
Növénykondícionáló
készítmény

Zöldségfélék levélkezelésére

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 lomfelület 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



Paradicsom, paprika, padlizsán  
állományokban: 4-7 kezelés egy tenyészidőszakban.  
Az első kezelést a kiültetés után az újabb 2-3 levél, esetleg 
virág megjelenésekor kell kezdeni, s a permetezéseket  
5-10 naponta meg kell ismételni. A termés betakarítása  
a kezelésektől függetlenül folyamatos lehet. Száraz időjárás 
esetén hosszabb idő intervallum (7-10 nap), nedves esős 
időben, párás üvegházi viszonyok között az 5-7 napos 
permetezési fordulót tartsuk be.

kabakosok (uborka, dinnye-félék, tök, cukkini, 
patiszon, stb.): A folyamatos hajtásnövekedés miatt 
 a kultúrnövény tenyészidejétől függően, de a csapadék-
viszonyoktól, öntözéstől függetlenül 6-10 állománykezelés 
javasolt. Az első permetezést kiültetés után egy héttel 
vagy magvetés esetén 20-30 cm-es hosszúságú hajtás 
állapotában kell elvégezni. Időjárástól függetlenül  
az 5-7 napos permetezési forduló betartása javasolt.  
A Fitokondi a termés folyamatos szedését, betakarítását 
nem akadályozza! Permetezéskor ügyeljünk a levelek fonáki 
és a szár egyenletes fedettségének a biztosítására.

káposztafélék ( fejes- és kelkáposzta, brokkoli, 
karfiol, karalábé, stb.): A nagy levél és virágzati felszín 
miatt gyakoribb, 5-7 napos permetezési fordulót kell 
betartani. Ezeknél a viaszos levelű zöldség-féléknél 
különösen fontos az okirat szerinti Melius természetes 
olaj adalék nedvesítő szer hozzáadása! A tenyészidőszak 
hosszától függően 6-10 növénykezelés alkalmazása javasolt. 
Kijuttatásnál ügyelni kell az egyenletes fedettség mellett, 
hogy a rejtett növényi részek is fedettek legyenek  
a permetcseppekkel.

hagymafélék ( vörös, fok, póré, metélő): A kisebb és 
erősen viaszos levélfelület miatt a magasabb töménységű 
(2 %), igen apró cseppméretű (50-100 mikron) permetezést 
kell alkalmazni. A tenyészidőszakban 3-6 kezeléssel 
számolhatunk, melyeket a 4-6 leveles állapottól lehet 
elkezdeni. A levélként fogyasztásra használt termést 
közvetlenül a permetezés után is fogyaszthatják.  
A Melius nedvesítő adalék használata ennél a 
zöldségcsoportnál is elengedhetetlen.

gyökérzöldség-félék (sárgarépa, petrezselyem, 
lestyán, zeller, stb.): A kezdeti lassú fejlődés és kisebb 
lombfelület miatt 6-8 valódi leveles állapottól lehet 
elkezdeni a Fitokondi alkalmazását. Az apró cseppek 
egyenletes fedettsége itt is fontos biztosítéka a jó 
hatékonyságnak. A vegetációs ciklusban 4-8 kezeléssel lehet 
a jó kondíciót biztosítani. Száraz időben 8-10, csapadékos 
viszonyok és öntözés esetén 6 -7 napos permetezési 
fordulóra van szükség. Ezeknél a zöldségféléknél különösen 
fontos a levelek felső és fonáki részén az egyenletes 
fedettség biztosítása.

Felhasználása


