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PR CIKK

A Switch 62,5 WG szabadon megvásárolható 
termék, kis kiszerelésben (10 gr) is kapható, 
munka- és élelmezés-egészségügyi várako-
zási idő a permet beszáradása után nincs.

A készítmény kimagasló hatékonyságot 
mutat a szürkepenész ellen dísznövények-
ben. Nagy előnye, hogy blokkolja a fertő-
zést, és a növényre permetezve nem hagy 
foltot.
Amennyiben a hajlamosító tényezők jelen 
vannak, kis kézi permetezőt használva vé-
dekezzünk. Összpontosítsunk a hajtás és a 
virágrészek védelmére.
Dózisa 15 gramm 10 liter vízben oldva.
A Switch 62,5 WG-t keresse a gazdabol-
tokban, Oázis és Hermész áruházakban.

Virágaink fejlődése során a tápanyagok és a víz szak-
szerű utánpótlása mellett a legfontosabb a növénye-
gészségügyi higiénia betartása, ami csökkenti a gom-
babetegségek megjelenését. Ezt szolgálja ültetéskor a 
megfelelő, jó vízáteresztő képességű virágföld, illetve a 
virágok szellős ültetése is.
Óvintézkedéseink ellenére is lehetnek olyan időjárási 
körülmények, amelyek kedveznek a gombás fertőzé-
seknek. Ha nem vesszük észre időben a tüneteket, és 
nem védekezünk ellenük, akár végzetesek is lehetnek 
növényeink számára: ma már szinte elengedhetetlen 
egy-egy növényvédelmi permetezés.

A LEGNAGYOBB VESZEDELEM 
A SZÜRKEPENÉSZ!
A mindenki által ismert, a szőlőfürt rothadását is elői-
déző gomba szinte valamennyi évelő, egynyári, balkon, 
cserepes és ágyásnövényünket is képes megbetegíteni a 
levegőből, széllel szállított spórákkal. Kiültetést követően 
egészen őszig fertőz, ezért fokozott figyelmet igényel. 
A töveken a tőlevelek, a virágtengelyek és a bimbók 

megbarnulnak, fonnyadnak, a virágszirmon szürkés-
vöröses vagy barna gyűrűfoltok jelennek meg, végső 
stádiumban rothadásnak indul a növény, és szürke 
molyhos, pókhálós bevonat jelenik meg rajta.
A betegség fő hajlamosító tényezője a hőingadozás 
és a levél vagy a talaj hosszú idejű (8-10 óra) vízbo-
rítottsága. Ha hirtelen, vagy jelentősen lehűl a levegő, 
ugyanakkor a virágaink levélzete, talaja nedves, a fer-
tőzés biztosan bekövetkezik.

A mi kertünk 

Érzékeny virágok

Kimondottan érzékeny a szürkepenészre az egy-
nyári virágok közül a napvirág, a büdöske, a kri-
zantém, a szegfű, a petúnia, a hópehelyvirág, az 
árvácska, a százszorszép, a bohócvirág, a ne-
báncsvirág, a rézvirág és a vasfű. A balkon- és cse-
repes növények közül a muskátlifélék, a petúnia, a 
ciklámen, a mikulásvirág, a fukszia, az afrikai ibolya 
védelmére kell odafigyelni. Ágyásnövényeink közül 
a rózsa és a lilacserje fogékony a fertőzésre.  

Ha van egy talpalatnyi zöld felület, amit megműveltünk, ahol jól érezzük magunkat, az már a mi kertünk. 
Nem számít, hogy nagy kert, hátsó udvar, ágyás, balkon vagy csak néhány cserép. A virágok tapintása, 
illata és nyugtató színeik mind javítják a hangulatot és lelket öntenek az emberbe. 

SWITCH 62,5 WG
a virágok megmentője


