön a
lombos fák vagy vörösfenyôk gyökérzeté-
hez.

Erdészetileg kielégítôen irtható: gö-
csös görvélyfû, boglárka, zsurló, csalán,
acat, nebáncsvirág, szeder, közönséges
galaj, erdei bükköny, közönséges gyer-
mekláncfû, pipafû, fûzike, közönséges
erdei pajzsika, sédbúza, erdei turbolya.

Ezen kívül nem kívánt, elnyomott
lombos facsemeték, úgymint nyír, éger,
bodza, fûzfélék, rezgô nyárfa és néhány
egyéb fafajta általában erôs növekedés-
stagnálást mutatnak, és a termôhelytôl
függôen szinte el is tûnhetnek.

Erdôvédelmi eszközeink:
MICRON Herbiflex 4,5 literes tar-

tállyal, árnyékolólemezzel

MICRON Handy
MICRON Herbi 4,5 literes tartállyal
MICRON Microfit tartórúd 2,5 literes

tartállyal
Herbaflex adapter árnyékolóle-

mezzel
Herbi adapter
Herbi iker adapter
Tartóheveder Microfithez
ULVA+ 1 literes tartállyal
Növényvédô szerek, termésnövelô

anyagok szállítása egyedi megállapodás

A Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt.
(5000 Szolnok, József A. út 35.)

PÁLYÁZATOT
hirdet az Rt. központjába termelési és kereskedel-

mi osztályvezetôi munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
• Erdômérnöki diploma, legalább ötéves vezetôi gyakor-

lat
• B-kategóriás jogosítvány
• Számítástechnikai felhasználói gyakorlat
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány
• Idegen nyelv társalgás szintû ismerete elônyt jelenthet

az elbírálásnál (német, angol, olasz)

Amit nyújtani tudunk:
• Versenyképes jövedelem
• Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk, illetve al-

bérleti hozzájárulást fizetünk.
• Szolgálati gépkocsi és mobil telefon használatot bizto-

sítunk.
• Továbbtanulási szándékot, illetve másoddiploma meg-

szerzését támogatjuk.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük.
A pályázat benyújtásának határideje:
A lap megjelenésétôl számított 15 napon belül, melyet
„Pályázat” jeligére kérünk Hajdú József úr nevére (5000
Szolnok, József A. út 34.) megküldeni.
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