Mire tudunk még megoldást?
 Díszfák, díszcserjék kártevői elleni védelem (pl. platáncsipkéspoloska)
 Tápanyag hiány kezelése
 Gyomfák herbicides irtása
 Növényvédelmi szolgáltatás hagyományos eljárásokkal (pl. Buxus
védelem, közterületi gyomszabályozás, gombás betegségekkel szembeni
védelem)

Vadgesztenye védelem
injektálásos technológiával

Fája kezelésének költségét előre kiszámíthatja:
Az 1 méteres magasságban mért törzskerület alapján, 100 Ft + ÁFA
centiméterenként.
Példa: 150 cm törzskerület esetén: 15 000 Ft + ÁFA a kezelés költsége.
Kiszállási díj Budapest területére 7 000 Ft, vidéki megrendelés esetén
kérje egyedi ajánlatunkat.
5 fa feletti megrendeléskor egyedi ajánlat alapján kedvezményt adunk.

Kapcsolat:
www.fainjektalas.hu

info@fainjektalas.hu

+36 20 507 3311

Néhány helyszín, ahol már elégedettek munkánkkal:
Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót
Pusztazámor, Öreg Tölgy Kastély
Bp. Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde

Bp. XI. ker. Fadrusz u. 21. társasház
Törökbálinti Tüdőgyógyintézet
Szigetszentmiklós Önkormányzata

Kezelés nélkül

Injektálással kezelve

www.fainjektalas.hu

Magyarországon a vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria
ohridella) 1994-ben jelent meg. Azóta az egész ország területén
elterjedt és súlyos korai lombhullást okoz a fehérvirágú
vadgesztenyéken. A hagyományos permetezés a koros fák alsó
lombkoronarészét védi meg hatékonyan, és csak autóval
megközelíthető helyszínen kivitelezhető.
A permetszert könnyen elsodorja a szél, ami így nem pusztán kárba
vész, hanem indokolatlanul terheli is a környezetet.

Az eljárás
A növényvédő szert egy injektorral 3 mm átmérőjű furatokon keresztül a
fa törzsébe injektáljuk, amit ezután a növény saját nedvkeringése juttat el
minden egyes levelébe.
 A célzott eljárás nem szennyezi sem a természetes (talaj, aljnövényzet),
sem az épített környezetet (játszótér, épület, autó)
 Hosszantartó hatás, akár két éven keresztül
 A növény teljes felületén hatékony a kezelés
 Körültekintő alkalmazásával csökkenthető a környezet vegyszerterhelése
 Alkalmazása szinte észrevétlen, nem kell napszakhoz kötni, nem zajos

Akiknek ajánljuk:
Permetezéses eljárás

A felső hajtások kezeletlenül
maradnak

Ezzel szemben az injektálásos technológia a hagyományos
permetezéssel nem megvédhető fák esetében is hatékony.

Olyan vadgesztenyefa tulajdonosoknak, akiknek a fáik
 nehezen hozzáférhető helyen állnak
(házfalhoz, üvegfelülethez közel, zárt kertben)
 egészségügyi szempontból kritikus helyszín közelében
találhatóak
(játszótér, idősek otthona, kórház, élelmiszer üzem)
 15 méternél magasabbra nőttek
(a permetezés ilyen magasságban már nem kielégítő)

Injektálás alkalmazásával a növényvédő szer a
fa magasságától függetlenül mindenütt kifejti
hatását.

