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Agility+Alliance
Az Agility+Alliance széles hatásspektrumú gyomirtószer-kombináció
az őszi búza és az őszi árpa őszi gyomirtására. Magról kelő, ősszel
csírázó T1-es és T2-es gyomnövények ellen alkalmazható, az egyszi-
kűek közül kiemelkedő hatékonysággal a széltippan és a vékony
egércsenkesz ellen. A három ismert hatóanyag, a klórtoluron, a diflu-
fenikán és a metszulfuron-metil tökéletes összhangban dolgozik, levé-
len és talajon keresztül is kifejti hatását, tavaszra gyommentes állo-
mányt biztosítva. Sumi Alfa 5 EC-vel kiegészítve, csomagban elérhető.

Sunfire
A Nufarm ősszel alkalmazható gyomirtó szereinek körét bővíti a
 Sunfire. A flufenacet hatóanyag kiváló kombinációs partner a parlagi
ecsetpázsit, az egynyári perje és a nagy széltippan elleni védeke-
zésre őszibúza-, ősziárpa-, tritikálé- és rozskultúrákban. 

Orius 6 FS
Széles hatásspektrumú, tebukonazol-tartalmú, szisztémikus gombaölő
csávázószer. Hatása kiterjed a korai lisztharmat- és rozsdafertőzé-
sekre, valamint a növényi maradványokkal és maggal terjedő, pely-
vabarnulást és levélfoltosságokat kiváltó kórokozókra is. Javítja az
állomány télállóságát. Kiemelten ajánlott kalászos-monokultúrában
vagy kukorica utáni kalászosvetésben.

Mystic 250 EW
Fungicid és regulátor hatású, jól ismert, tebukonazol-tartalmú gomba-
ölő szer a repce őszi növényvédelmére.

FLOSUL SC
A Nufarm kínálatában érhető el az egyetlen folyékony elemi kén.
Számtalan kultúrában felhasználható, kihagyhatatlan megoldás a
lisztharmat elleni küzdelemben.

Sumi Alfa 5 EC
Bevált, széles hatásspektrumú rovarölő szer. Az egyik legtisztább ún.
monoizomeres piretroid, amely a fenvalerát rovarölő hatóanyagnál
négyszer hatékonyabb eszfenvalerát optikai izomert tartalmazza.
Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a rovarkárte-
vők ellen, kiemelkedő repellens hatással.

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK 2022-BEN 
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Kedves Olvasó!

Tartalom

Magazinunk nyár végi, kora őszi szá-
mában ismét az ebben az időszakban
vetett legfontosabb szántóföldi kultú -
rákra, az őszi kalászosokra és a repcére
fókuszálunk. A tarlókezeléstől a csávázá-
son, majd a vetésen át egészen a téli
nyugalmi állapotig lépésről lépésre foglal-
kozunk az aktuális teendőkkel, kollégáin-
kon kívül gyakorló szakemberek is meg-
osztják tapasztalataikat, javaslataikat.

Figyelmébe ajánlom vezércikkünket,
melyben Pepó Péter professzor elgon-
dolkodtató elemzését olvashatjuk a bú-
zatermesztés korszakváltásáról. A jövő-
ben még fontosabbá válik az élettani
 folyamatok megértése és azok agro-
technikai támogatása ahhoz, hogy a
búzában rejlő genetikai potenciál még
az egyre nehezebbé váló termesztési
körülmények között is jobban kiaknáz-
ható legyen. Fórián Zoltán vezető agrár-
szakértő szintén a változásokhoz való
gyors alkalmazkodás kiemelt fontossá-
gát, illetve az alkalmazkodás elmaradá-

sának várhatóan súlyos következmé-
nyeit elemzi. 

A klímaváltozás hatásait mindannyian
érzékeljük, az ősz egyre melegebbé
válik, a hideg megkésve vagy egyálta-
lán nem érkezik meg. Ezek a körülmé-
nyek elősegítik az ilyenkor kelő gyomok
fejlődését, kedveznek a fiatal növénye-
ket támadó rovarkártevők felszaporo-
dásának. A korán vetett, buja állomá-
nyokban nedvesebb időjárás esetén
már a tél előtt felütheti a fejét a lisztharmat
vagy más, jelentős kárt okozó gomba-
fertőzés. Cikkeinkben részletes informáci-
ókkal szolgálunk a tünetekről csakúgy,
mint a védekezés lehetőségeiről.

A jövő évi sikeres termesztés alapjait
azonban nem csak az őszi gabonáink
és a repce esetében kell most letennünk,
hiszen nem feledkezhetünk meg a gyü-
mölcsösök és a szőlő őszi kezeléséről, a
növényvédelmi lehetőségek bemutatá-
sáról sem. Az ezekben a kultúrákban el-
végzendő feladatok is a témáink között
szerepelnek.

Eddigi különszámaink ingyenesen le-
tölthetők a www.nufarm.hu oldalról, ha
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Kérjük, termékeink felhasználása előtt ol vas sa el és
kövesse a növényvédő szer csoma golásán talál-
ható felhasználási javaslatokat és biztonsági
előírásokat. A Nufarmer Magazinban előforduló
eset leges nyomdai hibákért felelősséget nem vál-
lalunk. A növényvédő sze reket biztonságosan kell
használni. Hasz ná lat előtt mindig olvassa el a
címkét és a használati útmutatót!

eddig még nem találkozott velük, aján-
lom szíves figyelmébe e hasznos olvas-
nivalókat a hosszú, csendes őszi estékre.

Az őszi szezonhoz jó egészséget és
sok sikert kívánok Önnek a Nufarm Hun-
gária Kft. csapata nevében!

Üdvözlettel:

Gaál Orsolya 
Field Marketing Specialist 
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Az eltérő, nagyon sokszor kedvezőt-
len, szélsőséges időjárási hatások elle-
nére a hazai termésátlag 5,0 t/ha feletti
szintre növekedett. Az idei év régen látott
aszályos időjárása sajnos megtöri ezt a
kedvező fejlődési trendet. Ahhoz, hogy
előbbre tudjunk lépni, feltétlenül szüksé-
ges még tudatosabban, a növény élet-
tani folyamatait megismerve és felhasz-
nálva kialakítani a t ermesztéstechno   ló -
giánkat. Mivel a búza a C3 típusú
növények csoportjába tartozik, ezért
 tudomásul szükséges vennünk, hogy az
élettani, biológiai teljesítménye lényege-
sen kisebb, mint a C4 típusú növényeké
(pl. kukorica). Ennek elsődleges oka az,
hogy a C3 növények fotoszintézisének
hatékonysága elmarad (1. táblázat) a C4

növényekétől (fotorespiráció, reagálás a
hőmérsékleti optimumra, fényintenzitásra
és CO2-koncentrációra, a vízfelhaszná-
lás hatékonysága stb.). Ennek ellenére a
búzánál számos módon tudjuk az élet-
tani, fiziológiai folyamatokat növény-
termesztési, agronómiai beavatkozá-
sokkal támogatni, elősegíteni. Ahhoz,
hogy ezt megtegyük, érdemes áttekin-
teni azokat a tényezőket, amelyek a

búza termésképződésének élettani
alapjait jelentik.

Az elmúlt 15-20 évben tartamkísérlete-
inkben a vizsgálatokat éppen ilyen
 növényélettani irányokba is jelentős mér-
tékben kiterjesztettük. Olyan in-situ, non-
destruktív méréseket végzünk, amelyek-
kel ok-okozati összefüggéseket tudunk
feltárni az élettani és termésképződési
folyamatok között. A sok-sok mérési
eredmény közül csak kiragadott példák
bemutatására nyílik lehetőség. Tartamkí-
sérleteinkben bizonyítottuk, hogy kedve-
zőbb vetésváltás (trikultúrában borsó

elővetemény) és optimális tápanyagellá-
tás esetén a búzaállományok levélte-
rület-tartóssága (LAD) lényegesen na-
gyobb asszimiláták képződését (na-
gyobb termést) teszi lehetővé, mint a
bikultúra (szemes kukorica elővetemény)
vetésváltás és hiányos tápanyagellátás
(kontroll = műtrágya nélkül) esetén 
(1. ábra). Legutóbbi méréseink pedig azt
bizonyították, hogy a búzatermések elő-
rejelzésénél, a termésmennyiség meg-
határozásánál sokkal eredményeseb-
ben lehetett az elmúlt időben sokszor
 favorizált relatív klorofilltartalom (SPAD-
értékek) helyett a levélterület (LAI) értéke-
ket használni (2. táblázat). Vizsgálataink
szerint a búza termése és a LAI-értékek
között r=0,7-0,8xx korrelációs koeffici -

Új kutatási eredmények
a búzatermesztésben
A hazai búzatermesztés egy korszaka
lezárult az elmúlt években.

Jellemzők

Fotoszintézis hatékonysága

Fotorespiráció

Vízfelhasználás hatékonysága

Fotoszintézis hőmérsékleti optimuma

Reagálás a fény intenzitására

Reagálás a CO2-koncentrációra

Reagálás az O2-koncentrációra

Transzspirációs arányok

Levélklorofill a és b aránya

alacsony

magas

alacsony

10–25 �ºC

alacsony

alacsony

alacsony

magas

alacsony

magas

alacsony

magas

30–45 ºC

magas

magas

magas

alacsony

magas

C3 C4

1. táblázat: A C3 és C4 típusú növények jellemzői (Fageria et al., 1990)
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enssel jellemezhető, meglehetősen szo-
ros összefüggés mutatható ki.

Érdemes megvizsgálni, hogy jelenleg
milyen hatékonysággal használjuk ki a
búza potenciális termőképességét. Je-
lenlegi tudásunk szerint a búza elméleti,
potenciális termőképessége 25,0 t/ha
körül van (2. ábra). A világon gyakorlati
feltételek mellett elért rekord 17,1 t/ha.
Hazai feltételeket alapul véve szántó-
földi körülmények között, kisparcellás kí-
sérletekben eddigi legnagyobb elért
termésszintünk 13,0 t/ha volt. Napjaink-
ban nagyüzemi feltételek mellett bizo-
nyos üzemek 10,0 t/ha eredménye nem
számít ritkaságnak. Az előbbi eredmé-
nyekhez képest a jelenlegi 5,0 t/ha
 országos búzatermésátlagunk tehát re-
latíve szerénynek számít. 

A búza termésmennyiségét legna-
gyobb mértékben a területegységen-
kénti kalászszám határozza meg.
Szerencsére a legtöbb agrotechnikai
elemmel ennek értékét tudjuk a leghaté-

konyabban befolyásolni. A vegetációs
periódus tavaszi előrehaladtával csök-
ken a beavatkozási lehetőség a kalá-
szonkénti szemszám, majd még inkább
kevesebb lesz az ezerszemtömeg érté-
keinek tudatos módosítására (3. táblázat).

Az adott év időjárása egyaránt befo-
lyásolja a búza termésképző elemeinek

alakulását és az agrotechnikai beavat-
kozások hatékonyságát. A klímaválto-
zás a szakemberek előtt közismert. A
legnagyobb gondot azonban nem a
csapadék mennyiségének csökkenése,
a hőmérsékleti értékek növekedése
(ezek is természetesen fontosak), hanem
a szélsőséges időjárási jelenségek gya-

1. ábra: A vetésváltás és a tápanyagellátás hatása a búza-levélterület tartósságára 
(LAD = Leaf Area Duration, Debrecen, csernozjom talaj, 2011, Vári E. – Pepó P.)
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Bikultúra Trikultúra

77 m2/m2 nap

207,5 m2/m2 nap

133,7 m2/m2 nap

281,7 m2/m2 nap

Ø Nopt+PK Ø Nopt+PK

2046

Termés (kg/ha)

8423 6570 9642

Tényezők

Elővetemény

Genotípus

Tápanyagkezelés

Termés

BBCH 32–37

(szárba indulás)

-0,346(**)

-0,199(**)

0,475(**)

0,568(**)

BBCH 45–59

(kalászolás)

-0,289(**)

-0,112(*)

0,577(**)

0,711(**)

BBCH 65–69

(virágzás)

-0,295(**)

-0,028(Ns)

0,597(**)

0,749(**)

BBCH 85–87

(viaszérés kezde te)

-0,170(**)

0,027(Ns)

0,647(**)

0,760(**)

BBCH 83–89

(viaszérés vége)

-0,117(*)

0,159(**)

0,621(**)

0,697(**)

LAI (m2m2)

2. táblázat: Őszi búza levélterületiindex-értékeire ható agrotechnikai tényezők vizsgálata Pearson-féle 
korrelációval (Debrecen, 2018–2020. tenyészévek átlaga, Fekete Á. – Pepó P. adatai)

Fenológiai fázis

(**) Korreláció szignifikáns SzD1 %-os szinten, (*) Korreláció szignifikáns SzD5 %-os szinten, (Ns) nem szignifikáns

2. ábra: Az őszi búza genetikai potenciáljának hasznosítása (Pepó Péter, 2021)
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25,0

17,1

13,0
10,0
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500%
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koriságának és extremitásának a növe-
kedése okozza. 20 éves időbeli eltoló-
dás a 30 éves időjárási átlagadatokban
már komoly változást eredményezett,
ami természetesen a búza termésképző-
dési folyamataira is kihat (4. táblázat). 
Az 1961–1990-es évek átlagához képest
az évi középhőmérséklet 0,46 oC-kal
emelkedett (különösen jelentős a búza
 termésképződése szempontjából meg-
határozó tavaszi és nyári hónapok kö-

zéphőmérsékletének a növekedése),
ugyanakkor az évi csapadékmennyi-
ség 5,2 mm-rel csökkent az 1981–2000.
évek átlag meteorológiai értékeivel ösz-
szehasonlítva. Ezeket a tényeket figye-
lembe véve különösen fontos a búza
kiváló adaptációs képességét kiemelni
a tartamkísérleti eredményeink (1986–
2020. évek) alapján. 

Az agrotechnikai elemek közül külö-
nösen jelentős hatása van a termés-

képző elemekre, így a búza termésére
a vetésváltásnak, a tápanyagellátásnak
és a növényvédelemnek. Kedvező
 vetésváltás esetén (csemegekukorica)
 sokkal jobb a búza fajták/hibridek ter-
mészetes tápanyag-hasznosító képes-
sége csernozjom talajon, mint átlagos
(napraforgó) vagy kedvezőtlen (szemes
kukorica) vetésváltás esetén (5. táblázat).
A kedvező vetésváltás hatására lénye-
gesen csökkent a búzagenotípusok
műtrágyaoptimuma (N60+PK) a kedve-
zőtlenebb vetésváltáshoz (napraforgó
után N150+PK, szemes kukorica után 
N150+PK optimumértékek) képest. Ez
utóbbi esetekben a lényegesen megnö-
velt műtrágyaadagok ellenére sem sike-
rült elérni (napraforgó után 8,4-9,6 t/ha,
szemes kukorica után 8,3-9,3 t/ha) azt a
termésszintet, mint amit kedvező vetés-
váltásban kaptunk (csemegekukorica
után 8,3-10,0 t/ha).

A műtrágyázás mindhárom termés-
képző elem (kalászszám/m2, szem-
szám/kalász, ezerszemtömeg) értékeit
alapvetően befolyásolja. Ezek a ha -
tások azonban fajtaspecifikusan érvé-
nyesülnek. Tartamkísérleteink legújabb
eredményei szerint a búzagenotípuso-
kat alapvetően 4 csoportba lehetett
 sorolni természetes tápanyag-haszno-
sító képességük és műtrágya-reakciójuk
alapján (3. ábra). A gyakorlati termesztés
számára azok a legjobbak tápanyag-
reakció szempontjából, amelyek a talaj
természetes tápanyagkészletét és a kijut-
tatott műtrágyát egyaránt jól képesek
hasznosítani (pl. Mv Ispán, Hyfi, Mv
 Nemere, Falado stb.). Hangsúlyozni sze-
retnénk ugyanakkor azt is, hogy egy

ökológiai tényezők

biológiai tényezők

agrotechnikai tényezők:

vetésváltás

talajművelés

vetés

trágyázás

növényvédelem

bioaktív anyagok

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Kalászszám/m2 Szemszám/kalász Ezerszemtömeg

3. táblázat: A búza termésképző elemeire ható tényezők (Pepó Péter, 2021)

Hónap

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Átlag

-2,6

0,2

5,0

10,7

15,8

18,7

20,3

19,6

15,8

10,3

4,5

-0,2

9,84

-1,4

0,1

5,1

11,1

16,6

19,4

21,3

20,7

15,8

10,4

4,6

-0,1

10,30

+1,2

-0,1

+0,1

+0,4

+0,8

+0,7

+1,0

+1,1

0

+0,1

+0,1

+0,1

+0,46

37,4

30,2

33,5

42,4

58,8

79,5

65,7

60,7

38,0

30,8

45,2

43,5

565,3

29,7

31,0

30,2

52,8

64,0

66,5

66,1

49,0

47,5

37,9

41,6

43,7

560,1

-7,7

+0,8

-3,3

+10,4

+5,2

-13,0

+0,4

-11,7

+9,5

+7,1

-3,6

+0,2

-5,2

Hőmérséklet (oC) Csapadék (mm)

1961–1990 évek 1981–2010 évek különbség 1961–1990 évek 1981–2010 évek különbség

4. táblázat: A klímaváltozás idősoros elemzése (30 éves átlagok, Debrecen, Pepó Péter elemzése)
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fajta gyakorlati kiválasztásánál a táp-
anyag-reakció csak az egyik szempont
kell, hogy legyen számos egyéb mérle-
gelési aspektus (pl. minőség, kórtani fel-
tételek stb.) mellett.

A termésképző elemek értékeinek a
redukciójában a vegetációs periódus
során komoly szerepet játszanak a nö-
vényvédelmi szempontok. Az állati kár-
tevők egyre több gondot okoznak,

amire még nagyobb figyelmet szüksé-
ges fordítani a búza termesztése során.
Fontos a gyomkonkurencia minél ko-
rábbi kikapcsolása a búzaállományok-
ban, de legalább ilyen fontos a
herbicidek minél szélesebb hatásspekt-
ruma a gyomok ellen, illetve a rejtett fito-

toxikusság csökkentése. Ilyen
tekintetben egyre több kiváló
herbicid (őszi és tavaszi kijutta-
tás, többkomponensű gyomirtó
szerek stb.) áll a gyakorlati ter-
mesztők rendelkezésére. Talán a
legnehezebb a búza biotróf és
nekrotróf kórokozói ellen alkal-
mazott fungicidek hatóanyagá-
nak és a kijuttatás időpontjának
a helyes megválasztása. A hely-
zetet még tovább bonyolítja,
hogy a különböző toleranciájú
búzafajtáknak eltérő a „fun gi -
cidreakciója” (6. táblázat). A
vizsgálati eredményeink azt bi-
zonyították, hogy a jobb beteg-
ségtoleranciájú fajta (GK Körös)

5. táblázat: Elővetemény és trágyázás hatása eltérő őszibúza-genotípusok termésére 
(Debrecen, csernozjom talaj, 2020)

Elővetemény

Csemege-

kukorica

Napraforgó

Szemes 

kukorica

GK Öthalom

Ingenio

Mv Ispán

Hyland

GK Öthalom

Ingenio

Mv Ispán

Hyland

GK Öthalom

Ingenio

Mv Ispán

Hyland

5485

6714

7089

6985

3604

4009

3794

3781

3048

3414

2984

3440

8318 (N60)

8628 (N60)

9482 (N60)

10012 (N60)

8371 (N150)

9269 (N150)

9054 (N150)

9623 (N150)

8295 (N150)

8966 (N150)

8839 (N150)

9332 (N150)

2833

1914

2393

3027

4767

5260

5260

5842

5247

5552

5855

5892

Genotípus Kontrolltermés (kg/ha) Max. termés (kg/ha) Termésdifferencia (kg/ha)

3. ábra: Őszibúza-fajták tápanyag-reakciójának tesztelése 
(Debrecen, csernozjom talaj, 2020)
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esetében elegendő a hagyományos,
kétszeri fungicidhasználat (+608 kg/ha
terméstöbblet, 9526 kg/ha termés), míg
a betegségekre fogékonyabb fajta (GK
Békés) esetében az intenzív fungicidtech-
nológia agronómiailag és ökonómiailag
is eredményesen (+1247 kg/ha termés-
többlet, 8550 kg/ha termés) alkalmaz-
ható a kétszeri fungicides technológiával
(+603 kg/ha terméstöbblet, 7906 kg/ha
termés) összehasonlítva.

A hazai búzatermesztés jelenleg biz-
tos szakmai, agronómiai alapokon áll,
amely többé-kevésbé képes a klímavál-
tozás negatív hatásait mérsékelni. Ezek
az eredmények lehetőséget nyújtanak
arra, hogy a hazai búzatermesztés to-
vábbi fejlesztése sikeres legyen. Ebben
az újabb korszakban jobban meg kell
értenünk a növény élettani folyamatait,
azokat agrotechnikai beavatkozásaink-
kal elő kell segíteni. Ez a komplex tevé-

kenység magába foglalja a
termőhely és a genotí-

pus megválasztását,
valamint komplex

agrotechnikai mo-
dellek alkalma-
zását.

Dr. Pepó Péter

egyetemi tanár

Debreceni Egyetem

MÉK Növény tudományi 

Intézet

6. táblázat: A növényvédelem fajtaspecifikus hatása a búzagenotípusok termésére
(kg/ha, Debrecen, csernozjom talaj, 2020)

Növényvédelmi technológia

Abszolút kontroll

•  gyomirtás: –

•  fungicid: –

•  inszekticid: 1x

Hagyományos technológia

•  gyomirtás: hormonherbicid

•  fungicid: 

   - 2-3 nódusz: kontakt

   - virágzás eleje: szisztémikus

•  inszekticid: 1x

Intenzív technológia

•  gyomirtás: széles hatásspektrumú herbicid

•  fungicid: 

   - 2-3 nódusz: szisztémikus

   - virágzás eleje: több hatóanyagú szisztémikus

•  inszekticid: 1x

termés (kg/ha)

8918

9526

+608

9760

+842

HTR-fert. (%)

17

9

3

termés (kg/ha)

7303

7906

+603

8550

+1247

HTR-fert. (%)

22

13

6

GK Körös GK Békés
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Az egymást erősítő negatív folyama-
tok miatt a gazdálkodási körülmények
egyszerre változtak meg minden oldal-
ról. Ha jól figyelünk, észrevesszük, hogy
figyelmeztetések egész – egyre erő-
södő – sorát kaptuk. Annak megítélése,
hogy ez a helyzet lehetőségből vagy
veszélyből hozott-e többet a magyar
agrárium számára, gazdaságonként,
üzemenként változik.

Időjárási anomáliák
A kihívások sorát kezdjük az időjárás
egyre szélsőségesebbé válásával. A
múlt század utolsó évtizedében erősöd-
tek fel az időjárási anomáliák. Az egyre
nagyobb aszályok, felhőszakadások,
jégesők, tavaszi fagyok azt üzenték,
hogy függésünk az időjárástól annak el-
lenére is hatalmas, hogy a mezőgazda-
sági technológiák fejlesztési céljai között
több évtizede kiemelt helyet foglal el a
fellépés a szélsőségek ellen. Már nem-
csak a dél-európai országok, leginkább
talán Spanyolország elsivatagosodásá-
ról kell beszélnünk, hanem alföldi, keleti
megyéink drámai helyzetéről is. 

Hosszú még a sor
• Sorra ütik fel fejüket különböző állat -
betegségek és járványok, és persze jól
tudjuk, hogy a koronavírus-járvány miatt
milyen változások álltak be a világgaz-
daságban. 

• Az eddig is hihetetlenül koncentrált
globális vagyon (a népesség alig egy
százaléka birtokolja az összes vagyon
46 százalékát) tovább áramlott a kivált-
ságos 56 millió ember felé. Tavaly a cég-
felvásárlások globális piaca 60 száza-
lékkal nőtt! 

• A világhatalmi pingpongjátszmák-
ban az EU-nak mindössze a labda sze-
repe jutott. 

• A háború önmagában is szörnyű,
ráadásul súlyosabbá teszi a már meg-
lévő, előbb felsorolt problémákat. 

• Egy 2040-re vonatkozó előrejelzés
szerint a világ húspiacának – ha a mos-
tani, hagyományos húsfélékét tekintjük

száz százaléknak – már csak egyhar-
mada lesz a hagyományos, egyhar-
mada növényi alapú és egyharmada
„bioreaktorban” készült „húsféle”.

E felsorolás korántsem teljes. A munka-
erőhiány, az elszálló energiaárak, a
globális élelmiszerválság immár az
árakban is tetten érhető. A mezőgazda-
ságnak fel kell készülnie a maiaknál is ne-
hezebb gazdálkodási körülményekre. 

Erős hangulati befolyás
A kereslet a legtöbb mezőgazdasági tö-
megcikkből meghaladja a kínálatot, a
készletek csökkennek. Ebben a felhalmo-
zásnak, a fokozott hangulatnak is sze-
repe van, de a probléma gyökere
mindig ugyanaz: az elosztási csatornák
merevsége, korlátai. Magyarul, túl sok az
olyan térség a Földön, amely nem tudja
a szükséges mennyiségű élelmiszert elő-
állítani, és nem jut el hozzá a többlettel
rendelkezőké. Az éhezők száma ismét
gyors ütemben növekszik, az év máso-
dik felében pedig a helyzet egészen
drámaivá válik. 

Felértékelődik az élelmiszer
Jó lett volna, ha a felértékelődés nem
ilyen körülmények között következik be,
hanem azért, mert a társadalom meg-
érti, hogy az élelmiszer-előállítás valódi
ára nem az, amit a boltban lát; a költség
egészen más színvonalú, akár 30-40-50
százalékkal magasabb. Nyilván a fo-
gyasztónak ez fáj, ráadásul innentől
kezdve kíváncsi is lesz rá: ez a termék
tényleg ennyibe kerül, ezt tényleg előál-
lítja valaki? Ez utóbbival egy holland fel-
mérésre utalok, amelyből az derült ki,
hogy a fogyasztó már nem köti az élel-
miszert a mezőgazdasághoz. 

Hazai hatások
• A látványosan erősödő koncentráló-
dás már mutatja, hogy a hazai élelmi-
szer-gazdaság szereplői megmérettet-
nek ezekben az időkben. Még azok is,
amelyek szántóföldi növénytermeszté-
sük megugró jövedelmezősége kap-

Eltűnt a nyomvályú
Az ezredfordulóval új világba érkezett az emberiség. Sokkal
keményebb viszonyok közé. Merem azt is mondani, hogy 
a tragédiák korába léptünk.

csán igen magabiztosak jövőjüket ille-
tően. Érkezik ugyanis a következő, majd
az azt követő termelési ciklus, még szi-
gorúbb feltételrendszerrel. 

• Csak azoknak az ideje jön el, akik a
mennyiségi és minőségi feltételek terén
elöl állnak. Az ezzel szorosan össze-
függő szervezettség fokozása iránti
igényt évtizedek óta emlegetjük. Aki
megértette az idők szavát, még az ilyen
nehéz gazdálkodási körülmények kö-
zött is növekedni fog. Aki nem? Nos,
annak jön a kasza. Azt kell ugyanis meg-
érteni, hogy a gazdálkodási feltételek
exponenciális változása felerősíti a
gyengeségeket és kidomborítja az erős-
ségeket. Hogy csak egy-egy példát em-
lítsek: (i) nem könnyű a megnövekedett
forgóeszközigényt biztosítani; (ii) a másik
oldalon viszont akik már megvalósították
fejlesztéseiket, most gyorsíthatják a meg-
térülést az új piaci lehetőségek által. 

• Aki ezekben az időkben nem jól
használja a számológépet, és nem érti
meg, hogy milyen folyamatok zajlanak,
az nem fog tudni megfelelni a körülmé-
nyeknek. És mi a kereskedelmi bankban
azt érzékeljük, hogy bizony vannak ki-
szállók, akik feladnak beruházásokat,
vagy az egész gazdálkodást befejezik,
mert túl nagyok a kihívások. Sokkoló
mértékűek a változások, és van egy
 generáció, amely ezt már nem szeretné
lekövetni.

• Hosszú távon sok-
kal több az előnye a
termelői együttmű-
ködésnek, mint a
magányos gaz-
dálkodásnak.

Fórián Zoltán

vezető agrárszakértő

Erste Agrár Kompetencia 

Központ
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Az évelő gyomnövények elleni küz-
delemben a tarlókezelés – ami magá-
ban foglalja a tarlóhántást és a tarló
kémiai gyomirtását –, valamint a vegetá-
ció során célzottan végzett vegyszeres
gyomirtás együttesen hozza meg az
eredményt, de csak akkor, ha azt évről
évre következetesen, az adott területen
termesztett minden kultúrában, illetve
minden kultúrát követően elvégezzük. A
vegetációban végzett gyo m irtás az
esetleges fitotoxicitási problémák miatt
nagy odafigyelést igényel. Az évelő
gyomnövények biológiáját ismerve a
 kémiai védekezés mindig akkor a legha-
tékonyabb, amikor a gyomnövény
 táp anyagszállítása a gyökerek felé a
leg intenzívebb. Ilyenkor a tápanyaggal
együtt a gyomirtó hatóanyag is a sza-
porítógyökerekbe szállítódik, így na-
gyobb sikerrel tudjuk elpusztítani azokat.
Ez az időszak az évelők életében nyár
közepétől egészen addig tart, amíg a
növények a télre felkészülve nyuga-
lomba nem kerülnek.

Vegyük sorba, melyek azok az évelő
gyomnövények, amelyek szinte már az
egész ország területén súlyos károkat
okoznak a szántóföldeken. 

A kalászosokban az évelő kétszikű
gyomnövények közül a legtöbb gondot
a mezei acat (Cirsium arvense) okozza.

A gyomfaj nagymértékű elterjedésének
legfőbb oka, hogy a talajokat jobbára
sekélyen műveljük. Ennek során a szapo-
rítógyökeret feldaraboljuk és a felső
 talajrétegben széthurcol-
juk. Régebben ezek a
nagy hidegben elpusztul-
tak, ám az elmúlt évtized-
ben a teleket jobbára
enyhe időjárás jellemzi.
Emiatt a talajok sem fagy-
nak át kellő mélységben,
és az áttelelő gyöktör-
zsek károsodás nélkül hajtanak ki követ-
kező tavasszal. 

A mezei acat gyökérzete mélyre le-
hatol, szerteágazó, a föld alatt akár
több gyökéremeletet is képezhet. Az új
hajtások a felszínhez közeli „emeletről”
hajtanak ki. A szaporítógyökerek mint -
egy 80 százaléka a 30 cm-es szántott
rétegben található. Erőteljes gyökérrend-
szerének köszönhetően a mezei acat a
végletekig kizsarolja a talaj tápanyag-
és vízkészletét. Jelenlétének további
káros következménye, hogy a kalászos -
táblákon tömegesen megjelenő mezei
acat a betakarítást is erősen megne-
hezíti.

Az apró szulák (Convolvulus arven-
sis) szintén egyre nagyobb teret hódít a
kalászostáblákban. Gyökérzete 2,5 év

elteltével akár 4 méter mélyre is lehatol,
így a szárazabb időszakot is jól át -
vészeli. Növényenként átlagosan 600
magot hoz, és a magok akár 28 évig

megőrzik csírázóképes-
ségüket. Egy 5 cm-es füg-
gőleges gyökérdarabból
képes regenerálódni,
 újrahajtani. Egyetlen év
alatt akár 3 métert is
képes sugárirányban
szé t terjedni.

A kalászosokat káro-
sító évelő egyszikű gyomnövények
közül a leggyakoribb, az egész ország-
ban elterjedt a tarackbúza (Elymus
 repens, korábbi nevén Agropyron re-
pens). A kifejlett növény évelő, tarackos,
50-150 cm magas, élénkzöld színű. Ta-
rackjai 90 százaléka a felszín alatti 0-10
cm-es talajrétegben van. Egy növény
egy tenyészidőszak alatt mintegy 
3 méter sugarú körben fejleszti tarackjait. 

Az előző fajhoz hasonló életformájú,
de szerencsére jól művelt szántóföldön
ritkább gyomnövény a csillagpázsit
(Cynodon dactylon), amely évelő, tarac-
kos fűféle. Földben kúszó, kemény, drót-
szerű tarackjai és föld feletti, szintén
kúszó szárai vannak. A tarackok csomói
száraz, hártyás hüvelyektől vastagok.
Föld alatti csomóiból igen vékony, de ke-

Egyre nagyobb kihívást 
jelentenek az évelő gyomok 
a szántó földeken
Az évelők elleni hatékony küzdelem már a tarlón elkezdődik, 
és csak hosszú évek következetes munkája vezet látványos 
eredményre.

Az apró szulák 

magjai akár 

28 évig megőrzik 

csírázóképességüket

Mezei acat Apró szulák Tarackbúza
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mény, mélyre hatoló gyökerek erednek,
a föld felszínén kúszókból vagy a felszín-
hez közel levőkből lefelé gyökerek, fel-
felé leveles hajtások fejlődnek. 

Az utóbbi évtizedekben terjedő
gyom a fenyércirok (Sorghum hale-
pense). A növény évelő, 60-100 (250) cm
magas, vastag, kúszó gyöktörzses, ta-
rackos, felálló szárakkal. A kelés, kihajtás
után 3 héttel megindul a rizómaképzés.
Háromféle rizómája van: primer, szekun-
der, tercier. Kora tavasszal az életképes
primer rizómák indulnak fejlődésnek,
majd növekedésük nyomán a szekun-
der rizómák fejlődnek, később az anya-
növény alapi részéből a tercier rizómák
hatolnak a talaj mélyebb rétegeibe. Egy
növény (hazai mérések szerint) 29 méter
hosszú rizómát növesztett, amelyen
1660 axilláris (csúcsi) rügy fejlődött. A rizó-
mák biztosítják az áttelelést. Virágzata
buga.

Elsősorban a mély fekvésű területeken
gyakori növény a nád (Phragmites com-
munis). A kifejlett növény évelő, igen erős,
sokszor fél-egy cm vastag, különböző
mélységekben kúszó tarackjaival gyor-
san terjed. Minden csomóból gyökerek
hatolnak lefelé az állandóan nedves
 talajrétegig, felfelé új hajtások vagy víz-
szintesen továbbkúszó tarackok fejlőd-
nek. Ezek segítségével a növény vándo-
rol, mert a régi szárak elhalnak, s néhány
évvel később az új hajtások a régi hely-
től több méterre élnek. Föld feletti szára
vízben többméteres, szántóföldeken 1-2
méternél ritkán magasabb.

Az egyre veszélyesebbé váló vízhiá-
nyos gazdálkodás miatt fontos az évelő
gyomnövények elleni védekezés pontos
és átgondolt végrehajtása, és ebben az
aratás után elvégzett gyomirtásnak
elengedhetetlen szerepe van. 

A gyomirtás optimális ideje akkor jön
el, amikor a kalászos gabona már nincs
a szántóföldön, és a tarlóhántást is elvé-
geztük, aminek köszönhetően a gyom-
növények egy időben keltek ki és gyors

ütemben fejlődnek. Ezzel biztosítjuk,
hogy a gyomirtó szer a lehető legerő-
sebben és minél szélesebb körben tudja
kifejteni hatását. A különféle termékek
közül olyat érdemes választani, amely-
nek hatóanyaga felszívódik, hogy akár
a talaj mélyebb rétegeiben található nö-
vényi részeket is elérjük és jó hatásfokkal
elpusztítsuk vele.

A glifozátot (izopropil-amin só formá-
jában) 360 g/l töménységben tartal-
mazó Amega Up és Amega Free ké-
szítmények totális hatású gyomirtó
szerek. Hatóanyaguk a gyomok levelén
keresztül szívódik fel, majd a nedvkerin-
géssel szétterjed az egész növényben.
Így eljut a föld alatti részekbe (pl. tarac-
kokba, rizómákba) is, azok pusztulását
okozva. Hatékonyan irtja nemcsak a
magról kelő, hanem az évelő egy- és
kétszikű gyomokat is. Az Amega Upot
és Amega Free-t is tarlókezelés esetén
az évelő gyomnövények intenzív növe-
kedési szakaszában vagy a tartalék
 tápanyagok elraktározásának idősza-
kában kell kijuttatni. 

Mindkét terméket a gyomnövények
20–30 cm-es hajtáshosszánál, egynyári
gyomnövények ellen a virágzás kezde-
tén kell kipermetezni. A parlagfű a virág-

zat megjelenését követően ellenállóbbá
válik a gyomirtó szerekkel szemben. Par-
lagfűvel fertőzött táblán ezért a virágzat
megjelenése előtt javasolt elvégezni a
gyomirtást. A glifozát hatóanyag, így az
Amega Up és az Amega Free is csak le-
vélen keresztül jut be a gyomnövé-
nyekbe, ezért nagyon fontos a jól
elvégzett permetezés, a kiváló permetlé-
fedés a gyomnövények levélzetén.

Dózisuk tarlókezelés esetén a magról
kelő egy- és kétszikű gyomnövények
ellen 2,0–3,0 l/ha, évelő egy- és kétszikű
gyomok ellen 4,0–6,0 l/ha. A legmaga-
sabb adagot a nád hajtásai ellen aján-
lott kipermetezni. A permetléhez adagolt
5,0 kg/ha ammónium-nitrát műtrágya a
hatást fokozza. Az Amega Free terméket
az ősz folyamán napraforgóban a ka-
szatok 20-30%-os nedvességtartalmánál
és szójában a babszemek 30%-os ned-
vességtartalmánál betakarítás előtti
gyommentesítésre is lehet használni.

A Nufarm terméke, az Amega Up a
már jól bevált glifozát hatóanyagot
tallow-amin segédanyag nélkül tar-
talmazó, totális hatású gyomirtó
szer.

Gaál Orsolya – dr. Kovács Imre

Csillagpázsit Fenyércirok Nád
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Ezen gyomnövények a kalászosok
kelésétől fogva jelen vannak, ezáltal je-
lentős mennyiségű vizet és tápanyagot
vesznek el. Számos kísérlet igazolja,
hogy a fertőzés mértékétől függően
több mint 30%-os terméski-
esést is okozhatnak. Meg-
növekedett jelentőségük
miatt szükséges, hogy az
alábbi szakmai cikkben
bemutassam a jelenlegi
helyzetet, hasznos hatá-
rozóbélyegekkel segíts e m
a fiatalkori megismerésü-
ket, valamint néhány olyan „kihívásra” is
felhívom a figyelmet, amelyek megnehe-
zítik az egyszikűek elleni sikeres küzdel-
met.

Milyen a jelenlegi helyzet?

Az egyszikű gyomnövények fertőzésé-
nek folyamatos változása tapasztal-

ható. A régi „klasszikusok” (nagy széltip-
pan, parlagi ecsetpázsit, rozsnokfajok
stb.), mellett egyre inkább az „új” egyszi-
kűek elterjedésének erősödése figyel-
hető meg. 

Az egyszikű gyom -
növények ará nyának
meg változása: egy táb-
lán vagy egy tájegysé-
gen belül: például mély
fekvésű területeken a par-
lagi ecsetpázsit kiszelek-
tálódik és átveszi a nagy
széltippan szerepét. Ez

annak eredménye, hogy az ősszel alkal-
mazott készítmények többsége a nagy
széltippanra hatékony, a parlagi ecset-
pázsitra viszont egyáltalán nem. A forga-
tás nélküli, savanyú talajokon a vékony
egércsenkesz előretörése is megfigyel-
hető.

Egyre többen ismerik fel az egyszi-
kűek elleni védekezés szükségessé-

Kulcskérdések a kalászosok
egyszikű gyomnövényei elleni
védekezésben
A kalászos gabonákban a gyommentesség biztosítását egyre inkább
az egyszikű gyomnövények elleni védekezés sikere határozza meg. 

gét, nem elfeledkezve arról, hogy fajtól
függően 10-20 db/m2 borítottság már
mérhető termésveszteséget okoz.

Az őszi gyomirtások arányának jelen-
tős növekedése (elsősorban az ország
nyugati felében) következtében a nagy
széltippan okozta fertőzöttség csökken.

Az egyszikű gyomnövények
előfordulása és megismerése

Komoly botanikai ismeret szükséges az
egyszikűek – a gyomirtó szerre érzé-
keny fejlettségi állapotukban (1-2 leveles)
– megkülönböztetésére, illetve beazo-
nosítására. Az ma már nagyon kevés, ha
csak azt mondjuk, hogy „egyszikűs”
vagy „füves” a táblám. Fajszinten kell
meghatároznunk, hogy melyik növény-
ről van szó. 

A következőkben a legfontosabb
egyszikű gyomnövények legjellemzőbb
határozóbélyegeit ismertetem, melyek

Az egyszikű gyom-

növények több mint 

30%-os terméskiesést

is okozhatnak
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segítenek a növények fiatalkorban való
felismerésében.

Ősszel és kora tavasszal csírázó egy-
szikűek:

Nagy széltippan (Apera spica-venti):
A legnagyobb borítással előforduló
egyszikű kalászos gyomnövényünk a
kultúrnövénnyel együtt kelhet, ezáltal
már a kezdetektől jelentős konkurenciát
okoz. A nyugat-dunántúli savanyú és la-
zább talajokon nem ritka a 300-500
db/m2 fertőzés. Jellemző határozóbé-
lyeg a hosszú, hártyás,
többnyire mélyen rojtos
nyelvecske (1 kép).

Parlagi ecsetpázsit
(Alopecurus myosuroi-
des): Régóta az őszi
gyomtársulásokat alkotó
faj. Az utóbbi években né-
hány tájegységben erőtel-
jes terjedése figyelhető
meg,  elsősorban a táblák
kötött, mély fekvésű részein. Fertőzésé-
nek mértékét a csapadékos időjárás
 jelentős mértékben fokozza. A legfiata-

labb levél begöngyölt, a levéllemez
sűrűn bordázott, a fonák sima, szőrtelen
és nem fénylő; a nyelvecske hosszú és
szabálytalanul fogazott (2. kép). Novem-
berben időjárástól függően a borítása
az 50-70%-ot is elérheti (3. kép), virágzá-
sát a nagy széltippannál 2 hónappal ko-
rábban elkezdheti.

Rozsnokfajok (Bromus spp.): Elsősor-
ban táblaszegélyeken fordulnak elő, de
ha nem „foglalkozunk” velük, 1-2 éven
belül az egész táblánkat megfertőzhetik.
A legjelentősebb magról kelő rozsnokfa-

jok (meddő, fedél, mezei,
puha) levélhüvelye és le-
meze különböző mérték-
ben szőrös (4. kép). Faji
szintű elkülönítésük a
nyelvecske és a virágzat
alapján lehetséges. Fon-
tos, hogy pontosan meg-
határozzuk, hogy melyik
faj van a területünkön,
mivel eltérő a gyomirtó-

szer-érzékenységük. 
Egynyári perje (Poa annua): Az

egyéves, alacsony növekedésű, de igen

ellenálló gyomnövény általában foltok-
ban fertőz egyre több kalászostáblán.
T1-es (ősszel csírázó, kora tavaszi egy -
éves) besorolása ellenére kora tavasz-
szal is csírázhat. Határozóbélyeg a
nagy (4 mm), gallér alakú nyelvecske,
valamint a csónakszerű, csúcsban ösz-
szehúzott levéllemez (5. kép).  

Olaszperje (Lolium multiflorum): A ki-
zárólag maggal szaporodó növény
egyre nagyobb problémát okoz, első-
sorban Zala és Somogy megyében.
 Árvakelésként fertőz leginkább, de gyak-
ran tapasztaljuk a fertőzött vetőmaggal
való bekerülését is a táblára. Nyelvecs-
kéje kicsi, 1-3 mm hosszú, a fülecske szé-
les peremű, akár a szárat is körülöleli (6.
kép). Levele fiatalon is kiterül, fokozato-
san a csúcsba keskenyedik, 3-8 mm szé-
les. A levéllemez csupasz, hegyes végű,
az alsó oldala erősen fénylik; a legfiata-
labb levél felcsavarodott.

Vékony egércsenkesz (Vulpia myu-
ros): Az egyébként ruderális gyomnö-
vény erős szántóföldi fertőzésére
elsősorban savanyú talajokon, illetve a
forgatásos talajművelésben nem részesí-

1. kép: Nagy széltippan hosszú, hártyás, többnyire mélyen rojtos nyelvecskéje

3. kép: November közepén a parlagi ecsetpázsit fertőzése a 70%-ot is elérheti

2. kép: Parlagi ecsetpázsit hosszú és sza-
bálytalanul fogazott nyelvecskéje

4. kép: A rozsnokfajok többségének a levél-
hüvelye és -lemeze különböző mértékben
szőrös

Komoly botanikai 

ismeret szükséges 

az 1-2 leveles 

egyszikűek meg-

különböztetéséhez
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tett (no-tillage vagy minimum tillage) terü-
leteken kell számítanunk. A táblán való
megjelenését a legtöbb gazdálkodó
így jelzi: „Számomra ismeretlen, kiirthatat-
lan egyszikű gyomfaj jelent meg az őszi
kalászosokban.” A növény fejlődésének
kezdetén alig észrevehető, jelentéktelen
gyomnövénynek tűnik. Azonban a kultúr-
növény érésének idejére képes azt túl-
nőni, nagy számban elbokrosodva
adott élőhelyről jelentősen visszaszorí-
tani (7. kép). A keskeny, szálas levelű 
T2-es növény (6. kép) nyelvecskéje maxi-
mum 1 mm hosszú.

Tavasszal csírázó egyszikű:
Hélazab vagy vadzab (Avena

fatua): Tavasszal, március második felé-
től csírázik, ezért elsősorban a tavaszi

vetésű növényekben okoz jelentős prob-
lémát. Levélhüvelye szélesen nyitott. 
A levéllemez, főleg az alap felé, fésűsze-
rűen szőrözött (8. kép). Az első levelek
az óramutató járásával ellentétesen csa-
varodnak. A nyelvecske gyengén rojtos,
környéke gyakran pillás. 

Kihívások

A termesztéstechnológiai elemek ked-
vező hatása továbbra is biztosított az
egyszikűek felszaporodására: beszű-
kült vetésváltás (gabona-repce-gabo -
na); a forgatás nélküli talajművelés
előretörése (elősegítette a ruderális
gyomnövények, például vékony egér-
csenkesz felszaporo-
dását) stb. 

Az enyhe, csapadé-
kos őszi és téli időjárás
nemcsak az őszi kalá-
szosok, hanem a gyom-
növények korai megje-
lenésének és fejlődé-
sének is kedvező feltéte-
leket biztosított. Azt ta-
pasztaltuk, hogy késő
őszi csapadékos időjárás esetén a
gazdák nem tudják elvégezni az őszi
gyomirtást, és az „őszi” herbicideket
márciusban, fejlett, 3-5 leveles egyszikű-
ekre alkalmazták. Nem veszik figye-
lembe, hogy az egyszikűek csírázása
még a téli hónapokban sem állt le. Az
ilyen  megkésett kezelések és/vagy nem
jól megválasztott herbicid csökkent
 gyomirtó-hatékonysággal jár. 

Folyamatosan kell szakmai tudásun-
kat fejlesztenünk a gyomnövények bio-
lógiája ismeretének területén is, például
milyen egyszikű mikor és milyen területe-
ken fordul elő.

Az egyszikűek felismerése a gyomirtó
szerre érzékeny fejlettségi állapotukban
(1-2 leveles) nagyon nehéz. Szinte lehe-

tetlen a nemritkán négyzetméterként
több száz különböző egyed fajszintű
 elkülönítése. Ebben nagy segítséget
 jelent, ha ismerjük a tábla előéletét, illetve
az előző években fejlettebb állapotban
meghatároztuk a fertőző egyszikű
gyomnövényt.

További problémát jelent, hogy leg-
többször vegyes fertőzéssel kell számol-
nunk az adott területen. Felhívom a
figyelmet, hogy az egyszikű fajok elleni
hatásban mind az ősszel, mind a tavasz-
szal alkalmazható hatóanyagok között
lényeges különbség van. Egyik kijutta-
tási módban sincs olyan hatóanyag,
amely az összes gyomfaj ellen haté-
kony lenne. Gyakran tapasztaljuk,

hogy egy adott gyomirtó
hatóanyagra nem érzé-
keny egyszikű adott terü-
leten tömegesen felsza-
porodik. Egy év magpro-
dukciója több évre el-
szennyezheti a talajunkat.

Elhúzódó csírázás:
időjárástól függően kü-
lönböző arányban csí-
rázhatnak ősszel és kora

tavasszal, ez különösen a tartamhatás-
sal nem rendelkező készítmények időzí-
tését nehezíti meg.

Egyre gyakrabban találkozhatunk,
még jól időzített kezelés mellett is, csök-
kent vagy szinte teljes hatástalansággal,
ami felveti a rezisztenciára gyanús biotí-
pusok megjelenését és terjedését.

Az őszi árpában a hatóanyagok
szélesebb köre alkalmazható a kultúrnö-
vény korai fejlettségénél, mint tavasszal.

Ughy Péter

Vas Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály

Fotók © Ughy Péter

Őszi árpában a ható-

anyagok szélesebb 

köre alkalmazható 

ősszel, mint tavasszal

5. kép: Az egynyári perje egyik jellemző ha-
tározóbélyege a nagy (4 mm), gallér alakú
nyelvecske

7. kép: A keskeny, szálas levelű vékony egér-
csenkesz jelentős termésveszteséget okoz

8. kép: A hélazab levéllemeze fésűszerűen
szőrözött

6. kép: Az olaszperje fülecskéje széles pe-
remű, akár a szárat is körülöleli
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Ha van elegendő nedvesség a talaj-
ban, és megfelelő a hőmérséklet, a leg-
több gabonagyomnövény ki tud csí-
rázni. Ezek az ősszel csírázó gyomok
kistermetűek, szinte jelentéktelennek tűn-
hetnek. Sokan nem is foglalkoznak velük,
pedig tömeges csírázásuk esetén teljes
gyomborítást is elérhetnek. A gabonáink
(őszi búza, őszi árpa, rozs) fiatalkorban
nagyon érzékenyek a talaj nedvesség-
szolgáltató képességére és a tápanyag-
ellátásra. A korán kelő egy- és kétszikű
gyomnövények gyökérzete a sekély ter-
mőrétegből veszi fel a vizet, tápanya-
got, ezzel komoly konkurenciát jelente-
nek a kalászosoknak. 

A legfontosabb ősszel csírázó két-
szikű gyomnövények közé tartoznak az
árvacsalánfélék, tyúkhúr, veronikafélék,
pásztortáska, tarsóka, mezei árvácska,
pipacs, szarkalábfélék és a búzavirág is.
Ősszel és tavasszal is csírázhatnak a ka-
millafélék, mint az ebszékfű és a pipi -
térfélék, valamint a ragadós galaj.
Rendkívüli időjárási helyzetet teremtett
2019 tavasza, amikor a száraz, meleg
kora tavasz utáni esős, hűvös május ked-
vezett az ősszel csírázó gyomnövények
számára az újrakeléshez. Emiatt lehetett
a tavaszi vetésű növények között is talál-
kozni ezekkel a gyomnövényekkel.

A gabonatáblák 
legfontosabb kétszikű 

gyomnövényei

Az árvacsalánfélék, mint a piros árvacsa-
lán és a bársonyos árvacsalán, kelése
ősszel kezdődik, de enyhe teleken is
folytatódik. Nem különösebben magas,
körülbelül 10-30 cm-esre fejlődő növé-
nyek, de sűrű gyökérzetükkel akadá-
lyozzák a gabonagyökerek növekedé-
sét. Kora tavasszal már virágoznak, és
sűrű bokraikkal árnyékolják a kultúrnövé-
nyeket. Szántóföldeken, kertekben, sző-
lőkben és gyümölcsösökben, valamint
nem művelt területeken is gyakran meg-
találhatók.

A tyúkhúr hasonló körülmények között
fordul elő, de inkább csapadékos őszö-
kön-teleken válik erősen károsító ténye-
zővé. Kora tavasszal virágzik és magot
érlel. Kártétele hasonló az
előbbi fajokéhoz.

A veronikafélék közül a
leggyakoribbnak a boros-
tyánlevelű veronika és a
perzsa veronika tekinthető.
Mindegyik faj nagy tömeg-
ben fejlődhet akár szára-
zabb körülmények között
és laza talajon is. Korai vi-
rágzásuk és magérlelésük
miatt nagyon veszélyesek,
mert a gabona betakarí-
tása idejére már el is szá-
radhatnak.

A pásztortáska, tarsóka,
vadrepce, sebforrasztó
zsombor és más keresztes
virágú gyomnövények a
gabonatáblákon kevésbé
tömegesek, de nagy leve-
lükkel, magas termetükkel
és hosszabb tenyészidejükkel akár na-
gyobb termésveszteséget is okozhat-
nak. 

A pipacs, a szarkalábfélék (mezei és
keleti szarkaláb), valamint a búzavirág
hagyományos gabonagyomnövény-
nek tekinthetők. Ősszel és télen is nagy
tömegben csíráznak, magas termetük és
hosszabb tenyészidejük miatt akár a ga-

Kalászosaink ősszel kelő 
kétszikű gyomnövényei
Őszi gabonatábláink megfelelő időjárási feltételek mellett már a vetést
követően gyomosodni kezdhetnek. 

bona éréséig is megtalálhatók a táblá-
kon. A pipacs és a mezei szarkaláb az
egész országban, szinte mindenhol
jelen lehet. A keleti szarkaláb elsősorban

a Tiszántúlon található
meg és okoz gondokat,
a búzavirág pedig in-
kább a savanyú talajo-
kon fordul elő tömege-
sen.

Az ebszékfű és a pi-
pitérfélék nem válogat-
nak a talajban. Szinte
az egész országban
tömegesen jelenhetnek
meg. Nagy termetük,
erőteljes gyökérzetük
miatt nagyon kártéko-
nyak, tömeges előfor -
dulásuk esetén közel
70-80 százalékos ter-
mésveszteséget is okoz-
hatnak. A kamilla vagy
orvosi székfű főleg a szi-
kes talajok gyomnövé-
nye. Jól tűri a szárazsá-

got, a talaj magas sótartalmát. Szántóföl-
deken emiatt ritkán válik tömegessé és
komoly károk okozójává.

A ragadós galaj a legkártékonyabb
ősszel csírázó kétszikű gabonagyom.
Ősszel és télen is kelhet, néha kora tavasz-
szal is megjelenhet. Csírázási optimuma
10-12 °C, de +4 °C-on már csírázhat. Szá-
razságtűrése jobb, mint a gabonáké,

A ragadós galaj a 

legkártékonyabb 

ősszel csírázó 

kétszikű 

gabonagyom

Bársonyos árvacsalán
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maghozama 360-1000 db/tő. Tömeges
fellépése esetén 30-60 százalékos ter-
mésveszteséget is okozhat. Komoly ve-
szélyt jelent a gabona-repce vetésvál-
tású táblákon. 

Az ősszel csírázó és áttelelő kétszikű
gyomnövények látszólag jelentéktele-
nek, kis lombozatuk miatt nem tűnik fel a
tömegességük és a gabonára kifejtett
káros hatásuk, de a fiatal gabonanövé-
nyek kezdeti növekedését jelentősen gá-
tolhatják. Ez különösen száraz őszön
okozhat komoly károsodást. Tavaszra a
gabona kinőheti ezt a lemaradást, de

keményebb teleken a gyenge gyökér-
zetű növényeken a fagykár is jelentkez-
het, később indulnak növekedésnek,
ellenálló képességük csökken, ami miatt
a gabonabetegségek könnyebben
megjelennek a lombozaton. Például a
lisztharmat, vörösrozsda korai fellépése,
a pirenofórás levélfoltosság erősebb ká-
rosítása visszavezethető a túlzott gyo-
mosodásra. A csökkent víz- és táp-
anyagellátás mellett a sűrű lombozat
mikroklímája miatt a gombabetegségek
is gyorsabban megjelenhetnek és jelen-
tős termésveszteséget okozhatnak. 

Az olyan területeken is megfonto-
landó az őszi gyomirtás, ahol nem okoz
gondokat a nagy széltippan fertőzése.
Amellett, hogy a tavaszi munkacsúcs
csökkenthető azáltal, hogy egy munka-
folyamatot ősszel végzünk el, ilyenkor
könnyebben elpusztíthatók a korai fejlett-
ségű gyomnövények is. A herbicidek ha-
tóanyagai kevésbé gyorsan bomlanak
le az őszi-téli időszakban, tovább meg-
tartva hatékonyságukat. Összefoglalva:
kisebb gyomirtószer-beavatkozással
nagyobb eredmény érhető el ősszel.

Dr. Kovács Imre

Borostyánlevelű veronika

Keleti szarkaláb

Parlagi sebforrasztófű

Kaporlevelű ebszékfű

Mezei szarkaláb

Pásztortáska

Kék búzavirág

Nehézszagú pipitér

Perzsaveronika
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Minden termesztett növény, így az
őszi búza esetén, legyen az fajta vagy
hibrid, a termés maximumát az annak
genetikájából fakadó terméspotenciál
határozza meg. Kalászosoknál a ter-
mésmennyiség mellett fontos paraméter
a termés minősége is, például a búza
esetén számtalan beltartalmi mutató
alapján sorolják a terményt takarmány,
euro, malmi vagy javító minőségi kate-
góriákba. A genetikailag meghatározott
maximális hozamot és minőséget a nö-
vény számára minden szempontból a
legoptimálisabb körülmények között le-
hetne elérni. Sajnos a mezőgazdaság
nem az optimális körülményekről szól.
Sok esetben már a termőhely (talajviszo-
nyok) sem a legmegfelelőbb, az utóbbi
évek időjárásában bekövetkezett válto-
zásokról már nem is beszélve. 

A termelés során a célunk, hogy eze-

ket a kedvezőtlen körülményeket minél
jobban kompenzáljuk, javítsuk. Ezért fon-
tos, hogy az előveteménytől és talaj-elő-
készítéstől kezdve a betakarítás végéig
minden egyes agrotechnikai és növény-
védelmi munkát a növény igényei és a
környezeti tényezők figyelembevételé-
vel, a lehető legoptimálisabb időben és
módon végezzünk el. Ehhez persze ren-
geteg ismeretanyaggal kell rendelkez-
nünk: a saját talajunk víz- és tápanyag-
szolgáltató képessége, területünk talaj-
lakó kártevőkkel való fertőzöttségének
mértéke és gyomviszonyai, a kiválasz-
tott fajta vagy hibrid tápanyagigénye,
egyes betegségekkel szembeni ellen-
álló képessége vagy még inkább a be-
tegségekre való fogékonysága, az
adott terület mikroklímája stb. Az időjárás
kiszámíthatatlansága, a csapadék hek-
tikus eloszlása miatt még így is bőven

Maximális figyelem a 
kezdetektől a maximális 
hozamért
Ha kicsit jobban megismerjük a növények élettanát, akkor értjük meg,
miért is fontos, hogy zavartalan legyen a kezdeti fejlődésük.

érhet bennünket meglepetés. Nem utol-
sósorban fontos lenne tudnunk azt is,
hogy a növény fenológiája során me-
lyek azok az életszakaszok és élettani
folyamatok, amelyek a genetikán túl
alapvetően meghatározzák a termés
mennyiségét és minőségét. Ez azért lé-
nyeges kérdés, mert ezekben az idősza-
kokban célszerű minden energiánkkal a
növényre fókuszálni és a legtöbbet meg-
adni neki, hogy adott körülmények kö-
zött jól megalapozzuk a maximális
termést, majd ezt követően már „csak” vi-
gyáznunk kell rá.

Abban a pillanatban, hogy a jól elő-
készített, tápanyaggal felturbózott talajba
belevetjük a csávázott vetőmagot, az
élettani folyamatok elindulnak. A csapa-
dék mennyiségére sajnos nincs ráhatá-
sunk, de a csírázó kis növényt körülvevő
környezet nagyon sok részletére igen.
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A csírázást megelőzően a búzasze-
mek tömegük 50%-ának megfelelő
mennyiségű vizet kell, hogy felvegye-
nek. A tartalék tápanyagok átalakulása
már 0 °C-on megkezdődik, de ehhez a
legoptimálisabb hőmérséklet 15-20 °C. 
A búza kelése során először a növény
 főgyökere (alapgyökér), majd a szikkö-
zépi szárból a mellékgyökerek és vége-
zetül tavasszal a bokrosodási csomóból
a járulékos gyökérzet fejlődik ki. Mivel a
növényzet tápanyagellátása a gyö -
kereken keresztül történik, annak nagy-
sága, fejlettsége befolyásolja a táp-
anyagfelvétel intenzitását, ez pedig meg-
határozó a növény fejlődése és végül a
termés mennyisége szempontjából.

A bokrosodás az első mellékhajtás
megjelenésétől a szárba indulásig tart.
A bokrosodás már 2-4 °C-on is megin-
dul, de 13-18 °C az ideális hőmérséklet.
A kelés és a bokrosodás kezdete között
általában 15-25 nap telik el. Késő őszi
vetés esetén a fenofázis hossza  
4-5 hónap is lehet. A bokrosodás időtar-
tama optimális körülmények között  
50-60 nap. A bokrosodás folyamata
ugyan ősszel kezdődik, de a szerv -
differenciálódás folyamata mindig
 t a vasszal megy végbe. Ebben az idő-
szakban alakul ki a kalászonkénti
kalászkaszám, ezért a szemtermés
szempontjából ezek a szakaszok
meghatározók. Ebben az időszakban
különösen fontos, hogy a növény szá-
mára biztosítsuk a megfelelő mennyi-
ségű tápanyagot és a zavartalan
fejlődést. A gazda számára elsődleges
cél, hogy a bokrosodás során minél na-
gyobb legyen a növényenkénti átlagos

hajtásszám, továbbá hogy ezekben a
hajtásokban teljes értékű kalászok ala-
kuljanak ki, vagyis minél nagyobb le-
gyen a produktív bokrosodás. A
szemtermés mennyiségét alapjaiban
meghatározó időszak viszont még min-
dig nem zárult le. A szárba indulás
kezdetén, az első két szárcsomó meg-
jelenésének idején a tenyészőkúpon a
kalászkák differenciálódása játszódik
le, kialakulnak a virágok. Ebben az idő-
szakban dől el a kalászonkénti
 virágszám.

A főhajtás hosszanti növekedése
addig nem indul meg, amíg létre nem
jönnek a mellékhajtások. A levélhüve-
lyek védelme alatt a főhajtás tengelye
hamar kialakul, sőt a kalászkezdemény
is megjelenik a csúcsán. Általában a
búzák már április elején reproduktív
tenyészőkúppal rendelkeznek. Bár a
szártagok ekkor még törpék, a meg-
nyúlás majd csak ezután kezdődik,

mégis elmondhatjuk, hogy a „kocka el
van vetve”, a maximális termés lehető-
sége kialakult, és minden körülmény,
ami ezután adódik – időjárás, gyomok,
kártevők és kórokozók –, már csak ront-
hatnak az elérhető (maximális) hozamon.
A gazdák pedig a legnagyobb gondos-
kodással is „csak” megőrizhetik azt. 

Az agrotechnikai elemek precíz
 elvégzésén túl – talaj-előkészítés, táp-
anyag-utánpótlás, vetés – most már lát-
ható, hogy milyen fontos a károsítóktól
és gyomnövényektől mentes környezet
biztosítása. Az elvetett búzaszemmel
együtt a talajban lévő gyommagok mil-
liói is csírázásnak indulnak, sok esetben
gyorsabban, mint a kultúrnövény. Ezzel
megindul a versengés a tápanyagért, a
vízért és a fényért. A szakirodalom kom-
petíciónak nevezi két vagy több egyed
ugyanarra a tényezőre irányuló törek-
vését. Azok a gyomnövények, amelyek
együtt csíráznak a kultúrnövénnyel, ál-
talában jobb kompetítorok, mint a ké-
sőbb csírázó egyedek. A kompetíciós
hatás mindaddig nem lép fel, amíg a
rendelkezésre álló források elegendők
a jelen lévő egyedek számára. Ez idő
alatt minden kultúrnövény egy rövid
ideig képes tolerálni a gyomok jelen -
létét. Majd ezután a kultúrnövény
 kompetíciós képességétől függően
meghatározott ideig gyommentes idő-
szakot kell biztosítanunk, amit követően
már képesek lesznek elnyomni a ké-
sőbb csírázó gyomnövényeket. Szak-
irodalmi adatok szerint (Zimdhal, 1980)
az őszi búza maximum 3 hetet
képes tolerálni, majd ezt követően
minimum 5 hét gyommentes idő-
szakra van szüksége, hogy kellő-
képpen megerősödjön ahhoz,
hogy a gyomnövény-kultúrnövény

A kalászosok fontosabb fejlődési szakaszai

bokrosodás 
eleje

BBCH 21

szárba indulás
BBCH 30

2-3 nóduszos 
állapot

BBCH 32–33

intenzív 
fejlődés,

zászlós levél
megjelenése
BBCH 39–51

A búza fejlődésének alapszakaszában (keléstől a bokrosodás végéig) és a
szárba indulás első időszakában alakul ki a maximális termésmennyiség lehe-
tősége, amit abban az évben elérhetnénk, ha minden optimálisan alakulna a
betakarításig. 

Kora tavaszi gyomnyomás gabonában (március)
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kompetícióból fakadó termésvesz-
teséget elkerüljük. 

A kedvezőtlen időjárás, vontatott
kelés miatt a kritikus kompetíciós periódus
hossza megnőhet. Nehezíti a dolgunkat,
hogy a gyomok nagy része lényegesen
ellenállóbb a környezeti viszontagsá-
gokkal szemben, mint a nemesített, kicsit
elkényeztetett főnövényünk. Az enyhe
telek során, tél végén vagy kora tavasz-
szal ezen gyomnövények jó részének
már az alacsonyabb hőmérséklet is ele-

gendő ahhoz, hogy újból fejlődésnek in-
duljon. A búzánk még javában „alszik”
vagy épphogy ébredezik, amikor a 
T1-es gyomok virágozni kezdenek. Ezek-
nek ilyenkor a legnagyobb a tápanyag-
felhasználásuk, és szinte zavartalanul
vonhatják el a frissen fejtrágyaként ki-
szórt tápanyagot és a vizet. Különösen
a csapadékhiányos telek után okozhat
ez nagy problémát. Mire tavasszal ki -
jutunk a területre, hogy elvégezzük a
gyom irtást – jó esetben április elején, de
inkább közepén, vagy mint ebben az
évben, inkább április végén –, a mindent
megalapozó sorsdöntő időszakon a nö-
vény már túl van. Pedig mennyire fontos
lenne, hogy a kijuttatott tápanyagot és a
sokszor oly kevés vizet a kultúrnövény
tudja maradéktalanul hasznosítani! Ezt
csak az őszi gyomirtás elvégzésével
tudjuk biztosítani. Így az őszi gyomirtás
nemcsak az olyan területen indokolt,
ahol ősszel csírázó egyszikű gyomnö-
vények keserítik meg a gazdák életét,
hanem gyakorlatilag minden területen,
hiszen magról kelő kétszikű gyomnövé-
nyek mindenhol vannak. Nem szabad

lebecsülnünk a korán csírázó árvácska-,
veronika-, tyúkhúr-, árvacsalánfajokat.
Bár kicsi a termetük, és tavasszal korán vi-
rágoznak és hoznak magot, ezzel
együtt maguktól is korán eltűnnek, mégis
az általuk okozott kár ebben az őszi és
kora tavaszi időszakban kézzelfogható.
A különböző gyomnövények károsítási
potenciálját az 1. táblázat tartalmazza. 

Ha belegondolunk abba, hogy átla-
gos gyomosodás esetén összességé-
ben mennyi gyomnövényt találunk a
területen, a táblázat alapján könnyen ki-
számítható, hogy minimum 5%, de in-
kább nagyobb termésveszteséggel
kell számolnunk, ha nem végezzük
el időben a gyomirtást. Erős gyomo-
sodás esetén, főleg, ha galaj is van a te-
rületen, akár 15-20%-os termésveszteség
is bekövetkezhet. Az ez évi magas, 
a cikk megírásakor 130 000 Ft/t termés -
árak mellett, átlagos évjáratban, 6 t/ha
termésmennyiséggel számolva (az al-
földi régióban ebben az évben az ext-
rém aszály miatt ennél lényegesen
alacsonyabb a termésátlag) ez a gyo-
mosodás mértékétől függően 
39 000-156 000 Ft/ha jövedelemki-
eséssel is járhat. Mivel a gyomirtást min-
denképpen el kell végezni, célszerű ezt
minél korábban megtenni. A megfelelő
mennyiségben kijuttatott alap-tápanyag-
utánpótláson és időben elvégzett gyom -
irtáson túl nagy segítség a növénynek,
főleg szárazság esetén, a lombon ke-
resztül történő táplálás, a stressz (fagyás,
szárazság) hatásának csökkentésére a
biostimulátorok alkalmazása és a bokro-
sodás elősegítése céljából a bokroso-
dás kezdetén elvégzett regulátorozás.

Gaál Orsolya

Forrás: Hunyadi – Béres – Kazinczi: Gyomnö-

vények, gyomirtás, gyombiológia; Kádár Aurél:

Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás

Gyomfaj
Gyomnövény (db/m2)

5% termésveszteséghez

ragadós galaj
hélazab
pipacs 
egynyári szélfű
ecsetpázsit
tyúkhúr
perzsa veronika
repkényveronika
árvacsalánfélék
mezei gyöngyköles
mezei árvácska

1,8

5,3

22

22

26

26

26

44

44

66

133

Átlagos magproduktum
(db/növény)

1100

500

50 000

45 000

3000

2500

150

100

500

2000

2500

Magvak maximális 
élettartama

10 év

15 év

40 év

20 év

15 év

80 év

-

0 év

-

-

-

1. táblázat: A gyomok károsítási potenciálja gabonában (ITCF, 1995)

Amikor a gyomborítottság mértéke bőven
meghaladja az 5%-os termésveszteségi kü-
szöböt

Őszi gyomirtás (Agility+Alliance) hatása kora 
tavasszal

Gyomnyomás gabonában április közepén,
ha elmaradt az őszi gyomirtás
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Az elmúlt öt-hat évben folyamatosan
nőtt az ősszel gyomirtott kalászosterület,
és ez a tendencia a jövőben még in-
kább jellemző lesz. Már nemcsak azo-
kon a helyeken védekeznek ősszel a
gyomok ellen, ahol a széltippan vagy
egyéb ősszel csírázó egyszikű gyomok
jelentenek gondot, hanem ott is, ahol
nagy borításban jelennek meg az
 árvácskafélék, a veronikafajok, az árva-
csalán, a pipacs és a pásztortáska.  A
korábbi oldalakon részletesen írtunk
ezeknek a gyomnövényeknek a bioló-
giájáról és jelentőségéről. Mind a gyo-
mok, mind pedig a kultúrnövény oldalá-
ról alaposan megnéztük, miért is fontos a
gyomok eltüntetése a területről még az
ősz folyamán. Láthattuk, hogy ha ebben
a korai időszakban gyommentes környe-
zettel tudjuk segíteni a kultúrnövény fejlő-
dését, az a későbbiekben guruló
forintokban is megnyilvánul majd. De nem-
csak anyagi oldalról fontos, hanem a tava-
szi munkaszervezés szempontjából is
lényeges lehet, ha már egy elhagyhatat-
lan munkafolyamaton túl vagyunk. Na-
gyon jó példa erre a 2021. tavaszi időjárás
és az emiatt hetekkel megcsúszott, feltor-
lódott munkavégzés a szántóföldeken.

Bár az őszi időjárás sem mindig ked-
vez a mezőgazdasági munkáknak, az
őszi gyomirtás nagy előnye, hogy rugal-
masan elvégezhető. A hőmérséklet a ha-
tékonyságot számottevően nem befolyá-
solja, de természetesen 0 °C körül vagy
még hidegebb időben nem célszerű per-
metezni. A tartamhatást nagymértékben

segíti, ha a kijuttatást követően a terület
bemosó csapadékot kap. A kijuttatást az
engedélyokiratnak megfelelően a gyo-
mok fejlettségéhez igazodva kell elvé-
gezni. A magról kelő kétszikű gyomok
2–4 leveles, a magról kelő egyszikű
gyomok 1–3 leveles állapotban, amikor
még nincsenek túl a gyökérváltáson, a
legérzékenyebbek a gyomirtó szerekre.
A levélen keresztüli hatással elpusztítjuk
a már kikelt gyomokat, míg a talajon ke-
resztüli hatással megakadályozzuk a ta-
lajban lévő magok csírázását, kelését.
Így a talajban lévő nedvességet, a kijut-
tatott tápanyagot a kultúrnövény fogja
hasznosítani, amely zavartalanul fejlőd-

het az ősz folyamán, és kellően megerő-
södött, gyommentes állománnyal indul-
hat tavasszal. Az őszi gyomirtó szerek a
tavasszal kibújó évelő kétszikű gyo-
mokra, mint az acat vagy a szulák, nem
hatásosak. Továbbá megjelenhet a táb-
lában a tavasszal kikelő napraforgó-
árvakelés. Ebben az esetben egy olcsó,
hormonhatású készítménnyel a területet
akár foltszerűen felül lehet kezelni.

A jól elvégzett őszi gyomirtással nem-
csak gyommentes táblákat, erősebb ál-
lományt és többlettermést érhetünk el,
hanem nyugodtabb, jobban szervezhe-
tőbb lesz tavasszal a munka a földeken. 

Gaál Orsolya

Gyommentes környezet 
– zavartalan kezdeti fejlődés
Már ősszel biztosíthatjuk a magasabb hozam lehetőségét, 
és nyugodtabban indíthatjuk a tavaszi munkákat is.

Széltippanfertőzés kezeletlen kontrollban 
(2017. május 19., Böhönye)

Őszi gyomirtás hatékonysága 
(2017. május 19., Böhönye)

Tavaszi gyomirtás hatékonysága 
(2017. május 19., Böhönye)

• Ősszel mind az egyszikű, mind pedig
a kétszikű gyomok a legérzékenyebb
fenológiai fázisban vannak, ezért 
a gyomirtás hatékonysága ilyenkor a
 le g  nagyobb.
• Korai sikeres gyomirtással még időben
 kikapcsoljuk a kultúrnövény mellől a gyom -
konkurenciát, amivel megszüntetjük a
 v e  r    sengést a vízért és a tápanyagért.
• Az őszi gyomirtásra alkalmas készít-
mények tartamhatással rendelkeznek,
így a télen és kora tavasszal csírázó
gyomok ellen is védenek.
• Akad néhány olyan gyomfaj, amely
csak ősszel van olyan fenológiai álla-
potban, amikor hatékonyan tudunk el-
lene védekezni.

• Ha a területen nincs évelő kétszikű
(acat, szulák) vagy mélyről csírázó
magról kelő kétszikű (napraforgó-
árvakelés), akkor az ősszel elvégzett
gyomirtás elégséges. Ha ezek a gyo-
mok tavasszal megjelennek, akkor is
olcsó hormonhatású készítménnyel,
akár a gombaölő szeres kezeléssel
együtt, egy menetben elvégezhetjük
a felülkezelést.
• Az egyszikűek ellen hatékony ké-
szítmények nagy része őszi árpában
tavasszal nem használható.
• Ha a gyomirtást ősszel elvégezzük,
a tavaszi munkacsúcs jobban időzít-
hető, széthúzható, a munkák kevésbé
torlódnak össze, főleg szeles, csapa-
dékos időjárás esetén. 

Az őszi gyomirtás előnyei
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Agility+Alliance – a magas
hozam alapja az ősszel
elvégzett tökéletes gyomirtás
Nemcsak egyszikűvel fertőzött területen érdemes gondolkodni az
őszi gyomirtásban. A magról kelő kétszikű gyomnövények is súlyos
terméscsökkenést okozhatnak, ha a kiirtásukkal megvárjuk a tavaszt.

2018. ősz óta töretlen utat fut be az
Agility+Alliance csomag a kalászosok
őszi gyomirtásában. Ahogy azt az
előző cikkekben is olvashattuk, az őszi
gyomirtás létjogosultsága nem vitatható.
Azokon a területeken terjedt el elsősor-
ban, ahol nagy borításban mutatkozik a
nagy széltippan. Az egyszikű gyomok
közül a nagy széltippan és a vékony
egércsenkesz ellen is kiváló hatékonysá-
got mutató Agility+Alliance csomagot vi-
szont nem csak ezekre a területekre
ajánljuk. Nem szabad megfeledkeznünk
az egyéb T1-es és T2-es kétszikű gyo-
mokról sem. Ezek a már ősszel kikelő
gyomok nagyon komoly borításban je-
lennek meg s vonják el a tápanyagot és
a vizet a kalászos elől, pont abban az

időszakban, amikor a kultúrnövény sors-
döntő fenológiai stádiumon esik át. 

A csomag 20 l Agilityt és 800 g Al-
liance 660 WG-t tartalmaz. Az Agility
dózisa 1,25 l/ha, az Alliance 660 WG dó-
zisa pedig 50 g/ha, tankkeverékben ki-
juttatva (1. ábra). A két termék három
különböző hatóanyagot tartalmaz.
Mind a három hatóanyag eltérő gyomir-
tószer-hatóanyagcsoportba tartozik, a
hatásmechanizmusuk is különbözik. Az
Agilityben lévő klórtoluron a fotoszinté-
zis gátlásában vesz részt. Mindkét ter-
mék tartalmaz diflufenikánt, amely a
pigment-bioszintézis gátlásában játszik
szerepet, azon belül is a karotinoidok
bioszintézisét akadályozza. A metszul-
furon-metil hatóanyag az ALS-gátlók

közé tartozik. Bár a metszulfuron-metil
ősszel kijuttatható mennyisége 5 g-ról 
3 g-ra csökkent, kiválóan kiegészíti a
másik két hatóanyag kétszikű gyomok
elleni spektrumát, megerősítve a kombi-
náció hatását a repceárvakeléssel és az
egyre nagyobb gondot jelentő ebszék-
fűvel szemben. Mivel a három ható-
anyag három különböző ponton avat-
kozik a gyomok életfolyamataiba, a
széles hatásspektrum mellett a reziszten-
ciatörés is biztosított. Mindhárom ha -
tóanyagra jellemző, hogy levélen és
talajon keresztül is hat. Ennek köszönhe-
tően nemcsak a kint lévő gyomokat
pusztíthatjuk el, hanem a talajban lévő
magok csírázását is megakadályozzuk.
Bemosó csapadék jelenléte esetén a

Permetlé 
(l/ha)Kultúra Károsító Dózis 

(l, g/ha)

őszi búza, 
őszi árpa

magról kelő 
egy- és kétszikű 
gyomnövények

1,25 l Agility 
+ 

50 g Alliance 660 WG

200–300 3 leveles állapottól a bokrosodás 
(3 mellékhajtás) fejlettségig (BBCH 13–23)

Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)

1. ábra: Az Agility+Alliance csomag felhasználhatósága

AGILITY+ALLIANCE+SUMI ALFA

CSOMAGAJÁNLAT

Az őszi gyomirtással egy menetben védekez-

het az olyan ősszel megjelenő szívó kártevők

ellen, mint a levéltetvek és a kabócák.
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tankkeverék hosszú tartamhatással ren-
delkezik, így tavasszal a kalászostáblák
gyommentesek lesznek.

Az Agility+Alliance csomagot 16 hek-
tárra javasoljuk kijuttatni. A csomag opti-
mális kijuttatási ideje akkor van, amikor a
kalászos kikelt, az állomány 3 leveles, a
kétszikű gyomok 2–4 levelesek, a szél-
tippan és a vékony egércsenkesz 1–3 le-
veles állapotban van, és még nem esett
át a gyökérváltáson. Amennyiben az
őszi időjárás miatt csúszik a gyomirtás, a
kombinációt enyhe téli napokon is kijut-
tathatjuk. Amire oda kell figyelni, hogy a
kezelés fagymentes időszakban történ-
jen, a kijuttatási hőmérséklet 5 oC felett le-
gyen.

Repce-búza vetésváltás esetén szinte
biztos, hogy a kalászostáblában megje-
lenik az árvakelésű repce is. A tankkeve-
réket ebben az esetben is maradéktala-
nul használhatjuk. Acattal vagy szulákkal
fertőzött területen tavasszal 1,0 l/ha
Mecomorn 750 SL kijuttatását java-
soljuk.

Az Agility+Alliance csomag T1-T2-es
gyomok elleni széles hatásspektrumát
2016 óta számtalan kísérletben és bemu-
tatón láthattuk, és ezt igazolják vissza
termelő partnereink üzemi tapasztalatai
is (2. ábra). A 2020 őszén beállított kísér-
leteinkhez olyan területeket kerestünk,
ahol a nagy széltippan mellett erős borí-
tásban szerepeltek a magról kelő két-
szikű gyomnövények is. Szelestén az
egyszikű gyomok közül még nagy
gyomnyomást gyakorolt a parlagi ecset-
pázsit, a kétszikűek közül a borostyánle-
velű veronika, a pipacs, az ebszékfű, a
tyúkhúr és a pásztortáska. Sárváron a
borostyánlevelű veronika mellett a per-
zsa veronika, a pásztortáska, a parlagi
pipitér, továbbá szintén a tyúkhúr és a pi-
pacs adta fel a leckét. Az Agility 1,25 l/ha
+ Alliance 50 g/ha kombinációt Szeles-
tén 2020. november 18-án, Sárváron
2020. november 20-án juttattuk ki. Ekkor
a gyomok keltek, illetve zömmel 2 leve-
les állapotban voltak. A grafikonokon lát-
ható eredményeket a 2021. március 11-én
történt értékelés során kaptuk (3. és 4.
ábra). Ahogy a grafikonok mutatják,
mind a két kísérleti helyen a nagy szél-
tippan és a felsorolt magról kelő két-
szikű gyomok ellen kiváló gyomirtó
hatást értünk el, sőt mivel a kijuttatást
követően csaknem 3 hónap telt el, látha-
tóan a tartamhatás is kifogástalan. A
parlagi ecsetpázsit ellen a hatékonyság
nem kielégítő.

Bársonyos árvacsalán

Boglárkafélék

Ebszékfű (kis rozetta)

Ebszékfű (szárba indult)

Folyondár szulák

Füstikefélék*

Kék búzavirág

Kenderkefűfélék*

Keserűfűfélék*

Libatopfélék*

Mezei acat*

Mezei árvácska

Napraforgó*

Pásztortáska

Pipacs

Pipitérfélék

Piros árvacsalán

Ragadós galaj

Repcsényretek

Sebforrasztó zsombor

Szarkalábfélék

Szikfű (kamilla)

Tarsóka

Tyúkhúr

Vadrepce

Vékony egércsenkesz 

Veronikafélék

Nagy széltippan**

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Agility+Alliance Gyomnövény

2. ábra: Az Agility+Alliance csomag hatásspektruma

* A kijuttatási idő és a gyom megjelenése eltérhet, ilyen eset ben nincs hatás. 
** Gyökérváltás előtt.
A közölt adatok tájékoztató jelle gűek. A hatékonyságot számos té nye ző befolyásolhatja 
(gyomok fejlettsége, idő járás, a kijuttatás ideje és módja stb.). 

 Kiváló hatás  Jó hatás Nem elégséges hatás
Gyakorlatilag hatástalan

VIDEÓ AZ ŐSZI GYOMIRTÁSRÓL
Őszi kijuttatás, tavaszi eredmények, termelői tapasztala-
tok az ország több pontjáról. Nézze meg a saját szemé-
vel, mit mondanak a szakemberek, mit tapasztaltak a
termelők! 

A videó itt érhető el:
https://www.youtube.com/watch?v=1wY9M_YEUB0 
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A nagy széltippanon túl egyre na-
gyobb probléma több egyszikű gyom-
növényfaj terjedése a kalászosokban.
Ezért 2022-re a Nufarm nemcsak a két-
szikű gyomok, hanem a problémás egy-
szikű gyomok elleni őszi gyomirtási
lehetőségek fejlesztésén is dolgozik.

Ezeknek a kísérleteknek az eredménye-
ként tapasztaltuk, hogy a flufenacet ha-
tóanyag kiválóan kiegészítheti az Agility
vagy Lentipur hatékonyságát többek kö-
zött a parlagi ecsetpázsit ellen is.

A korábbi cikkekben részletesen
 olvashattak arról, hogy a nyári és őszi
agrotechnikai munkálatokon, a táp-
anyag-utánpótláson túl miért nagyon
fontos biztosítanunk a kikelő kultúrnövé-
nyünk zavartalan fejlődését. A zavarta-
lanság kulcsa a gyommentes környezet.

A kalászos növény 

zavartalan fejlődésének 

kulcsa a gyommentes 

környezet

Borostyán-
levelű 

veronika

Parlagi pipitérNagy 
széltippan

Pásztortáska Perzsa 
veronika

Pipacs Tyúkhúr

Forrás: Sárvár, 2020–2021 (Nufarm fejlesztési kísérlet), értékelés: 2021. március 11.
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3. ábra: Az Agility 1,25 l/ha + Alliance 660 WG 50 g/ha gyomirtószer-kombináció hatása őszi búzában

Borostyán-
levelű 

veronika

Nagy
széltippan

Ebszékfű Parlagi
ecsetpázsit

Pásztortáska Pipacs Tyúkhúr

Forrás: Szeleste, 2020–2021 (Nufarm fejlesztési kísérlet), értékelés: 2021. március 11.
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4. ábra: Az Agility 1,25 l/ha + Alliance 660 WG 50 g/ha gyomirtószer-kombináció hatása őszi búzában

Kezeletlen kontroll, Sárvár

Agility+Alliance kombináció hatása 
decemberben, Sárvár

Agility+Alliance kombináció hatása nagy
széltippanon decemberben, Szeleste



„A gazdaság 700 hektáron folytat
növénytermesztést, ebből évről évre
200 hektár kalászos. A területeinken 15
éve megjelent a széltippan, és évjárat-
tól, valamint helytől függően hol kisebb,
hol nagyobb nyomásban okoz
 gondot. Ezért több mint tíz éve nálunk
az őszi gyomirtás kihagyhatatlan tech-
nológiai elem. Amióta ősszel végezzük
a gyomirtást, a nagy széltippan mellett
a veronika- és árvácskafélék, az árva-
csalán, a pásztortáska és a pipacs
okozta problémát is megoldottuk. Az
őszi gyom irtásra a Nufarm Agility+
Alliance 16 hektáros csomagját hasz-
náljuk, most már több éve, amióta fel-
váltotta az Agility+Mezzo csomagot.
Ezzel a csomaggal nemcsak az imént
említett T1-T2-es gyomnövényeket, a
széltippant tudjuk tökéletesen eltün-
tetni a területről, hanem a repce árva -
kelésével is nagyon jól meg tudunk

birkózni. Kalászosaink már ősztől tiszták,
így biztosítjuk a gyomkonkurencia-men-
tes bokrosodást. A területeink egy részén
helyenként megjelenik a mezei acat. Ez
ellen a gyomnövény ellen tavasszal
 állományban a Mecomorn 750 SL
1,0 l/ha dózisával szoktunk védekezni.
Ezt a készítményt azért szeretem, mert
nagyon rugalmasan, 2 nódusz után is
használhatom, ha szükséges. Ez a
gyom irtási technológia évek óta jól be-
vált, hatékony és hektárköltségben is
megfelel. Én az Agility+Alliance csomag
mellett tettem le a voksom, és jó szívvel
ajánlom is.”

Marácz István 
termelésirányító, 

Erdődi Farmer Kft., 
Zalaerdőd

TERMELŐK MONDTÁK...
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Ha pedig a területet nemcsak a kezdeti
fejlődés időszakában, hanem a betaka-
rításig is tisztán tudjuk tartani, az magát a
betakarítási munkákat is megkönnyíti.
Gondoljunk csak arra, mekkora gond,
ha a kombájnnak még a nagy széltip-
pannal vagy a magas és erős szárú eb-
székfűvel is meg kell küzdenie. Az Agi-
lity+Alliance csomag használatával mind-
két elvárásnak tökéletesen megfelelünk.

A hosszú ősz miatt és felszívódó ro -
var ölő hatóanyagú csávázószerek hiá-
nyában egyre nagyobb problémát
jelentenek a fiatal kalászosokon szívo-
gató vírusvektor levéltetvek és kabó-
cák. Az ellenük való védekezés sok
esetben egybeesik az őszi gyomirtás-
sal. A Nufarm 2021. őszi ajánlata egy
olyan csomag, amelyben az Agi-
lity+Alliance mellett megvásárolhatja
a kiváló taglózó és repellens hatással
is rendelkező Sumi Alfa 5 EC-t. 

Az Agility és az Alliance 660 WG
együttes alkalmazásának előnye, hogy
széles spektrumban pusztítják a koráb-
ban felsorolt T1-T2 kétszikű gyomokat, az
egyszikűek közül pedig a nagy széltip-
pant és a vékony egércsenkeszt. Rugal-
mas kijuttatásuk, hosszú hatástartamuk
mellett rendelkeznek az őszi gyomirtás
összes előnyével.

Gaál Orsolya

Agility+Alliance kombináció levélen 
keresztüli hatása ősszel, Sárvár

Agility+Alliance kombináció nagy széltippan elleni hatása, Gödöllő

Agility+Alliance kombináció hatása kora 
tavasszal, Szeleste

kezeletlen kontroll

őszi gyomirtás Agility+Alliance kombinációval
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Sunfire és kombinációja 
– erősebb hatás az ősszel 
kelő gyomnövények ellen
A Nufarm új őszi gyomirtási ajánlata szélesebb hatásspektrummal
célozza az ősszel kelő gyomokat. Így már nemcsak a nagy széltip-
pan, hanem a parlagi ecsetpázsit is maradéktalanul elpusztítható. 

Ahogy azt már Ughy Péter cikkében
olvashattuk, az egyszikű gyomnövé-
nyek is a kalászosok kelésétől fogva
jelen vannak, ezáltal jelentős mennyi-
ségű vizet és tápanyagot vesznek el.
Számos kísérlet igazolja, hogy a fertő-
zés mértékétől függően több mint 30%-
os terméskiesést is okozhatnak. Évről
évre szemmel láthatóan nő az egyszikű
gyomok jelentősége és arányuk válto-
zása is. Így például bizonyos helyeken
a parlagi ecsetpázsit kiszelektálódott.
Ennek egyik oka, hogy az ősszel hasz-
nált készítmények közül vannak, ame-
lyek kiválóan irtják a nagy széltippant,
de nem elég hatékonyak a parlagi
ecsetpázsit ellen. Így a gyomnövények,
saját területünk gyomflórájának, vala-
mint az alkalmazott készítmények ha-
tásspektrumának ismerete kulcskérdés a
sikeres gyomirtásban. Ez természetesen
igaz a kétszikű gyomok elleni védeke-
zés során is. Gondoljunk csak arra, hogy

a szulfonil-karbamidok egyoldalú hasz-
nálata a hosszú évek során a veronika-
és árvácskafélék nagymértékű kiszelek-
tálódását okozta.  

A Nufarm palettáján 2021 őszén jelent
meg az 500 g/l flufenacet hatóanyagú
Sunfire készítmény. A flufenacet a fe-
hérje- és nukleinsav-szintézist gátló herbi-
cidcsoporton belül az oxiacetamidok
hatóanyagcsoportba tartozik. Hatása
csírázás- és növekedésgátlásban nyilvá-
nul meg. A növényekbe gyökéren és le-
vélen keresztül is bejuthat, és az osztódó
szövetekben a sejtek osztódását és nö-
vekedését gátolja. Elsősorban az egy-
szikű gyomokra van kiemelkedő hatása.
A kétszikűgyom-spektrum növelése céljá-
ból kombinálni érdemes.

A Sunfire felhasználható őszibúza-,
ősziárpa-, trikálé- és rozskutúrákban. Dó-
zisa parlagi ecsetpázsit (Alopecurus
myosuroides) és egynyári perje (Poa
annua) ellen vetés után, kelés előtt (BBCH

00–08) vagy 1 leveles fejlettségtől a bok-
rosodás – 3 mellékhajtás fejlettségig
(BBCH 11–23) 0,48 l/ha, a nagy széltip-
pan (Apera spica-venti) ellen ugyaneb-
ben a fenológiában kijuttatva 0,36 l/ha. 

A megfelelő hatékonyság feltétele a
jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes
talajfelszín. Preemergensen a jó szelekti-
vitáshoz jó magágy készítése, egyenle-
tes vetésmélység és valamennyi vető-
mag legalább 3,2 cm-es talajréteggel
való takarása szükséges. Nem szabad
a készítményt rögös magágyra, vízzel
telített talajokon kijuttatni. A kezelés idő-
pontjában vízzel telített talajok vagy
közvetlenül a kezelés után lehulló, nagy
mennyiségű csapadék a kultúrnövény
károsodásához vezethet, ami rozs ese-
tében terméscsökkenést is okozhat.
Ugyanakkor a permetezés időpontját
célszerű úgy megválasztani, hogy né-
hány nap múlva 10-20 mm bemosó csa-
padékra lehet számítani. Posztemergens

NUFARMER MAGAZIN
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felhasználás esetén a magról kelő egy-
szikű gyomnövények 1-2 leveles fenoló-
giai stádiumában kell kijuttatni a készít-
ményt. Posztemergensen nem szabad
stresszhatásnak kitett (fagy, szárazság,
belvíz, betegségek, kártevők), legyen-
gült kalászos állományt kezelni a kultúr-
növény károsodásának veszélye miatt.
A kezelést követően végzett talajmunka
a készítmény hatékonyságát csökkenti.
Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla
dózis kerüljön kijuttatásra!

Normál vetésváltás esetén a betaka-
rítást követően, legalább 15 cm mély
szántás után nincs veszélye az utóvete-
mény károsodásának. A kultúrnövény
 kipusztulása esetén tavasszal, a készít-
mény kijuttatását követően legalább 
12 hét elteltével, szántást követően tava-
szi búza, tavaszi árpa és kukorica vethe-
tőek, továbbá burgonya ültethető.

Őszi gyomirtási kísérlet 
Sunfire-kombinációval

Őszi gyomirtási kísérleteinket 2021 őszén
Szelestén a Plant-Treat Kft. állította be és
értékelte ki. A területen az egyszikűek fer-
tőzése volt erős, vegyesen kelt a nagy
széltippan és a parlagi ecsetpázsit. A
kontrollparcellákban az értékelések
során átlagosan a következőképpen
alakult a gyomborítás: négyzetméteren-
ként 27-46 darab nagy széltippan, 
248-316 parlagi ecsetpázsit, 6-9 pásztor-
táska, 5-8 bársonyos árvacsalán és 11-41
borostyánlevelű veronika. A korai poszt -
emergens kezelésre 2021. október 
28-án került sor, ekkor a búza 1-3 leveles,
az egyszikűek 1-2 leveles, a kétszikűek

szik – 2 lombleveles és néhány 4 leveles
fenológiában volt. A Sunfire kombinációs
partnereként a kétszikű gyomok elleni
spektrum kiszélesítése céljából olyan
 terméket használtunk, amely a Nufarm
 jelenlegi ajánlásában kora tavaszi
gyom irtásban szerepel, és a termék en-
gedélyokiratát várhatóan 2022 őszén
kiterjesztik őszi gyomirtásra is. Az alkal-
mazott kombinációs partner két ható-
anyagot tartalmaz, amelyek hideg
időjárásban kiváló gyomirtó hatással
rendelkeznek. Így a két termékben
három különböző hatásmechanizmusú
hatóanyaggal dolgozhattunk: a flufena-
cet – fehérje- és nukleinsav-szintézist gát-
lóként – csírázás- és növekedésgátló, a
kombinációs partnerben lévő egyik ha-
tóanyag karotinoidbioszintézis-gátló, a
másik a szulfonil-karbamidok közé tarto-
zik, így ALS-gátló hatású. Mindhárom ha-
tóanyagot gyökéren és levélen keresztül
is felveszi a növény. 

A permetezést követően a terület
 néhány napon keresztül csendes eső-
zéssel összesen 16,9 mm bemosó csa-
padékot kapott. A bemosó csapadék
elsősorban a flufenacet hatékonysága
szempontjából volt nagyon fontos. Így,
ahogy azt a grafikon is mutatja, a külön-
böző értékelési időpontokban a terüle-
ten lévő összes gyomnövény ellen
gyakorlatilag 98-100%-os hatékonyságot
mutattak a kezelések még áprilisban is.

A száraz telet követően a februári
esőzések miatt a kezeletlen kontrollban
láthatóan az ecsetpázsit újból csírázás-
nak indult. T2-es életformájú növényről
beszélünk, amely már ősszel is elkezd
csírázni, és időjárástól függően csírázhat

kora tavasszal is. Azért nagyon fontos a
tartamhatású készítmény választása,
hogy amennyire lehet, még a későbbi
csírázást is megakadályozzuk. Így a ke-
vesebb túlélő növénnyel a rezisztencia
kialakulásának esélyét is csökkenthetjük.

A kísérletből összességében azt lát-
hatjuk, hogy a Sunfire 0,38 l/ha vagy
0,46 l/ha dózisa korai posztemergens ki-
juttatásban kiváló védelmet nyújt a nagy
széltippan és a parlagi ecsetpázsit ellen.
A kombinációs partner 0,075 l/ha dózi-
sával a kétszikű gyomok elleni spektru-
mát szélesítettük, és a fejlettebb kétszikű
gyomok ellen is stabilabb hatást érhe-
tünk el. A két termék kombinációjával
széles hatásspektrummal, tartamhatás-
sal és kiváló hatékonysággal véde -
kezhetünk a legtöbb T1-es és T-2 es
gyomnövénnyel szemben.

Gaál Orsolya

Forrás: Szeleste, 2021-22 (Nufarm fejlesztési kísérlet)
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február 27. március 28. április 25. február 27. március 28. április 25. 

Sunfire 0,38 l/ha + kombinációs partner 0,075 l/ha Sunfire 0,46 l/ha + kombinációs partner 0,075 l/ha 

Bársonyos árvacsalán Borostyánlevelű veronika Nagy széltippan Parlagi ecsetpázsit Pásztortáska

Őszi gyomirtó szeres kezelések hatásának összehasonlítása őszi búzában
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A Sunfire és a széles kétszikűgyom-spektrummal rendelkező kombinációs
partner őszi kijuttatásának hatékonysága a vegetáció folyamán képekben

Kontroll (2021. november 25-én)

Kontroll (2022. március 23-án) Sunfire 0,038 l/ha + kombinációs partner
0,075 l/ha (2022. március 23-án) 

Kontroll (2022. április 20-án) 
(fotó: Dr. Varga Zsolt)

Virágzó ecsetpázsit (2022. április 20-án)
(fotó: Dr. Varga Zsolt)

Kontroll és Sunfire 0,038 l/ha + kombinációs
partner 0,075 l/ha egymás mellett 
(2022. április 20-án) (fotó: Dr. Varga Zsolt)

Sunfire 0,038 l/ha + kombinációs partner 0,075 l/ha (2021. 
november 25-én) 

Kontroll (2022. június 8-án) Sunfire 0,038 l/ha + kombinációs partner 0,075 l/ha 
(2022. június 8-án)
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A rendelkezésre álló csávázószerek
a gombabetegségekkel szemben védik
a növényeket, illetve van olyan rovarölő
hatóanyag, amely a talajlakó kártevők-
től kontakt módon védi meg a csírázó ál-
lományt. Ez utóbbi nem szívódik fel a
növénybe, így annak föld feletti része
védtelen marad a rovarkárosítókkal
szemben. De miért is lehet ez probléma?

Hosszú, kellemes ősz alkalmával
szinte biztos, hogy a kalászostáblákban
megjelennek az olyan szívó kártevők,
mint a levéltetvek és a kabócák. Ezek a
rovarok általában az árvakeléseken, fű-
féléken kolóniákban nevelkednek, majd
ha az időjárás még kedvező, átvándo-
rolnak a frissen kikelt vetésre. Különösen
a korán elvetett búzák és az árpák van-
nak kitéve ennek a veszélynek. Szívoga-
tásuk nyomán a növények vizet veszíte-
nek, sodródnak, de mégsem ez okozza
a legnagyobb problémát. Sokkal jelen-
tősebb, hogy szívogatásukkal betegsé-
geket terjesztenek. A rovarok közül a
levéltetvek és a kabócák játsszák a
legnagyobb szerepet a vírusok átvi-
telében.

A vírusokat átvihetőségük szempont-
jából három csoportba soroljuk. A „nem
perzisztens” vírusok a levél bőrszö-
vete és szállítószövete közötti rétegben,
az ún. levélparenchimában lokalizálód-
nak. A levéltetvek szívogatása során a ví-
rusrészecskék a rovarok szipókájának
csúcsi barázdájához tapadnak, majd
amikor a levéltetű az egészséges nö-
vényre kerül, azonnal fertőz is. Vagyis a
fertőzéshez nincs szükség inkubációs
időre. Ilyen típusú vírus esetén a levéltet-
vek a fertőzőképességüket hamar elve-
szíthetik, sőt már egy vedléssel csökken
a vírusok átvitelének lehetősége. Ezek a
vírusok mechanikailag is könnyen átvihe-
tők egyik növényről a másikra, és moza-
ikos tüneteket okoznak a növényen. 

A vírusok másik csoportja a perzisz-
tens vírusok. Ezek a kórokozók a nö-
vény szállítószöveteiben találhatók, és

alapvetően a növény sárgulását okoz-
zák. A levéltetű szívogatása során nem
a szipókán tapadnak meg, hanem be-
kerülnek a rovar testébe. Ott a testnedv-
vel szállítódnak, és csak bizonyos idő
után válnak fertőzőképessé. Ez az úgy-
nevezett inkubációs idő. Az inkubációs
idő elteltével viszont a levéltetvek a fertő-
zőképességüket életük végéig megőr-
zik. Ezek a vírusok mechanikailag nem
vihetők át. Ebbe a csoportba tartozik az
árpa sárgatörpülés-vírusa. 

A harmadik csoportot alkotó szemi-
perzisztens vírusok átmenetet képez-
nek az imént említett két csoport között.
Vagyis a vektor rövidebb és hosszabb
szívogatás során is képes a kórokozót
leadni, és a fertőzőképességre a vedlés
nincs hatással. Ezek a vírusok mechani-
kailag általában nem vihetők át.

A kalászos gabonákat leginkább két
vírus károsíthatja, az árpa sárgatörpü-
lés-vírusa és a búza törpülésvírusa. A
kettő közül az árpa sárgatörpülés-vírusa
okozhat nagyobb károkat. Az árpa
sárgatörpülés-vírusával történt fertőzést
követően a levelek aranysárgára színe-
ződnek, esetenként vörösödnek. A sár-
gulás a levelek csúcsi részén kezdődik,
majd szétterjed az egész levélre. A nö-

Ősszel kell védekezni a vírus-
vektorok ellen
A hosszú, enyhe ősz miatt folyamatosan jelen vannak a kalászostáblák-
ban a kabócák és a levéltetvek. A vírusok elleni védekezés csak az 
elpusztításukkal lehetséges.

vények növekedése erősen visszama-
rad, gyökérzetük hiányos. A kalászok fej-
letlenek, általában sterilek. A vírus tág
gazdanövénykörrel rendelkezik, árpát,
búzát, zabot, kukoricát, a pázsitfűfélék
mintegy 100 faját fertőzi. 

A füves területeken, az árvakeléseken
a vírusok megfelelő mennyiségben meg-
találhatók, hogy az őszi fertőzéshez ele-
gendő fertőzési forrás álljon rendelke-
zésre. Hogy ez mekkora veszélyt jelent,
az fogja meghatározni, hogy milyen az
idő, és a vírusvektorok milyen hosszan
vannak jelen a táblákban. Így hosszú,
kellemes őszön a korai vetésű gabonák
nagy veszélynek vannak kitéve. Mivel a
vírusok ellen nem tudunk védekezni,
egy megoldás van a kezünkben, ha
a vírusvektorokat pusztítjuk ki a terü-
letről. A levéltetvek már az egyleveles,
éppen kikelt növényeket is megtalálják,
ezért már időben, amikor sorol az árpa
vagy a búza, célszerű többször közelről
is szemügyre venni az állományt. Hosszú
ősz esetén pedig, amilyen az elmúlt
évek ősze is volt, még akár október
végén, november elején is érdemes vé-
dekezni ellenük.

Gaál Orsolya

Levéltetű- és lisztharmatfertőzés gabona-
árvakelésen, 2018. ősz

Árpa sárgatörpülés-vírus jellegzetes tünete
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Időnként már ősszel megjelennek a
gabonatáblában a vírusvektor levéltet-
vek, melyek szívogatásuk mellett a vírus-
betegségek terjesztésével is gazdasági
károkat okozhatnak. A védekezést elle-
nük a kártevők tömeges betelepülésekor
érdemes elvégezni.

A Sumi Alfa 5 EC bevált, széles ha-
tásspektrumú rovarölőszer-márka. Az
egyik legtisztább ún. monoizomeres
 piretroid, amely a fenvalerát rovarölő
 hatóanyagnál négyszer hatékonyabb
eszfenvalerát optikai izomert tartal-
mazza. Hatását a szívó és rágó kárte-
vőkre többféle módon is kifejti, mivel
egyszerre kontakt (taglózó) és gyomor-
méreg, továbbá a rovarok táplálkozá-
sát gátló és riasztó hatással is rendelke-
zik. Hatásspektruma szinte valamennyi
kártevőt felöleli, ráadásul mérsékelt koc-
kázatot jelent a méhekre. Megbízható,
ugyanakkor költségtakarékos megoldás
a kalászosok rovarkártevői ellen. A ve-
tésfehérítő bogarak és lárváik, valamint

a levéltetvek elleni védekezést az imá-
gók betelepedése, illetve a lárvák töme-
ges kelése idején célszerű elvégezni.
Dózisa levéltetvek ellen 0,1 l/ha, vetésfe-
hérítő bogarak és lárváik ellen 0,2 l/ha.

A Kaiso EG egy teljesen egyedi for-
mulációja a lambda-cihalotrin ható-
anyagnak, mely a szabadalmi oltalom
alatt álló, innovatív Sorbie® technológiá-
val készül. A Kaiso EG ugyanolyan egy-
szerűen kiönthető és dozírozható, mint a
folyékony készítmények, de kisebb esél y -
lyel folyik mellé. Ha mégis kiömlik, a
szemcséket a folyadékoknál sokkal
könnyebb feltakarítani. A granulátum for-
muláció nemcsak könnyen kezelhető,
hanem a környezet alacsonyabb oldó-
szerterhelésével is jár. A Kaiso EG bizton-
ságosabb a felhasználóra, mint a
piretroidok hagyományos EC formuláci-
ója. A Kaiso EG lambda-cihalotrin ható-
anyaga a piretroidok között kimagas-
lóan hosszú ideig tartó hatással és szé-
les hatásspektrummal rendelkezik a

Esélyt sem adunk a szívoga -
tásra, a vírusok átvitelére
A vírusok egyik növényből a másikba úgy kerülnek át, hogy a vírus-
vektorok a szívogatás során szipókájukkal átviszik őket. Ezért a taglózó,
majd a repellens hatásnak fontos szerepe van a védekezésben.

szívó és rágó kártevők ellen. A Kaiso EG
gyors hatású, széles hatásspektrumú ro-
varölő szer a kalászosok három legve-
szélyesebb kártevője, a vetésfehérítő, a
gabonapoloska és a levéltetvek ellen.
Dózisa 0,15–0,2 kg/ha, amelyben mind-
három felsorolt kártevő ellen hatékony.
Vetésfehérítő elleni védekezéskor, külö-
nösen sűrű állományban a tökéletes ha-
 tás eléréséhez javasoljuk légzsákos per-
metező és nedvesítőszer használatát.

Hatását adjuváns hozzáadásával fo-
kozhatjuk, erre a Spraygardot javasol-
juk 0,2 l/ha dózisban. A vetésfehérítő
bogarak esetén célszerű az imágók
ellen védekezni. Elhúzódó lárvakelés
esetén, amikor több fejlődési stádiumú
lárva van a területen, az adjuváns hoz-
záadásának különös jelentősége van a
nagyobb lárvák elleni védekezésben.

A Nufarm által kínált piretroidok meg-
bízható megoldást nyújtanak a kalászo-
sok rovarkártevői ellen.

Gaál Orsolya
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A kén a természetben elsősorban ve-
gyületeiben, de elemi formában is gya-
korlatilag mindenhol megtalálható.
Azonkívül, hogy a vegyipar számtalan
területén nélkülözhetetlen alapanyag, a
tudomány azt is bebizonyította, hogy az
élet minden formája számára „esz-
szenciális” elem. Hogy a legfontosab-
bakat említsük: cisztein, cisztin, metionin
aminosavak, biotin és tiamin vitaminok,
koenzim-A alkotóeleme; a diszulfid köté-
sek egyik meghatározói a protoplazma
szerkezetének, a szulfhidril csoportok
mennyisége pedig a növények fagytűrő
képességét befolyásolja.

A növényvédelemben gombaölő ha-
tása miatt a réz mellett a ként használják
a legrégebb óta. Az elemi kén a mai
napig kihagyhatatlan része most már
elsősorban a szőlő és gyümölcsösök nö-
vényvédelmi technológiájában a liszt-
harmat elleni küzdelemnek. Az
1960–80-as években a szántóföldi nö-
vényvédelemben is széles körű felhasz-
nálásnak örvendett, de az utóbbi évtize-
dekben alkalmazása az új hatóanya-
goknak és az ellenálló fajtáknak,
hibrideknek köszönhetően visszaszorult.
Egyes szakirodalmak szerint az elemi
kén hatásáról viszonylag keveset tu-
dunk. Ez alapján feltételezhető, hogy ha-
tása a sejtlégzés aspecifikus gátlásán

alapul. Mivel a kén lipofil tulajdonságú,
elemi állapotban jut be a gombaspó-
rába. Bizonyított, hogy a bejutást köve-
tően a gombaspórában alakul át
kénhidrogénné (H2S) oly módon, hogy
az elemi kén az enzimek SH-csoportjai-
val reagál. Így az átalakulás során blok-
kolja az adott enzim működését, és
ezáltal fejti ki fungicid hatását. De a toxi-
kus hatás kettős, hiszen a keletkezett H2S
önmagában is mérgező. Főként a cito -
krómok vasionjaival képez ve-
gyületet, ez a reakció pedig a
légzés további gátlását
idézi elő. A megfelelő szem-
cseméret a felhasználható-
ságot lényegesen befolyá-
solja. Felületaktív anyagok-
kal kolloid oldatot létrehozva a
permetlé tartóssága és tapadóké-
pessége biztosítható. 

A korai vetések hosszú, kellemes
őszön buja állományt képeznek. Az őszi
csapadék és a hajnali páralecsapódá-
sok következtében olyan mikroklíma ala-
kul ki az állományokban, amely kedvez
a lisztharmat kórokozója felszaporo-
dásának. Ezek az állományok, főleg
ha  érzékeny a fajta, az árvakelések-
ről könnyen megfertőződhetnek.

A lisztharmatfertőzés egyes évjára-
tokban különösen a fogékony fajtákon

Az „isteni” kén
A kén az egyik legrégebben ismert elem, már i. e. 2000 évvel az ókori
Egyiptomban kozmetikai szerek készítésére, szövetek fehérítésére hasz -
nálták. Mivel a ként legnagyobb mennyiségben tűzhányók környékén,
kénerekben, földrepedésekben találták, összefüggésbe hozták Vulca -
nusszal, a vulkánok istenével. Szép, sötét lángja és a vulkánok környé -
kén érzett fojtó szaga csak megerősítette „isteni” eredetének legendáját.

komoly termésveszteséget okozhat. Bár
mindenki számára jól ismert betegség,
mégis érdemes néhány szót ejteni róla,
mert ha egy állományba betelepszik,
onnan már nagyon nehéz kipusztítani.
Biotróf kórokozó gombafaj, a növény
összes föld feletti részét károsítja. Búzán
és árpán is már ősszel fehér micéliumte-
lepek formájában megjelenhet. Hama-
rosan fekete, pontszerű ivaros képlete-
ket, úgynevezett kazmotéciumokat hoz

létre. Ezek a kazmotéciumok biz-
tosítják az áttelelést, de enyhe

időjárás esetén micéliumok-
kal is átvészelheti a hideg
időszakot. Ezek a telepek
enyhe tél folyamán kicsit

drappos színt vesznek fel, de
továbbra is életképesek, és

megfelelő hőmérséklet esetén már
nagyon korán fertőzhetnek. Mégis az el-
sődleges fertőzési forrást a kazmotéciu-
mok jelentik, melyekből az aszkospórák
szóródása okozza a betegség kialaku-
lását. Tavasszal oidium konídiumokkal
terjed a szártövekről és az alsó levélszin-
tekről a felsőbb levélemeletekre. Nitro-
géntápanyaggal jól ellátott, laza
szövetű, buja állományokban makacsul
megtelepszik. Elhatalmasodott liszthar-
mat-megbetegedés során akár 25%-os
terméskieséssel is számolnunk kell. 

Lisztharmatfertőzés őszi árpán, 2018. ősz Lisztharmatfertőzés őszi búzán 2019. február 15-én 

Tudta-e, 
hogy a kénnek

szignifikáns 
vadriasztó 

hatása van?
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Az őszi és a kora tavaszi fertőzések
visszavetik a bokrosodást, csökken a
mellékhajtások száma, ezáltal közvet-
lenül csökkentik a várható termés -
mennyiséget. A szártöveken és az alsó
leveleken megbújó lisztharmattelepek a
későbbiekben, a vegetáció során fertő-
zési forrásként szolgálnak. A fertőzéstől
a látható tünetig 3-5 nap telik el, így a kór -
okozó számára kedvező időjárás és fo-
gékony fajta esetén nagyon gyorsan
súlyos fertőzés alakulhat ki. Különösen
nagy fertőzésre számíthatunk, ha
már a tél végén, kora tavasszal azt
látjuk, hogy a leveleken a micélium
jól telelt, és bőven találunk kazmoté-
ciumot is.

A kórokozó hőmérsékleti optimuma
20-22 °C. A korai fertőzésekből szár-
mazó, súlyos betegséget megkésett ke-

zelés esetén már nagyon nehéz kordá-
ban tartani. A lisztharmattelepek alatt a
levelek sárgulnak, barnulnak, majd elhal-
nak. Egyes ősziárpa-fajtákon hiperszen-
zitív reakciót figyelhetünk meg. Ekkor a
növény a fertőzésre szövetelhalással
 reagál, ami a levélen barna nekrózisok
formájában jelenik meg. A zászlós levél
kiterülésekor a permetlé már nem jut le
az alsóbb levélemeletekre, az ott meg-
bújt gombát semmilyen formában nem
tudjuk elérni. Így a vegetációs időszak-
ban alulról folyamatosan fertőződik a
növény. Őszi fertőzés esetén célszerű
már ősszel védekezni a kórokozó
ellen, hogy minél kevesebb áttelelő
 fertőzési forrás maradjon tavaszra. Ha
tavaszra marad a védekezés a liszt -
harmat ellen, leghatékonyabban kora
 tavasszal védekezhetünk azzal, hogy

gyakorlatilag „fertőtlenítjük” az állo-
mányt.

Az őszi vagy kora tavaszi fertőzések
blokkolására hőmérséklettől függetlenül
kiváló lisztharmat elleni hatékonysággal
rendelkezik a szántóföldi növényvé-
delmi gyakorlatban lassan feledésbe
merülő kén hatóanyag is. A jó formuláci-
ójú, kiváló fedéssel és tapadással rendel-
kező kénkészítmény akár ősszel, akár
kora tavasszal kijuttatva, hosszú ideig
megmaradva a talajhoz közeli részeken
folyamatosan ki tudja fejteni a hatását.
Fertőtleníti az alsóbb leveleket és szár -
tövet, elpusztítva a betegség forrását 
– amelyet a későbbiekben felülről már
nem érhetünk el –, ezzel megakadá-
lyozva az alulról felfelé törekvő fertőzést.

Flosul SC – az egyetlen 
folyékony elemi kén 

a növényvédelemben

Amikor a kénről beszélünk, nem szabad
megfeledkeznünk arról sem, hogy nem-
csak a növényvédelemben fontos a sze-
repe, hanem a növények számára
nélkülözhetetlen tápanyag. Élettani sze-

Barna foltok őszi árpán;
hiperszenzitív reakció 
a lisztharmatfertőzésre 
(a levélen a barna nekró -
zisok mellett látható még
árpa-törperozsda)

Erős lisztharmatfertőzés
zászlós levélen, kalászor-
són (és erős vörösrozsda-
fertőzés zászlós levélen)

Erős lisztharmatfertőzés
szártövön és az alsóbb
leveleken, 2019. április 
közepe

Elhalt növényi részen kaz-
motéciummal áttelelő
lisztharmat, 2019. február
vége

Micéliummal áttelelt liszt-
harmat, 2019. február
vége

A Flosul SC ülepedését laboratóriumi körülmények között is vizsgáltuk. 
A szuszpenziót több koncentrációban készítettük el, és azt figyeltük, hogy
az idő múlásával hogyan ülepedik a referenciatermékhez képest.
1.   koncentrátum: 200 l vízben 4,0 l Flosul
2. koncentrátum: 200 l vízben 7,5 l Flosul
3. koncentrátum: 200 l vízben 10,0 l Flosul
4. koncentrátum: 200 l vízben 4,0 kg referenciakészítmény

10 perc elteltével

30 perc elteltével

240 perc elteltével

240 perc elteltével, leöntés után
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repéről már korábban említést tettünk. 
A kén a talajban szerves és szervetlen
formában is jelen van. A szervetlen kén
elsősorban szulfátok formájában talál-
ható, de a szulfidok, szulfitek, tioszulfátok
és elemi kén is van a talajban. A maga-
sabb rendű növények a ként gyökereik-
kel rendszerint szulfátok alakjában
veszik fel. A felvett szulfát csúcsi irányba
jól mozog a növényben, eljut a fiatal le-
velekbe és a merisztémákba is.

A talajban szerves formában lévő
ként vagy az elemi ként a növény köz-
vetlenül nem tudja felvenni, de a talajban
élő mikroorganizmusok segítségével fel-
vehető szulfáttá alakul. Így az ősszel
vagy kora tavasszal növényvédelem cél-
jából kijuttatott kén a talajra kerülve nem
vész kárba, hanem kis idő elteltével a ta-
lajban átalakulva hasznosulhat mind-
amellett, hogy a növények számára a
legfontosabb kénpótlás továbbra is a
kéntartalmú műtrágyákkal történik. 

Évtizedekkel ezelőtt az őszi kalászo-
sok növényvédelmében jól bevált tech-
nológiai elem volt a kén. Az elmúlt időben
az újabb hatóanyagokkal párhuzamo-
san a szántóföldi felhasználásban vissza-
szorult, noha szőlőben továbbra is a

tankkeverékek nélkülözhetetlen eleme.
A szántóföldön azért használják keve-
sebbet, mert alacsony lémennyiség ese-
tén szántóföldi géppel a por formulá -
ciójú kénkészítményeket nagyon nehéz
kijuttatni, nem igazán keverhetők, és sok-
szor eltömítik a fúvókákat. 

A Nufarm palettáján található új kén-
készítmény, a Flosul SC nagyon könnyen
felhasználható, kijuttatható, kezelhető,
SC formulációjú folyékony kén. A termék
80% elemi ként tartalmaz. A formulá -
ciónak köszönhetően nagyon apró,
 mikronméretben tartalmazza a kén-
szemcséket, homogén eloszlásban.
Vízben könnyen elkeveredik, homogén
szuszpenziót képez. Jó szuszpenzibili-
tásának köszönhetően nagyon lassan
ülepszik. Az apró szemcseméretnek és
a homogén eloszlásnak köszönhetően
a Flosul SC jól fed, formulációjának kö-
szönhetően kiválóan tapad, így jó az
esőállósága is. Felhasználható őszi és
tavaszi búzában, őszi és tavaszi árpá-
ban az első levelek megjelenésétől a
 viaszérésig maximum két alkalommal
7,5–10,0 l/ha dózisban. Szántóföldi nö-
vények közül még cukorrépában és ta-
karmányrépában alkalmazható 5,0–7,5

l/ha dózissal. Ezenkívül engedélye van
számtalan gyümölcs- és zöldségkultúrá-
ban, valamint természetesen szőlőben is.
25 °C felett a kijuttatás az esetleges per-
zselés lehetősége miatt nem javasolt.

Formulációjának köszönhetően a
kannát felrázva abból maradéktalanul
kiönthető, a kanna egyszerűen kimos-
ható. A tartály szintén könnyen tisztán
tartható. Permetezés közben célszerű a
permetlevet kevertetni, de mivel a Flosul
SC-nek kiváló a szuszpenzibilitása –
ahogy azt a kísérletek is mutatják –, nem
vagy csak nagyon lassan ülepszik. Ter-
mészetesen hosszabb állás esetén ennél
a készítménynél is megkezdődhet az üle-
pedés, ezért a bekevert tartályt célszerű
kipermetezni. A korábbi tapasztalatok
azt mutatják, hogy szántóföldi géppel
történő kijuttatásnál sem tömítette a fúvó-
kákat. Ha ősszel még nem végeztük el a
gyomirtást, azt célszerű tavasszal minél
korábban pótolni. Emiatt az első gomba
elleni védekezés egybeesik a gyomirtás-
sal. A Flosul SC általában jól keverhető a
gyomirtó szerekkel, így a Saracen Deltá-
val vagy Nuance SuperB-vel is, de kijutta-
tás előtt célszerű keverési próbát végezni. 

Gaál Orsolya

A Flosul a kanna felrázása után maradéktalanul kiönthető A termék a kannában sem ülepszik le, abból egyszerűen kimosható

A tartály könnyen tisztán tarthatóNem tömíti el a fúvókákat
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Sokan arról ismernek benneteket,
hogy a cégetek a napraforgóvető-
mag-előállítás meghatározó szerep-
lője Magyarországon. Ám ennél is
több az Agromag Kft. Mutassátok be,
legyetek szívesek, a vállalatot!

Az Agromag Kft. idén decemberben
ünnepli fennállásának 30 éves évfordu-
lóját. A fő profil továbbra is a napra-
forgó-vetőmag előállítása, de ezenkívül
sok más vetőmaggal is foglalkozunk
mint fajtatulajdonosok és fajtaképviselők.
Ezek közül talán a legismertebb a kalá-
szos- és kukoricaportfóliónk, de termelte-
tünk és saját logónk alatt forgalmazunk
szója-, madáreleségnapraforgó- és ken-
dervetőmagot, valamint kereskedünk
őszi káposztarepce és zöldtrágyakeve-
rékek vetőmagjával is. Kevesen tudják, de
malomipari tevékenységet is folytatunk.

Milyen kalászosvetőmagokkal re n -
delkeztek? 

Őszi és tavaszi kalászosok vetőmag-
jait egyaránt forgalmazzuk. A nemesítést
partnercégek végzik, mi ezekből vá-
lasztjuk ki a legjobbakat. Általában tíz-tíz

fajtát kínálunk őszi búzából és őszi árpá-
ból, két tritikálét, egy durumbúzát, vala-
mint tavaszi árpákat, tavaszi búzát és
zabot is árulunk. A fajták döntően Kárpát-
medencei, elsősorban magyar nemesí-
tésűek, de van szerb, szlovák, cseh és
most már olasz és német vonalunk is.

Ilyen széles választékból hogy
lehet jól választani?

Komoly feladat, hiszen a versenytár-
sak is folyamatosan megújulnak. Éppen
ezért széles kísérleti hálózatot tartunk
fent, és mivel a vetőmagot is mi állítjuk, ál-
líttatjuk elő, jól látjuk az egyes fajták ter-
mőképességét, érzékenységét. Sokszor
a saját fajták teljesítményének „megug-
rása” is nagy kihívás, amire jó példa,
hogy a Babona őszi búzánk évek óta
az egyik legjobb teljesítményt nyújtja a
GOSZ–VSZT-kísérletekben. Az őszi árpá-
nál is most jutottunk el oda, hogy 17 év
után vezetjük ki korábbi vezető fajtánkat,
mert már találtunk sokkal jobbakat.

Említettétek a kísérleteket. A korai
betegségek terjedését mennyire
lehet a csávázással „befolyásolni”?

Kalászostermesztésünk alapja:
a vetőmagcsávázás
„Jó mag, jó termés” – mondogatta mindig az egyetemen az egyik
gyakorlatvezető tanárom. Ennek apropóján beszélgettem Mátrai 
Tiborral és Nagy Istvánnal a kalászosok vetőmagpiacáról és a
csávázási „trendekről”.

Természetesen a csávázás elsősor-
ban a maggal terjedő vagy a talajból
támadó kórokozók ellen irányul, de az
eredmények azt mutatják, hogy egyes
esetekben hatásuk van a korai levélbe-
tegségek kivédésében, késleltetésében.
Ez különösen a fogékony fajták eseté-
ben lehet igaz. A 2020-as ősz amúgy
pont egy kísérletező időszakunk volt.
Több fajtát is beállítottunk, többféle csá-
vázással, hogy megnézzük, mely csá-
vázások a leghatékonyabbak az adott
fajtákra.

Melyek a legfontosabb betegsé-
gek, amelyek csávázással kivédhe-
tők?

Kiemelnénk a különböző üszöggom-
bákat, a fuzáriumot és az árpa eseté-
ben a helmintospórium maggal terjedő
formáját is. Az elmúlt évekig nagyon jól
tudtunk védekezni a talajlakó kártevők-
kel szemben is. Azt gondoljuk, és szerin-
tem akár a gyártók és a termelők
nevében is nyilatkozhatunk, hogy a neo -
nikotinoidos csávázás visszavonása
nagy hiba volt. Ezzel a megoldással
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Használtok-e más termékeket is?
Természetesen az elsődleges célunk

a vevői igények kielégítése, ezért ha va-
lamely partnerünk csak ezzel vagy
azzal a csávázószerrel fogadja el a ve-
tőmagot, akkor azt nekünk is figyelembe
kell vennünk. Azon túl pedig vannak
olyan évjáratok, amikor egy-egy kór -
okozó erősebben van jelen. Gondolha-
tunk itt akár a 2019-es fuzárium- vagy
akár a néhány évvel ezelőtti üszög-
gomba-fertőzésre. Ilyenkor a vetőmag
még biztonságosabb megvédése az el-
sődleges cél, ezért előtérbe kerülnek a
kombinációk.

Végezetül, hogy látjátok a fémzá-
rolt vetőmagok helyzetét, a keresle-
tet irántuk?

Az most is elmondható, hogy van
még cél előttünk, lehet hová fejlődni, mi-
közben az elmúlt években valamelyest
erősödött a fémzárolt vetőmagok hasz-
nálata. 2019-ben jelentős volt a kereslet,
amiben közrejátszott, hogy a termelők
sokkal biztonságosabbnak érezték a
fémzárolt vetőmagot, mint a fuzárium és
egyéb gondok által sújtott saját mag fel-
használását. 2020-ban is tapasztaltuk a
keresletet, de a termés sokkal jobb volt,
így nagyobb készletek állnak-álltak ren-
delkezésre. A magunk részéről elmond-
hatjuk, hogy a legkeresettebb fajtáinkat
októberre már elkapkodták.

Köszönöm a beszélgetést!

Mihálovics György

egyszerűen, költséghatékonyan és ké-
nyelmesen tudtunk védekezni a drót -
férgek, barkók és kalászosban a
vírusvektorok ellen is. Azt gondoljuk,
hogy minden technológia, amellyel ezt
a megoldást kiváltjuk, nemcsak drá-
gább, de környezetszennyezőbb is,
mint a csávázás volt. Mi is használtuk a
Nuprid 600 FS és Nuprid Max készítmé-
nyeket, és nagyon meg voltunk velük elé-
gedve. Nem a hatóanyagot kellett volna
kivonni, hanem a környezetszennyező
kijuttatási módokat megakadályozni.
Ebben egyébként Magyarország na-
gyon gyorsan nagyon nagy lépéseket
tett, és néhány év alatt az érintettek – a
növényvédős cégek segítségével – a le-
porlási értékeket és az elsodródás ve-
szélyét minimalizálták.

Milyen követelményeket támasz-
tanak ma a csávázószerekkel szem-
ben?

Azon túl, hogy az említett betegsé-
gekkel szemben hatékonyaknak kell len-
niük, nagyon fontos szempont még a
könnyű kezelhetőség, a jó fedés és a szí-

nezőképesség is. Bármennyire is hihetet-
len, sokszor a termelők a szín alapján
 ítélik meg a vetőmagot. Ha kellően szí-
nesnek látják, úgy gondolják, rajta van a
hatóanyag, ha nem elég piros, akkor
nincs. Ez különösen árpánál szokott gon-
dot okozni, ugyanis azon a maghéj
szerkezete miatt kevésbé látszódik a
csávázószer és annak piros színe.

Az Agromag és a Nufarm között
most már több mint ötéves kapcsolat
van. Miért választottatok minket?

Egy közös kereskedőn keresztül kerül-
tünk először kapcsolatba. A területi kép-
viselőnk és a kereskedőnk is felhívta a
figyelmet a Nufarm Gizmo 60 FS csává-
zószerére. Már régóta ismertük a ható-
anyagát, amely ebben a termékben
sokkal jobb, korszerűbb formulációban
volt elérhető, mint 10-20 évvel ezelőtt. Ki-
próbáltuk, és nagyon jól bevált. A Nu-
farm-kapcsolat révén pedig olyan jó
ár-érték arányban juthattunk hozzá,
hogy a legnagyobb mennyiségben
használt csávázószer lett az üzemünk-
ben. 

Ma már az Orius 6 FS-t használjá-
tok. Miért?

Ennek elsődleges oka, hogy ugya naz
a hatóanyaga, de jobb fedést, jobb
színt tudunk elérni vele. A Gizmónál is
megoldottuk a színkérdést, de az Orius-
nak jobb a színezőképessége, így egy-
szerűsítette a munkánkat, miközben a
tudás és az ár-érték arány megmaradt.
Ma ez az alapcsávázószerünk.

„A Praktika Kft. 1997-től foglalkozik ter-
meltetéssel, a kft. fő célja a termelők se-
gítése jó minőségű alapanyagokkal,
folyamatos szaktanácsadással. Vető-
magüzemünkben őszi kalászos (árpa,
búza, tirikálé) vetőmagokat fémzáro-
lunk, melyeket integráció keretében ter-
meltetünk meg. Megfelelő szakmai
háttérrel rendelkező gazdák biztosítják
a kiváló minőségű vetőmag-alapanya-
got. Ahhoz, hogy a jó vetőmagból
egészséges kalászos növény és bő
termés lehessen, első lépésként a csá-
vázásra kell odafigyelnünk. Sok beteg-
ség ellen ezzel a mozzanattal
kezdődik el a védekezés. Számos csá-
vázószerrel dolgoztunk üzemünkben
az elmúlt évek alatt. A tebukonazol ha-
tóanyagú szereket régóta használjuk

csávázásra, hiszen kitűnően védi a ka-
lászosokat a csírakori betegségek, a
búza- és árpa-kőüszög, a búza- és
árpa-porüszög, a búza-szárüszög, a
csírakori szeptória, a tavaszi árpa le-
vélfoltosodása, a rozs-szárüszög, vala-
mint a zab fedett- és porüszög ellen.
Kielégítő hatékonyságot mutat a nehe-
zebben leküzdhető fuzáriumos és hel-
mintospóriumos gyökér- és szárrotha-
dás ellen is. 2018-ban kipróbáltuk az
Orius 6 FS-t. A szintén tebukonazol tar-
talmú csávázószerről elmondhatom,
hogy könnyen kezelhető, hiszen ton-
nánként mindösszesen 0,5 liter a dó-
zisa. A készítmény jól tapad a mag
felületére, a csávázott vetőmag nem
tapad össze, a színe is élénk.”

Szabó Attila, Praktika Kft., Törtel

TERMELŐK MONDTÁK...
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Növényeinknek teljes életciklusuk so -
rán szükségük van rá, mert részt vesz a
klorofill, a nukleinsavak és a fehérjék épí-
tésében, szintézisében.

A nitrogén hiánytünetei egyértelműen
felismerhetőek: növényeink növekedése
gátolt, visszamaradott, az állomány
színe fakó- és világoszöld, majd a legsú-
lyosabb tünet az egyértelműen bekövet-
kező termésveszteségben mutatkozik
meg. Azonban nem csupán a hiánytüne-
tekre kell figyelnünk. A nitrogén többlete,
túladagolása is problémákat vethet fel.
Ilyen probléma például az állományok
megdőlése, a betegségekre való fogé-
konyság növekedése és nem utolsósor-
ban az indokolatlan környezetterhelés,
hiszen a fel nem vett nitrogén kimosó-
dása során a felszín alatti vizekbe kerül-
het vagy egyszerűen elillan a légkörbe. 

A hatékony nitrogéntrágyázás komp-
lex kihívás. A nitrogénszükséglet szoro-
san összefügg az elvárt hozammal,
ugyanakkor figyelembe kell vennünk ta-
lajunk adottságait, a csapadékviszonyo-
kat és a tápelem-szinergiákat is. A puszta
dózisemelés csak egy bizonyos szintig
biztosítja a tervezett hozamnövekedést.

Nitrogéntrágyázás alatt egyértel-
műen a fejtrágyázásra gondolunk,
 hiszen ez már régóta az intenzív kalá-
szostermesztés záloga. A fejtrágyázás
során a vetési, majd kelési időszakot kö-
vetően juttatunk ki műtrágyát – jelen eset-
ben nitrogént – a talajra, talajba vagy a
növényállományra. Ám ha jól belegon-
dolunk, már ősszel is sok esetben szemet

Kalászos gabonáink hatékony
nitrogéntrágyázása
A nitrogén az esszenciális tápelemek sorába tartozik.

Ősszel a kalászosok nitrogénigénye
jellemzően alacsony. Kielégítéséhez
sokszor elegendő annyi tápanyag,
amennyit a magágyba bedolgozunk,
valamint a talajunk természetes nitro -
génszolgálta tó képessége. Előfordul
azonban, hogy intenzív fajta vagy hibrid
használata ese tén további nitrogénada-
got juttatnak ki.

A magyar gazdálkodási gyakorlat-
ban egy részt ősszel, a tavaszi fejtrágya-
adagot pedig két részletben szórják ki.
Az alkalmazható termékek köre egyre
szélesebb: a régóta használt ammónium-
nitrát, MAS műtrágyáktól a folyékony nitro-
génfejtrágyákon keresztül a modern
formában gyártott, úgynevezett szabá-
lyozott hatóanyag-leadású termékekig. 

Összességében tehát a nitrogéntrá-
gyázás komplex feladat, melynek során
egyszerre kell figyelni növényeink igé-
nyére, a fenntarthatósági szempontokra
és nem utolsósorban arra, hogy a befek-
tetésünk gazdaságos legyen, amit beta-
karításkor tudunk realizálni.

Pálinkás Miklós

gyönyörködtető állományokkal találko-
zunk, és az intenzív termelés során ősz-
szel is gondozzuk állományunkat,
például gyomirtást végzünk. 

Kalászos gabonáink – kiváltképp az
őszi búza – nitrogénigénye a fejlődés
során folyamatos. Nem szabad figyel-
men kívül hagynunk, hogy kora tavasz-
tól a nitrogénszükségletének döntő
többségét szűk három hónap alatt veszi
fel. Ennek ellenére érdemes a tervezett
adagot megosztva kijuttatni.
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A „Gyermely” nevet hallva mindenki-
nek a gyermelyi tészta jut eszébe. De na-
gyon hosszú az út, amíg a búzavető-
magból az üzletek polcán található
tészta lesz. Arról beszélgettünk Fülöp
Lászlóval, a gyermelyi vállalatcsoport
 főmezőgazdászával, növényvédelmi
szakirányítójával, hogy melyek a durum-
búza-termesztés legfontosabb és nélkü-
lözhetetlen technológiai, növényvédelmi
elemei, amelyek biztosítják ezt a kiváló
minőséget.

Kérlek, először mutasd be a céget és
néhány mondatban magadat is!

A gyermelyi vállalatcsoport növény-
termesztő társaságai 8488 hektár bérelt
szántóföldi területet művelnek. A kultúrán-
kénti megoszlás az alábbiak szerint ala-
kul: őszi káposztarepce 1249 hektár, őszi
árpa 104 hektár, őszi búza 2200 hektár,
őszi durumbúza 1000 hektár, tavaszi du-
rumbúza 188 hektár, tavaszi árpa 232
hektár, borsó 755 hektár, napraforgó
940 hektár, kukorica 1745 hektár, lucerna
75 hektár. A kalászos gabonák 3724
hektár területéből 2500 hektáron vető-
magot állítunk elő. A megtermelt vető-
mag jelentős részét 170 partnerből álló
saját integrációs termelői csoportunknak
értékesítjük.

Engem pedig Fülöp Lászlónak hívnak,
1990-től dolgozom a vállalatcsoport
 növénytermesztési ágazatában mint
 növényvédelmi szakirányító és vető-
magüzem-vezető. 

Mi határozza meg nálatok a fajta-
választást, vagy hogy milyen típusú
búzát termesztetek?

A vállalatvezetés több évtizede jó
kapcsolatot ápol az MTA Agrártudomá-
nyi Kutatóközponttal. Ennek köszönhe-
tően a legújabb genetikájú fajtákat is
megkapjuk kipróbálásra és felszaporí-
tásra. A gyermelyi malom minőségi köve-
telményeinek megfelelő és az adott
éghajlati viszonyok között eredménye-
sen termeszthető fajtákat szaporítjuk. Je-
lenleg az MV Pennedur, MV Hundur, MV

Pelsodur, MV Vékadur, a szegedi Gabo-
nakutató fajtaszortimentjéből a GK
 Julidur, valamint a SAATEN-UNION Winter-
gold fajtáját termesztjük. Tavaszi durum-
búzafajtákat is termesztünk az olasz és
szlovák fajtatulajdonosok kínálatából,
ám a kiváló minőségű, de alacsony
mennyiségű termés gazdaságtalanná
teszi a termesztést. Céltermeltetésre járó-
búzával is foglalkozunk, ennek sikeres-
sége az évjárathatástól függ.

Célszerű lenne talán végigvenni a
búzatermesztés legfontosabb „állo-
másait”. Kezdjük ott, hogy milyen
termőhelyi és éghajlati igényei van-
nak a durumbúzának.

Talajigény: Szerkezettartó, egyön-
tetű, középkötött mezőségi vályog- és
középkötött erdőtalajokon ad egy-
szerre érő, jó minőségű termést. Nem
való kötött réti talajra, mert – ősszel, szá-
raz időjárás esetén, jó kelésű és megerő-
södött állomány nélkül – az áttelelése
bizonytalan. Tavasszal a kötött talaj
késve melegszik, ami hátráltatja a bokro-
sodását és az időarányos fejlődését.
Nem való gyen ge humuszos homokra,
de humuszos homokra, továbbá szike-
sekre és sekély rétegű talajokra sem.

Éghajlatigény: Ősszel nedves mag -
ágyat és enyhe októbert kíván. A téli és
kora tavaszi hirtelen hőmérséklet-inga-
dozásra érzékeny. A szemkitelítődés ide-
jén fellépő száraz meleg, aszályos
időszakok nemcsak terméscsökkentők,
hanem a termés minőségét is rontják. A
durumbúzára jellemző sárga színhez,
acélos, nagy fehérje- és sikértartalmához
napfényes, hosszú napokat, 23-30 oC
meleget, 30-40%-os relatív páratartal-
mat, átlagos csapadékú júniust igényel.

Környezetigény: Igényes a jó kultúr -
állapotú talajra. Intenzív szántóföldi ter-
mesztési és gazdálkodási feltételeket és
körülményeket igényel a nagy termés-
hez és jó minőséghez.

A terület kiválasztását követően
nagyon fontos lépés a talaj-előkészí-
tés és az első tápanyag-utánpótlás,

hogy a csíranövény minél gyorsabb
fejlődését biztosítsuk. Hogy készítitek
elő a talajt a vetéshez, és milyen
tápanyag-utánpótlásban részesítitek
a durumbúzát?

Az ezer hektár durumbúza-területből
600 hektáron vetőmag-előállítást folyta-
tunk. A vetőmagtermesztéshez követel-
mény volt, hogy állandó durumbúza-
termő tömböket jelöljünk ki. A korán leke-
rülő jó elővetemények – borsó, őszi
káposztarepce – után, tarlóhántást,
majd a kizöldülést követően totális
gyom irtás következik. Szeptember köze-
pén szaktanácsra alapozottan 8-22-24
NPK összetételű, szemcsés vagy szusz-
penziós műtrágyát juttatunk ki 260–300
kg/ha mennyiségben, differenciáltan. Ezt
a talajba dolgozzuk, majd szeptember
25. körül elkezdjük a vetést 4–4,5 millió
csíra/ha mennyiségben. Október végén
100 kg/ha Nitrosolt juttatunk ki mikroelem-
mel kombinálva. Tavasszal a nitrogén-
műtrágya fennmaradó részét három
alkalommal juttatjuk ki. Február 15. után
100 kg/ha szemcsés ammónium-szulfát
műtrágyát, március közepén, szárba
 indulás előtt 300 kg/ha mennyiségben
 folyékony Nitrosolt, amely a nitrogént sta-
bilizált formában tartalmazza. A virág-
záskor folyékony nitrogénfejtrágyát
10-20 l/ha-os mennyiségben, lombtrá-
gyával és gombaölő szerrel kombináci-
óban juttatjuk ki.

A kora tavaszi fejtrágyázás azért in-
dokolt, mert a kalászdifferenciálódás

A durumbúza-termesztéstech-
nológia alapelvei Gyermelyen
Kiváló minőségű élelmiszer nem készíthető kiváló minőségű 
alapanyag nélkül.
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fagymentes talajban január végén, feb-
ruár elején végbemegy. Ekkor eldől,
hogy hány szem lesz egy kalászban. 

A száraztészta gyártására alkalmas
durumbúza minőségét a kései, a virág-
zásban elvégzett levéltrágyázás javítja.

A növényvédelmi munkák közül
talán az első lépés a gyomirtás.
 Melyek azok a gyomnövények, ame-
lyek számodra a legnagyobb kihí-
vást jelentik, és milyen elvek és lehe-
tőségek határozzák meg a gy o m  irtás
időpontját?

A kétszikű gyomnövények közül a
legnagyobb gondot az árvakelésű
repce, pipacs, ebszékfű okozza. Ezek
ellen kora tavasszal metszulfuron-metil
plusz tifenszulfuron-metil vagy diflufeni-
kán plusz floraszulan hatóanyag-
tartalmú gyomirtó szerek felhasználásá-
val védekezünk. Vetőmagtermesztésnél
külön figyelmet fordítunk a vadzab elleni
védekezésre, amit állományban flora-
szulam plusz aminopiralid plusz piro x -
szulam plusz kloquintocet-mexil vagy a
fenoxaprop-p-etil plusz mefenpír-dietil
hatóanyagú szerek engedélyezett dózi-
sával oldunk meg.

A kalászosok növekedésszabá-
lyozása során többféle hatóanyag
áll rendelkezésre, ami lehetőséget
ad arra, hogy egész korán vagy
akár később, már az intenzív növe-
kedés időszakában végezzük a re-
gulátorozást. Milyen technológiát
alkalmaztok a durumbúza esetén, és
mi ennek az oka? 

Az intenzív termesztéstechnológia
megköveteli a szárállóság növelését is.
Ennek első lépése a nóduszok közötti
szárrészek csökkentése. Az ősszel kijutta-
tott, klórmekvát hatóanyagú szárszilárdító
mind a gyökeresedést és jó bokroso-
dást, mind a szártörpítést elősegíti. A jó
gyökeresedés és bokrosodás együttesen
alapozzák meg a magasabb termés le-
hetőségét. Azokon a táblákon, ahol ősz-
szel még nem érte el a búza azt a
fenológiai állapotot, hogy kijuttathassuk a
regulátort, kora tavasszal végezzük el ezt
a permetezést. Így a bokrosodás legele-
jén juttatjuk ki a fent nevezett szárszilárdító
hatóanyagot, csak eltérő dózisban. To-
vábbá vannak tábláink, ahol egy kicsit ké-
sőbbi időpontban, a tavasz folyamán,
gyomirtással egy menetben végezzük el
a szárvastagítást, ebben az esetben trine-
xapak-etil hatóanyagú növekedéssza-
bályozót has ználunk. Ez a technológia
különösen csapadékos tavaszokon
nagy jelentőségű. A tápanyaggal jól el-
látott talaj, a lombon keresztüli táplálás
és a csapadék együttesen nagyon elő-
segítené a szárnövekedést. Ha ehhez
még magasabb termés is várható, fenn-
áll az állomány megdőlésének veszé-
lye, ami nemcsak termésveszteséggel
járna, hanem a minőséget is rontaná. 

Természetesen az adott év időjá-
rása alapvetően meghatározza a
gombabetegségek megjelenését,
az ellenük való védekezés ütemét.
Van-e egy általában jól bevált tech-
nológia, amit évről évre követtek?

A szeptemberi vetésidő magával
hozza, hogy nagyobb zöldtömeget ké-
pező állomány alakul ki november vé-
gére. Ennek a vegetatív zöldtömegnek a
megvédését a csávázáskor felhasznált,
fluxapiroxad hatóanyagú szerrel tudjuk
biztosítani. 

Ahhoz, hogy a jól bokrosodott állo-
mány végig egészséges maradjon, és a
lehető legtöbb száron teljes értékű ka-
lász tudjon kifejlődni, számunkra nem is
kérdés a kétszeri lombvédelem. Ha az
első, korai permetezéssel biztosítani tud-
juk a fertőzésmentes állományt, a zász-
lós levelet is sokkal eredményesebben
védjük meg, még akkor is, ha az idő -
járási körülmények kedveznének az
újabb fertőzések kialakulásának.

Bokrosodás végén tebukonazol
plusz prokloráz hatóanyagú gombaölő
szerrel védekezünk. A lisztharmat egyre
nagyobb fertőzési nyomást jelent, ami-
nek a kezelésére a folyékony ként pró-
báljuk többször alkalmazni. 

A zászlós levél kiterülésekor bevetjük
a strobilurin hatóanyagot, bízva a gom-
baölő hatás mellett a zöldítő hatásban,
így fluxapiroxad plusz piraklostrobin ha-
tóanyagú kombinációt használunk fel.

Az egészséges búzaszem alapja az
egészséges lisztnek és tésztának. Mivel
a durumbúzából emberi fogyasztásra
szánt végterméket állítanak elő, különö-
sen fontos, hogy a fuzáriumtól megvéd-
jük az állományt, és ezzel biztosítsuk a
toxinmentességet. Az egészséges szem
nem csak élelmezés-egészségügyi
szempontból fontos. Mivel 1000 hektár-
ból 600 hektáron vetőmag-előállítás
 folyik, a vetőmagnak is kifogástalan mi-
nőségűnek kell lennie. Csak a fertőzés-
mentes vetőmaggal tudjuk biztosítani a
megfelelő csírázási százalékot. Virág-
záskor epoxikonazol plusz metkonazol
gyári kombinációját alkalmazzuk lomb-
trágyával és rovarölő szerrel, valamint
nitrogénfejtrágyával együtt.

Az igy elvégzett növényvédelmi be -
avatkozások biztos alapot jelentenek
az érlelődő termésünknek, a termesztést
pedig a betakarítás korai időzítésével te-
hetünk sikeressé.

Köszönöm, hogy beavattál ben-
nünket a durumbúza-termesztés
 rejtelmeibe. Azt gondolom, sokak
számára érdekes és tanulságos volt
ez a téma. Munkádhoz sok sikert és
jó egészséget kívánok!

Gaál Orsolya
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A gyomokkal versengő, azoknál ki-
sebb egyedszámban kelő, fiatal repce-
növények gyengén fejlődnek, a fényért
folyó küzdelemben felnyurgulnak, és
erőtlen gyökérzetet fejlesztenek. A
gyenge állományok kitettebbek a téli
időjárásnak, ezáltal megnő a kifagyás
kockázata. A tavaszra megritkult, megvi-

selt növények később regenerálódnak,
kevesebb oldalelágazást fejlesztenek,
ezzel teret adnak a tavaszi gyomoso-
dásnak. Az elágazódások számának
csökkenésével arányosan csökken a be-
cőszám, ezáltal a hozam is.

A korábbinál alacsonyabb vetőmag-
norma, a ritkább térállás, a tápanyag-
utánpótlás intenzívebbé válása és a
hibridekben rejlő magasabb terméspo-

tenciál egyértelműen az őszi gyomirtás
mellett szól. Az elmúlt évek szántóföldi ta-
pasztalatai alapján talán nem vitatható,
hogy az ősszel kelő kétszikű gyomok
közül a legtöbb gondot az ebszékfű, a
pipacs és a pásztortáska okozza. Bár a
pásztortáska és a tarsókafélék nagy bo-
rításban szintén képesek elhatalmasod -

ni, ebből a háromból agresszivitását és
zöldtömegét tekintve is a legveszélye-
sebb az ebszékfű. Nagy elnyomóké-
pessége abban rejlik, hogy a vegetáció
végére hatalmas zöldtömeget hoz létre,
amely képes a repce fölé nőni. Így a ve-
getációban nemcsak elvonja a vizet és
a tápanyagot, de nagyon megnehezíti
az aratást is. A nehezen elvégezhető be-
takarítás pedig további pergésvesztesé-

Biztosítsunk teret a kis 
repcenövényeknek!
A csírázó repceállományok víz- és tápanyagfelvételét gátolják, a
kelő repcét agresszíven elnyomják a kultúrnövénnyel együtt megje-
lenő gyomnövények.

get okoz. Így a rosszul kivitelezett gyom -
irtásnak nemcsak a vegetáció, hanem a
betakarítás során is komoly termésvesz-
teség lehet a következménye.

Az egyszikűek közül a fő ellenség a
kalászos-árvakelés, de nem szabad
megfeledkeznünk az egyszikű gyomok-
ról, mint a nagy széltippan, a parlagi

ecsetpázsit vagy a terjedőben lévő vé-
kony egércsenkesz. Ezek mind megje-
lennek a kalászosvetésekben is, és csak
speciális, nagy figyelmet igénylő gyomir-
tással lehet ellenük hatékonyan véde-
kezni. A szántás nélküli talajművelés miatt
ezek a fajok egyre inkább terjednek, és
nagyon fontos, hogy a repcében is meg-
akadályozzuk a maghozásukat.

Gaál Orsolya

Pásztortáska-fertőzés repcében Ebszékfűfertőzés repcében, ősszel Ebszékfűfertőzés repcében, betakarítás előtt
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Ha a repce kalászos után következik,
elkerülhetetlen, hogy a táblákban meg-
jelenjen a búza- vagy árpaárvakelés.
Ennek mértékét alapvetően az időjárás,
illetve az agrotechnika határozza meg.
Száraz nyarat követően, amikor a tarló
nem tud „kizöldülni”, várhatóan nagy
lesz az árvakelés-borítás a repcében.
Így történt ez az elmúlt két évben is. Rá -
adásul ebben az évben már nagyon
korán erős árvakelés jelentkezett, és sok
esetben a poszt gyomirtások előtt, szinte
a szikleveles, alig 2 leveles repcében el
kellett végezni a szelektív egyszikű
gyom irtó szerek kijuttatását. Ezeknek a

készítményeknek az optimális kijuttatási
ideje akkor van, amikor az árvakelés tö-
megesen megjelenik, és a kalászos nö-
vények zöme 1–3 leveles állapotban
van. Mivel a készítmények levélen ke-
resztül hatnak, talajon keresztül nem, elő-
fordulhat, hogy az esőzések hatására a
„gyomok” több hullámban kelnek.
Ebben az esetben a kezelést meg kell is-
mételni. A kijuttatási idő megválasztásá-
nál fontos figyelembe venni, hogy
ahhoz, hogy a hatóanyag a növény-
ben eljusson a hatáskifejtés helyére, szál-
lítódnia kell. Ehhez pedig 10 °C fok feletti
hőmérsékletre van szükség. Figyeljünk,
és ha a hőmérséklet tartósan 10 °C alá
csökken, már ne juttassunk ki szelektív
egyszikűirtót.

A magról kelő fűfélék (pl. nagy széltip-
pan, parlagi ecsetpázsit) mellett a ga-

bona-árvakelés és az évelő egyszikűek
(pl. tarackbúza, fenyércirok) ellen alkal-
mazhatók repcében a szuperszelektív
készítmények. Ilyen a Gramin, amely
gyorsan felszívódó, levélen keresztül
ható, rugalmas dózisú termék. Adagja
magról kelő egyszikű gyomnövények
ellen 0,7–1,0 l/ha, magról kelő fenyérci-
rok ellen 0,8 l/ha, rizómáról kihajtó fe-
nyércirok ellen 1,0–1,2 l/ha, tarackbúza
ellen 2,0–2,5 l/ha, gabona-árvakelés
ellen – annak gyökérváltása előtt –
pedig 0,4–0,6 l/ha. Ha az árvakelés fej-
lett, a magasabb dózist célszerű alkal-
mazni. A készítményt lehetőleg ön -

magában juttassuk ki. Ne keverjünk a
permetléhez hatásfokozó adalékanya-
got, ammónium-szulfát hatóanyagú
 terméket, gyomirtó, gombaölő vagy ro-
varölő szert, illetve lombtrágyát.

2018-ban a Nufarm portfóliója egy
másik szuperszelektív egyszikűirtóval
bővült. A Fusilade Forte széles körben
engedélyezett, számos kultúrá ban fel-
használható készítmény. Hatóanyaga a
fluazifop-p-butil, amely az ACCáz-gátló
herbicidcsoportba tartozik. Hatás mech a -
 nizmusára jellemző, hogy a meriszté-
mákban felhalmozódva az ACCáz
enzim működésének gátlásával meg-
akadályozza a zsírsavak bioszintézisét,
ezáltal a membránlipidek károsodnak a
növény merisztéma szöveteiben, és nek-
rózis lép fel. A növekedés leáll, és bekö-
vetkezik a gyomnövény pusztulása. A

Szelektív egyszikűirtók a repce
gyomirtásában
A következő lépés az árvakelés és egyéb ősszel csírázó egyszikű 
gyomnövények kiiktatása.

tüneteket a hajtás és a gyökér osztódó-
szöveteinél figyelhetjük meg először. A
hajtáscsúcs és a gyökércsúcs pusztu-
lása, valamint a levelek száradása a ke-
zelést követő 12-14 nap múlva figyelhető
meg. A gyomnövény a hatóanyagot a
zöld növényi részeken keresztül veszi fel,
talajon keresztüli hatása nincs, így nem
kell attól tartanunk, hogy esetlegesen ká-
rosítja az utóveteményt. A hatóanyag
néhány hét alatt (maximum 1-2 hónap) le-
bomlik a talajban. A készítmény nagyon
gyorsan felszívódik, hatását a kijuttatást
követően 2-3 óra múlva hullott csapadék
nem befolyásolja.

A gyomirtás során a dózist minden
esetben a gyomnövényhez igazítva,
annak fenológiai állapotát figyelembe
véve kell meghatároznunk. A készít-
ményt a magról kelő gyomnövények 3–
5 leveles fenológiai állapotában, 0,8–1,2
l/ha, gabona-árvakelés ellen – annak
gyökérváltása előtt – 0,4–0,6 l/ha, az
évelő egyszikűek közül a rizómás fe-
nyércirok ellen 1,8–2,0 l/ha, tarackbúza
ellen pedig 2,5 l/ha-os dózisban, a
gyomnövények intenzív növekedési idő-
szakában, azok 20–30 centiméteres fej-
lettségi állapotában ajánlott kijuttatni. A
Fusilade Fortét a vegetáció során maxi-
mum egyszer lehet alkalmazni és legfel-
jebb a repce virágzásáig.

Gaál Orsolya – Farkas Árpád

Árpaárvakelés repcében Graminnal végzett kezelés előtt 
(Vasalja, 2018)

Graminos kezelés után egy hónappal (Vasalja, 2018)
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Az időjárás mellett a termőhelyi és ag-
rotechnikai viszonyok alapvetően befo-
lyásolják, hogy egyes kártevők milyen
mértékben jelennek meg a területen.
Ősszel a repcében különösen az olyan
táblákon kell felkészülnünk például na-
gyobb bolhainvázióra, amelyek erdő-
szélen vannak, vagy a szomszédos
táblán másodvetésként keresztes virágú
kultúra található. A dolgunkat csak meg-
nehezítette a tény, hogy a repcét már
nem lehet neonikotinoid hatóanyagú ké-
szítménnyel csávázni, továbbá 2020
áprilisától a klórpirifosz hatóanyagú ké-
szítmények felhasználását is betiltotta az
Európai Unió. 

A kis repcenövénynek több károsítója
van, amelyek már korán, akár szikleve-
les korban a kelőfélben lévő állományt
 tizedelhetik. Ilyenek például a földibol-
hafajok. Szintén komoly kárt okoz a fiatal
növényben talajszinten a mocskospa-
jor (vetési bagolypille lárvája). Egyre
többször hallunk és olvashatunk a kis ká-
posztalégy nyüvének kártételéről. Az
ősszel kicsit később jelentkező károsító
pedig a repcedarázs-álhernyó.

A repcebolha komoly károkat tud
okozni az asszimilációs felület csökken-
tésével, továbbá a sebzésekből adódó
vízveszteség által. A károsított táblák nö-
vényzete a fejlődésben visszamarad,
súlyos esetben tőpusztulás is előfordul-
hat. A kártevő folyamatos betelepülése
– és a rovarölő csávázószerek folyama-
tos védelmének hiánya – miatt többszöri
védekezésre lehet szükség. Célszerű fel-
szívódó, hosszabb hatással rendelkező
készítményt választani kombinációs
partnerként a szokásos piretroid ható-
anyag mellé.

A kis káposztalégy lárvái a repce
gyökérzetét, jellemzően a gyökérnyakat
és a főgyökeret károsítják. A repcenövé-
nyek a fejlődésben visszamaradnak, a
rágások nyomán rothadási folyamatok
indulhatnak be, de akár tőpusztulás is
lehet a károsítás eredménye. Mivel a nyü-
vek a talajban a gyökér belsejébe rág-

ják be magukat, tökéletes vegyszeres
védekezési lehetőség – a rovarölő sze-
res csávázáson kívül – nemigen van el-
lenük. A kártevő elleni védekezéshez
mindenesetre felszívódó, lehetőleg gá-
zosodó készítményt válasszunk, de a
várhatóan kártétellel fenyegetett táblák
esetében a rovarölő szeres talajfertőtle-
nítést se zárjuk ki!

A repcedarázs kora ősszel megje-
lenő álhernyói szintén a szikleveles vagy
néhány lombleveles repcenövényeken
táplálkoznak. Mivel a kártevő fényked-
velő, a kezdetben szürke, később fekete
lárvákat könnyű észrevenni a leveleken.
Jellegzetes kárképéről, a karéjozó rágás-
nyomról is felismerhető a jelenléte. Véde-
kezni a fiatal lárvák megjelenésekor, a
repce fejlődését még nem veszélyez-
tető, alacsony kártételi szintnél javasolt.

Az utóbbi években a repcedarázs
álhernyója okozott nagyobb meglepe-
tést. A megszo kotthoz képest lényege-
sen korábban és nagy számban jelent
meg a táblákon. Ennek egyik oka a szo-
katlan időjárás, a másik az egyre nö-
vekvő felületű keresztesvirágú-zöldítés,
amelyben már jó időben felszaporod-
hattak a kártevők.

A rovarok okozta kár nemcsak tő-
számcsökkenésben nyilvánul meg, ha -

A kelés pillanatától veszélyez-
tetik a repcét a kártevők
Nemcsak tavasszal, ősszel is többször kell védekezni repcében 
a rovarkártevők ellen.

nem azokon a növényeken, amelyek túl-
élték a károsítást, a későbbiekben a
gombabetegségek a rovarok által meg-
nyitott kapun könnyebben bejuthatnak a
növénybe. Ezért is fontos, hogy nagy
gondot fordítsunk az ellenük való véde-
kezésre, az ősz folyamán akár több
ízben is. Ha az időjárás csapadékos, a
fómás megbetegedésre nagyobb felü-
leten számíthatunk. A fómára különösen
igaz, hogy együtt jár a rovarkártétellel,
így „bogaras” őszön a gombák elleni
védelemre is célszerű fokozottabb
hangsúlyt fektetni.

A repcének nemcsak sok kártevője,
hanem nagyon sok kórokozója is van.
Ezek ellen a vetésváltás betartása lenne
az elsődleges védekezés, ami azonban
jobbára repce-búza, repce-búza vál-
tásra korlátozódott főleg a zalai, somo-
gyi és vasi térségben, ahol az erős
vadkár miatt a kukorica egyre inkább ki-
szorul. A vetésváltás betartását nehezíti,
hogy a gazdaságokban sok a napra-
forgó és a szója, ezek pedig több rep-
cekórokozónak is tápnövényei. Így
aztán főleg hajlamosító időjárás esetén
bizonyos évjáratokban a gombabeteg-
ségekkel szemben ádáz küzdelmet kell
vívni.

Gaál Orsolya

Vetési bagolypille lárvája
(mocskospajor)

Repcebolha Repcebolha kártétele a repce
levelén

Kis káposztalégy lárvái Repcedarázs álhernyója 
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A tőlünk nyugatabbra eső országok-
ban az óceáni éghajlatnak köszönhe-
tően enyhébbek a telek, és a repcenö-
vény ezt az időjárást jobban átvészeli.
Nálunk – főleg az utóbbi évtizedben –
nagyon szélsőségessé vált az időjárás,
így megélhettünk olyan telet is, amikor
alig ment 0 °C alá a hőmérséklet. Ez ked-
vezett a repcének, de természetesen a
kórokozóknak és a kártevőknek is. Két
évvel ezelőtt pedig két hónapon át alig
emelkedett a hőmérséklet –10 °C fölé. Ez
az alacsony hőmérséklet viszont a fejlet-
len gyökérzetű repcét már nagyon meg-
viselheti. Mire célszerű odafigyelni az
októberi, novemberi időszakban?

Az egyenletes kelés 
támogatása

Az elmúlt három év szinte minden pillanat-
ban nagy fejtörést okozott a növényter-
mesztőknek, növényvédős szakembe-
reknek. Pont így volt ez ősszel is. Az elve-
tett repcék csak nagyon kevés helyen
keltek ki egyenletesen. Sok tábla folto-
san, vontatottan kelt, emiatt táblán belül
a 4-8 leveles repce mellett tömegesen ott
volt a szikleveles vagy egy-két lombleve-
les repcenövény is. A tábla egy kis részét
már retardálni lehetett volna, de a na-
gyobbik része még csak szenvedett a
szárazságban. Emiatt sokan először bio -
stimulátort juttattak ki. Ez csökkentette a
szárazság okozta stresszt, levélen ke-

resztül beépülve segítette a repce gyö-
kerének erősödését, ami feltétele annak,
hogy a növények újból fejlődésnek in-
duljanak. A biostimulátorok segítségé-
vel még a viszonylag kevesebb csapa-
dék mellett is egyenletesebbé váltak az
állományok.

A gombaölő szeres 
kezelés és regulátorozás
fontossága és időzítése

Ezt követően néhány hét elteltével követ-
kezhetett a gombaölő szeres kezelés és
a regulátorozás. Hosszú, meleg őszön a
repcenövény a hőmérséklet hatására
szárba indulhat. A szárba indult repce
nagyon fagyérzékennyé válik, ezért fon-
tos, hogy a hosszanti megnyúlását meg-
előzzük.

Vírusvektor levéltetvek

Ritka, amikor ebben a fenológiai sza-
kaszban a rovarölő szerekhez kell
nyúlni, ám az elmúlt két ősszel a hosszan
elnyúló, szinte tavaszias időjárás miatt
nagy tömegben jelentek meg a szántó-
földön a levéltetvek. A levéltetvek sok ví-
rusbetegség vektorai, és mivel a vírusok
ellen védekezni nem tudunk, ezeket a
szívó kártevőket kell elpusztítanunk. A
tarlórépa sárgaságvírusa (TuYV, Turnip
Yellows Virus) az őszi káposztarepce
legfontosabb vírusbetegsége. Magyar-

ország különböző területein végzett fel-
mérések alapján a tarlórépa-sárgaság-
vírus okozta fertőzés mértéke 2000-ben
6-74 százalék, 2001-ben pedig 1-47 szá-
zalék között volt a vírustüneteket mutató
növényekben. A vírus által okozott ter-
mésveszteség mértéke az időjárási té-
nyezők alakulásától függően a 20-40
százalékot is elérheti. Az irodalmi adatok
szerint egy százalék vírusfertőzés-növe-
kedés 6-12 kg/ha termésveszteséget
okoz. A termésmennyiségen kívül az
olajtartalmat és annak minőségét is káro-
san befolyásolja. A betegség terjesztésé-
ben a levéltetvek szerepe döntő
jelentőségű, mintegy 17 levéltetűfaj képes
a vírus átvitelére. Közülük a zöld ősziba-
rack-levéltetű a legjelentősebb a nagy
vírusátviteli hatékonysága miatt. A kez-
deti tünetek enyhe levélcsúcs-vörösödés
formájában már ősszel megjelennek a
 fiatal repcén. A vírustünetre jellemző an-
tociános elszíneződés gyakran összeté-
veszthető a tápanyaghiánnyal. Később
a fertőzött növény  levelei sárgulnak és
leszáradnak, a repcenövény szára idő
előtt felkopaszodik. A fertőzött növény a
növekedésben is visszamarad. Ha az
időjárás kedvez a levéltetvek felszapo-
rodásának, már az ősz folyamán erős

Komplex védelem az egész-
séges, télálló állományért
Az időjárás, a gyomok, a kártevők és a kórokozók már ősszel több
menetben adnak feladatot a repcetáblákon.

Szárazságstresszben a repce, biostimulátor 
kijuttatása előtt (Zalaerdőd, 2018)

Biostimulátor kijuttatása után két héttel 
(Zalaerdőd, 2018)

Megnyúlás előtti stádiumban a repce 
(2018. ősz)
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mérvű fertőzés alakulhat ki, és a repce-
táblán foltos kipusztulás is bekövetkez-
het. A 2018. évi nagymértékű levéltetű-
kártétel miatt ebben az időszakban is
védekezni kellett.

Gombafertőzések 
a repcében

A kellemes, hosszú őszi időjárás, a leve-
lek vízborítottsága – amikor még délben
is harmatos a levél – különösen hajlamo-
sító tényezője a gombabetegségek
megjelenésének. 2018-ban a kórokozók
tekintetében is találkozhattunk furcsaság-
gal. A repcenövények levelén megjelent
a lisztharmat. Mértéke ugyan a védeke-
zést nem indokolta, de a tebukonazol
hatóanyag, amelyet a retardálás céljá-
ból és a fóma ellen juttatunk ki, a liszthar-
mat ellen is kiváló. 

Az utóbbi évek egyik legfontosabb
repcekórokozója a már ősszel megje-
lenő fóma. Néhány évtizeddel ezelőtt
gyakorlatilag csak a szakirodalomban
olvashattunk róla, az utóbbi években vi-
szont a szklerotínia mellett a repce
egyik legjelentősebb betegségévé vált.
A repcenövény szinte minden részét fer-
tőzi. Már ősszel fontos ellene védekezni,
hiszen a termőtestek megjelennek a le-
veleken, akár a sziklevélen is. A fertőzés
a talajmaradványokról indul, és enyhe,
csapadékos teleken, 8 °C felett a gomba
sporulál. A szárrák kialakulásában fon-
tos szerepük van az ormányosoknak.
Az általuk ejtett sebzéseken a gomba
könnyen megfertőzi a szárat, és ilyenkor
már nagyon nehéz ellene védekezni. A
gomba feléli a szárban a bélszövetet, és
a táblában megjelennek a távolról a szkle-
rotíniához hasonló tüneteket mutató, kény-

szerérett tövek. A 2018-as betakarítást köve-
tően a tarlóvizsgálatok arról tanúskod-
nak, hogy a kényszerérést csaknem olyan
mértékben okozta fóma, mint szklerotínia.

Ilyen körülmények között az őszi gom-
baölő szeres védekezés kihagyhatatlan
eleme a növényvédelmi technológiának.
Erre a leginkább elterjedt hatóanyag a
tebukonazol, amely nemcsak kiváló
gombaölő, hanem egyben regulátor ha-
tással is bír: a lombozat fejlődését vissza-
fogva inkább a gyökérzet erősítésére
„koncentrál” a növény. Ez az alapja a tél -
állóságnak és a tavaszi erőteljes indulás-
nak, akár szárazabb időjárás esetén is.
A fóma ellen szintén kiváló hatóanyag a
lokálszisztémikus (mély hatású, nem szál-
lítódó) prokloráz. A tebukonazol és a
prokloráz együttesen szinergista hatást
fejt ki a fiatal repce betegségei ellen.

Gaál Orsolya

Lisztharmat tünete fiatal repcén Fóma tünete repce sziklevelén,
ősszel

Fóma tünete lomblevélen,
tavasszal

Levéltetű-fertőzés repcén 

Nem mindegy, hogy tápanyaghiány vagy vírus okozza a tüneteket. Figyeljen, mert könnyű összekeverni!

Szárazság miatti tápanyaghiány tünetei TuYV-fertőzés tünetei
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A termesztés sikerét meghatározó
abiotikus tényezőkön (klimatikus, termő-
helyi viszonyok, agrotechnika, hibrid) túl
a biotikus faktorok közül meghatározó
szerepet képviselnek a repcét fertőző
kórokozók. A repce számos betegsége
közül védekezéstani szempontból ki -
emelt jelentőségű a fehérpenészes rot-
hadás (Sclerotinia sclerotiorum) és főként
az utóbbi másfél évtized-
ben jelentősen megerő-
södött repce plenodómu-
szos betegsége (ismert
megnevezése fómás le-
vélfoltosság és szárrák)
(Plenodomus lingam, P.
biglobosus). Az említett kórokozókat te-
kintve egyértelműen kijelenthető, hogy a
Plenodomus fajok által okozott beteg-
ség az őszi káposztarepce stratégiai
betegségévé vált. Ennek okai a követke-
zőkben foglalhatóak össze: 

• szűkített vetésforgó, kalászos-repce
bikultúrás termesztés elterjedése;

• zöldítési programban termesztett
fajok gazdanövénykör-szerepe;

• forgatás nélküli talajművelési rend-
szerek elterjedése (visszamaradt fertő-
zött növényi maradványok nem megfe-
lelő megsemmisítése); 

• klimatikus tényezők változása, új
kór okozó faj/fajok megjelenése; 

• a kórokozók nagymértékű alkal-
mazkodóképessége (új biotípusok/rasz-
szok kialakulása – hibridek rezisztenciá-
jának áttörése). 

A betegség korábban a repce fómás
vagy leptoszfériás levélfoltossága és
szárrákja néven került megnevezésre
(VARGA 2014), de a legújabb taxonómiai
kutatások eredményeként a legitim meg-
nevezés a repce plenodómuszos be-
tegsége. Új hazai kutatások szerint a
korábban ismert kórokozó mellett a tüne-
tek kialakulásában egy új gombafaj is

szerepet játszik (BAGI és munkatársai,
2020), így a repce plenodómuszos be-
tegségét a következő kórokozó gom-
bák idézik elő: 

1. Plenodomus lingam (syn. Phoma
lingam) – syn. teleomorf: Leptosphaeria
maculans

2. Plenodomus biglobosus (syn. tele-
omorf: Leptosphaeria biglobosa)

A betegséget előidéző
kórokozók szaporodási
ciklusa bonyolult, ugyanis
ivaros úton (teleomorf) a
Leptosphaeria gombafa-
jok zárt termőtesteket,
úgynevezett pszeudotéci-

umokat képeznek, amelyekben tömege-
sen képződnek a fertőzést elindító
aszkospórák. Hazai viszonyok között
2006-ban MAGYAR és munkatársai tudó-
sítottak elsőként őszi káposztarepce ese-
tében a betegség ivaros alakjának a
megjelenéséről. Az aszkospórás fertő-
zésnek a világ számos részén, így Euró-
pában is fontos szerepe van a fertőzés
kialakulásában, de hazánkban ennek a
fertőzési típusnak a leírását követően
sem pontosan tisztázott a szerepe (mi-
lyen mértékű a repceállományokban a
pszeudotécium-képzés, mikor és milyen
mértékű az aszkospóra szóródás?).

A betegég kórokozóinak ivartalan
(anamorf) alakjai – amiről az elnevezé-
sét is kapta – a Plenodomus (syn.:
Phoma) génuszba tartoznak, ezek a ko-
nídiumaikat szintén zárt termőtestben,
úgynevezett piknídiumokban képezik. A
betegség tüneti megjelenésekor főként
az ivartalan, piknídiumos fertőzéssel ta-
lálkozunk. 

A kórokozó a Brassica és Lepidium
növénynemzetség számos faját fertőzi,
így a betegség előfordul többek között
kelkáposztán, karórépán és kelbimbón. 

A betegség tünetei már ősszel a szik-

leveles, majd a fiatal repcenövények le-
velein jelentkeznek. A leveleken kivilágo-
sodó, kerekded foltok jelennek meg,
amelyekben szétszórtan szabad szem-
mel is jól megfigyelhető a piknídiumok tö-
mege (1. kép). 

Tavasszal a fertőzött levélen vagy nö-
vényi maradványokon a kórokozó tö-
megesen képezi ivaros termőtesteit
(pszeudotéciumokat), amelyekből a ki-
szabaduló aszkospórák elindítják a ta-
vaszi fertőzéseket. A kórokozók életcik-
lusában nagyon fontos tény, hogy a 
P. lingam fertőzésekor a pszeudotéciu-
mok érése korábban következik be (ősz-
től télig), míg az új fajként detektált P.
biglobosus esetében a tömeges aszkos-
póra-szóródásra késő ősztől tavaszig
lehet számítani (BAGI és munkatársai,
2020). A fertőzés elindulását követően a
vegetációs ciklusban az ivartalan alak
megjelenése és fertőzési módja a jel-
lemző. Hazánkban a piknídiumos fertő-
zési formával szinte folyamatosan talál-
kozunk, így a kórokozók repceállomá-
nyokban történő fertőzési gyakoriságát
és mértékét főként az adott évjárat klima-
tikus körülményei határozzák meg. A kór-
folyamat előrehaladásával a szár fertő-
zése is bekövetkezik, aminek során a
szövetbe bemaródó, barna, feketés
színű rákos sebek alakulnak ki (2. kép). A
száron kialakuló fertőzések szorosan
összefüggenek a repceszárormányos
okozta sebzésekkel, ugyanis ezek a nyílt
sérülések kedveznek a kórokozó beha-
tolásának és a betegség kialakulásá-
nak. A fertőzés következtében a bélállo-
mány sötétszürke-feketés pusztulását ta-
pasztalhatjuk (3. kép). Az ilyen fertőzött
növényeknek megszűnik a víz- és táp-
anyagszállítása, a növények idő előtt ki-
világosodnak, kényszerérettek lesznek,
és súlyos fertőzés esetén az állomány
rogyadozva megdől. A fertőzés a becő-

Plenodómuszos betegség: 
a repcetermesztés jövőbeni 
kihívása
Az őszi káposztarepce (Brassica napus L.) a jelenlegi gazdasági és ter-
mesztési körülményeket figyelembe véve kizárólag intenzív tech-
nológiával termeszthető eredményesen. 

A fóma a repce 

stratégiai 

betegségévé vált
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szintre is felhúzódhat és a becőkben
lévő magok fertőzése is megtörténik (a
kórokozók vetőmaggal is terjednek). A
betegség direkt következménye a jelen-
tős termésdepresszió, de ezenkívül az
állomány betakarítása is nehézzé válik,
és a fokozódó kipergés
további veszteséget okoz.

A betegség dominan-
ciaszintjét a betakarítást
követően a tarlón maradt
szárcsonkokon tudjuk
nyomon követni. A pleno-
dómuszos betegség ati -
pikus tünete, hogy a szár
alsó harmada világosszürke elszínező-
dést mutat (4. kép), amelynek felhasításá-
val a bélállomány szürkés-feketés
pusztulását lehet megfigyelni. A kóroko-
zók gyorsan kolonizálják a repce növé-
nyi részeit, és tömegesen képezik a
kedvezőtlen időszak túlélésére alkalmas
piknídiumokat. Ezek a szaporítóképletek
akár 10 évig is megőrzik életképességü-
ket. A kórokozó fertőzésének optimális
hőmérsékleti tartománya 8-20 °C, tehát
kijelenthetjük, hogy folyamatos fertőzési
potenciállal rendelkezik (az elmúlt évek
enyhe téli időszakai nagyon kedveztek
a betegség terjedésének). 

A védekezés lehetőségei
A repce plenodómuszos betegségének
visszaszorításában és az ellene történő
sikeres védekezésben az integrált nö-

vényvédelem valamennyi elemének be-
tartására szükség van:

1. Agrotechnikai védelem – fontos
a minimum négyéves vetésforgó betar-
tása! Törekedjünk arra, hogy a betakarí-
tást követően a fertőzött növénymaradvá-

nyokat mélyen alás  z á n   t -
suk, és ezzel biztosítsuk a
tökéletes lebomlásukat. 

2. Genetikai véde-
lem – több nemesítőház-
nak kiváló eredményei
vannak a betegség elleni
rezisztencianemesítésben
(Rlm, QR gének által sza-

bályozott rezisztencia).
3. Kémiai védekezés – a fungicides

vetőmagcsávázással megakadályoz-
hatjuk a vetőmaggal történő tovább-
terjedést. Az őszi fungicides állományvé-
delem az első fontos beavatkozás a
 betegség terjedésének megakadályo-
zásában. Az ebben az időszakban el-
végzett gombaölő szeres védekezés
kulcsfontosságú, mert az itt alkalmaz-
ható triazol típusú készítményeknek a
gombaölő hatáson túl meghatározó a
növekedésszabályozó funkciója is. A ke-
zelés következtében a repceállomány
nem lesz buja, így a plenodómuszos fer-
tőzés erőteljesebb fellépését is mérsé-
kelni tudjuk. Tavasszal a betegség
terjedésének megelőzésében fontos a
hatékony rovarvédelem. A repcét káro-
sító ormányosbogarak (Ceutorhynchus

spp.) elleni védekezés sikere alapvetően
fogja meghatározni a plenodómuszos
betegség későbbi felfutását. A kétszeri ál-
lománykezelés (szárba indulás és fővi-
rágzás időszaka) elvégzése évjárattól
függetlenül alapvető technológiai elem,
nemcsak a plenodómuszos fertőzés,
hanem az ez időben veszélyt jelentő
többi kórokozó gomba (szklerotíniás, al-
ternáriás fertőzés) elleni hatékony véde-
lem érdekében is. Újszerű technológiai
irány a virágzás végén (BBCH 67-69) al-
kalmazott gombaölő szeres kezelés,
amellyel szintén jelentősen csökkenthető
a Plenodomus fajok kártétele.

Dr. Varga Zsolt

Plant-Treat Kft.
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1. kép: Plenodómuszos levélfoltosság tünete ősszel repcelevélen
(fotó: Dr. Varga Zsolt)

2. kép: Plenodómuszos betegség tünete repceszáron 
(fotó: Dr. Varga Zsolt)

3. kép: Plenodómuszos betegség következtében elpusztult 
repcebélszövet (fotó: Dr. Varga Zsolt)

4. kép: Repcetarlón visszamaradt plenodómuszos szárcsonkok
(fotó: Dr. Varga Zsolt)

A szaporítóképletek

akár 10 évig is 

megőrzik 

életképességüket
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Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a
bolha, majd az álhernyó után a levél-
tetvek is megjelennek  a repcetáblákon.
Az ősszel használható hatóanyagok
száma jelentősen csökkent, így vélhe-
tően többször kell majd a piretroidokhoz
nyúlni ilyenkor is. A Nufarm több erre
 alkalmas piretroid hatóanyagú készít-
ménnyel rendelkezik. A Kaiso EG és 
a Sumi Alfa 5 EC egyaránt alkalmas a
rágó és szívó kártevők kiiktatására. A
két piretroid készítményt akár rotáció-
ban is alkalmazhatjuk.  

Csomagajánlat: 
Orius 20 EW 20 l + Kaiso EG 4 kg

A nagy  tömegben megjelenő levél-
tetvek ren geteg mézharmatot termel-
nek, így a  permetezést célszerű maga-
sabb l é   mennyiséggel végezni,  illetve
a repce  viaszosságára tekintettel is
 tapadásfokozó anyagot, például
Spraygardot tenni a permetléhez, 
0,2 l/ha dózisban.

Amennyiben hosszan tartó, enyhe és
csapadékos ősz következik, a repce
már az ősz folyamán szárba indulhat,
ami a kifagyás esélyét ugrásszerűen
megnöveli. A repce biztonságos áttele-
léséhez szükséges a 8–10 leveles tőle-
vélrózsás állapot, a 25–30 centiméteres
gyökérhosszúság és az 1 centiméteres
gyökérnyakvastagság. Az állomány
szár ba indulásának szabályozása
ezért – a többi technológiai elem mellett
– szintén kulcskérdés. A repce 4–6 leve-
les fejlettségénél kipermetezett növeke-
désszabályozó készítmények hatására
nemcsak a télállóság javul, hanem ta-
vasszal több oldalhajtás is képződik. Az
oldalhajtások számának növekedésé-
vel növekszik a becőszám, így a termés
mennyisége emelkedik.

A Mystic 250 EW és az Orius 20 EW
az egyik leghatékonyabb felszívódó
hatóanyagot, a tebukonazolt tartalma -
zó gombaölő szer és egyben növeke-
désszabályozó készítmény. A

tebukonazol a triazolok
hatóanyagcsopo r  t  já ban
egyedülálló mó don egy-
szerre két ponton is gátolja a
gombaszervezet ergoszte-
rol-bioszintézisét, ami nagy
hatásbiztonságot ere d -
ményez. Számos kultúrá -
ban, a kórokozók széles
köre ellen engedélyezett ha-
tóanyag. Hatására a gom -
ba növekedése rövid időn
belül leáll, majd elpusztul. A
növényekben viszonylag
lassan szállítódik a fiatal nö-
vényi részek felé. Betegség-
megelőző hatása hosszú,
ugyanakkor gyógyító és me g -
szüntető hatása is kitűnő.
Emellett a kultúrnövényre is
biztonságos.

A Mystic 250 EW-t és az
Orius 20 EW-t jó felszívódás
jellemzi. Megbízható, ugy a n -
akkor költségtakarékos meg-
oldás a repce növekedés -
szabályozására és gom-
babetegségei ellen törté -
nő együttes védekezésre. A
Mystic 250 EW egy tenyészidőszakban
egyszer, az Orius 20 EW pedig kétszer
juttatható ki. Az őszi Mystic 250 EW- és
Orius 20 EW-kezelés alkalmas a káposz-
tarepce kifagyásának csökkentésére, a
szárba indulás késleltetésére, a gyökér-
nyakvastagság, illetve a gyökér-lomb
arány növelésére. Hatására az oldalhaj-
tások száma akár 25-30 százalékkal
 növekedhet. Az ebből adódó termés-
többlet elérheti a 10-20 százalékot is. A
tavaszi kezelés tovább erősíti a repce
gyökérzetét, csökkenti a növénymagas-
ságot és a megdőlést, növeli a szár -
szilárdságot, valamint serkenti az
oldal hajtások képződését. A regulátor
hatás mellett mindkét esetben számítha-
tunk a Mystic 250 EW és az Orius 20 EW
megbízható gombaölő hatására. Ezzel
a levélen, a száron és a becőn károsító

gombabetegségek által okozott gaz-
dasági kárt háríthatjuk el eredményesen.

Mindkét termék ősszel a repce 4–8 le-
veles állapotában, tavasszal a szárba
indulástól a becőképződésig alkalmaz-
ható. A Mystic 250 EW javasolt dózisa
0,75–1,0 l/ha, fagykárcsökkentés céljára
0,5 l/ha. Az Orius 20 EW javasolt dózisa
gombabetegségek ellen és fagykár-
csökkentésre 0,6–1,25 l/ha. Ha a táblán
található növények többsége négyleve-
les állapotban van, és a kezelendő fajta
vagy hibrid növekedési erélye gyenge,
illetve közepes, a termékek alacsonyab-
bik dózisát használjuk. Fejlettebb állo-
mány és erőteljes növekedésű fajta vagy
hibrid esetén a magasabbik dózissal
 kezeljünk. 

Gaál Orsolya

Miért, mivel, hogyan a 
6–8 leveles repcében?
Növekszik a piretroidok szerepe a repcekártevők
elleni küzdelemben.

A levéltetű-kolóniákat elsősorban a levél fonákán kell 
keresni
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A növényvédő szerek hatóanyag -
maradék-mértékének csökkentése és
 szigorúbb vizsgálata sarkalatos pontja
a biztonságos élelmiszer előállításának.
Különösen igaz ez a frissen fogyasz-
tásra kerülő zöldségek és gyümölcsök
esetén. Mindezeket a tényeket figye-
lembe véve talán a legnagyobb gon-
dolkodásmódbeli váltást a biológiai
készítmények használata igényli – és
nem csak a biotermesztésben. Ezeknek
a készítményeknek a szokásos növény-
védelmi gyakorlatba illesztése mind a
 rezisztenciatörésben, mind pedig az
élelmiszer-biztonság érdekében egyre
fontosabb szerepet kap majd a jövőben.

A Nufarm palettáján a kémiai szerek
közül biotermesztésben is használható
a 80% elemi ként tartalmazó folyékony
kénkészítmény, a Flosul SC. A kén ható-
anyag – a szintén széles körben elterjedt
réz mellett – a szőlő-, gyümölcs- és zöld-
ségkultúrák növényvédelmi technológiá-
inak alapeleme. Kontakt hatóanyagként
kiválóan kombinálható felszívódó sze-
rekkel. A Flosul SC – formulációjának kö-

szönhetően – jó fedést biztosít, és eső -
állósága révén a biotermesztésben ön-
állóan is megállja a helyét. A kén nagy
előnye, hogy hosszú évtizedeken át tör-
ténő használata ellenére sem alakult ki
ellene rezisztencia, így az egyéb kémiai

anyagokkal kombinációban vagy rotá-
cióban történő kijuttatása egyben a re-
zisztenciatörés eszközeként is szolgál.

Az elemi kén szinte minden permete-
zési fordulóban a tankkeverékek egyik
alkotórésze, védi a növényt a liszthar-

Ha lisztharmat, akkor kén. 
Ha kén, akkor Flosul
Nemcsak a hatékonyság, hanem a könnyű kezelhetőség és a fel-
használóbarát formuláció is lényeges. Ezeket a szempontokat mind
teljesíti a biotermesztésben is felhasználható folyékony kénkészít-
mény, a Flosul.

A

B

C

referencia

referencia

referencia

0,1
0,2
0,2

0,3

RÉSZECSKEMÉRET
KIS TARTOMÁNY

RÉSZECSKEMÉRET
KÖZEPES TARTOMÁNY

RÉSZECSKEMÉRET
NAGY TARTOMÁNY

3,6

1,4

0,9
0,8

10,7

3,7

3,3

2,4
Szemcseméret (mikron) Szuszpenzibilitás % (m/m)

98,4% 95,1%

87,8% 72,1%

Kiváló minőségű kén Kiváló formuláció

egyéb készítmény

B Creferencia

Areferencia

referencia
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matgomba fertőzésétől és felszaporo-
dásától. Kontakt készítmény lévén a kén
a hatását a növény felületén, a levélen,
illetve a bogyók felületén fejti ki. Ezért a
permetlé borítása, a felhasznált termék
fedőképessége és esőállósága alapve-
tően befolyásolja a hatékonyságát.

A Flosul SC formulációjú folyékony
kén. A formulációnak köszönhetően
 nagyon apró, mikronméretben tartal-
mazza a kénszemcséket, homogén
 eloszlásban. Vízben könnyen elkevere-
dik, homogén szuszpenziót képez. Jó
szuszpenzibilitásának köszönhetően
na gyon lassan ülepszik. De ennél a ter-
méknél is fontos, hogy a kijuttatás folya-
matos keverés mellett történjen. A be -
kevert permetlevet rögtön ki kell juttatni,
ne hagyjuk a tartályban órákon át vagy
másnapig állni. Az apró szemcseméret-
nek és a homogén eloszlásnak köszön-
hetően a Flosul jól fed, és jó az esőálló-
sága is. 25 oC felett a kijuttatás az esetle-
ges perzselés lehetősége miatt nem
javasolt.

A Flosul lisztharmat ellen bor- és
 csemegeszőlőben a vegetáció alatt
megelőző jelleggel használható az 5.
levél kiterülésétől az érés kezdetéig
(BBCH 15–81), 4,0 l/ha dózisban. A per-
metezést a fertőzési nyomástól függően
7–12 napos időközönként célszerű meg-
ismételni, legfeljebb nyolc alkalommal.
Minden esetben törekedni kell az egyen-
letes és teljes permetléfedésre, még a
lombozat belsejében is. 

Almatermésűekben (alma, körte,
birs, naspolya) az első virágok nyílásától
a fajtára jellemző gyümölcsszíneződés
kialakulásáig (BBCH 60–85) használ-
ható, dózisa 5,0–7,5 l/ha. Gyümölcskö-
tődéstől a kisebb, 5,0 l/ha-os dózis
kijuttatása indokolt. A készítményt a fertő-
zési nyomástól függően 7–12 naponként
célszerű kijuttatni, egy vegetáció alatt
legfeljebb kilenc alkalommal.

A Flosul ezenkívül számtalan gyü-
mölcs- és zöldségkultúrában (ősziba-
rack, kajszibarack, nektarin, paradi-
csom, tojásgyümölcs, paprika, cukkini,
uborka, sütőtök, spárgatök, patisszon,
sárgadinnye, görögdinnye, zöldborsó,
fejes saláta és egyéb salátafélék, sza-
móca, rózsa) engedélyezett. Szántóföldi
kultúrák közül kalászosokban (őszi és
 tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa), cu-
korrépában és takarmányrépában van
engedélye.

Gaál Orsolya – Pálinkás Miklós

A Flosul SC ülepedését laboratóriumi körülmények között is vizsgáltuk. A
szuszpenziót több, a kertészeti kultúrákban alkalmazott koncentrációban ké-
szítettük el, és azt figyeltük, hogy az idő múlásával hogyan ülepedik a re-
ferenciatermékhez képest.

5. koncentrátum: 500 l vízben 4,0 l Flosul
6. koncentrátum: 500 l vízben 4,0 kg referenciakészítmény 

10 perc elteltével 30 perc elteltével

240 perc elteltével 240 perc elteltével, leöntés után

10 perc elteltével 30 perc elteltével

240 perc elteltével 240 perc elteltével, leöntés után

10 perc elteltével 30 perc elteltével

240 perc elteltével 240 perc elteltével, leöntés után

7. koncentrátum: 1000 l vízben 5,0 l Flosul
8. koncentrátum: 1000 l vízben 5,0 kg referenciakészítmény 

9. koncentrátum: 1000 l vízben 7,5 l Flosul
10. koncentrátum: 1000 l vízben 7,5 kg referenciakészítmény 



Régi öregjeinknek teljesen természe-
tes volt, hogy szüret után és kora tavasz-
szal, a fakadás előtt „lefertőtlenítették” a
szőlő- vagy gyümölcsültetvényt. Na-
gyon fontos technológiai elem ez az ül-
tetvények növényvédelmében, hiszen
ezzel a két permetezéssel nagymérték-
ben csökkenthetjük a számát azoknak
az áttelelő gombaképleteknek, amelyek
a következő tavasszal elindíthatják a fer-
tőzéseket. Ahogy sok tíz évvel ezelőtt,
úgy napjainkban is erre a célra az egyik
legalkalmasabb hatóanyag a réz, ame-
lyet a lisztharmat kivételével a gomba-
betegségek (varasodás, peronoszpóra,
tavasszal a tafrina stb.) és a baktériumos
betegségek ellen nagyon jó eredmény-
nyel használhatunk. 

Ha a növényvédelem történetében
tekintünk vissza, a legrégebben ismert és
alkalmazott hatóanyagcsoportot a réz-
tartalmú szerek alkotják. Az első ilyen ké-
szítményt bordói lé (réz-szulfát és mész
keveréke) formájában Millardet (1882) ve-
zette be a szőlőperonoszpóra elleni
 védelemben. A ma használatos készít-
ményekben a rézionok szulfát, hidroxid
vagy réz-oxiklorid formájában vannak
jelen.

A réz(II) ionok (Cu2+) vízben oldódnak,
amelyben már kis koncentrációban is
 általános sejtméregként baktérium- és
gombaölő hatásúak. A növényvédelem-
ben az egyetlen olyan hatóanyag,
amely a lisztharmatgombákon kívül a
legtöbb kórokozó gombát és baktériu-
mot is kiválóan pusztítja. A gombaspó-
rák felhalmozzák a környezetükben
található rézionokat. Kísérletekben iga-
zolták, hogy a permetezésre használt
0,015 mmol/l Cu2+ koncentráció a gom -
ba spórákban 1,5 mmol/l-re nőtt. Az ion
hatása összetett, elsősorban a le bontó
folyamatokat gátolja, legjelentősebb
mértékben a piroszőlősav-dehidroge-
náz enzimrendszert blokkolja. Mivel a le-

bontó folyamatok a mikrobáktól kezdve
a legmagasabb szervezettségű élő -
lényekig azonos vagy közel azonos
módon mennek végbe, az élőlények
majdnem minden csoportjára hatnak. A
betegségek elleni küzdelem során fel-
használt hatóanyagok közül az egyet-
len, amely ellen 137 éve nem alakult ki

Lemosó permetezés a téli 
nyugalom előtt
Sajnos nem tudhatjuk, milyen időjárást tartogat számunkra a tél. Az
enyhe teleken a betegségeket okozó gombák áttelelő képletei nem
pusztulnak el. Ezért az őszi, téli és kora tavaszi lemosó permetezés-
nek kulcsszerepe van a növényvédelmi technológiában.

rezisztencia. Így nemcsak a hatékony
növényvédelem, hanem a rezisztencia-
törés alapeleme – „kora ellenére is” – a
21. századi, korszerű növényvédelmi
technológiákban. 

A réz felhalmozódik a talajokban, és
minden élő szervezet érzékeny vele
szemben. Ezért az éves szinten kijuttat-
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ható réz mennyiségét az európai uniós
előírások korlátozzák. Ez azt jelenti,
hogy az ökogazdálkodásban maxi-
mum két kilogramm fémrezet lehet kijut-
tatni hektáronként. Minden más kultú -
rában ez nem haladhatja meg a 6 kg-ot.
Ez jelenleg igaz, mert a szigorítás ebben
a témakörben is folytatódik. Az EU-bizott-
ság 2019 januárjában meghozott dön-
tése alapján a réz hatóanyag maximá-
lisan kijuttatható mennyiségét 7 év alatt
28 kg-ban határozta meg. A legújabb
fejlesztések arra irányulnak, hogyan le-
hetne egységnyi területen a legkeve-
sebb fémréz kijuttatásával a legna-
gyobb hatékonyságot elérni a fitotoxici-
tás veszélye nélkül.

Mely tényezők határozzák meg,
hogy egy rézkészítmény megfelel-e
ezeknek az elvárásoknak?

• A réz hatóanyag (szulfát, oxiklo-
rid, hidroxid, réz (I) oxid). Ahogy az már
korábban írtuk, csak a réz(II) ion (Cu2+)
 hatékony. Így a réz-szulfát és a réz-hid-
roxid hatóanyag minden rézionja hasz-
nosul, oldatban szabad réz(II) ionná
válnak. A réz-oxiklorid hatóanyag a réz-
hidroxid mellett réz-kloridot is tartalmaz.
A rézionok kloridionnal összekapcso-
lódva olyan erős kötést képeznek, hogy
oldatban sem lesz belőle szabad réz -
ion. Így a kijuttatott réz egy része inaktív
formában kerül a környezetbe. A tribázi-
kus réz-szulfát hatóanyagú Cup roxat FW
pedig az egyetlen semleges pH-jú ké-
szítmény, így a legkíméletesebb a nö-
vénnyel (nem perzseli a levelét, és még
érzékenyebb kultúrákban is kellő körülte-
kintéssel nagyobb biztonsággal hasz-
nálható).

• A réz szemcsemérete és annak
eloszlása. Az apróbb szemcsemérettel
sokkal jobb fedést tudunk elérni. A kis ré-
szek hézagok nélkül tudják befedni a fe-
lületet. Gondoljunk csak arra, hogy egy
felületet focilabdákkal vagy pingpong-
labdákkal szeretnék befedni! A nano
mérettartományba tartozó szemcsemé-
ret még alacsonyabb réztartalom mellett
is sokkal hatékonyabban takarja be a fe-
lületet, védelmet biztosítva a növénynek
a betegségek ellen.

• A réztermék formulációja. A for-
muláció több mindent meghatároz. A fel-
használó szempontjából a szer kezel-
hetőségét, úgy mint oldódás, keverhető-
ség stb. A fungicid hatás szempontjából
pedig azért fontos, mert ez fogja biztosí-
tani a készítmény megtapadását a felü-
leten és az esőállóságot. A kontakt

 hatású készítményeknél ez különösen je-
lentős, hiszen ezek a szerek csak akkor
tudják ellátni a feladatukat, ha jó fedéssel
hosszabb ideig a védendő felületen ma-
radnak.

A Nufarm ezeket az alapvető szempon-
tokat figyelembe véve fejlesztette ki az
őszi lemosó permetezésekhez is reme-
kül használható készítményeit, a Cham-
pion 2 FL-t és a Cuproxat FW-t.  

Champion 2 FL

Újra megtalálható a Nufarm palettáján a
már 10 évvel ezelőtt is közkedvelt, folyé-
kony réz-hidroxid, a Champion 2 FL!

A kontakt hatású Champion 2 FL gom-
baölő szer nagy előnye az egyéb szi-
lárd réz-hidroxidokhoz képest, hogy
könnyű kezelni, jól keverhető, és formulá-
ciójának köszönhetően tökéletes fedést
biztosít. Esőállósága a Cuproxathoz ha-
sonlóan kiváló. Ennek a formulációnak
köszönhető, hogy alacsony fémréztarta-
lom (36% réz-hidroxid, 24% fémréz) mel-
lett is kiváló hatékonysággal védekezhe-
tünk a lisztharmat kivételével gyakorlati-
lag az összes gombabetegséggel és a
legtöbb baktériumfertőzéssel szemben.
 Felhasználható: szőlő, almatermésűek,
csonthéjasok, héjas gyümölcsűek,
málna, mandula, szőlő, zöldségfélék,
 kabakosok, hüvelyesek, hagyma, bur-
gonya, cukorrépa, dísznövények és -fák
esetében többszöri kezelésre, 7–14 nap
időközönként.

Almatermésű kultúrákban baktériumos
és gombás eredetű betegségek ellen a
tavaszi és őszi időszakban lemosó per-
metezés formájában javasolt kijuttatni.
Dózisa 1,75–2,0 l/ha, tűzelhalás ellen
2,25–3,0 l/ha. Őszibarackban a bakté-
riumos és gombás eredetű ágelhalás
ellen a védekezést lombhullás kezdetén
célszerű elvégezni, a tafrina ellen pedig
a rügyfakadásig több alkalommal érde-
mes permetezni. A lemosó permetezés
az egyéb csonthéjas kultúrákban is 
javasolt. Dózisa a csonthéjasokban 
1,75–2,0 l/ha. 

Cuproxat FW

A Cuproxat FW literenként 350 g tribázi-
kus réz-szulfátot tartalmazó, kontakt ha-
tású gombaölő szer. Felhasználási kö re
széles: almatermésűek, szőlő, cseresz-
nye, meggy, szilva, kajszi, őszibarack,
cukorrépa, őszibarack, zöldségfélék.
Lisztharmat kivételével bármilyen gom-
bafertőzés megelőzésére alkalmas,
4,0–5,0, szőlőben virágzás előtt 
3,0–4,0, virágzás után 4,0–4,5, ősziba-
rackban sziromhullás után 2,0–2,5 l/ha
dózisban. Rendkívül kis szemcsemérete
nemcsak lehetővé teszi a többszöri vé-
dekezést a megengedett évi 6,0 kg/ha
réz hatóanyag mennyiség átlépése
 nélkül, de rendkívül jó fedést is biztosít.
Kémhatása semleges, és esőállóságá-
val is kiemelkedik a hasonló készítmé-
nyek kö z ü l.

Gaál Orsolya
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A körforgásos gazdasági modell leg-
főbb célkitűzése a „nulla hulladék” és az
alapanyagok minél magasabb arányú
újrahasznosításának elérése bolygónk
hosszú távú fenntarthatóságának érde-
kében. Ezeket a célokat magánember-
ként is szem előtt tarthatjuk, többek között
amikor vásárolunk, és amikor a háztar-
tási hulladékainkat szelektáljuk. 

Ugyanakkor a napi munkánk során is
lehetőségünk van hozzájárulni a fenti
célok megvalósításához. A mezőgaz-
dasági termelők Európa-szerte kiemelt
szerepet töltenek be a fenntarthatósá-
gért folytatott küzdelemben.  

A CropLife Europe (Európai Növényvé-
delmi Szövetség) 2020 augusztusában
a körforgásos gazdaság témakörében
több fontos célkitűzést is megfogalma-
zott. Ezen célkitűzéseivel Európa klíma-
semlegességéhez kíván hozzájárulni.
Az egyik ilyen célkitűzés – önkéntes kö-
telezettségvállalás – a növényvédő sze-
rekhez használt csomagolóeszközök
75%-os visszagyűjtési arányának el-
érése 2025. év végéig. A műanyag   
hulladékok világszerte óriási környezet-
védelmi problémát okoznak. Ezen kíván
enyhíteni a szövetség a visszagyűjtés fo-
kozásával és a környezetünket szeny-
nyező hulladékok mennyiségének
csökkentésével.

A Cseber Nonprofit Kft. gyűjtőszerve-
zet a 2003. évi alapítása óta tagja az
Európai Növényvédelmi Szövetség Con-
tainer Management munkacsoportjá-
nak, így első kézből értesül a
legújabb kezdeménye-
zésekről. A 75%-os visz-
szagyűjtés elérése
olyan célkitűzés,
melyhez szívesen
csatlakozik, ugyan-
akkor a cél eléré-
séhez széles körű
összefogásra van
szükség. Mindany-
nyian egyetértünk
abban, hogy a kiürült
növényvédő  szeres csoma-
golóeszközöket  ellenőrzött körül-
mények mellett kell gyűjteni. Nagyon
fontos, hogy a flakonok háromszori öb-
lítésen essenek át, és az öblítéshez hasz-
nált vizet használjuk fel a permetlé
elkészítéséhez. A szakszerű  kiöblítéssel
maximalizálhatjuk a permetlébe jutó ha-
tóanyagok mennyiségét, ugyanakkor
megfelelően tiszta műanyag alapanya-
got biztosítunk az újrahasznosításhoz.

A növényvédőszer-maradékokat tar-
talmazó göngyölegeket a gyűjtőhelyek
nem veszik át. Az átvételre nem megfe-
lelő állapotú göngyölegeket a tulajdo-

Üres műanyag flakonokkal 
a körforgásos gazdaságért

nosaiknak kell megfelelően kezeltetniük
a veszélyes hulladékokra vonatkozó
előírások betartásával.

A növényvédőszer-gyártó cégek
együtt működve a Cseber Non-

profit Kft.-vel közösen kam-
pányolnak a há rom szo ri

kiöblítés kultúrájának
nép szerű síté sé ért a
„Három a magyar
igazság” elnevezésű
program keretében,
és együttes erővel

biztatják a gazdál-
kodókat a gyűjtőhe-

lyek felkeresésére is. A
gyűjtő helyek nagy része

egész éven át tartó gyűjtést
végez, míg másik részüknél szezo-

nális gyűjtési  időszakokban várják visz-
sza a kiürült  csomagolóesz kö zöket
(https:// cseber.hu/ gyujtohelyek-atveteli-
pontok/). Kérjük Önöket, vegyenek részt
a visszagyűjtésben. 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

CSEBER 

www.cseber.hu
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TELJES SZINKRONBAN

AGILITY+ALLIANCE+SUMI ALFA

CSOMAGAJÁNLAT

Az őszi gyomirtással egy menetben védekez-

het az olyan ősszel megjelenő vírusvektorok

ellen, mint a levéltetvek és a kabócák.

Az Agility+Alliance széles hatásspektrumú gyomirtószer-kombináció az őszi búza és az őszi
árpa őszi gyomirtására. Magról kelő, ősszel csírázó T1-es és T2-es gyomnövények ellen alkal-
mazható*. A három ismert hatóanyag, a klórtoluron, a diflufenikán és a metszulfuron-metil töké-
letes összhangban dolgozik, levélen és talajon keresztül is kifejti hatását, tavaszra gyommentes
állományt biztosítva.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. 
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

*A hirdetésben szereplő termékek légi kijuttatása nem engedélyezett.

Videó a kalászosok 
őszi gyomirtásáról itt:



Területi szaktanácsadóink 

Nufarm Hungária Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

Telefon: +36-1-248-2140, Fax: +36-1-319-1299
www.nufarm.hu

Hörömpő László
kereskedelmi vezető
Mobil: +36-20-354-0059 
laszlo.horompo@nufarm.com

Csatordai Lajos
Bács-Kiskun megye keleti része 
és Csongrád megye
Mobil: +36-70-942-2713
lajos.csatordai@nufarm.com

Csereklyei Katalin
Győr-Moson-Sopron és Komárom-
Esztergom megye
Mobil: +36-70-394-1866
katalin.csereklyei@nufarm.com

Farkas Árpád
Jász-Nagykun-Szolnok és Békés
megye
Mobil: +36-20-561-6728 
arpad.farkas@nufarm.com

Gaál Orsolya
Field Marketing Specialist
Zala megye
Mobil: +36-20-571-7620 
orsolya.gaal@nufarm.com

Gallai Ferenc
Somogy és Fejér megye
Mobil: +36-70-942-2712
ferenc.gallai@nufarm.com

Halmi László
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 
Mobil: +36-70-942-2659
laszlo.halmi@nufarm.com 

Mihálovics György
Tolna, Baranya megye és Bács-
Kiskun megye nyugati része
Mobil: +36-70-548-6902
gyorgy.mihalovics@nufarm.com

Pálinkás Miklós
Pest és Nógrád megye
Mobil: +36-30-549-9323
miklos.palinkas@nufarm.com

Szabó Andor
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye
Mobil: +36-20-230-1697
andor.szabo@nufarm.com

Vas és Veszprém megye
Mobil: +36-70-391-0863

www.facebook.com/nufarmhungaria

www.youtube.com/user/NufarmerHungary




