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Vizsgálati eredmények

Napraforgó starter hatás – 38. nap
Nyírtelek – üzemi kezelés (dózis: 14 kg/ha)

Napraforgó starter hatás – 61. nap
Balatonszentgyörgy – üzemi kezelés (dózis: 15 kg/ha)

kezeletlen

kezeletlen



Vizsgálati eredmények

Kukorica – drótféreg  hatékonyság % – 32. nap
Apátújfalu – FYSE 

Napraforgó vigor % – 35. nap
Hódmezővásárhely – SynTech Research

Humifikált szerves  
anyag

7% N

35% P2O5

4 g/kg lambda-cihalotrin

+

2 az 1-ben

A TRIKA EXPERT 2 az 1-ben, starter hatású rovarölő szer, mely a talajlakó 
kártevők – bagolylepkék lárvái (mocskospajor), pattanóbogarak lárvái 
(drótféreg), cserebogarak lárvái – ellen hatékonyan védi a kukoricát és a 
napraforgót.

Jellemzői:

• 4 g/kg lambda – cihalotrint tartalmaz  
(azonos hatóanyag-tartalmú, mint az ERCOLE)

• 7 % N hatóanyag-tartalom

• 35 % P2O5 hatóanyag-tartalom

• humifikált szervesanyag-tartalom

• nem granulátumkeverék, ezért mindig homogén

• egyenletes hatóanyag-tartalmú szemcsék

• szemcseméret: 0,5 – 0,6 mm

• gördülékeny, nem boltozódik

• kiszerelése: 10 kg-os légmentesen 
zárt alumínium zsák

• kijuttatható vetéssel egy menetben, 
sorkezeléssel granulátumszóró 
adapterrel

• külföldi engedélyek és tapasztalatok 
alapján töltögető kapálással is kijuttatható 

• lucerna és gyepfeltörés, illetve az előző kultúrában tapasztalt erős 
talajlakó rovar-kártétel esetén a maximális, 15 kg/ha dózis javasolt

• gyors hatása révén a bagolylepkék, pattanópogarak és cserebogarak 
lárvái ellen hatékony védelmet nyújt, de a kukoricabogár lárvákra nem 
kielégítő a hatása vetéssel egy menetben kijuttatva

• dózisa: 10 – 15 kg/ha

A mag köré, alá és mellé juttatott TRIKA expert távol tartja,  
illetve elpusztítja a talajlakó kártevőket (drótféreg, 
mocskospajor, cserebogárlárva).


