
7 gyógynövény természetes esszenciája
Hatására a növények:

zöldebbek, erősebbek,
egészségesebbek lesznek,
és több termést hoznak!
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A Fitokondi  
hatékonyságát biztosítja:
•  a növekvő szöveti enzimaktivitás

•  erősebb és vastagabb viaszképződés  
a növény felületén

•  a jobb bőrszöveti állomány csökkenti  
a kórokozók, szívókártevők betelepedésének 
esélyét

•  nélkülözhetetlen makro-, mezo- és mikroelemek 
olyan formában kerülnek a növényi szövetekbe, 
mely lehetővé teszi az azonnali beépülést  
a növénybe

•  természetes eredetű tápanyag kerül 
feldolgozásra

•  csökken a levelek párolgása,  
javul a szárazságtűrés

…tehát a Fitokondi hatására  
növényei jó kondícióba  
kerülnek!

Gyártó és forgalmazó:

Volánpack Zrt.
1108 Budapest, Kozma utca 4.
Tel.: (+36-1) 431-6235  .  Fax: (+36-1) 431-6260
e-mail: info@fitokondi.hu  .  marketing@volanpack.hu
www.fitokondi.hu
4110 Biharkeresztes, Bedői úti Ipartelep
Tel.: (+36-54) 430-707  .  Fax.: (+36-54) 430-708
e-mail: biharkeresztes@volanpack.hu

Összetétel:
gyógynövények és biohumusz vizes kivonata,  
káliszappan, illó- és növényi olajok

Javasolt technológiák
Dózis: 4-6 l/ha (1-2 % oldattöménység) egyenletes,  
apró cseppekben kipermetezve

Permetlé elkészítése (ajánlott vízmennyiség):  
300-600 l/ha a zöldség lombfelület fejlettsége és a borítás 
mértéke szerint. A tenyészidő kezdetén alacsonyabb, 
fejlettebb állományokban nagyobb lémennyiség 
felhasználása javasolt. A permetlé előkészítésekor először 
egy törzsoldatot kell készíteni (1:1 arányú Fitokondi és víz ) 
intenzív keverés közben, úgy, hogy  a szuszpenzió homogén 
legyen. A törzsoldatra ezután kell nagyobb nyomáson a 
szükséges vízmennyiséget erős keverés mellett hozzáadni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmiszer-egészségügyi várakozási idő: 0 nap

Növénykondícionáló
készítmény

Szôlô, gyümölcsfélék és dísznövények 
állománykezelésére



almatermésűek (alma, körte, naspolya, birsalma): az 
első Fitokondi kezeléseket ( 4 l/ha) a fák teljes virágzása idején 
kell elkezdeni. Virágzásban legalább két kezelés javasolt. Az 
elvirágzás után a terméskötődés és hajtásnövekedés kezde-
tétől a termésérésig lehetőleg 10-14 naponként, az időszerű 
növényvédelmi kezelésekkel egy menetben javasolt a készít-
mény ( 4-6 l/ha) kipermetezése. Kén tartalmú gombaölő sze-
rekkel egy menetben ne alkalmazzuk! A kijuttatáshoz az ül-
tetvény lombfelületétől függően Fitokondiból (400-1000 l/ha 
 permetlé mennyiség esetén is) 1-2 %-os oldattöménység 
alkalmazása javasolt.  A kezeléskor olyan szórófejet és olyan 
porlasztási technikát alkalmazzunk, hogy a permetlé a lom-
bozat és a gyümölcs teljes felületét egyenletesen borítsa.

Csonthéjas termésűek (őszi és kajszi barack, cseresz-
nye, meggy), héjas gyümölcsűek (dió, mandula, mo-
gyoró, gesztenye): a Fitokondi kiváló virágkondicionáló 
hatása okán a gyümölcsfák virágzása idején időjárástól füg-
gően 2-3  Fitokondi kezelés javasolható. A kisebb védendő 
felület miatt 4 l/ha ( 1 % oldattöménység) alkalmazása java-
solt. Virágzás után az intenzív hajtásnövekedés kezdetétől 
10-14 naponta (6 l/ha, 1-2 % oldattöménység) a permete-

zést ajánlott megismételni ahhoz, hogy az új növekmény is 
megfelelően legyen  kondicionálva. Kéntartalmú gombaölő 
szerekkel a perzselés veszélye miatt ne keverjük, azokat kü-
lön menetben kell kipermetezni. Más növényvédő szerekkel 
próbakeverés után egy menetben is kijuttatható. Csapadé-
kos, hűvös, párás időben a hetenkénti kezelés alkalmazása 
jobb kondicionálást, jobb egészségi állapotot eredményez. 
A Fitokondi preventív (megelőző) alkalmazása révén a má-
sodlagos kórokozók fertőzési veszélye jelentősen mérsékel-
hető!

bogyós gyümölcsűek ( piros és fekete ribizli, köszmé-
te, málna, szeder, szamóca): az első  Fitokondi kezelést az 
intenzív hajtásnövekedés kezdetén kell alkalmazni. Eleinte  
4 l/ha (1 % oldattöménység), majd a lombfelület növekedé-
se és a virágzás-terméskötés időszakától 4-6 l/ha dózisban, 
1-2 % töménységben javasolt az alkalmazása. A bogyósok-
nál is mellőzzük a kénnel való együttes kijuttatást, viszont 
más rovar- és gombaölő szerekkel együtt kipermetezhető. 
A Fitokondi rendszeres alkalmazásával a bogyósok egészsé-
gi állapotában beálló kedvező változás mérsékli a károsítók 
kártételi lehetőségét!

szőlő: a szőlő kezdeti lassú növekedése miatt az első keze-
lést közvetlenül a fürtvirágzat kifejlődése, de még a virág-
zás előttre időzítsük. Ekkor 4 l/ha, kb. 1 %-os oldattömény-
ség alkalmazása indokolt. Virágzásban ( 2-3 alkalommal) 
és virágzástól a cukrosodásig 10-14 naponta, 6 l/ha  ( 1-2 % 
permetlé töménység) lehet a szőlő lombozatát és a fürtöt 
rendszeresen Fitokondival kezelni. A szőlőnél is fontos az új 
növekmény egyenletes fedettségének biztosítása, melyet a 
szórófejek megválasztásával és a jó porlasztás kivitelezésé-
vel tudnak biztosítani. Kéntartalmú gombaölő szerek kivéte-
lével valamennyi állománykezelésre engedélyezett növény-
védő szerrel együtt is kipermetezhető. A Fitokondi kedvező 
hatásával főleg a kórokozókkal szembeni kitettség mértéke 
csökkenthető.

Felhasználása


