
Comrade 
Gombaölő szer (200 g/l azoxistrobin + 80 g/l ciprokonazol) 
 
Kalászosok széles hatásspektrumú, hosszú hatástartamú gombaölő 
permetezőszere 
 
A Comrade™ két különböző hatásmechanizmusú gombaölő szer, az azoxistrobin és a ciprokonazol gyári 
kombinációja.  

Az azoxistrobin a strobilurinok csoportjába tartozik. A mindössze húsz éve a mezőgazdaság 
szolgálatában álló természetes eredetű hatóanyag. a strobilurin-A, a keserű tobozfülőke (Strobilurus 
tenacellus) nevű gomba másodlagos anyagcsereterméke.  
A szintetikusan úton előállított azoxistrobin, kémiailag rokon hatóanyag. A mitokondriális 
enzimrendszerekhez kapcsolódva a gombák sejtlégzést gátolja. Az ATP-szintézis, a spóracsírázás, a 
csíratömlő fejlődésének gátlása, az appresszóriumok (a gombát gazdaszervezet felületéhez rögzítik) és 
a micélium növekedésének akadályozása révén fejtik ki a hatását. 
Az azoxistrobin a gombaölő hatása mellett a növényekben kedvező élettani változásokat indítanak el. 
Ez az úgynevezett zöldítő hatás. Ennek következménye ként hosszabb ideig zöld marad a lepermetezett 
növény lombfelülete, ami hosszabb élettartamot (elnyújtott juvenilitás), intenzívebb tápanyagfelvételt 
és asszimilációt eredményez. Ennek a komplex hatásnak a következnényeként több és jobb minőségű 
termést eredményez. 
 
A ciprokonazol hatóanyag az új generációs azolok (DIM fungicidek) csoportjába tartozik. A 
kipermetezését követően felszívódik a megvédendő növény xilém-jébe. Itt a növény víz- és tápanyag 
forgalomi rendszerébe bekerülve, csúcsirányú mozgásának köszönhetően a fiatal levelekben is 
megakadályozza a növényt károsító gombák hausztórium képzését. Így azok nem képesek táplálékhoz 
jutni, ezért elpusztulnak.  

Az azoxistrobin + ciprokonazol hatóanyaggal a gabonafélékben eredményesen védekezhetünk a 
szeptóriás levélfoltosság (Septoria nodorum), a rozsdafélék (Puccinia spp.), a lisztharmat 
(Blumeria/Erysiphe graminis), a kalászfuzáriózis (Fusarium spp.), a hálózatos levélfoltosság 
(Drechslera/Pyrenophora teres), a sárga levélfoltosság (Drechslera/Pyrenophora tritici-repentis) és a 
rinhospóriumos levélfoltosság (Rhynchosporium secalis) ellen. 

A készítmény megelőző és gyógyító hatással is rendelkező univerzális gombaölőszer a zászlóslevél és a 
kalász védelmére. 

A Comrade™ alkalmazásának előnyei: 
 

- eredményesen használható a kalászosok levélbetegségei és fuzárium 
elleni védekezésre 

- széles hatásspektrumú kombináció 
- kiváló esőállósággal és hosszú hatástartammal rendelkezik  
- megelőző, védő- és gyógyító hatásának köszönhetően több és jobb 

minőségű termést eredményez 
- biztosan megtérülő befektetés 

 
A Comrade™ felhasználható: 
 
Kalászosokban a fertőzés mértékétől függően egy vagy két alkalommal szükséges védekezni. A 
permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor 
– 2-3 szárcsomós állapotban - kell megkezdeni és szükség esetén megismételni a zászlóslevél 



megjelenésekor, illetve kalászhányás idején. Árpa és zab esetében a legutolsó kezelés ideje a 
kalászhányás kezdete! 
 
Egy vegetációs időszakban legfeljebb 2 alkalommal használható, a permetezések között minimum 21 
napnak kell eltelnie. 
 
 
Légi kijuttatása nem engedélyezett 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Comrade™ felhasználási engedélye 

Kultúra Károsító 
A kijuttatáshoz szükséges Az kezelés időpontja 
szer (l/ha) víz (l/ha)  

mennyiség (fenológiához viszonyítva) 

kalászosok  
őszi és tavaszi búza, 
rozs, tritikále 
 
 
őszi és tavaszi árpa, 
zab 

lisztharmat, rozsdabetegségek, 
helmintospóriumos, szeptóriás 
betegség, kalászfuzáriózis 

1,0 200-400 

szárbaindulástól (BBCH 30) –
kalászhányás végéig 

 (BBCH 59) 
 

szárbaindulástól (BBCH 30) – 
kalászhányás kezdetéig 

(BBCH 51) 
 
 
Munkaegészségügyi várakozási ideje:  
 0 nap 
 
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:  
kalászosokban (őszi- és tavaszi búza, őszi- és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikále) 42 nap. 
 
Forgalmazási kategóriája:  II 
 
Kiszerelése:    1,0 l, 5,0 l 
 
Eltarthatósági ideje:   2 év 
 
Egyéb szakmai ajánlás: 
 
 
A jobb fedettség és a biológia hatékonyság fokozása érdekében használjuk a Silico™ felületi 
feszültségcsökkentő adalékanyagot. 
A készítmény stobirulin hatóanyagot tartalmaz, amely a jól ismert zöldítő hatása mellett, fokozza a 
növények asszimilációs aktivitását, a stressztűrő képességüket, javítja a vízháztartásukat. 
 
Permetlé készítése Silico™ alkalmazása esetén: 
 

1. Töltsük fel a permetezőtartályt vízzel 2/3 részig  
2. Indítsuk el a hidraulikus vagy mechanikus kevertetését 
3. Fokozatosan öntsük bele a Comrade™ -t a tartályba  
4. Engedjük tele a tartályt és folytassuk a kevertetését 



5. Csökkentsük a permetlé hidraulikus vagy mechanikus kevertetésének mértékét 
6. Adjuk hozzá a Silico™ szükséges mennyiségét és lassú kevertetés mellett gondosan 

homogenizáljuk a permetlevet 
7. A permetezés ideje alatt csak a legszükségesebb utókevertetését végezzük 
8. Teljesen ürítsük ki a permetlé tartályt, mielőtt az újabb bekeverését elkezdenénk 
9. Szükség esetén alkalmazzunk habzásgátló készítményt 
10. A munka végeztével mossuk ki a permetező tartályunkat és az egész permetező rendszert 

mosassuk át 
 
A tank-kombinaciók készítésénél mindig javasolt az előzetes keverési próba elvégzése! 
 
A permetezést lehetőleg apró cseppekkel (cseppátmérő 200-300 µ) végezzük, hogy a 
négyzetcentiméterenként cseppszám elérje az 50-70 db-ot. A Silico™ felületi feszültség csökkentő 
készítmény alkalmazása esetén teljes permetlé-fedettséget érhetünk el. 
   
 
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni! 
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! 


