
Benevia® dohányban



Benevia®
Hosszan tartó hatás a dohány kártevői ellen



A Benevia® egy Cyazypyr® (ciántraniliprol)

hatóanyagú termék, mely rendkívül jó 

hatékonysággal rendelkezik a szívó, rágó és 

aknázó kártevőkkel szemben.





Széles hatásspektrum 

a szívó, rágó és aknázó kártevők ellen

Az FMC második diamid hatóanyag-
csoportba tartozó hatóanyaga és az 
első, mely a rágó és szívókártevők 
ellen egyaránt hatásos
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Hatékonyság a leginkább veszélyes

kertészeti rovarkártevők ellen

Károsítók Cyazypyr®

Group 28

Imidakloprid

Group 4A

Spirotetramat

Group 23

Indoxakarb

Group 22

Spinetoram

Group 5

Levéltetvek ++ +++ +++ - -

Mezei kabócák ++ ++ + - -

Liszteske +++ ++ + - -

Tripszek ++ + - - +++

Bolhák ++ +++ - + -

Ormányosok ++ ++ - ++ -

Gyümölcslegyek +++ +++ - + ++

Levélaknázók +++ ++ + + ++

Levéldarazsak ++ ++ - ++ ++

Lepkék +++ - - +++ +++

Jelzés Hatékonyság

+++ 91-100%

++ 75-90%

+ 60-75%

- <60%

Source: Internal field trials, summary of multiple trials across geographies  (2005-2011)



Hatékonyság eltérő fejlődési stádiumú 

kártevők esetében

A Cyazypyr® hatékonysága eltérő fejlődési állapotú rovarok 
esetében

Kártevők Fejlődési állapot

Tojás Lárva Imágó

Molyok +++ +++ +

Bolhák n/a +++ +++

Ormányosok n/a n/a ++

Levélaknázók n/a +++ +++

Liszteske +++ +++ +++

Levéltetvek + +++ ++

Tripszek + ++ ++

Jelzés Hatékonyság

+++ Magas

++ Közepes

+ Alacsony

Source: Field trials, summary of laboratory and field trials worldwide (2005-2010)



A károsítás azonnali leállítása

6,82

6,36

1,68

0,29
Cyazypyr®
hatóanyag

Spinetoram

Metaflumizone

Emamectin benzoate

A kártétel leállításához szükséges idő (LT50 óra)
káposzta bagolylepke lárvák esetében káposztalevélen

European Research and Development Center, France (2009) 



A Cyazypyr® kedvező környezeti besorolással rendelkezik

▪ Alacsony a környezetre gyakorolt hatása

▪ Gyorsan lebomlik a talajban és a vízben

▪ Alacsony toxicitás a halakra, madarakra, hasznos szervezetekre

▪ Alacsony vagy null a nem célszervezetekre gyakorolt hatása

Környzeti besorolás



Kártevők dohányban

A dohány levelét károsító kártevők:

A lombrágó hernyók nagy problémát okoznak a dohánykultúrában. 
A lárvák rágása és az általuk okozott levél-elszíneződés mennyiségi és minőségi károkat is okoz a 
dohány levélzetén.

A magyarországi dohánytermesztési környezetben leginkább előforduló kártevők a gyapottok 
bagolylepke, vetési bagolylepke, dohánytripsz és levéltetvek.

A lárvák roncsolják a levelek szerkezetét és befolyásolják a levélemeletek integritását, ennek 
következtében romlik a dohány minősége.





Az elmúlt években világszerte végeztek hatékonysági vizsgálatokat, hogy alátámasszák 
a Benevia® kezelések hatékonyságát a dohány levélkárosítóval szemben

Hatékonysági tesztek

Helicoverpa armigera levélkárosítása %-ban (Verona, 2016.)

Lambda-cihalotrin Kezeletlen kontroll        



BENEVIA® TECHNOLÓGIAI JAVASLAT DOHÁNYBAN

Benevia®
Dózis: 0,5 l/ha

Frankliniella occidentalis

A rezisztencia kialakulásának megelőzése: a Benevia® egy ciántraniliprolt tartalmazó termék, 
mely az IRAC 28-as csoportjához tartozik (RRM=rianodin receptor moduláns).
A 28-as csoporthoz tartozó készítmények egymást követő, a javaslattól eltérően többszöri 
alkalmazása rezisztencia kialakulásához vezethet, mely az engedélyezett dózis hatástalanságát 
eredményezheti. Tartsa be a célszervezet nemzedékenként legfeljebb kétszeri alkalmazást a 28-
as csoportba tartozó rovarölő szerek kijuttatásánál!

Benevia®
Dózis: 0,5 l/ha



A Benevia® egy olyan speciális termék, melyet az FMC kifejezetten a 
kertészeti növények és a dohány védelmére fejlesztett ki

Az  OD (olajos diszperzió) formulációjának köszönhetően maximalizálja 
a hatóanyag levélbe való bejutását. 

Helyes felhasználás dohány kultúrában:
• A kezelést tojásrakás idején kezdje el 
• Nagy kártevőnyomásnál a legrövidebb intervallumot válassza
• Ne használja csepegtető öntözőrendszerekkel



• A Benevia® fő jellemzője a hosszú tartamhatás
• Szélsőséges körülmények között is (pl.: magas hőmérséklet) a Benevia®

hatékonysága maximális marad 
• Más termékekkel szemben, melyek hatékonyságukból veszítenek a nyári 

hónapokban (pl.: piretoidok), a Benevia®-kezelések kiváló védelmet 
nyújtanak a dohány számára

• A Benevia®-val még a nap legforróbb és legnaposabb óráiban is 
végezhetőek a kezelések

• A kezelések megkezdése előtt ajánlott a célkártevő rajzásgörbéjét 
megfigyelni, a kezelést pedig a tojásrakás időszakára időzíteni.

Hosszú hatástartam



✓ 100 g/l Cyazypyr® hatóanyag (ciántraniliprol)

✓ II. forgalmi kategória

✓ Kontakt, felszívódó és transzlamináris

✓ Valódi tojásölő hatás

✓ Lárván, imágón izomösszehúzódást gátol

✓ Hosszú tartamhatás (akár 19 nap)

✓ Szívó-, lepke- és rágókártevők ellen


