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Kedves Olvasó!
A Nufarmer Magazin évente két-három alkalommal jelenik meg az adott
időszak növénytermesztési és főleg növényvédelmi aktualitásaival. Az elmúlt
három évben tematikus különszámokat
is megjelentettünk, átfogó és részletes
betekintést nyújtva egy-egy kultúráról
vagy kultúracsoportról. Így készült el a
repce-, valamint a kertészeti különszámunk, idén pedig a kalászosok kerültek
terítékre.
Hiszünk abban, hogy ez a téma fontos a gazdálkodóknak, hiszen Magyarországon a legnagyobb vetésterületen
kalászosokat termelnek, és fontos nekünk
is, hiszen a Nufarm palettáján legnagyobb számban olyan termékek találhatók, amelyek ezekben a kultúrákban
használhatók fel.
Az éghajlat, az agrotechnika megváltozása, a felhasználható növényvédőszer-hatóanyagok körének beszűkülése
nagyobb odafigyelésre, intenzívebb termesztéstechnológiára sarkallja a gazdákat. Kiadványunkban összefoglaltuk
a kalászosok termesztése során felmerülő legfontosabb irányelveket, ezek
között is kiemelt helyen szerepel a növényvédelem. Érintettük a termékpiaci
helyzetet, hiszen nem elég megtermelni
a jó minőségű, nagy mennyiségű gabonát, de az is fontos, hogy azt minél jobb
áron tudjuk értékesíteni.
Talán nincs olyan szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdaság Ma-

gyarországon, ahol ne lenne őszi búza
vagy egyéb kalászos növény. Így mindenki évről évre megtapasztalhatja,
hogy a siker érdekében egyre intenzívebben kell foglalkozni ezekkel a kultúrákkal is. A növényvédelem minden
területén – gyomirtás, gombaölő szeres
kezelések, rovarok elleni védelem – minden év újabb és újabb meglepetéseket
okoz. A felmerülő kihívások nyomon követése érdekében a magazin szerkesztése során azt az elvet követtük, hogy a
mikor, miért és mivel kérdésekre adjunk
választ. A növény fejlődését szakaszokra bontottuk, az adott fenológiai állapotban jelentkező problémákat ismertettük,
és minden egyes rész végén leírtuk,
hogy a Nufarm milyen technológiát javasol a sikeres növényvédelem érdekében.
Azzal, hogy a növényvédelmen kívül
érintettük az őszi búza élettanát, környezeti és agrotechnikai igényét, szélesebb
és átfogóbb képet igyekeztünk adni a

búza intenzív termesztéséről. Reméljük,
hogy kiadványunkkal nemcsak a fiatal,
kezdő gazdálkodóknak tudunk hasznos információkkal szolgálni, hanem a
már évtizedek óta praktizáló növényvédős kollégák is szívesen olvassák majd
a magazint. Bár sok, már számukra ismert, tanult és gyakorta tapasztalt problémát boncolgattunk, talán mégis tudunk
olyan tippet adni, amelyet a következőkben a sokat megélt kollégák is be tudnak
illeszteni a saját technológiájukba.
Kihívásokkal teli, nehéz, de nagyon
szép munkájukhoz a Nufarm Hungária
Kft. csapata nevében kívánunk jó egészséget, kitartást és eredményes gabonatermesztést!

Hörömpő László

Gaál Orsolya

Mihálovics György
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Kérjük, termékeink felhasználása előtt olvassa el és
kövesse a növényvédő szer csomagolásán található felhasználási javaslatokat és biztonsági
előírásokat. A Nufarmer Magazinban előforduló
esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A növényvédő szereket biztonságosan kell
használni. Használat előtt mindig olvassa el a
címkét és a használati útmutatót!
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ÚT A JÖVEDELMEZő GABONATERMESZTÉSHEZ

Hogyan termeljük mi a búzát?
Az életben egy a biztos, a változás.
Változnak az eszközeink, változnak
az elképzeléseink, mit hogyan kell és érdemes csinálni. Ebből a szemszögből
beszélgettem a búzatermesztésről a
Dalmand Zrt. növénytermesztési ágazatvezetőjével, Tóth Szabolccsal.
A Dalmand Zrt.-t, ha máshonnan
nem is, a hírekből sokan ismerik. Kérlek, röviden mutasd be a vállalatot!
A Dalmand Zrt. a Bonafarm Csoport
részeként Tolna megyében, mintegy
8800 hektáron gazdálkodik. Mindenki
„Dalmandként” emleget minket, pedig
nem csak itt vannak földjeink, hiszen a területünk mintegy fele Tolna megye másik
felében, Tengelic-Középhídvég térségében található. Elsősorban barna erdőtalajokon gazdálkodunk, de Középhídvég környékén 1000 hektár humuszos
homoktalajunk, illetve Alsópél környékén
löszös, erősen erodált domboldalas területeink is vannak.
A vállalat elsődleges feladata a Bonafarm Csoport takarmánnyal történő ellátása, de szintén jelentős a vetőmag-előállításunk hibrid kukorica, borsó, kalászos,
ezen belül hibrid búza is. A vetésszerkezetünket is ennek megfelelően alakítottuk
ki: kukorica, őszi kalászosok, napraforgó,
repce az elsődleges növények. Ez az
arány azonban átalakulóban van, és tolódik az őszi kalászosok felé.
Ezt a környéket anno még „kis
Iowának” is becézték a kukorica túlsúlya miatt. Mi változott?
Ha röviden akarnám mondani, akkor
minden. Ezek közül a három legfontosabb talán a klíma, a fajták és a takarmányozás.
Akkor haladjunk is sorban. A klímaváltozásnak milyen hatásai vannak nálatok?
Mint mindenhol, a klímaváltozást mi is
megérezzük. A legfőbb tapasztalat,
hogy kiszámíthatatlanok lettek az évszakok. Már a téli, kora tavaszi csapadék
sem biztos, hogy megérkezik, de ha
ehhez hozzávesszük a hőmérsékleti viszonyokat, még mindig biztosabb, mint
a tavasziak. Tavasszal, nyáron sok aszá-

lyos periódus fordul elő, így az ősziek
biztonságosabban termeszthetők.
A második a fajták.
Igen. Itt elsősorban a kalászos fajtákra kell gondolni, ugyanis az elmúlt
években olyan fajták jelentek meg a
piacon, amelyektől a 9-10 tonnás termést
is el lehet várni. Természetesen a kukorica 12-13 tonnát most is tud, de a nyári
aszály lehetősége rizikósabbá teszi a
termesztését. Ezért fontos az optimális
időben és módon elvégzett talajművelés, amely segíti a vízmegőrzést.
Érdekes felvetés a sorban a takarmányozás.
Számunkra nem. Az egyik legfontosabb cél a megfelelő mennyiségű és jó
minőségű takarmány előállítása. Ez nemcsak a takarmányok beltartalmi értékét
jelenti, hanem a mikrobiológiai értékét is.
És az egyik legfontosabb kritérium a toxinmentesség. Sajnos a kukorica esetén
a növényvédelmi kezelések nem mindig
hatékonyak, így itt a rezisztensebb hibridek kiválasztása a biztosabb megoldás. Az őszi kalászosoknál a kémiai
megoldások megfelelőnek bizonyulnak.
Kiterjedt kísérleteket folytatunk, egyetemekkel együttműködve, hogy kiszűrjük a
legkevésbé gombatoxin-termelő fajtákat.
Az utóbbi években nagy népszerűségnek örvendenek a hibrid kalászosok. Nálatok mi a helyzet a fajtaválasztással?
Hibrid árpa és búza csak vetőmagelőállításban van, üzemileg nem használjuk őket. A fajták kiválasztása szigorú kísérleti rendszerrel történik. (Ezeket egyébként mások is megtekinthetik, a 61-es út
mellett vannak elvetve, kitáblázva – szerk.)
Amelyik jól teljesít a sorban, az 20-50
hektáros nagyságrendben bekerülhet az
üzemi termesztésbe. Ha két-három évig itt
is jól szerepel, akkor vesszük be őket
nagyüzemi, több száz hektáros területre.
Három fő fajtánk van, ebből az egyiket
most cseréljük le egy újabbra. Mindegyik
korai fajta, nálunk eddig ezek váltak be a
legjobban. Kettő közülük szegedi búza.
Mit nem tudnak a hibridek, hogy
nem foglalkoztok velük üzemi szinten?

Nemcsak terméseredményeket nézünk, hanem az egészet összességében. Terméseredmények, termékminőség, költségek stb. Ezek alapján eddig a
fajták nálunk jobban beváltak. Persze
mindig fémzárolt, II. fokú vetőmagot
használunk, amit mi állítunk elő és a bólyi
vetőmagüzemünkben dolgozunk fel.
Ha már a fajták megvannak,
akkor válasszunk nekik területet!
Nincs lehatárolva, hogy hova tesszük
a búzát. Pontosabban azért mégiscsak
van két szempont. Az egyik a vetőmagelőállítás és ezen belül is az izoláció. A
másik, hogy próbáljuk kerülni a kukoricát
mint előveteményt a gombafertőzések,
főleg a fuzárium miatt. Ennek megfelelően az őszi búzát is egy több évre
meghatározott vetésforgó mentén termesztjük. Persze ez évenként is változhat
– és változik is –, elsősorban a vetőmagelőállítások izolálása miatt. Törekszünk
rá, hogy elsősorban őszi káposztarepce, napraforgó, borsó után kerüljön,
de előfordul a kukorica utáni vetés is.
Több területen öntözőfürtök vannak. Itt is termesztetek búzát?
Csak ha nagyon muszáj. Ezek általában a vetőmag-előállító területek. Ha
mindenképpen ide kell kerülnie, akkor
természetesen igen, de igyekszünk az
izolációt is értékesebb növényekkel, például zöldborsóval, csemegekukoricával, vetőmagborsóval megoldani.
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Hogyan készítitek elő a területeket?
Már nagyon régen precíziós gazdálkodást folytatunk. Ez kiterjed a tápanyag-gazdálkodásra, a vetőmagnormákra és a növényvédelemre egyaránt.
2011 óta kizárólag forgatás nélküli talajművelést alkalmazunk. Igyekszünk minél
kevesebb munkaművelettel, a legkisebb
taposással előkészíteni a talajokat.
Ehhez a gépeink is megvannak, hogy
minél egyenletesebb, aprómorzsás talajt
tudjunk kialakítani. A tápanyag-gazdálkodásban a precíziós azt jelenti, hogy
tápanyag-gazdálkodási terv mentén
dolgozunk. Nem használunk komplex
műtrágyákat, csak monoműtrágyákat
annak érdekében, hogy a legpontosabban ki tudjuk adni a növények igényeinek megfelelő mennyiséget. Viszont
táblán belül is differenciálunk, ha a talajvizsgálati eredmények és a talajmi nőség azt mutatja. Így a gyengébb
részeken alacsonyabb tőszámokat
alkalmazunk, és a megemelt tápanyagszintekkel is segítjük a növényeket. A kísérleteinknek az is egy nagy előnye,
hogy megtaláljuk azokat a fajtákat, hibrideket, amelyek ezeket a tőszámváltoztatásokat, -alkalmazkodásokat termésnövekedéssel hálálják meg.
A növényvédelemben előrejelzést alkalmazunk, ami különösen a rovarvédelem esetén nagyon fontos.
A lombtrágyázás, szervestrágyázás nálatok milyen szerepet kap?
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Különösen a hígtrágyázásnak van
nagy szerepe, a jelentős mennyiségű
sertéshígtrágya miatt. Természetesen
mindet felhasználjuk a tápanyag-gazdálkodási ajánlásoknak megfelelően. Injektálásos kijuttatást alkalmazunk, és
általánosságban elmondható, hogy
ahová ősszel hígtrágya kerül, azok a területek általában már műtrágyát nem
kapnak. Lombtrágyázást is alkalmazunk, ahol szükségét látjuk. A folyékony
tavaszi műtrágyázást egyelőre nem alkalmazzuk nagy területen.
Az utóbbi években kezdtük el használni a kalászosok esetében is a kéntrágyázást. Eddigi eredményeink szerint
nemcsak a repce, de az őszi kalászosok is meghálálják.
Mi határozza meg a vetés idejét?
A gépkapacitás nagymértékben
befolyásolja, de igyekszünk optimális
időben vetni. Az árpával kezdünk szeptember 20. körül, és folyamatosan haladunk, amíg be nem fejezzük. Általában
beleférünk az optimális vetésidőbe, de
természetesen nálunk is előfordulnak
csúszások.
Az utóbbi években a korai vetés
többek szerint veszélyes, hiszen
nincsenek neonikotinoid-tartalmú
csávázószerek. Ezenkívül őszi gyomosodást is okozhat.
Amíg volt lehetőség csávázni, természetesen mi is használtuk ezt a megoldást. Amióta nem lehet, azóta visszatértünk az „ősi” módszerhez. Növényvé-

dős kollégáim folyamatosan
figyelik és csapdázzák a vírusvektorokat, és amennyiben
szükséges, védekeznek is ellenük. Az őszi gyomirtás szintén
nem újdonság számunkra,
hanem már többéves hagyomány. Eddig elsősorban amikor
repce volt az elővetemény,
akkor használtuk, de ma már
egyre több területünkön, ahol
nem számítunk évelő kétszikű
gyomokra, ezt a megoldást választjuk. Itt egyébként nagyon
jól bevált a Nufarm őszi gyomirtószer-csomagja.
Hogyan alakulnak a tavaszi növényvédelmi munkák?
Az előrejelzésnek megfe lelően, de mindenképpen
legalább két növényvédelmi
kezelést kap a búza. Kukoricaelővetemény esetében ez háromszori védekezés is lehet,
hogy a fuzáriummentességet mindenképpen biztosítani tudjuk. A betakarítás
végeztével a szármaradványokat viszszadolgozzuk. Egyrészt azért, mert a
kivont káliumot így is igyekszünk visszaadni a talajnak, mulcsot képzünk a talajtakaráshoz, másrészt a hígtrágya miatt
nincs szükségünk szalmára az almoláshoz. A tarlóbontó baktériumokat is kipróbáltuk az elmúlt években. Ezeknek a
kísérleteknek a kiértékelése most van folyamatban. És természetesen ahol szükséges, az évelők elleni védekezést sem
hagyjuk ki,.
Végezetül, hogy látod a búza termesztés jövőjét? Gondolok itt a
minőség-mennyiség kérdésére, területének változására is.
Mint az elején is beszéltük, sokáig
nagyon kukoricás régió voltunk. Ma a termesztés kezd átfordulni az őszi kalászosok irányába, és amíg az ismert
körülmények, főleg az időjárás, ilyenek
maradnak, ez várhatóan csak fokozódni fog. A minőség-mennyiség vonatkozásában természetesen olyan búzákkal dolgozunk, amelyek jó minőségre is
képesek. Ez csak javítja a pozícióját,
hiszen ha jó áron el tudjuk adni, akkor
inkább veszünk takarmánybúzát a piacról. Viszont ha nem sikerül, csak takarmányminőség, az sem gond, hiszen az
állatokat etetni kell.
Köszönöm a beszélgetést!
Mihálovics György
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A durumbúza-termesztéstechnológia alapelvei Gyermelyen
Kiváló minőségű élelmiszer nem készíthető kiváló minőségű
alapanyag nélkül.
A „Gyermely” nevet hallva mindenkinek a gyermelyi tészta jut eszébe. De nagyon hosszú az út, amíg a búzavetőmagból az üzletek polcán található
tészta lesz. Arról beszélgettünk Fülöp
Lászlóval, a gyermelyi vállalatcsoport
főmezőgazdászával, növényvédelmi
szakirányítójával, hogy melyek a durumbúza-termesztés legfontosabb és nélkülözhetetlen technológiai, növényvédelmi
elemei, amelyek biztosítják ezt a kiváló
minőséget.
Kérlek, először mutasd be a céget és
néhány mondatban magadat is!
A gyermelyi vállalatcsoport növénytermesztő társaságai 8488 hektár bérelt
szántóföldi területet művelnek. A kultúránkénti megoszlás az alábbiak szerint alakul: őszi káposztarepce 1249 hektár, őszi
árpa 104 hektár, őszi búza 2200 hektár,
őszi durumbúza 1000 hektár, tavaszi durumbúza 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 vetőmagot állítunk elő. A megtermelt vetőmag 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 vetőmagüzem-vezető.
Mi határozza meg nálatok a fajtaválasztást, vagy hogy milyen típusú
búzát termesztetek?
A vállalatvezetés több évtizede jó
kapcsolatot ápol az MTA Agrártudományi Kutatóközponttal. Ennek köszönhetően a legújabb genetikájú fajtákat is
megkapjuk kipróbálásra és felszaporításra. A gyermelyi malom minőségi követelményeinek megfelelő és az adott
éghajlati viszonyok között eredményesen termeszthető fajtákat szaporítjuk. Jelenleg az MV Pennedur, MV Hundur, MV

Pelsodur, MV Vékadur, a szegedi Gabonakutató fajtaszortimentjéből a GK
Julidur, valamint a SAATEN-UNION Wintergold fajtáját termesztjük. Tavaszi durumbúzafajtákat is termesztünk az olasz és
szlovák fajtatulajdonosok kínálatából,
ám a kiváló minőségű, de alacsony
mennyiségű termés gazdaságtalanná
teszi a termesztést. Céltermeltetésre járóbúzával is foglalkozunk, ennek sikeressége az évjárathatástól függ.
Célszerű lenne talán végigvenni a
búzatermesztés legfontosabb „állomásait”. Kezdjük ott, hogy milyen
termőhelyi és éghajlati igényei vannak a durumbúzának.
Talajigény: Szerkezettartó, egyöntetű, középkötött mezőségi vályog- és
középkötött erdőtalajokon ad egyszerre érő, jó minőségű termést. Nem
való kötött réti talajra, mert – ősszel, száraz időjárás esetén, jó kelésű és megerősödött állomány nélkül – az áttelelése
bizonytalan. Tavasszal a kötött talaj
késve melegszik, ami hátráltatja a bokrosodását és az időarányos fejlődését.
Nem való gyenge humuszos homokra,
de humuszos homokra, továbbá szikesekre és sekély rétegű talajokra sem.
Éghajlatigény: Ősszel nedves magágyat és enyhe októbert kíván. A téli és
kora tavaszi hirtelen hőmérséklet-ingadozásra érzékeny. A szemkitelítődés idején 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 páratartalmat, átlagos csapadékú júniust igényel.
Környezetigény: Igényes a jó kultúrállapotú talajra. Intenzív szántóföldi termesztési és gazdálkodási feltételeket és
körülményeket igényel a nagy terméshez és jó minőséghez.
A terület kiválasztását követően
nagyon fontos lépés a talaj-előkészítés 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 folytatunk. A vetőmagtermesztéshez követelmény volt, hogy állandó durumbúzatermő tömböket jelöljünk ki. A korán lekerülő jó elővetemények – borsó, őszi
káposztarepce – után, tarlóhántást,
majd a kizöldülést követően totális
gyomirtás következik. Szeptember közepén szaktanácsra alapozottan 8-22-24
NPK összetételű, szemcsés vagy szuszpenziós 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 mikroelemmel kombinálva. Tavasszal a nitrogénműtrágya 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 stabilizált formában tartalmazza. A virágzáskor folyékony nitrogénfejtrágyát
10-20 l/ha-os mennyiségben, lombtrágyával és gombaölő szerrel kombinációban juttatjuk ki.
A kora tavaszi fejtrágyázás azért indokolt, mert a kalászdifferenciálódás
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fagymentes talajban január végén, február elején végbemegy. Ekkor eldől,
hogy hány szem lesz egy kalászban.
A száraztészta gyártására alkalmas
durumbúza minőségét a kései, a virágzásban elvégzett levéltrágyázás javítja.
A növényvédelmi munkák közül
talán az első lépés a gyomirtás.
Melyek azok a gyomnövények, amelyek számodra a legnagyobb kihívást jelentik, és milyen elvek és lehetőségek határozzák meg a gyomirtás
időpontját?
A kétszikű gyomnövények közül a
legnagyobb gondot az árvakelésű
repce, pipacs, ebszékfű okozza. Ezek
ellen kora tavasszal metszulfuron-metil
plusz tifenszulfuron-metil vagy diflufenikán plusz floraszulan hatóanyagtartalmú gyomirtó szerek felhasználásával védekezünk. Vetőmagtermesztésnél
külön figyelmet fordítunk a vadzab elleni
védekezésre, amit állományban floraszulam plusz aminopiralid plusz piroxszulam plusz kloquintocet-mexil vagy a
fenoxaprop-p-etil plusz mefenpír-dietil
hatóanyagú szerek engedélyezett dózisával oldunk meg.
A kalászosok növekedésszabályozása során többféle hatóanyag
áll rendelkezésre, ami lehetőséget
ad arra, hogy egész korán vagy
akár később, már az intenzív növekedés időszakában végezzük a regulátorozást. Milyen technológiát
alkalmaztok a durumbúza esetén, és
mi ennek az oka?
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Az intenzív termesztéstechnológia
megköveteli a szárállóság növelését is.
Ennek első lépése a nóduszok közötti
szárrészek csökkentése. Az ősszel kijuttatott, klórmekvát hatóanyagú szárszilárdító
mind a gyökeresedést és jó bokrosodást, mind a szártörpítést elősegíti. A jó
gyökeresedés és bokrosodás együttesen
alapozzák meg a magasabb termés lehetőségét. Azokon a táblákon, ahol őszszel még nem érte el a búza azt a
fenológiai állapotot, hogy kijuttathassuk a
regulátort, kora tavasszal végezzük el ezt
a permetezést. Így a bokrosodás legelején juttatjuk ki a fent nevezett szárszilárdító
hatóanyagot, csak eltérő dózisban. Továbbá vannak tábláink, ahol egy kicsit későbbi időpontban, a tavasz folyamán,
gyomirtással egy menetben végezzük el
a szárvastagítást, ebben az esetben trinexapak-etil hatóanyagú növekedésszabályozót használunk. Ez a technológia
különösen csapadékos tavaszokon
nagy jelentőségű. A tápanyaggal jól ellátott talaj, a lombon keresztüli táplálás
és a csapadék együttesen nagyon elősegítené a szárnövekedést. Ha ehhez
még magasabb termés is várható, fennáll az állomány megdőlésének veszélye, ami nemcsak termésveszteséggel
járna, hanem a minőséget is rontaná.
Természetesen az adott év időjárása alapvetően meghatározza a
gombabetegségek megjelenését,
az ellenük való védekezés ütemét.
Van-e egy általában jól bevált technológia, amit évről évre követtek?

A szeptemberi vetésidő magával
hozza, hogy nagyobb zöldtömeget képező állomány alakul ki november végére. Ennek a vegetatív zöldtömegnek a
megvédését a csávázáskor felhasznált,
fluxapiroxad hatóanyagú szerrel tudjuk
biztosítani.
Ahhoz, hogy a jól bokrosodott állomány végig egészséges maradjon, és a
lehető legtöbb száron teljes értékű kalász tudjon kifejlődni, számunkra nem is
kérdés a kétszeri lombvédelem. Ha az
első, korai permetezéssel biztosítani tudjuk a fertőzésmentes állományt, a zászlós 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, aminek a kezelésére a folyékony ként próbáljuk többször alkalmazni.
A zászlós levél kiterülésekor bevetjük
a strobilurin hatóanyagot, bízva a gombaölő hatás mellett a zöldítő hatásban,
így fluxapiroxad plusz piraklostrobin hatóanyagú kombinációt használunk fel.
Az egészséges búzaszem alapja az
egészséges lisztnek és tésztának. Mivel
a durumbúzából emberi fogyasztásra
szánt végterméket állítanak elő, különösen fontos, hogy a fuzáriumtól megvédjük az állományt, és ezzel biztosítsuk a
toxinmentességet. Az egészséges szem
nem csak élelmezés-egészségügyi
szempontból fontos. Mivel 1000 hektárból 600 hektáron vetőmag-előállítás
folyik, a vetőmagnak is kifogástalan minőségűnek kell lennie. Csak a fertőzésmentes vetőmaggal tudjuk biztosítani a
megfelelő csírázási százalékot. Virágzáskor epoxikonazol plusz metkonazol
gyári kombinációját alkalmazzuk lombtrágyával és rovarölő szerrel, valamint
nitrogénfejtrágyával együtt.
Az igy elvégzett növényvédelmi beavatkozások biztos alapot jelentenek
az érlelődő termésünknek, a termesztést
pedig a betakarítás korai időzítésével tehetünk sikeressé.
Köszönöm, hogy beavattál bennünket 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 gabona-terménypiac alakulása az utóbbi években
Ahogy azt érzékeljük és már nagyon sokszor olvashattuk is, a mezőgazdaság, illetve a környezete nagyon sok változáson megy át.
Igaz ez az időjárásra, az agrotechnikai szokások vagy a növényvédőszerpiac alakulására. De vajon látható-e
hasonló tendencia a terménypiacon,
azon belül is a gabona-terménypiacon?
Erről kérdeztük Simonfalvi Elemért, a Gabonagazdák Szövetkezetének kereskedelmi igazgatóját.
Kérlek, kicsit mutasd be a szövetkezetet.
A Gabonagazdák Szövetkezet egy
termelői csoport, amely nonprofit módon
kereskedik. Ezzel biztosítjuk a termelői
csoporthoz csatlakozó gazdáknak a
legmagasabb árbevételt, és garantáljuk, hogy mindenki biztosan hozzájut a
terménye árához. További nagy előnye,
hogy a kistermelők ugyanolyan árszinten tudják értékesíteni a terményeiket,
mint a nagytermelők. Termelői csoportként minden erre a kategóriára vonatkozó támogatásra és pályázatra
jogosultak vagyunk, és élünk is ezekkel
a lehetőségekkel. Mintegy 25 000 tonna
tárolási kapacitással rendelkezünk, és
évente 50 000 tonna termény fordul meg
tárolóinkban, mintegy 3 milliárd forint
értékben. Természetesen nemcsak gabona, hanem kukorica, repce, napraforgó és szója kereskedelmével is
foglalkozunk. A szövetkezeten belül
egységes növénytermesztési, növényvédelmi technológiára törekszünk, ezzel
próbáljuk biztosítani, hogy a felvásárolt
termény minél egységesebb legyen. Azt
látjuk, hogy a piac nagy mennyiségű,
homogén árut igényel.
Már 25 éve dolgozol a terménypiacon. Hogy látod, az elmúlt néhány évben történt-e változás
ebben a szegmensben? Változtak-e
az igények, lehetőségek, és tudnake ehhez a gazdák megfelelő ütemben igazodni?
Ahogy a mezőgazdaságban általában, úgy itt is elmondhatjuk, hogy szinte
minden év más. A 2020-as terménypiaci
kereskedésről egyértelműen megállapít-

hatjuk, hogy az utóbbi évekhez képest
a legsimább év volt. Ennek oka, hogy a
jó hozamok mellett élénk keresleti piac
volt jellemző, jó terményárakkal, gyors,
pergő eladás valósult meg.
A korábbi évekre visszatekintve azt
látjuk, hogy térségünkben jelentős
fajtaszerkezet-átalakulás ment végbe.
A sörárpa nagymértékben kiszorult a
piacról. Ennek oka, hogy alacsony árelőnyt képvisel a takarmányárpához képest, ugyanakkor a minőségi előírások
nagyon szigorúak. Ahhoz, hogy a termény megfeleljen ezeknek az előírásoknak, az előállítása nagyobb ráfordítást
és odafigyelést igényel, ami már nem
igazán éri meg a termelőnek.
A takarmányárpa termelése is visszaszorult, csak kevesen és kis felületen teszik bele a vetésforgóba, pedig az
utóbbi években nagyon hálás növénynek bizonyult. Jellemzően magas, az
őszi búzát sok esetben meghaladó hozamok jellemezték. Bár a felvásárlási
ára a betakarítás idején elég nyomott,
azok, aki tárolni tudják, kicsit később az
év folyamán nagyon jó áron tudják értékesíteni.
Az őszi búza esetén korábban jellemző volt, hogy a termelők zöme megpróbált jó minőségben, lehetőleg minél
magasabb malmi igényeket kielégítve
termelni. De az utóbbi négy-öt évben
ebben az esetben is annyira lecsökkent
a minőségi és a takarmánybúza közötti
árkülönbözet, hogy a termelőknek már
itt sem éri meg azt a plusz gondoskodást, ráfordítást és odafigyelést belefektetni, amit a malmi minőség előállítása
igényel. Ráadásul akik a minőségre törekedtek, nem tudtak olyan hozamokat
elérni, mint akik célirányosan takarmánybúzát vetnek. A takarmánybúza irányába való eltolódás másik okának azt
látom – amivel nem szeretnék országos
szakmai vitát vagy vihart kavarni –,
hogy a malmok igénye is megváltozott.
Nagyon sok malom nem igényel igazán
jó minőségű alapanyagot. Bizonyos pa-

ramétereket bizonyos mértékben kérnek, mint a hektolitersúly, fehérje és
esésszám. Majd, hogy megfelelő minőségű legyen a liszt, a továbbiakban
adalékanyagok felhasználásával javítanak még a minőségen.
Egyértelmű, hogy a felvásárlók által
megvásárolt takarmánybúza jó része a
malmokba megy. Ez okozza azt, hogy
termelők elfordultak azoktól a fajtáktól,
amelyek jó minőséget, de esetleg alacsonyabb hozamot képesek elérni. Így
2019 őszére eljutottunk oda, hogy szinte
mindenki takarmánybúzát akart vetni. Elvétve akadt olyan termelőnk, aki euro
vagy esetleg malmi búzát szeretett
volna előállítani. Idén „nyalt vissza a
fagyi”, mert ebben az évben nagymértékben megnőtt a minőségi búza és a takarmánybúza közötti árkülönbözet. Így
azon kevesek, akik kitartottak a malmi
minőségű búza termesztése mellett, nagyon magas árat tudtak elérni. Nem volt
ritka malmi búza esetén a 70 000 forintos
tonnánkénti ár, durumbúza esetén pedig
a közel 100 000 forintos.
Azt is látjuk, hogy az időjárásnak
egyre jobban kitetté válik a kalászoságazat. A kijuttatott tápanyag az időjárás hektikussága miatt nem tud
megfelelő mértékben hasznosulni. Fontos lenne a hiányzó tápanyagokat más
módon, akár levélen keresztül pótolni,
ami sok esetben elmarad. Így kritikussá
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válik a tápanyag-utánpótlás hiányából
származó minőségingadozás. Ugyanúgy, ahogy a kiszámíthatatlan időjárás
váratlan növényvédelmi problémákat
vethet fel. Ha erre nem vagyunk kellőképpen felkészülve, és nem végzünk a növényvédelemben preventív kezelést,
további minőségi és mennyiségi romlással kell számolni. Ez 2019-ben nagyon
élesen megmutatkozott. Ebben az
évben nagyon gyalázatos hektolitersúlyokkal találkoztunk, miközben a hozamok is „csak” közepesek voltak. Ez
pedig fajtától, technológiától függetlenül
általános jelenség volt. Csak azoknál a
gazdáknál tapasztaltunk jobb minőséget, akik különösen nagy hangsúlyt
fektettek a harmonikus tápanyag-utánpótlásra, a többszöri lomvédelemre és
kalászvédelemre. Szintén az időjárásra
fogható, hogy a betakarítás időszakára
nagyon sokan szenvedték azt el, hogy
a gabonájuk még nem volt learatva, és
többször lábon megázott. De ebben az
esetben nemcsak az időjárást kell egyetlen okként megemlíteni, hanem a rossz
fajtaválasztás is szerepet játszik. A hoszszú tenyészidejű fajták sokkal jobban kitettek az ilyen időjárásnak, és ezek
esetén kitolódik a betakarítás. Az elmúlt
évekre jellemző csapadékos nyarak az
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amúgy is sanyargatott növények termésének minőségét tovább rontották, nem
is beszélve a komoly fuzáriumfertőzésről, amely együtt járt a magas toxintartalommal. Ez pedig nagyon nehézzé tette
a piaci értékesítést. A 2019-es és a 2020as évek gyakorlatilag ellentétei voltak
egymásnak. Ebben a helyzetben pedig
nagyon nehéz tervezni és kalkulálni.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy a
gabonatermesztés nagyon kitett az időjárási és környezeti tényezőknek. Alapvetően ezek határozzák meg a termés
minőségét és mennyiségét, és egyre kevésbé tudja a gazda befolyásolni ezeknek a paramétereknek az alakulását. Az

idei ősz – amely 2021-et vetíti előre –
szintén nehéz helyzetbe hozta a termelőket. A rengeteg csapadék miatt nehezen lehetett előkészíteni a talajt, küzdés
volt a vetés és az őszi gyomirtás. Megint
olyan évnek nézünk elébe, amely nem
hasonlít sem a tavalyira, sem a tavalyelőttire. A jelen helyzet azt sugallja, hogy
nagy odafigyelést fognak igényelni a
kora tavaszi és tavaszi munkák annak érdekében, hogy olyan állapotba hozzuk a
növényeket, hogy az elvárt termésmennyiség nagy biztonsággal meglegyen.
Köszönöm a beszélgetést!
Gaál Orsolya
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TEENDőK VETÉS ELőTT, VETÉS UTÁN

Tarlókezeléssel védekezzünk
a mezei acat ellen
Ma is remekül beválik a régi módszer.
A tarlókezelés, ugyanúgy, ahogy
évtizedekkel ezelőtt, napjainkban is a
gyomirtási technológiák egyik elhagyhatatlan részének számít, mert megbízhatóan és költséghatékonyan gyéríthetők vele a nemkívánatos növények.
Különösen igaz ez ott, ahol nagyon
felszaporodtak az évelő gyomok, valamint a gabonatarlók rendben tartása
érdekében a parlagfűvel fertőzött területeken sem hagyható el ez a technológiai
elem. Ráadásul a műveletnek nem csak
az elgyomosodás megakadályozásában van fontos szerepe, hiszen a betakarítást követően időben és szakszerűen
elvégzett tarlóhántással 25-30 százalékkal több talajnedvesség őrizhető meg,
mint a bolygatatlan tarlón, ami már a következő kultúrnövény kelését is jótékonyan befolyásolja majd. Évelő egy- és
kétszikűekkel fertőzött területeken pedig
akkor járunk el a leghatékonyabban, ha
a tarlóhántást és a vegyszeres védekezést kombináltan alkalmazzuk.
A 2007–2008-as gyomfelvételezés
során a szakemberek megállapították,
hogy a kalászosokban a kétszikű gyomnövények közül a legtöbb gondot a
mezei acat okozza. A gyomfaj nagymértékű elterjedésének legfőbb oka,
hogy a talajokat jobbára sekélyen műveljük. Ennek során a szaporítógyökeret
feldaraboljuk és a felső talajrétegben
széthurcoljuk. Régebben ezek a nagy
hidegben elpusztultak, ám az elmúlt évtizedben a teleket jobbára enyhe időjárás jellemzi. Emiatt a talajok sem fagynak
át kellő mélységben, és az áttelelő gyöktörzsek károsodás nélkül hajtanak ki következő tavasszal. A klímaváltozáson túl
az egyoldalú szulfonil-karbamid-használat is szerepet játszott az acat kiszelektálódásában, mivel a hatóanyagot
tartalmazó gyomirtó szerek jobbára a
növények föld feletti részeinek növekedését fogják vissza, de a föld alatti szaporítóképletek ellen nem hatékonyak.
A mezei acat nitrogén- és kötöttségjelző növény, eredetileg a nedves, erő-

A megerősödött gyomok megnehezítik a betakarítást

sen kötött réti agyagtalajokon volt a
legjellemzőbb, de napjainkban már
gyakorlatilag mindenhol jelen van. Gyökérzete mélyre lehatol, szerteágazó, a
föld alatt akár több gyökéremeletet is képezhet. Az új hajtások a felszínhez közeli „emeletről” hajtanak ki. A szaporítógyökerek mintegy 80 százaléka a 30
cm-es szántott rétegben található. Erőteljes gyökérrendszerének köszönhetően
a mezei acat a végletekig kizsarolja a
talaj tápanyag- és vízkészletét. Jelenlétének további káros következménye, hogy
a kalászostáblákon tömegesen megjelenő mezei acat a betakarítást is erősen
megnehezíti.
Az acat a mélyszántást nem viseli jól.
A szántás következményeként, valamint
ha a szaporítóképletek mélységében a
talaj fagyottá válik, a gyökérzetben raktározott tápanyag mennyisége nagymértékben csökken. Hogy biztos eredményt érjünk el, az agrotechnikai megoldás mellett vegyszeresen is védekezhetünk a gyomnövény további elszaporodása ellen, azonban ez több éven át
tartó, következetesen és tudatosan elvégzett tarlókezelést igényel. A vegyszeres védekezés a nyár második felében a
leghatékonyabb, mert ilyenkor kezdődik
meg a tápanyag visszaszállítása a gyökérzet irányába, amivel a növény felkészíti magát az áttelelésre és a tavaszi
újbóli kihajtásra. Ilyenkor a tápanyaggal
együtt a számára mérgező gyomirtó
hatóanyag is jobban szállítódik és nagyobb arányban jut el a szaporítógyökerekbe, ahol erőteljesebben tudja
kifejteni a hatását. Így nemcsak a zöld
növényi rész károsodik, hanem a föld
alatti részek is, aminek következtében ta-

vasszal már kevesebb növény képes kihajtani.
Az utóbbi évtizedben a megfigyelések arra engednek következtetni, hogy
a mezei acatban is megjelentek MCPA-ra
kevésbé érzékeny populációk. Ezeknek
a növényeknek az esetében a gyombiológusok megállapították, hogy nem
rezisztenciáról, hanem inkább alkalmi
toleranciáról van szó. Az ilyen egyedek
levelein vastagabb a viaszréteg, erőteljesebben szőrözöttek, a légcserenyílások száma kevesebb. Így a gyomirtó
szer a levélzeten morfológiai okból nem
tud megtapadni és a növénybe bejutni.
Ebben az esetben a megfelelő hatás eléréséhez különösen nagy jelentőségük
van a permetléhez kevert adjuvánsoknak és az apró cseppes kijuttatástechnológiának.
Állományban tavasszal hormonhatású készítményekkel jól visszafogható a
gyomnövény föld feletti részeinek fejlődése. Ezzel nagymértékben megkönynyítjük a betakarítást, de nem tudunk
végleges megoldást elérni. A munkát a
tarlón kell folytatni, ahol a tarlóhántást követően a vegyszeres védekezésre is
szükség van az acat elvárt mértékű ritkításához. Erre a legelterjedtebb hatóanyag a glifozát.
Ha a vegyszeres gyomirtást kombináljuk az agrotechnikában rejlő lehetőségekkel, és a bemutatott műveleteket
több éven keresztül, következetesen hajtjuk végre, hosszú távon tartós eredményt
érhetünk el az acat elleni küzdelemben.
Gaál Orsolya
Forrás: Novák – Dancza – Szentey – Karamán: Magyarország szántóföldjeinek gyomnövényzete
(2009); Hunyadi – Béres – Kazinczi: Gyomnövények,
gyomirtás, gyombiológia
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Évelő egyszikű gyomnövények
a szántóföldön
Szántóföldjeink gyomfertőzöttsége rendkívül változatos: függ a talaj
típusától, a terület korábbi művelési módjától, az adott kultúrnövény
borításától és vetési idejétől.
A szokásos kétszikű és magról kelő
egyszikű gyomnövények mellett előfordulhatnak évelő egyszikű gyomnövények is. Ilyenek lehetnek például a
csillagpázsit (Cynodon dactylon), a tarackbúza (Elymus repens, korábbi
nevén Agropyron repens), esetleg a fenyércirok (Sorghum halepense), illetve
a mélyebb fekvésű területeken a nád
(Phragmites communis). Ezek életformája és megjelenése hasonlíthat egymásra. Azért nevezzük őket évelő
gyomnövényeknek, mert a talajban lévő
raktározó gyökérzetük révén átvészelik
a telet és tavasszal újrahajtanak. Szaporodásuk is hasonló: gyökérzetük föld
alatti hajtásként funkcionál, azaz rügyeket tartalmaz, amelyekből folyamatosan
újabb növények hajtanak ki. Emellett
magról is szaporodnak.
A felsorolt gyomnövények közül a
leggyakoribb, az egész országban elterjedt a tarackbúza. A kifejlett növény
évelő, tarackos, 50-150 cm magas, élénkzöld színű. Tarackjai 90 százaléka a felszín alatti 0-10 cm-es talajrétegben van.
Egy növény egy tenyészidőszak alatt
mintegy 3 méter sugarú körben fejleszti
tarackjait. Szára felálló, levélhüvelye
sima. A levéllemez élénkzöld vagy kékeszöld, nem szélesebb 5 mm-nél. Virágzata kalász, a kalászkák, egymást félig
takarva, lapjukkal fekszenek a virágzati
tengelyre. A virágzati tengely visszafelé
simítva érdes.
Az előző fajhoz hasonló életformájú,
de szerencsére jól művelt szántóföldön
ritkább gyomnövény a csillagpázsit,
amely évelő, tarackos fűféle. Földben
kúszó, kemény, drótszerű tarackjai és
föld feletti, szintén kúszó szárai vannak.
A tarackok csomói száraz, hártyás hüvelyektől vastagok. Föld alatti csomóiból
igen vékony, de kemény, mélyre hatoló
gyökerek erednek, a föld felszínén kúszókból vagy a felszínhez közel levőkből
lefelé gyökerek, felfelé leveles hajtások

Csillagpázsit

Tarackbúza

Fenyércirok

Nád

fejlődnek. A tarackok vége lapított, hegyes,
tőrszerű. Levelei rövidek, 3-10 cm hoszszúak. Az egész növény a földön kúszik,
csak a virágok emelkednek fel. Magassága 20-25 cm. Virágfüzérei a szár csúcsán 4-5-ösével állnak. Egy helyből erednek és ujjasan, csillagszerűen állnak szét.
Az utóbbi évtizedekben terjedő
gyom a fenyércirok. A növény évelő,
60-100 (250) cm magas, vastag, kúszó
gyöktörzses, tarackos, felálló szárakkal.
A kelés, kihajtás után 3 héttel megindul a
rizómaképzés. Háromféle rizómája van:
primer, szekunder, tercier. Kora tavasszal
az életképes primer rizómák indulnak fejlődésnek, majd növekedésük nyomán a
szekunder rizómák fejlődnek, később
az anyanövény 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 rizómák biztosítják az áttelelést.
Virágzata buga.
Elsősorban a mély fekvésű területeken
gyakori növény a nád. A kifejlett növény
évelő, igen erős, sokszor fél-egy cm vas-

tag, különböző mélységekben kúszó tarackjaival gyorsan terjed. Minden csomóból gyökerek hatolnak lefelé az
állandóan nedves talajrétegig, felfelé új
hajtások vagy vízszintesen tovább
kúszó tarackok fejlődnek. Ezek segítségével a növény vándorol, mert a régi
szárak elhalnak, s néhány évvel később
az új hajtások a régi helytől több méterre
élnek. Föld feletti szára vízben többméteres, szántóföldeken 1-2 méternél ritkábban magasabb.
Kártételük: az évelő egyszikű gyomnövények gyakori megjelenésük és intenzív szaporodásuk miatt komoly
károkat okoznak. A talajok víz- és tápanyagkészletét kimerítik, a kultúrnövény
elől elszívják. Árnyékolásuk miatt a kultúrnövény kevésbé nő meg.
Védekezés ellenük: megbízható és
hatásos védekezést csak az átgondolt,
többéves komplex megoldás adhat.
Ebben a tarlókezelés (glifozátos
gyomirtás), a sarjhajtások elpusztítása,
a rizómák feldarabolása, a mélyszántás egyaránt fontos szerepet játszik, és
együtt biztosítanak elegendő gyérítő hatást. Ha ezek a gyomok kultúrnövények
között is megjennek, szelektív egyszikűirtó szerekkel lehet védekezni a tarackbúza és fenyércirok ellen. A csillagpázsit
kevésbé, a nád egyáltalán nem irtható
ezekkel a herbicidekkel.
Az egyre veszélyesebbé váló vízhiányos gazdálkodás miatt fontos az évelő
gyomnövények elleni védekezés pontos
és átgondolt végrehajtása.
Dr. Kovács Imre
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Tiszta tarló az Amega Up
segítségével
Az aratás után elvégzett gyomirtásnak elengedhetetlen szerepe van
abban, hogy a következő kultúra vetése és kelése problémamentes
legyen.

A gyomirtás optimális ideje akkor jön
el, amikor a kalászos gabona már nincs
a szántóföldön, és a tarlóhántást is elvégeztük, aminek köszönhetően a gyomnövények egy időben keltek ki és gyors
ütemben fejlődnek. Ezzel biztosítjuk,
hogy a gyomirtó szer a lehető legerősebben és minél szélesebb körben tudja
kifejteni hatását. A különféle termékek
közül olyat érdemes választani, amelynek hatóanyaga felszívódik, hogy akár
a talaj mélyebb rétegeiben található növényi részeket is elérjük és jó hatásfokkal
elpusztítsuk vele.
A glifozátot (izopropil-amin só formájában) 360 g/l töménységben tartalmazó Amega Up készítmény totális
hatású gyomirtó szer. Hatóanyaga a
gyomok levelén keresztül szívódik fel,
majd a nedvkeringéssel szétterjed az
egész növényben. Így eljut a föld alatti
részekbe (pl. tarackokba, rizómákba) is,
azok pusztulását okozva. Hatékonyan

irtja nemcsak a magról kelő, hanem az
évelő egy- és kétszikű gyomokat is.

A tarlókezelés fokozza
a hatást
Az Amega Upot tarlókezelés esetén az
évelő gyomnövények intenzív növekedési szakaszában vagy a tartalék tápanyagok elraktározásának időszakában kell kijuttatni. A búza betakarítása
után elvégzett tarlóhántás segíti a gyomnövények újrahajtását. Az évelő gyomnövények föld alatti hajtásait, rizómáit a
tarlóhántás feldarabolja, így újrahajtásra
serkenti. Az elhullott gyommagvak egy
része is kicsírázik, amelyek a későbbi kultúrákban jelentenének gondot.
Az Amega Upot a gyomnövények
20–30 cm-es hajtáshosszánál, egynyári
gyomnövények ellen a virágzás kezdetén kell kipermetezni. A parlagfű a virágzat megjelenését követően ellenállóbbá

A Nufarm terméke, az Amega Up a
már jól bevált glifozát hatóanyagot tallow-amin segédanyag nélkül tartalmazó, totális hatású gyomirtó szer.
válik a gyomirtó szerekkel szemben. Parlagfűvel fertőzött táblán ezért a virágzat
megjelenése előtt javasolt elvégezni a
gyomirtást. Az Amega Up csak levélen
keresztül jut be a gyomnövényekbe,
ezért nagyon fontos a jól elvégzett
permetezés, a kiváló permetléfedés a
gyomnövények levélzetén.
Dózisa 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 legmagasabb adagot a nád hajtásai ellen ajánlott kipermetezni. A permetléhez adagolt
5,0 kg/ha ammónium-nitrát műtrágya a
hatást fokozza.
Gaál Orsolya
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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”.

Sokan arról ismernek benneteket,
hogy a cégetek a napraforgóvetőmag-előállítás meghatározó szereplője Magyarországon. Ám ennél is
több az Agromag Kft. Mutassátok be,
legyetek szívesek, a vállalatot!
Az Agromag Kft. idén decemberben
ünnepli fennállásának 30 éves évfordulóját. A fő profil továbbra is a napraforgó-vetőmag előállítása, de ezenkívül
sok más vetőmaggal is foglalkozunk
mint fajtatulajdonosok és fajtaképviselők.
Ezek közül talán a legismertebb a kalászos- és kukoricaportfóliónk, de termeltetünk és saját logónk alatt forgalmazunk
szója-, madáreleségnapraforgó- és kendervetőmagot, valamint kereskedünk
őszi káposztarepce és zöldtrágyakeverékek vetőmagjával is. Kevesen tudják, de
malomipari tevékenységet is folytatunk.
Milyen kalászosvetőmagokkal rendelkeztek?
Őszi és tavaszi kalászosok vetőmagjait egyaránt forgalmazzuk. A nemesítést
partnercégek végzik, mi ezekből választjuk ki a legjobbakat. Általában tíz-tíz

fajtát kínálunk őszi búzából és őszi árpából, két tritikálét, egy durumbúzát, valamint tavaszi árpákat, tavaszi búzát és
zabot is árulunk. A fajták döntően Kárpátmedencei, elsősorban magyar nemesítésűek, de van szerb, szlovák, cseh és
most már olasz és német vonalunk is.
Ilyen széles választékból hogy
lehet jól választani?
Komoly feladat, hiszen a versenytársak is folyamatosan megújulnak. Éppen
ezért széles kísérleti hálózatot tartunk
fent, és mivel a vetőmagot is mi állítjuk, állíttatjuk elő, jól látjuk az egyes fajták termőképességét, érzékenységét. Sokszor
a saját fajták teljesítményének „megugrása” is nagy kihívás, amire jó példa,
hogy a Babona őszi búzánk évek óta
az egyik legjobb teljesítményt nyújtja a
GOSZ–VSZT-kísérletekben. Az őszi árpánál 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”?

Természetesen a csávázás elsősorban a maggal terjedő vagy a talajból
támadó kórokozók ellen irányul, de az
eredmények azt mutatják, hogy egyes
esetekben hatásuk van a korai levélbetegségek kivédésében, késleltetésében.
Ez különösen a fogékony fajták esetében lehet igaz. A 2020-as ősz amúgy
pont egy kísérletező időszakunk volt.
Több fajtát is beállítottunk, többféle csávázással, hogy megnézzük, mely csávázások a leghatékonyabbak az adott
fajtákra.
Melyek a legfontosabb betegségek, amelyek csávázással kivédhetők?
Kiemelnénk a különböző üszöggombákat, a fuzáriumot és az árpa esetében a helmintospórium maggal terjedő
formáját is. Az elmúlt évekig nagyon jól
tudtunk védekezni a talajlakó kártevőkkel szemben is. Azt gondoljuk, és szerintem akár a gyártók és a termelők
nevében is nyilatkozhatunk, hogy a neonikotinoidos csávázás visszavonása
nagy hiba volt. Ezzel a megoldással
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egyszerűen, költséghatékonyan és kényelmesen tudtunk védekezni a drótférgek, barkók és kalászosban a
vírusvektorok ellen is. Azt gondoljuk,
hogy minden technológia, amellyel ezt
a megoldást kiváltjuk, nemcsak drágább, de környezetszennyezőbb is,
mint a csávázás volt. Mi is használtuk a
Nuprid 600 FS és Nuprid Max készítményeket, és nagyon meg voltunk velük elégedve. Nem a hatóanyagot kellett volna
kivonni, hanem a környezetszennyező
kijuttatási módokat megakadályozni.
Ebben egyébként Magyarország nagyon gyorsan nagyon nagy lépéseket
tett, és néhány év alatt az érintettek – a
növényvédős cégek segítségével – a leporlási értékeket és az elsodródás veszélyét minimalizálták.
Milyen követelményeket támasztanak ma a csávázószerekkel szemben?
Azon túl, hogy az említett betegségekkel szemben hatékonyaknak kell lenniük, nagyon fontos szempont még a
könnyű kezelhetőség, a jó fedés és a szí-
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nezőképesség is. Bármennyire is hihetetlen, sokszor a termelők a szín alapján
ítélik meg a vetőmagot. Ha kellően színesnek látják, úgy gondolják, rajta van a
hatóanyag, ha nem elég piros, akkor
nincs. Ez különösen árpánál szokott gondot 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 kerültünk először kapcsolatba. A területi képviselőnk és a kereskedőnk is felhívta a
figyelmet a Nufarm Gizmo 60 FS csávázószerére. Már régóta ismertük a hatóanyagát, amely ebben a termékben
sokkal jobb, korszerűbb formulációban
volt elérhető, mint 10-20 évvel ezelőtt. Kipróbáltuk, és nagyon jól bevált. A Nufarm-kapcsolat révén pedig olyan jó
ár-érték arányban juthattunk hozzá,
hogy a legnagyobb mennyiségben
használt csávázószer lett az üzemünkben.
Ma már az Orius 6 FS-t használjátok. Miért?
Ennek elsődleges oka, hogy ugyanaz
a hatóanyaga, de jobb fedést, jobb
színt tudunk elérni vele. A Gizmónál is
megoldottuk a színkérdést, de az Oriusnak jobb a színezőképessége, így egyszerűsítette a munkánkat, miközben a
tudás és az ár-érték arány megmaradt.
Ma ez az alapcsávázószerünk.

TERMELőK MONDTÁK...
„A Praktika Kft. 1997-től foglalkozik termeltetéssel, a kft. fő célja a termelők segítése jó minőségű alapanyagokkal,
folyamatos szaktanácsadással. Vetőmagüzemünkben őszi kalászos (árpa,
búza, tirikálé) vetőmagokat fémzárolunk, melyeket integráció keretében termeltetünk meg. Megfelelő szakmai
háttérrel rendelkező gazdák biztosítják
a kiváló minőségű vetőmag-alapanyagot. Ahhoz, hogy a jó vetőmagból
egészséges kalászos növény és bő
termés lehessen, első lépésként a csávázásra kell odafigyelnünk. Sok betegség ellen ezzel a mozzanattal
kezdődik el a védekezés. Számos csávázószerrel dolgoztunk üzemünkben
az elmúlt évek alatt. A tebukonazol hatóanyagú szereket régóta használjuk

csávázásra, hiszen kitűnően védi a kalászosokat a csírakori betegségek, a
búza- és árpa-kőüszög, a búza- és
árpa-porüszög, a búza-szárüszög, a
csírakori szeptória, a tavaszi árpa levélfoltosodása, a rozs-szárüszög, valamint a zab fedett- és porüszög ellen.
Kielégítő hatékonyságot mutat a nehezebben leküzdhető fuzáriumos és helmintospóriumos gyökér- és szárrothadás ellen is. 2018-ban kipróbáltuk az
Orius 6 FS-t. A szintén tebukonazol tartalmú csávázószerről elmondhatom,
hogy könnyen kezelhető, hiszen tonnánként mindösszesen 0,5 liter a dózisa. A készítmény jól tapad a mag
felületére, a csávázott vetőmag nem
tapad össze, a színe is élénk.”
Szabó Attila, Praktika Kft., Törtel

Használtok-e más termékeket is?
Természetesen az elsődleges célunk
a vevői igények kielégítése, ezért ha valamely partnerünk csak ezzel vagy
azzal a csávázószerrel fogadja el a vetőmagot, akkor azt nekünk is figyelembe
kell vennünk. Azon túl pedig vannak
olyan évjáratok, amikor egy-egy kórokozó erősebben van jelen. Gondolhatunk itt akár a 2019-es fuzárium- vagy
akár a néhány évvel ezelőtti üszöggomba-fertőzésre. Ilyenkor a vetőmag
még biztonságosabb megvédése az elsődleges cél, ezért előtérbe kerülnek a
kombinációk.
Végezetül, hogy látjátok a fémzárolt vetőmagok helyzetét, a keresletet irántuk?
Az most is elmondható, hogy van
még cél előttünk, lehet hová fejlődni, miközben az elmúlt években valamelyest
erősödött a fémzárolt vetőmagok használata. 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 felhasználását. 2020-ban is tapasztaltuk a
keresletet, de a termés sokkal jobb volt,
így nagyobb készletek állnak-álltak rendelkezésre. A magunk részéről elmondhatjuk, hogy a legkeresettebb fajtáinkat
októberre már elkapkodták.
Köszönöm a beszélgetést!
Mihálovics György
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A modern csávázószer
ismérvei
A korszerű csávázószer a magot veszélyeztető károsítók ellen
nyújt védelmet, egyben biztosítja a mag egészséges és erőteljes
csírázását, valamint a növény korai fejlődését.
A fejlett formuláció és csávázási technológia ugyanakkor hozzájárul a felhasználó és a környezet biztonságához is. A napjainkban használt csávázószereknek nemcsak a hatékonysággal
kapcsolatos elvárásokat kell teljesíteniük,
hanem biztonsági és környezetvédelmi
szabályoknak is meg kell felelniük. A modern csávázószer-hatóanyagok széles
hatásspektrumúak és hosszú ideig védelmet nyújtanak. A termékeket általában több hatóanyagból, precíz eljárással állítják össze, és speciális nedvesítőszereket, színezőket, ragasztó- és
akár madárriasztó anyagokat tartalmaznak.
Sokszor a csávázás az egyetlen eszköz arra, hogy a magokat támadó károsítók (gombák, rovarok) ellen a termelők
védekezni tudjanak. Csávázással nagyon hatékonyan szoríthatók vissza a
korai károsítók úgy, hogy a felhasznált
és kijuttatott hatóanyag mennyisége jelentősen kisebb, mint a permetezéssel
vagy talajfertőtlenítő szerekkel kijuttatott
hatóanyagé. Egy tonna búzavetőmag
csávázása során 30 g tebukonazol hatóanyagot használunk fel. Ha 200 kg/ha
vetőmagnormával vetünk, összesen 6
g/ha tebukonazol hatóanyagot juttatunk
ki, míg felületpermetezéssel 250 g/ha
hatóanyag kerül ki az állományra.
A Nufarm megoldása a széles hatásspektrumú Orius 6 FS felszívódó gom-

baölő csávázószer, amely a kalászosok (búza, őszi és tavaszi árpa, tritikálé,
rozs, zab) csíra- és fiatalkori betegségei
ellen nyújt védelmet. A vizes szuszpenzió 60 g/l tebukonazol hatóanyagot tartalmaz. Dózisa 0,5 l/t. Az Orius alkalmas
olyan más csávázószerek kiegészítésére is, melyek hatása üszögfélék ellen
gyengébb.
Az Orius 6 FS csávázószert nedves
csávázás formájában kell a magvak
felületére felvinni, géptípustól függően
tonnánként 10–20 liter csávázólé fel -

használásával. A csávázást a magvak
teljes fedettségével kell elvégezni, amit
a magvak durva cseppes permetezésével és a bepermetezett magvak
további keverésével lehet elérni. Ehhez
légbeszívásos lapos sugarú fúvóka
ajánlott hagyományos kivitelben, alacsony nyomáson üzemeltetve.
A vetőmag bevonása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történjen! A létesítményeknek a lehető legjobb technikát kell alkalmazniuk.
Salamon György
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Kalászos gabonáink hatékony
nitrogéntrágyázása
A nitrogén az esszenciális tápelemek sorába tartozik.
Növényeinknek teljes életciklusuk során szükségük van rá, mert részt vesz a
klorofill, a nukleinsavak és a fehérjék építésében, szintézisében.
A nitrogén hiánytünetei egyértelműen
felismerhetőek: növényeink növekedése
gátolt, visszamaradott, az állomány
színe fakó- és világoszöld, majd a legsúlyosabb tünet az egyértelműen bekövetkező termésveszteségben mutatkozik
meg. Azonban nem csupán a hiánytünetekre kell figyelnünk. A nitrogén többlete,
túladagolása is problémákat vethet fel.
Ilyen probléma például az állományok
megdőlése, a betegségekre való fogékonyság növekedése és nem utolsósorban az indokolatlan környezetterhelés,
hiszen a fel nem vett nitrogén kimosódása során a felszín alatti vizekbe kerülhet vagy egyszerűen elillan a légkörbe.
A hatékony nitrogéntrágyázás komplex kihívás. A nitrogénszükséglet szorosan összefügg az elvárt hozammal,
ugyanakkor figyelembe kell vennünk talajunk adottságait, a csapadékviszonyokat és a tápelem-szinergiákat is. A puszta
dózisemelés csak egy bizonyos szintig
biztosítja a tervezett hozamnövekedést.
Nitrogéntrágyázás alatt egyértelműen a fejtrágyázásra gondolunk,
hiszen ez már régóta az intenzív kalászostermesztés záloga. A fejtrágyázás
során a vetési, majd kelési időszakot követően juttatunk ki műtrágyát – jelen esetben nitrogént – a talajra, talajba vagy a
növényállományra. Ám ha jól belegondolunk, már ősszel is sok esetben szemet

gyönyörködtető állományokkal találkozunk, és az intenzív termelés során őszszel is gondozzuk állományunkat,
például gyomirtást végzünk.
Kalászos gabonáink – kiváltképp az
őszi búza – nitrogénigénye a fejlődés
során folyamatos. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy kora tavasztól a nitrogénszükségletének döntő
többségét szűk három hónap alatt veszi
fel. Ennek ellenére érdemes a tervezett
adagot megosztva kijuttatni.

Ősszel a kalászosok nitrogénigénye
jellemzően alacsony. Kielégítéséhez
sokszor elegendő annyi tápanyag,
amennyit a magágyba bedolgozunk,
valamint a talajunk természetes nitrogénszolgálta tó képessége. Előfordul
azonban, hogy intenzív fajta vagy hibrid
használata esetén további nitrogénadagot juttatnak ki.
A magyar gazdálkodási gyakorlatban egy részt ősszel, a tavaszi fejtrágyaadagot pedig két részletben szórják ki.
Az alkalmazható termékek köre egyre
szélesebb: a régóta használt ammóniumnitrát, MAS műtrágyáktól a folyékony nitrogénfejtrágyákon keresztül a modern
formában gyártott, úgynevezett szabályozott hatóanyag-leadású termékekig.
Összességében tehát a nitrogéntrágyázás komplex feladat, melynek során
egyszerre kell figyelni növényeink igényére, a fenntarthatósági szempontokra
és nem utolsósorban arra, hogy a befektetésünk gazdaságos legyen, amit betakarításkor tudunk realizálni.
Pálinkás Miklós
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őszi gyomirtással a gyommentes kalászosért
Egyre nagyobb területen válik indokolttá az őszi védekezés.
Az elmúlt öt-hat évben folyamatosan kezni, ha a növény még nem haladta
nőtt az ősszel gyomirtott kalászosterü- meg a 2-3 levélörvös állapotot. Termélet, és ez a tendencia a jövőben még szetesen a többi kétszikű gyomnövény,
inkább jellemző lesz. Már
mint a pásztortáska, pipacs,
nemcsak azokon a helyeAz őszi
kék búzavirág, mezei tarken védekeznek ősszel a
sóka, szintén sok bosszúgyomok ellen, ahol a szélgyomirtás
ságot és terméskiesést
tippan vagy egyéb ősszel
okozhat a gazdáknak. Az
csírázó egyszikű gyomok
rugalmasan
őszi gyomirtással ezeket a
jelentenek gondot, hanem
gyomnövényeket széles
ott is, ahol nagy borításban
elvégezhető.
hatásspektrumban, már kojelennek meg az árvácskarán el tudjuk pusztítani.
félék, a veronikafajok, az árvacsalán, a
Az őszi gyomirtás rugalmasan elvépipacs és a pásztortáska. Ezek a gyo- gezhető. A hőmérséklet a hatékonysámok kora tavasszal már virágoznak, és got számottevően nem befolyásolja, de
nagyon ellenállók a gyomirtó hatóanya- természetesen 0 °C körül vagy még hidegokkal szemben. Rengeteg tápanyagot gebb időben nem célszerű permetezni.
és vizet képes elvonni a kultúrnövénytől A tartamhatást nagymértékben segíti, ha
az ebszékfű is, amely napjainkban a ka- a kijuttatást követően a terület bemosó
lászosgyomok rangsorában az első csapadékot kap. A kijuttatást az engehelyen szerepel. Bizonyos területeken délyokiratnak megfelelően a gyomok
nagy borításban jelentkezik a ragadós fejlettségéhez igazodva kell elvégezni.
galaj, amely ellen tavasszal jobbára A magról kelő kétszikű gyomok 2–4 levespeciális hatóanyagokkal tudunk véde- les, 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 keresztüli
hatással megakadályozzuk a talajban
lévő magok csírázását, kelését. Így a talajban lévő nedvességet, a kijuttatott tápanyagot a kultúrnövény fogja hasznosítani, amely zavartalanul fejlődhet az ősz
folyamán, és kellően megerősödött,
gyommentes állománnyal indulhat tavasszal. Az őszi gyomirtó szerek a tavasszal kibújó évelő kétszikű gyomokra,
mint az acat vagy a szulák, nem hatásosak. Továbbá megjelenhet a táblában a
tavasszal kikelő napraforgó-árvakelés.
Ebben az esetben egy olcsó, hormonhatású készítménnyel a területet akár foltszerűen felül lehet kezelni.
Az őszi gyomirtásnak a munkaszervezés szempontjából is nagy jelentősége van. Az utóbbi évtizedben tapasztalhattuk, hogy az időjárás kiszámíthatat-
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Az őszi gyomirtás előnyei
• Ősszel mind az egyszikű, mind pedig
a kétszikű gyomok a legérzékenyebb
fenológiai fázisban vannak, ezért a
gyomirtás hatékonysága ilyenkor a legnagyobb.
• Korai sikeres gyomirtással még időben kikapcsoljuk a kultúrnövény mellől
a gyomkonkurenciát, amivel megszüntetjük a versengést a vízért és a tápanyagért.
• Az őszi gyomirtásra alkalmas készítmények tartamhatással rendelkeznek,
így a télen és kora tavasszal csírázó
gyomok ellen is védenek.
• Akad néhány olyan gyomfaj, amely
csak ősszel van olyan fenológiai álla-

Széltippanfertőzés kezeletlen kontrollban
(2017. május 19., Böhönye)
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potban, amikor hatékonyan tudunk ellene 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 gyomok tavaszszal megjelennek, akkor is olcsó hormonhatású készítménnyel, akár a gombaölő szeres kezeléssel együtt, egy menetben elvégezhetjük a felülkezelést.
• Az egyszikűek ellen hatékony készítmények nagy része őszi árpában tavasszal nem használható.
• Ha a gyomirtást ősszel elvégezzük, a
tavaszi munkacsúcs jobban időzíthető,
széthúzható, a munkák kevésbé torlódnak össze, főleg szeles, csapadékos idő-

járás esetén. Különösen igaz volt ez
2018 tavaszára, amikor a márciusi tél
után hirtelen megérkezett a nyár. A télből jó állapotban kijövő őszi vetések
növekedése ugyan márciusban egy
kicsit megtorpant, de a hirtelen beköszöntő meleg időjárás miatt két hét alatt
egy hónapnyit fejlődtek. Ezzel együtt
tömegesen jelentek meg a rovarkártevők is, amelyek minden kultúrában
nagy gradációt mutattak. Egyszerre
kellett volna legalább három helyen
permetezni, az egyéb munkákról (talajelőkészítés, a tavaszi szántóföldi növények vetése) már nem is beszélve.
Szerencsés volt az, akinek legalább a
kalászosok gyomirtásával nem kellett
bajlódnia.

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

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

lanná vált, szélsőségek jellemzik. Vagy gyomirtó, gomba- vagy rovarölő szertúl sok a csapadék, vagy a szél miatt nek a levélen kell maradnia, ehhez kinem lehet permetezni. Ezért a tavaszi sebb fúvókákat használunk az apróbb
munkák nehezen tervezhetők. A száraz- cseppméret érdekében. Ha tankkeverékság miatt sokan folyékony
ben juttatjuk ki ezeket az
műtrágya kijuttatása mellett
A tavaszi
anyagokat, és a fúvókát
döntenek. Folyékony műtráa folyékony műtrágyágyával együtt semmilyen nö- munkák nehezen hoz igazítjuk, a permetlé
vényvédő szer kijuttatása
legurul a levélről, és a nönem javasolt, így gyomirtó
tervezhetők.
vényvédő szer csak
szeré sem. A folyékony műtrácsökkent hatást mutat. Ha
gya a permetlé pH-ját olyan
pedig kisebb fúvókát altartományba tolhatja, ahol a növény- kalmazunk, a permetlé ugyan a levévédő szer hatóanyaga már nem kellően len marad, de ebben az esetben a
hatékony. A permetezéstechnika egyik műtrágya komoly perzselést okozhat.
fontos eleme a megfelelő fúvókahaszná- Ezért tavasszal külön menetben célszerű
lat. A folyékony műtrágyának le kell gör- elvégezni a folyékony műtrágya kijuttadülnie a növény leveléről, ezért olyan tását, amit a sok munka miatt nehéz megfúvókával célszerű permetezni, mellyel oldani. Ezen a problémán is segít az őszi
nagyobb cseppméretet képezhetünk. A gyomirtás. A tavaszi folyékony műtrá-

gyázás történhet önmagában, nem kell
gyomirtó szert is kijuttatni. És még akkor
is, ha nem használunk folyékony műtrágyát, de a permetezések összecsúsznak, előfordul, hogy egészen komoly
összetételű koktélokat állítunk össze. Egy
tankkeverékbe kerül a gyomirtó szer,
lombtrágya, ha kell, a gombaölő, néha
még rovarölő szer is. Ha túl sok terméket
keverünk össze, azok kedvezőtlenül befolyásolhatják egymás hatását. Őszi
gyomirtás esetén a tavaszi indító permetezésből legalább a gyomirtó szer kihagyható.
A jól elvégzett őszi gyomirtással nemcsak gyommentes táblákat, erősebb állományt és többlettermést érhetünk el,
hanem nyugodtabb, jobban szervezhetőbb lesz tavasszal a munka a földeken.
Gaál Orsolya
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Kalászosaink ősszel kelő
kétszikű gyomnövényei
őszi gabonatábláink megfelelő időjárási feltételek mellett már a vetést
követően gyomosodni kezdhetnek.
Ha van elegendő nedvesség a talajban, és megfelelő a hőmérséklet, a legtöbb gabonagyomnövény ki tud csírázni. Ezek az ősszel csírázó gyomok
kistermetűek, szinte jelentéktelennek tűnhetnek. 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 nedvességszolgáltató képességére és a tápanyagellátásra. A korán kelő egy- és kétszikű
gyomnövények gyökérzete a sekély termőrétegből veszi fel a vizet, tápanyagot, ezzel komoly konkurenciát jelentenek a kalászosoknak.
A legfontosabb ősszel csírázó kétszikű gyomnövények közé tartoznak az
árvacsalánfélék, tyúkhúr, veronikafélék,
pásztortáska, tarsóka, mezei árvácska,
pipacs, szarkalábfélék és a búzavirág is.
Ősszel és tavasszal is csírázhatnak a kamillafélék, mint az ebszékfű és a pipitérfélék, valamint a ragadós galaj.
Rendkívüli időjárási helyzetet teremtett
2019 tavasza, amikor a száraz, meleg
kora tavasz utáni esős, hűvös május kedvezett az ősszel csírázó gyomnövények
számára az újrakeléshez. Emiatt lehetett
a tavaszi vetésű növények között is találkozni ezekkel a gyomnövényekkel.

A gabonatáblák
legfontosabb kétszikű
gyomnövényei
Az árvacsalánfélék, mint a piros árvacsalán és a bársonyos árvacsalán, kelése
ősszel kezdődik, de enyhe teleken is
folytatódik. Nem különösebben magas,
körülbelül 10-30 cm-esre fejlődő növények, de sűrű gyökérzetükkel akadályozzák a gabonagyökerek növekedését. Kora tavasszal már virágoznak, és
sűrű bokraikkal árnyékolják a kultúrnövényeket. Szántóföldeken, kertekben, szőlőkben és gyümölcsösökben, valamint
nem művelt területeken is gyakran megtalálhatók.

A tyúkhúr hasonló körülmények között bona éréséig is megtalálhatók a tábláfordul elő, de inkább csapadékos őszö- kon. A pipacs és a mezei szarkaláb az
kön-teleken válik erősen károsító ténye- egész országban, szinte mindenhol
zővé. Kora tavasszal virágzik és magot jelen lehet. A keleti szarkaláb elsősorban
érlel. Kártétele hasonló az
a Tiszántúlon található
előbbi fajokéhoz.
A ragadós galaj a meg és okoz gondokat,
A veronikafélék közül a
a búzavirág pedig inleggyakoribbnak a boroslegkártékonyabb
kább a savanyú talajotyánlevelű veronika és a
kon fordul elő tömegeperzsa veronika tekinthető.
ősszel csírázó
sen.
Mindegyik faj nagy tömegAz ebszékfű és a piben fejlődhet akár szárakétszikű
pitérfélék nem válogatzabb körülmények között
nak a talajban. Szinte
és laza talajon is. Korai vigabonagyom.
az egész országban
rágzásuk és magérlelésük
tömegesen jelenhetnek
miatt nagyon veszélyesek,
meg. Nagy termetük,
mert a gabona betakaríerőteljes gyökérzetük
tása idejére már el is számiatt nagyon kártékoradhatnak.
nyak, tömeges előforA pásztortáska, tarsóka,
dulásuk esetén közel
vadrepce, sebforrasztó
70-80 százalékos terzsombor és más keresztes
mésveszteséget is okozvirágú gyomnövények a
hatnak. A kamilla vagy
gabonatáblákon kevésbé
orvosi székfű főleg a szitömegesek, de nagy levekes talajok gyomnövélükkel, magas termetükkel
nye. Jól tűri a szárazsáés hosszabb tenyészidejükkel akár na- got, a talaj magas sótartalmát. Szántófölgyobb termésveszteséget is okozhat- deken emiatt ritkán válik tömegessé és
nak.
komoly károk okozójává.
A pipacs, a szarkalábfélék (mezei és
A ragadós galaj a legkártékonyabb
keleti szarkaláb), valamint a búzavirág ősszel csírázó kétszikű gabonagyom.
hagyományos gabonagyomnövény- Ősszel és télen is kelhet, néha kora tavasznek tekinthetők. Ősszel és télen is nagy szal is megjelenhet. Csírázási optimuma
tömegben csíráznak, magas termetük és 10-12 °C, de +4 °C-on már csírázhat. Száhosszabb tenyészidejük miatt akár a ga- razságtűrése jobb, mint a gabonáké,

Bársonyos árvacsalán
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Borostyánlevelű veronika

Kaporlevelű ebszékfű

Kék búzavirág

Keleti szarkaláb

Mezei szarkaláb

Nehézszagú pipitér

Parlagi sebforrasztófű

Pásztortáska

Perzsaveronika

maghozama 360-1000 db/tő. Tömeges
fellépése esetén 30-60 százalékos termésveszteséget is okozhat. Komoly veszélyt jelent a gabona-repce vetésváltású táblákon.
Az ősszel csírázó és áttelelő kétszikű
gyomnövények látszólag jelentéktelenek, kis lombozatuk miatt nem tűnik fel a
tömegességük és a gabonára kifejtett
káros hatásuk, de a fiatal gabonanövények kezdeti növekedését jelentősen gátolhatják. Ez különösen száraz őszön
okozhat komoly károsodást. Tavaszra a
gabona kinőheti ezt a lemaradást, de

keményebb teleken a gyenge gyökérzetű növényeken a fagykár is jelentkezhet, később indulnak növekedésnek,
ellenálló képességük csökken, ami miatt
a gabonabetegségek könnyebben
megjelennek a lombozaton. Például a
lisztharmat, vörösrozsda korai fellépése,
a pirenofórás levélfoltosság erősebb károsítása visszavezethető a túlzott gyomosodásra. A csökkent víz- és tápanyagellátás mellett a sűrű lombozat
mikroklímája miatt a gombabetegségek
is gyorsabban megjelenhetnek és jelentős termésveszteséget okozhatnak.

Az olyan területeken is megfontolandó az őszi gyomirtás, ahol nem okoz
gondokat a nagy széltippan fertőzése.
Amellett, hogy a tavaszi munkacsúcs
csökkenthető azáltal, hogy egy munkafolyamatot ősszel végzünk el, ilyenkor
könnyebben elpusztíthatók a korai fejlettségű gyomnövények is. A herbicidek hatóanyagai kevésbé gyorsan bomlanak
le az őszi-téli időszakban, tovább megtartva hatékonyságukat. Összefoglalva:
kisebb gyomirtószer-beavatkozással
nagyobb eredmény érhető el ősszel.
Dr. Kovács Imre
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Agility+Alliance: évről évre
népszerűbb őszi gyomirtási
technológia
Rugalmas felhasználásának, széles hatásspektrumának, tökéletes
gyomirtó hatásának és a tavasszal tiszta gabonatábláknak köszönhetően vívta ki a gazdák bizalmát.
A Nufarm Agility+Alliance csomagját már 2018 őszén nagy felületen teljes
megelégedettséggel használták a gazdák. Azóta is folyamatosan nő az ezzel
a tankkeverékkel gyomirtott területek
nagysága.
A csomag 20 l Agilityt és 800 g
Alliance 660 WG-t tartalmaz. Az Agility
dózisa 1,25 l/ha, az Alliance 660 WG dózisa pedig 50 g/ha, tankkeverékben
kijuttatva (1. ábra). A két termék három különböző hatóanyagot tartalmaz. Mind a
három hatóanyag eltérő gyomirtószerhatóanyagcsoportba tartozik, a hatásmechanizmusuk is különbözik. Az Agilityben lévő klórtoluron a fotoszintézis gátlásában vesz részt. Mindkét termék
tartalmaz diflufenikánt, amely a pigmentbioszintézis gátlásában játszik szerepet,
azon belül is a karotinoidok bioszintézisét akadályozza. A metszulfuron-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 kombináció hatását
a repceárvakeléssel és az egyre nagyobb gondot jelentő ebszékfűvel
szemben. Mivel a három hatóanyag
három különböző ponton avatkozik a
gyomok életfolyamataiba, a széles hatásspektrum mellett a rezisztenciatörés is
biztosított. Mindhárom hatóanyagra jellemző, hogy levélen és talajon keresztül
is hat. Ennek köszönhetően nemcsak a

kint lévő gyomokat pusztíthatjuk el,
hanem a talajban lévő magok csírázását is megakadályozzuk. Bemosó csapadék jelenléte esetén a tankkeverék
hosszú tartamhatással rendelkezik, így
tavasszal a kalászostáblák gyommentesek lesznek.
Az Agility+Alliance csomagot 16 hektárra javasoljuk kijuttatni. A csomag optimális kijuttatási ideje akkor van, amikor a
kalászos kikelt, az állomány 3 leveles, a
kétszikű gyomok 2–4 levelesek, a széltippan és a vékony egércsenkesz 1–3 leveles állapotban van, és még nem esett
át a gyökérváltáson. Amennyiben az
őszi időjárás miatt csúszik a gyomirtás, a kombinációt enyhe téli napokon is kijuttathatjuk. Amire oda kell
figyelni, hogy a kezelés fagymentes idő-

szakban történjen, a kijuttatási hőmérséklet 5 oC felett legyen.
Repce-búza vetésváltás esetén szinte
biztos, hogy a kalászostáblában megjelenik az árvakelésű repce is. A tankkeveréket ebben az esetben is maradéktalanul használhatjuk. Acattal vagy szulákkal
fertőzött területen tavasszal 1,0 l/ha
Mecomorn 750 SL kijuttatását javasoljuk.
Az Agility+Alliance csomag hatékonyságát 2016 ősze óta minden év ben kísérletekben teszteltük, és 2018
őszétől már a gazdálkodók is nagy felületen használták. Mind az üzemi tapasztalatok, mind a vizsgálati eredmények
arról tanúskodnak, hogy a két termék
együttes kijuttatásával kiválóan védekezhetünk a T1-T2-es gyomok ellen. Használatával a magról kelő egyszikű gyo-

1. ábra: Az Agility+Alliance csomag felhasználhatósága

Kultúra
őszi búza,
őszi árpa

Károsító

Dózis
(l,g/ha)

Permetlé
(l/ha)

magról kelő
egy- és kétszikű
gyomnövények

1,25 l Agility
+
50 g Alliance 660 WG

200–300

Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
3 leveles állapottól a bokrosodás
(3 mellékhajtás) fejlettségig (BBCH 13–23)
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mok közül a nagy széltippan és a
vékony egércsenkesz, a magról kelő kétszikű gyomok közül az árvácska, veronika, tyúkhúr, árvacsalán, pásztortáska,
pipacs, galaj, ebszékfű, kék búzavirág
ellen tökéletes hatékonyságot érünk el
(2. ábra).
2016-ban a kombináció demonstrációs kísérletben debütált Kámban, ahol
bemutatón is meggyőződhettek a gazdák a technológia eredményességéről.
Üzemi körülmények között is rendszeresen vizsgáljuk a kombináció hatékonyságát, például 2018 őszén Zalaerdődön
erősen széltippanos területet választva a
tesztelésre. Ezeken túl évek óta vizsgáljuk az őszi gyomirtást – azon belül is az
Agility+Alliance kombináció hatékonyságát – Gödöllőn, a Szent István Egyetem
Tangazdaságában is (3. és 4. ábra).
Ezen a területen évek óta a veronikafélék, az árvacsalán, a pipacs és ebszékfű
mellett nagy borításban jelentkezik a
nagy széltippan is.
Minden kísérlet során azt tapasztaljuk,
hogy az Agility és az Alliance 660 WG
korai posztemergensen kijuttatott kombinációja a kikelt gyomok ellen levélen
keresztül felszívódva kiváló hatékonysággal dolgozik. Ám ami talán még
ennél is fontosabb: az őszi kezeléseket
követően a kora tavaszi határszemlék során tökéletesen tiszta, gyommentes kalászosparcellákat, táblákat találunk, ami egyértelműen bizonyítja a talajon keresztüli hatást, valamint
a hosszú tartamhatást. Vas megyei
üzemi tapasztalatok pedig arról adnak
számot, hogy a kombináció eredményesen alkalmazható a vékony egércsenkesz elleni küzdelemben is.
A felsorolt gyomok elleni hatékony védekezés nemcsak azért fontos, mert
nagy terméskiesést okozhatnak, hanem
a betakarítást is nagyon megnehezíthetik, gondoljunk csak a nagy széltippanra
vagy a nagy zöld felülettel rendelkező
ebszékfűre.
Az Agility és az Alliance 660 WG
együttes alkalmazásának előnye,
hogy széles spektrumban pusztítják
a korábban felsorolt T1-T2 kétszikű
gyomokat, az egyszikűek közül pedig a nagy széltippant és a vékony
egércsenkeszt. Rugalmas kijuttatásuk, hosszú hatástartamuk mellett
rendelkeznek az őszi gyomirtás öszszes előnyével.
Gaál Orsolya
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2. ábra: Az Agility+Alliance csomag hatásspektruma

Gyomnövény

Agility+Alliance

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**







   Kiváló hatás   Jó hatás
 Gyakorlatilag hatástalan

 Nem elégséges hatás

* A kijuttatási idő és a gyom megjelenése eltérhet, ilyen esetben nincs hatás.
** Gyökérváltás előtt.
A közölt adatok tájékoztató jellegűek. A hatékonyságot számos tényező befolyásolhatja
(gyomok fejlettsége, időjárás, a kijuttatás ideje és módja stb.).

VIDEÓ AZ őSZI GYOMIRTÁSRÓL
Őszi kijuttatás, tavaszi eredmények, termelői tapasztalatok az ország több pontjáról. Nézze meg a saját szemével, 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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Kezeletlen kontroll, Kám

Agility+Alliance kombináció hatása tavasszal, Kám

őszi gyomirtás Agility+Alliance kombinációval
kezeletlen kontroll

Betakarítás előtt, Kám
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Betakarítás előtt, Zalaerdőd

kezeletlen kontroll
őszi gyomirtás Agility+Alliance kombinációval

Betakarítás előtt, Gödöllő

Kétszikű gyomok a kalászosban betakarítás előtt
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3. ábra: Gyomirtószer-kombinációk hatásának összehasonlítása őszi búzában
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Forrás: Gödöllő, 2018–2019 (Nufarm fejlesztési kísérlet)
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Agility 1,25 l/ha + Alliance 50 g/ha

Pipacs

standard kezelés 1.

Tyúkhúr

standard kezelés 2.

4. ábra: Az Agility 1,25 l/ha + Alliance 660 WG 50 g/ha gyomirtószer-kombináció hatása őszi búzában
100
gyomirtó hatás (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Bársonyos Borostyánlevelű
árvacsalán
veronika

Ebszékfű

Forrás: Forrás: Gödöllő, 2019–2020 (Nufarm fejlesztési kísérlet)
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1. értékelés (2019. november 7.)

TERMELőK MONDTÁK...
„A gazdaság 700 hektáron folytat
növénytermesztést, ebből évről évre
200 hektár kalászos. A területeinken 15
éve megjelent a széltippan, és évjárattól, valamint helytől függően hol kisebb,
hol nagyobb nyomásban okoz
gondot. Ezért több mint tíz éve nálunk
az őszi gyomirtás kihagyhatatlan technológiai elem. Amióta ősszel végezzük
a gyomirtást, a nagy széltippan mellett
a veronika- és árvácskafélék, az árvacsalán, a pásztortáska és a pipacs
okozta problémát is megoldottuk. Az
őszi gyomirtásra a Nufarm Agility+
Alliance 16 hektáros csomagját használjuk, most már több éve, amióta felváltotta az Agility+Mezzo csomagot.
Ezzel a csomaggal nemcsak az imént
említett T1-T2-es gyomnövényeket, a
széltippant tudjuk tökéletesen eltüntetni a területről, hanem a repce árvakelésével is nagyon jól meg tudunk

Perzsa
veronika

birkózni. Kalászosaink már ősztől tiszták,
így biztosítjuk a gyomkonkurencia-mentes 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
gyomirtási technológia évek óta jól bevált, 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

Pipacs

Tyúkhúr

2. értékelés (2020. március 5.)
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TÉLVÁRÓBAN A KALÁSZOSOK

Vírusvektorok jelentősége
az őszi vetésekben
Az EU-szabályozásnak megfelelően tavaly óta már a kalászosok
vetőmagját sem lehet neonikotinoid hatóanyagú csávázószerrel
bevonni.
A rendelkezésre álló csávázószerek
a gombabetegségekkel szemben védik
a növényeket, illetve van olyan rovarölő
hatóanyag, amely a talajlakó kártevőktől kontakt módon védi meg a csírázó állományt. 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, fűféléken kolóniákban nevelkednek, majd
ha az időjárás még kedvező, átvándorolnak a frissen kikelt vetésre. Különösen
a korán elvetett búzák és az árpák vannak kitéve ennek a veszélynek. Szívogatásuk nyomán a növények vizet veszítenek, sodródnak, de mégsem ez okozza
a legnagyobb problémát. Sokkal jelentősebb, hogy szívogatásukkal betegségeket terjesztenek. A rovarok közül a
levéltetvek és a kabócák játsszák a
legnagyobb szerepet a vírusok átvitelében.
A vírusokat átvihetőségük szempontjából három csoportba soroljuk. A „nem
perzisztens” vírusok a levél bőrszövete és szállítószövete közötti rétegben,
az ún. levélparenchimában lokalizálódnak. A levéltetvek szívogatása során a vírusrészecskék a rovarok szipókájának
csúcsi barázdájához tapadnak, majd
amikor a levéltetű az egészséges növényre kerül, azonnal fertőz is. Vagyis a
fertőzéshez nincs szükség inkubációs
időre. Ilyen típusú vírus esetén a levéltetvek a fertőzőképességüket hamar elveszíthetik, sőt már egy vedléssel csökken
a vírusok átvitelének lehetősége. Ezek a
vírusok mechanikailag is könnyen átvihetők egyik növényről a másikra, és mozaikos tüneteket okoznak a növényen.

Levéltetű- és lisztharmatfertőzés gabonaárvakelésen, 2018. ősz

Árpa sárgatörpülés-vírus jellegzetes tünete

A vírusok másik csoportja a perzisztens vírusok. Ezek a kórokozók a növény szállítószöveteiben találhatók, és
alapvetően a növény sárgulását okozzák. A levéltetű szívogatása során nem
a szipókán tapadnak meg, hanem bekerülnek a rovar testébe. Ott a testnedvvel szállítódnak, és csak bizonyos idő
után válnak fertőzőképessé. Ez az úgynevezett inkubációs idő. Az inkubációs
idő leteltével viszont a levéltetvek a fertőzőképességüket életük végéig megőrzik. Ezek a vírusok mechanikailag nem
vihetők át. Ebbe a csoportba tartozik az
árpa sárgatörpülés-vírusa.
A harmadik csoportot alkotó szemiperzisztens vírusok átmenetet képeznek 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 mechanikailag általában nem vihetők át.
A kalászos gabonákat leginkább két
vírus károsíthatja, az árpa sárgatörpülés-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 színeződnek, esetenként vörösödnek. A sár-

gulás a levelek csúcsi részén kezdődik,
majd szétterjed az egész levélre. A növények növekedése erősen visszamarad, gyökérzetük hiányos. A kalászok
fejletlenek, 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 megtalálhatók, hogy az őszi fertőzéshez elegendő fertőzési forrás álljon rendelkezésre. 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 területről. 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 védekezni ellenük.
Gaál Orsolya
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Piretroidokkal a kalászosok
rovarkártevői ellen
ősszel a legnagyobb veszélyforrást kalászosokban a vírusvektor
levéltetvek és kabócák jelentik.
Időnként már ősszel megjelennek a
gabonatáblában a vírusvektor levéltetvek, melyek szívogatásuk mellett a vírusbetegségek terjesztésével is gazdasági
károkat okozhatnak. A védekezést ellenük a kártevők tömeges betelepülésekor
érdemes elvégezni.
A Sumi Alfa 5 EC bevált, széles hatásspektrumú rovarölőszer-márka. Az
egyik legtisztább ún. monoizomeres
piretroid, amely a fenvalerát rovarölő
hatóanyagnál négyszer hatékonyabb
eszfenvalerát optikai izomert tartalmazza. Hatását a szívó és rágó kártevőkre többféle módon is kifejti, mivel
egyszerre kontakt (taglózó) és gyomorméreg, továbbá a rovarok táplálkozását gátló és riasztó hatással is rendelkezik. Hatásspektruma szinte valamennyi
kártevőt felöleli, ráadásul mérsékelt kockázatot jelent a méhekre. Megbízható,
ugyanakkor költségtakarékos megoldás
a kalászosok rovarkártevői ellen. A vetésfehérítő bogarak és lárváik, valamint
a levéltetvek elleni védekezést az imágók betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése idején célszerű elvégezni.
Dózisa levéltetvek ellen 0,1 l/ha, vetésfehérítő bogarak és lárváik ellen 0,2 l/ha.
A Kaiso EG egy teljesen egyedi formulációja a lambda-cihalotrin hatóanyagnak, mely a szabadalmi oltalom
alatt álló, innovatív Sorbie® technológiával készül. A Kaiso EG ugyanolyan egyszerűen kiönthető és dozírozható, mint a
folyékony készítmények, de kisebb esélylyel folyik mellé. Ha mégis kiömlik, a
szemcséket a folyadékoknál sokkal
könnyebb feltakarítani. A granulátum formuláció nemcsak könnyen kezelhető,
hanem a környezet alacsonyabb oldószerterhelésével is jár. A Kaiso EG biztonságosabb a felhasználóra, mint a
piretroidok hagyományos EC formulációja. A Kaiso EG lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatással és széles hatásspektrummal rendelkezik a
szívó és rágó kártevők ellen. A Kaiso EG

egy gyors hatású, széles hatásspektrumú rovarölő szer a kalászosok három
legveszélyesebb kártevője, a vetésfehérítő, a gabonapoloska és a levéltetvek
ellen. A Kaiso EG dózisa 0,15–0,2 kg/ha,
amelyben mindhárom felsorolt kártevő
ellen hatékony. Vetésfehérítő elleni védekezés esetén, különösen sűrű állományban a tökéletes hatás eléréséhez javasoljuk légzsákos permetező és nedvesítőszer használatát.
Hatását adjuváns hozzáadásával fokozhatjuk, erre a Spraygardot javasoljuk 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 hozzáadásának különös jelentősége van a
nagyobb lárvák elleni védekezésben.
A vegetáció során előfordulhat, hogy
amikor rovarölő szeres kezelést kellene
végezni a gabonatáblán, ott virágzó
gyomok vannak, amit látogatnak a

méhek, vagy a szomszédos táblákon virágzó kultúra van, és a kalászostáblánk
átrepülő útvonala a beporzó rovaroknak. Ilyenkor olyan rovarölő szert kell
használni, amely megkíméli a méheket.
Ilyen, a virágzásban is teljes biztonsággal használható, tau-fluvalinát hatóanyagú termék a Mavrik 24 EW, mely
méhkímélő, így nappal is használható
rovarölő piretroid. A készítményt a vetésfehérítő bogarak, a levéltetvek és a poloskák betelepedésekor, illetve a lárvakelés kezdetén kell kijuttatni. Kalászosokban (őszi búza, rozs, tritikálé, árpa, zab)
dózisa 0,2 l/ha. Kontakt és gyomorméregként azonnali taglózó hatást fejt ki a
kártevő rovarokra. Hatásfokozás céljából adjuváns (például Spraygard 0,2
l/ha dózisban) hozzáadása javasolt.
Egy vegetációban kétszer alkalmazható.
A Nufarm által kínált piretroidok megbízható megoldást nyújtanak a kalászosok rovarkártevői ellen.
Gaál Orsolya
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ITT A TAVASZ, FOKOZÓDIK A GYOMNYOMÁS

Kora tavaszi gyomirtás
kalászosokban
A Nufarm széles termékpalettával, többféle hatóanyaggal támogatja
a termelőket a gyomok elleni küzdelemben.
lurin hatóanyagot tartalmazó is. Reményeink szerint az ezekből összeállított
csomagok közül minden gazdálkodó
megtalálja azt a megoldási javaslatot,
amellyel sikeres és elégedett lesz az idei
évben.

Gyomirtás a bokrosodás
végéig, szárba indulás
kezdetéig

Az olyan területeken, ahol ősszel nem
végezték el a gyomirtást, a veronika, árvácska, tyúkhúr, ebszékfű, galaj stb. már
a kalászosban van, és elvonja azt a kevés nedvességet is a kultúrnövénytől, ami
még a talajban lehet. A veronika-, árvácska-, tyúkhúrfajok korán virágoznak.
A virágzó gyomok pedig ellenállók a
gyomirtó hatóanyagokkal szemben. Ráadásul a fertőzött gabonatábla rossz
előveteménye a következő kultúrnövénynek, hiszen annak gyomirtását is megdrágítja. Az összetett gyomflórájú gabonatáblák védelmére érdemes többféle
hatóanyagot tartalmazó gyomirtószerkombinációt választani.
Az első határszemlék után lassan itt
az ideje, hogy elgondolkodjon azon, milyen növényvédő szereket és mikor
használjon a kalászosokban. Nem egyszerű a választás, hiszen számtalan lehetőség közül kell megtalálnia azt a
megoldást, amely a leghatékonyabb,
legjobban passzol a termesztéstechnológiájához és nem utolsósorban a területein már meglévő és a későbbiekben
várható gyomflórához. Sokszor nem is
gondol rá, de a termelő döntése nem-

csak az adott évre és a pénztárcájára,
de a következő évekre is hatással lehet.
Sokkal egyszerűbb és gazdaságosabb
ilyenkor kiirtani az évelő kétszikű gyomokat (akár fenoxiherbiciddel), mint a következő évben vetett kapáskultúrákban. Már
ilyenkor tisztában kell lennie azzal, hogy
szeretne-e őszi káposztarepcét vetni,
vagy lesz-e köztes veteménye a zöldítés
miatt. Úgy kell választani, hogy az adott
évben még számtalan tényező nem ismert: a felvásárlási ár, az időjárás, az
adott évjárat kórtani sajátosságai vagy
éppen hogy mely kártevők jelennek majd
meg nagy számban a vegetáció során.
A Nufarm Hungária Kft. több mint 10
éve dolgozik Magyarországon azon,
hogy a gazdálkodókat segítse a termelésben. Szakembereink a kezdetek óta
számtalan kísérletet állítanak be, és a
megszerzett tapasztalatok alapján készítik el azokat a megoldásokat, amelyek a legjobb eredményeket biztosítják
Önnek. A Nufarmnak tucatnyi engedélyezett hatóanyaga van kalászosok
gyomirtására (talán a növényvédőszerpiacon a legtöbb), gombaölő szereink
között van kontakt, felszívódó és strobi-

A szulfonil-karbamid hatóanyagcsoportba tartozó készítmények felfedezésük
óta nagy népszerűségnek örvendenek,
mivel számtalan előnnyel rendelkeznek
a vegyszeres gyomirtásban. Dózisuk
nagyságrendekkel kisebb, mint más
gyomirtóké. Hektáronként mindössze néhány gramm elegendő a készítményekből a hatás kifejtéséhez. Könnyen kezelhetők, könnyen tárolhatók és kevésbé
fagyérzékenyek. A szulfonil-karbamidok
hatásmechanizmusukat tekintve az ALSgátlók (acetolaktát-szintetáz-működést
gátló herbicidek) csoportjába tartoznak.
A fehérje-anyagcserét az aminosavbioszintézisen keresztül gátolják. A készítmények között vannak levélherbicidek, és vannak, amelyek talajon is és
levélen keresztül is hatnak (pl. metszulfuron-metil). A permetezést követő 3-5 óra
után lehulló csapadék már nem befolyásolja a készítmény hatékonyságát. A
szulfonil-karbamidok perzisztenciáját a
talajban annak szervesanyag-tartalma,
szerkezete, pH-ja és a csapadék menynyisége határozza meg. Savanyú pH-jú
talajon, csapadékos időben ezek a hatóanyagok könnyebben lebomlanak. Kipermetezés után a gyomok fokozatosan pusztulnak el, már pár óra után bekövetkezik az ALS gátlása, de átlagosan
két hét szükséges a teljes pusztuláshoz.
Több mint húszévi széles körű használat után számtalan jó tulajdonságát ismerjük már a készítményeknek. A rezisz-
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tencia és a vegyszertoleráns (tribenuron-metil) napraforgó megjelenése óta
sok esetben érdemes más hatóanyagcsoportba tartozó készítményekkel kombinációban alkalmazni.
A metszulfuron-metil hatóanyagú
Mezzo és Accurate egyaránt kimagasló mezei acat elleni hatással rendelkezik
a szulfonil-karbamidok hatóanyagcsoportjában. Levélen és talajon keresztül is
hatnak. Kora tavaszi kijuttatás esetén elsősorban a magról kelő kétszikűek ellen
hatékonyak. A magról kelő egyszikűek
közül a nagy széltippant csak akkor irtják, ha az még gyökérváltás előtt van.
Ebben az esetben a legmagasabb dózist célszerű alkalmazni. Maximális dózis
alkalmazása esetén az utóveteményhatásra különösen figyelni kell!
Mindkét készítményt tavasszal, posztemergensen kell kijuttatni, 20–30 g/ha dózisban. A Mezzót a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől a bokrosodás végéig (BBCH 21–29), az Accurate-ot pedig
szintén a bokrosodás kezdetétől a
szárba indulás kezdetéig (BBCH 21–30)
lehet felhasználni. A magról kelő kétszikű
gyomnövények 2–4 leveles korukban, a
ragadós galaj 1–3 levélörvös fejlettségekor a legérzékenyebb a készítményre. A
gyomirtó hatás fokozására a permetléhez hatásfokozó adalékanyagot (például Spraygard) kell keverni. Ragadós
galaj (Galium aparine) erős fertőzése
esetén vagy fejlettebb egyedek ellen fluroxipir hatóanyagú készítménnyel, kombinációban célszerű kijuttatni.
A Mezzo vagy az Accurate kijuttatását követően ugyanabban az évben
csak őszi kalászosok és őszi káposztarepce vethető. Őszi káposztarepce csak
a 6,5-nél alacsonyabb pH-értékű talajokon, a készítménnyel való kezelést követő 120 nap elteltével, mélyszántást
követően – továbbá ha a kijuttatás után
a vegetációs idő nem volt hosszan aszályos – vethető. A vegetációs idő alatti
hosszú szárazság, illetve aszály esetén
a metszulfuron-metil hatóanyag gátolt lebomlása miatt az őszi káposztarepce
károsodást szenvedhet.
A Mezzóval vagy Accurate-tal kezelt
kalászosok betakarítását követő év tavaszán a cukorrépa kivételével bármely
szántóföldi kultúra vethető. Zöldség, díszés gyógynövények, gyümölcsösök telepítése, palántázása, illetve mák vetése előtt
kérje szaktanácsadónk véleményét! A
kultúrnövény kipusztulása esetén a kezelt
területre csak kalászos gabona vethető.
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Jól bevált gyári kombinációk a csatasorban
A Saracen Delta két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag gyári kombinációja,
amely kiváló hatékonysággal alkalmazható a nehezen leküzdhető kétszikű
gyomnövények elpusztítására. A floraszulam tipikus ALS (acetolaktát-szintetáz)
gátló hatóanyag. Ennek a levélherbicidnek nagy előnye, hogy hidegben is kiválóan működik, így tökéletesen alkalmas
a korai gyomirtásra. Különösen fontos
ez, ha a tavasz beköszöntével a területen már jól fejlett T1-es gyomok vannak. A
diflufenikán a fotoszintézisben kulcsszerepet játszó karotinoid-bioszintézist gátolja, ezáltal a gyomnövények klorotikus
tüneteket mutatnak, és a blokkolt fotoszintetikus folyamat következtében elpusztulnak. A hatóanyag további előnye, hogy
talajon keresztüli tartamhatással is rendelkezik. A Saracen Delta gyomirtó készítményt őszi és tavaszi kalászos
gabonákban, a tavaszi időszakban a
kétnóduszos állapotig (BBCH 20–32) kell
kipermetezni. A kezelés 2-3 °C-on már elkezdhető, de a legoptimálisabb hatást a
gyomok életfunkcióinak beindulásakor,
5 °C felett érhetjük el. Fontosabb szempont, hogy a kezelést a gyomok fejlettségi állapotához igazítsuk, így a magról
kelő kétszikű gyomok 2–4 leveles, valamint a ragadós galaj 2–4 levélörvös
(maximum 15-20 cm-es) fejlettségéig történjen meg a védekezés.
A Saracen Delta dózisa 0,1 l/ha, amelyet 200–300 l/ha vízmennyiséggel
juttassunk ki. Mezei acattal fertőzött területeken a hatékonyság növelése érdekében kombinációs partnerként alkalmazhatjuk a Nuance 750 WG 20 g/ha
vagy a Nuance Super 40 g/ha-os
dózisát vagy az MCPA hatóanyagú
Mecomorn 750 SL 1,0 l/ha dózisát, figyelembe véve, hogy a hormonhatású
készítmények 5 °C felett tudják igazán jól
kifejteni hatásukat. A készítményt a te-

nyészidőszak alatt csak egyszer szabad alkalmazni, utóveteményre történő
korlátozás nincs.
Az Optica Trio a gabonafélék gyomirtására engedélyezett ötféle fenoxialkán-karbonsav típusú, hormonhatású
herbicid hatóanyagból hármat tartalmaz. A diklórprop-P hatóanyag főként a
fészkes virágú gyomnövényekre, a ragadós galajra, a keresztes virágú gyomokra és a keserűfűfélékre hatásos. A
mekoprop-P hatóanyag elsősorban a
tyúkhúr, az árvacsalán, az útifűfélék és a
herefélék ellen hatásos, míg az MCPA fő
erőssége a pipacs, a szarkaláb és a
mezei acat. A három hatóanyag kombinációja egymás hatását felerősíti, és a
hatásspektrumot kiszélesíti.
Az Optica Trio így a gabonafélék
egynyári és évelő kétszikű gyomnövényeinek széles köre ellen hatásos. Eredményesen alkalmazható a kalászosokban előforduló, nehezen irtható kétszikű
gyomnövények ellen, mint például a ragadós galaj, a szikfűfélék, a pipitérfélék,
a keserűfűfélék, a veronikafélék, az árvakelésű napraforgó, a mezei acat és az
apró szulák. A zöld növényi részeken
felszívódva eljut a gyökerekbe, rizómákba, így hatása az évelő kétszikű gyomok ellen is tartós. Kijuttatása után már
egy napon belül látható tüneteket okoz,
de teljes hatását az időjárástól függően
10–14 nap alatt fejti ki.
Az Optica Trio az őszi és tavaszi kalászos gabonafélék gyomirtására használható 1,5–2,0 l/ha adagban, a gabonafélék 3 leveles korától a szárba indulás kezdetéig (BBCH 13–30). A magról
kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi
leveles állapotukban, a ragadós galaj
2–4 levélörvös stádiumban, a mezei
acat tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre. Használatát
követően nincs vetésváltás-korlátozás,
utána bármilyen kultúra vethető.
Gaál Orsolya – Hörömpő László

A Saracen Delta gyomirtó a Mystic 250 EW gombaölő szerrel
együtt most csomagban, kedvezőbb áron is megvásárolható.
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Kalászosok gyomirtása akár
a bokrosodáson is túl
Előző cikkünkben a korai gyomirtás lehetőségeit mutattuk be, azonban mindig felmerül az igény rugalmasabban használható, akár a
zászlós levél megjelenéséig alkalmazható megoldásokra is.
A Nuance 750 WG tribenuron-metil
hatóanyagú termék, a SU-toleráns napraforgó megjelenésének köszönhetően
a szulfonil-karbamidok talán legismertebb tagja. Hatása számos kétszikű
gyomnövényre kiterjed. Őszi és tavaszi
kalászosokban is használható (őszi
búza, őszi árpa, tavaszi árpa, zab, rozs,
tritikálé) kora tavasztól egészen a zászlós levél megjelenéséig, kivéve a zabot,
amelynél 2 nóduszig. A kezelés hatékonyságát elősegíti a magasabb hőmérséklet (15 °C), illetve úgy válasszuk
meg a kezelés időpontját és dózisát, hogy
az a gyomnövények fejlettségéhez és a
gyomfajok összetételéhez igazodjon. A
magról kelő kétszikű gyomnövények 2–
4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Az érzékeny
gyomnövények növekedése gyorsan
leáll, és az időjárástól függően 3-10 nap
elteltével a kezelés tünetei láthatóvá válnak. A kalászosokban fellelhető valamennyi magról kelő kétszikű gyomnövény és a mezei acat ellen is hatékony,
kivétel az orvosi füstike, a porcsin keserűfű és a ragadós galaj, melyek esetében kombinációs partner szükséges. A
mezei acat tőlevélrózsás állapotában a
legérzékenyebb a készítményre, amelyet 20–25 g/ha dózisban kell kijuttatni.
Mezei acat erős fertőzése és herbicidtoleráns napraforgó esetén a Nuance
750 WG hatékonyságát fokozhatjuk
1,0 l/ha MCPA hatóanyagú Mecomorn
750 SL hozzáadásával. Egyéb kétszikű
gyomnövények (disznóparéjfélék, poloskafű, libatopfélék, vadrepce, tyúkhúr,
zsomborfélék, árvacsalánfélék, ebszékfű, parlagfű) ellen 20 g/ha dózisban kell
alkalmazni. Fejlett és erős ragadós galaj
fertőzése esetén kombinációs partnert
igényel, amire a „galajspecialista” fluroxipir hatóanyag jól alkalmazható. Ha a
terméket önmagában juttatják ki, nedvesítőanyag hozzáadása javasolt (például Spraygard 0,2 l/ha dózisban). A

készítmény felhasználása után normál
körülmények között nincs utóveteménykorlátozás.
A Nuance Super tribenuron-metil és
tifenszulfuron hatóanyagai jól ismertek
a kalászosok gyomirtásában, szinte az
összes magról kelő kétszikű gyomnövény ellen hatásosak. A hatóanyagok
levélen keresztül szívódnak fel a gyomnövényekbe, és ALS-gátlás révén fejtik ki
hatásukat. Őszi és tavaszi kalászosokban is használható (őszi búza, őszi
árpa, tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé)
kora tavasztól egészen a zászlós levél
megjelenéséig, kivéve a zabot, amelynél 2 nóduszig. A kezelés hatékonyságát elősegíti a magasabb hőmérséklet
(15 °C), illetve úgy válasszuk meg a kezelés időpontját és dózisát, hogy az a
gyomnövények fejlettségéhez és a gyomfajok összetételéhez igazodjon. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4
valódi leveles korukban, a ragadós
galaj 2–3 levélörvös, a mezei acat és
ebszékfű tőlevélrózsás állapotban a
legérzékenyebb a készítményre. A hatóanyagok a gyomnövényekbe történő
felszívódást követően már 2-3 óra múlva
zavart okoznak a fehérje-anyagcserében. A tünetek kezdetben színelváltozásban, majd a hajtás- és gyökércsúcs
növekedésének leállásában nyilvánulnak meg. A gyomok teljes pusztulása a
környezeti (hőmérséklet, csapadék) és
talaj (típus, kémhatás) tulajdonságoktól
függően 2-4 hét alatt következik be.
A készítmény a kalászos gabonákban károsító magról kelő kétszikű gyomok és a mezei acat ellen megfelelő
hatékonyságot biztosít. Árvakelésű napraforgó esetében a tribenuron-metil és
imazamox-toleráns hibridek árvakelése
ellen is biztonságos védelmet nyújt. Ezt a
gyomirtószer-toleráns árvakelésű napraforgón kifejtett kiváló hatékonyságot a
készítmény a magas tifenszulfuron-tartalmának köszönheti. A Nuance Super

nagy előnye, hogy az emelt tifenszulfuron-tartalom miatt a később csírázó, de
annál komolyabb veszélyt jelentő T4-es
gyomfajok (disznóparéjfélék, parlagfű,
mályvafélék) ellen is kiváló gyomirtó hatást biztosít, és a herbicidtoleráns árvakelésű napraforgó ellen is jó eredménnyel
alkalmazható. Dózisa 40–60 g/ha. Fejlett ragadós galajjal erősen fertőzött területen a fluroxipir hatóanyagú Barclay
Hurlerrel érdemes tankkombinációban
kijuttatni. Ez a kombináció a Nuance
SuperB csomagban található meg.
A Nuance SuperB csomag tartalma
2x0,1 kg Nuance Super és 2x1 l Barclay
Hurler 200. A csomag tartalmát együttesen, tankkeverékben kell kijuttatni. A Nuance Super dózisa 40 g/ha, a Barclay
Hurler dózisa kombinációban 0,4 l/ha,
így a csomag 5 hektár kezelésére elegendő. A csomagban így három hatóanyag található, amelyek együttes alkalmazásának köszönhetően széles hatásspektrumú a kombináció. A tribenuron-metil és a tifenszulfuron hatóanyagok jól ismertek a kalászosok gyomirtásában, szinte az összes magról kelő kétszikű gyomnövény ellen hatásosak. A
hatóanyagok levélen keresztül szívódnak fel a gyomnövényekbe és ALS-gátlás révén fejtik ki hatásukat. A fluroxipir az
érzékeny gyomnövényekben abnormális mértékű sejtburjánzást idéz elő. A növény tápanyagkészlete elhasználódik,
mérgező anyagcseretermékek halmozódnak fel. A normális hormonszint helyett megemelkedik a „mesterséges”
hormonszint, mivel az auxinhoz hasonló
hatású herbicidet a növény nem képes
hatástalanítani.
A Nuance SuperB csomagot széles
körben (őszi és tavaszi búza, őszi és
tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) rugalmasan lehet használni, a fagyok megszűnésétől a zászlós levél megjelenéséig lehet
kijuttatni, zab esetén 2 nóduszig. A kezelés hatékonyságát elősegíti a maga-
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Tavaszi gyomirtási
vizsgálatok
őszi kalászosokban

A Nuance SuperB gyomirtószer-kombináció (Nuance Super 40 g/ha
+ Barclay Hurler 0,4 l/ha) hatása
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Forrás: Kaposvár, 2018 (Nufarm fejlesztési kísérletek), értékelés a kijuttatást követő 15. napon

A Nuance SuperB gyomirtószer-kombináció (Nuance Super 40 g/ha
+ Barclay Hurler 0,4 l/ha) hatása
100
90
gyomirtó hatás (%)

sabb hőmérséklet (15 °C vagy felette),
illetve úgy válasszuk meg a kezelés időpontját és dózisát, hogy az a gyomnövények fejlettségéhez és a gyomfajok
összetételéhez igazodjon. A magról
kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi
leveles korukban, a ragadós galaj 2–3
levélörvös, a mezei acat és az ebszékfű
tőlevélrózsás állapotban a legérzékenyebb a készítményre.
A Nuance SuperB széles hatásspektrummal rendelkezik, a kombinációra
érzékeny gyomfajok a következők: árvacsalán, kamilla, pipitér, tyúkhúr, mezei
tarsóka, pásztortáska, pipacs, szarkaláb, magról kelő keserűfűfélék, vadrepce, repcsényretek, parlagfű, napraforgóárvakelés, disznóparéj, ragadós galaj,
kenderkefű, ugari szulákpohánka, hamvas szeder, sövényszulák, aprószulák,
mezei acat.
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Virágzó T1-es gyomnövények tavasszal

nak a T2-es gyomok, amelyek már nagy
tömeget képviselhetnek, a későbbiekben megnőve képesek akár a kalászost
is elnyomni, gondoljunk az agresszív ebszékfűre, galajra, pipacsra. A nagyobb
termetű gyomot nehezebb elpusztítani,
nem beszélve arról, hogy ilyenkor már a
takarás lehetősége is fennáll, így a levélherbicidek nehezebben tudják kifejteni
hatásukat. Emiatt a kora tavaszi gyomirtásnak több szempontból is nagy jelentősége van. Az időjárás viszont sokszor
keresztülhúzza a számításunkat. A munkák feltornyosulhatnak, és a kalászos
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Forrás: Debrecen, 2018 (Nufarm fejlesztési kísérletek), értékelés a kijuttatást követő 15. napon

Tavaszi gyomirtó szeres kezelések hatásának összehasonlítása őszi búzában

gyomirtó hatás (%)

Kora tavaszra a T1-es gyomnövények
nagy borításban és virágzó állapotban
vannak. Ebben a fenológiai stádiumban
nagyon ellenállók a gyomirtó szerrel
szemben. A gyengébb kalászosállományban nagy termésveszteséget tudnak okozni azáltal, hogy uralják a területet, rengeteg vizet és tápanyagot vonnak el a kultúrnövénytől. Így az időben
elvégzett gyomirtás a kalászosok esetén
is fontos. A T1-es gyomok mellett ott van-
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Forrás: Gödöllő, 2019
(Nufarm fejlesztési kísérlet)

Pásztortáska

Perzsa
veronika

Pipacs

Ragadós
galaj

Nuance Super 0,06 kg/ha
Nuance Super 0,04 kg/ha + Barclay Hurler 200 0,4 l/ha
Saracen Delta 0,1 l/ha + Nuance 750 WG 0,02 kg/ha

gyomirtását akaratunk ellenére sem tudjuk időben elvégezni. A Nufarm kínálatában szerepel egy korai gyomirtási
technológiai javaslat a Saracen Deltára és kombinációira alapozva, valamint egy rugalmasan kijuttatható
termékkombináció, a Nuance SuperB.
Posztemergens gyomirtási kísérletek Nufarm-kombinációkkal
2018 tavaszán Kaposváron és Debrecenben állítottunk be gyomirtási vizsgálatokat őszi búzában.

A vizsgálatok célja az volt, hogy két
különböző gyomflórával borított területen igazoljuk a Nuance SuperB gyomirtószer-kombináció hatékonyságát.
A kezelések mindkét helyen a fontosabb, nagyobb felületen károsító gyomok ellen üzemi szinten is kiváló
(98-100 százalékos) gyomirtási hatékonyságot mutattak.
2019-ben a kora tavaszi kísérlet március 15-én Gödöllőn lett beállítva. A terület
erős gyomosodást mutatott, és a legtöbb T1-es gyom már virágzó állapotban
volt. Elsősorban a veronikafélék, az árva-
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csalán és a pásztortáska uralták a területet, de viszonylag nagy borításban jelentkezett az ebszékfű is. A kísérletet a
kijuttatást követő 14. napon értékeltük.
Mind a Nuance SuperB, mind a
Saracen Delta + Nuance 750 WG
kombináció kiváló a szóban forgó
T1-T2-es gyomnövényekkel szemben, és
nagyon jó, 95-100%-os hatékonyságot
mutatott.
SZEZONÁLIS AJÁNLAT!
A Nuance SuperB gyűjtőcsomag
Mystic Pro 500 gombaölő és Sumi Alfa
5 EC rovarölő szerrel együtt, Nuance
SuperB Full csomagban is beszerezhető. Ezzel a kedvező árú termékcsomaggal egyszerre oldható meg a
gyomirtás, a levélvédelem, valamint a
kalászosok veszélyes kártevői elleni
védekezés.

Nehezen irtható gyomok
elleni védekezés
Köztudott, hogy a szulfonil-karbamid típusú készítmények kisebb hatékonyságot mutatnak a kora tavasszal már
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fejlettebb veronika, árvácska, árvacsalán stb. ellen. A nehezen irtható gyomok
ellen az alacsonyabb hőmérsékleti tartományban is kitűnő hatékonysággal
rendelkező, floraszulam-tartalmú Saracent javasoljuk.
A floraszulam a triazolpririmidinek
csoportjába tartozik. Hatásmechanizmusa megegyezik az ALS-gátló herbicidek hatásmódjával, de más helyen
gátolja a fehérjék szintézisét, mint a szulfonil-urea típusú hatóanyagok. Ezért a
floraszulam kalászosokban a magról
kelő kétszikű gyomnövények, valamint a
ragadós galaj mellett kiváló hatékonysággal bír a gyomirtószer- toleráns napraforgó-árvakelésekkel szemben is. A
hatóanyag erősségei közé tartozik a
mezei acat, a galaj (4-5 levélörvig) és
számos kétszikű gyomnövény. Tavaszi
kalászosokban (tavaszi árpa, zab) 3 leveles állapottól kétnóduszos állapotig,
őszi kalászosokban (őszi búza, őszi
árpa, rozs, tritikálé) 3 leveles állapottól a
zászlós levél kiterüléséig használható a
készítmény. Levélen keresztül szívódik fel
a gyomnövényekbe, de a felvétel után a
hatóanyag a gyomnövény minden részébe eljut.

A floraszulam már alacsony hőmérsékleten is hatékony (akár 5 °C-on is), így
akár már kora tavasszal, hűvösebb időjárás esetén is bátran használha tó,
0,1 l/ha dózisban. A herbicidtoleráns
napraforgók térhódítását követően nagy
gondot okozhat a termelőknek az árvakelésű napraforgó. A Saracen hatékonyan irtja az összes árvakelésű napraforgót. A készítmény felhasználása után
normál körülmények között nincs utóvetemény-korlátozás.
Kitűnő kombinációs partnere lehet a
szulfonil-karbamidok csoportjába tartozó Nuance 750 WG vagy Nuance
Super. Mivel a termékek hatóanyagai
különböző hatóanyagcsoportba tartoznak és más-más helyen kötődnek az ALS
enzimekhez, így együttes felhasználásuk során gyorsabb, biztonságosabb és
szélesebb hatásra számíthatunk.

Gyomirtás átlagos gyomviszonyok esetén
Az őszi és tavaszi gabonafélék gyomirtására eddig engedélyezett, fenoxiszármazékot tartalmazó herbicidek közül
az MCPA hatóanyagú készítmények (pl.

A NUFARM AJÁNLATA A KALÁSZOSOK TAVASZI GYOMIRTÁSÁRA

Kora tavaszi megoldások:
bokrosodás végéig, szárba indulás
elejéig

Magról kelő kétszikű gyomok ellen

Évelő kétszikű gyomok ellen

ACCURATE*

mezei acat elleni mellékhatással

MEZZO*

mezei acat elleni mellékhatással

SARACEN DELTA
OPTICA TRIO

Rugalmas megoldások:
kora tavasztól a zászlós levél
megjelenéséig

NUANCE 750 WG

mezei acat elleni mellékhatással

NUANCE SUPER

mezei acat elleni mellékhatással

SARACEN
MECOMORN 750 SL
NUANCE SUPERB
(Nuance Super 40 g/ha + Barclay Hurler 0,4 l/ha)

Rugalmasan kijuttatható tankkeverékek,
kombinációs javaslatok

SARACEN DELTA 0,1 l/ha
+ NUANCE 750 WG 20–25 g/ha

mezei acat elleni mellékhatással

NUANCE 750 WG 20–25 g/ha + MECOMORN 750 SL 1,0 l/ha

*nedvesítőszer hozzáadása javasolt
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Mecomorn 750 SL) felhasználási idejét
kiterjesztették.
A későbbi permetezést indokolhatja,
ha időjárási okok (pl. belvíz, szélsőségesen csapadékos időjárás) miatt a normál
időpontban nem hajtható végre a védekezés, vagy a korai időpontban elvégzett gyomirtást követően a ritka állományban felnőnek a gyomnövények (pl.
mezei acat, napraforgó-árvakelés, parlagfű), ami akadályozza a későbbi betakarítást.
A késői permetezés segíthet az erős
mezeiacat-fertőzés leküzdésében. Fontos, hogy a védekezést az acat virágbimbóinak megjelenése előtt el kell
végezni. Az MCPA önmagában nem mindig ad kielégítő védelmet a területen
megjelent összes gyomnövény ellen,
ezért kombinálható más hatóanyagcsoportba tartozó hatóanyagot tartalmazó
készítménnyel. A késői permetezés nem
helyettesíti a normál idejű gyomirtást. Ha-

31

tékonysága azért is elmarad a korai
védekezés hatásától, mert a sűrűbb gabonaállomány miatt a permetlé fedettsége romlik, valamint a gyomnövények
fejlettebb állapota miatt azok herbicidekkel szembeni érzékenysége is csökken.
Az MCPA hatóanyagú készítmények
késői kijuttatása kizárólag szántóföldi
permetezőgéppel végezhető el. A védekezés utolsó időpontja a gabonafélék zászlós levelének kiterülése. A készítmény elsodródásának megakadályozására fokozott figyelmet kell fordítani!
Átlagos gyomviszonyok vagy csekély mértékű gyomborítás esetén elegendő lehet az egyetlen hatóanyagot
tartalmazó, alacsonyabb árfekvésű készítmények használata is. Ilyen esetben
gazdaságos megoldást nyújtanak a
hormonbázisú vagy szulfonil-karbamid
hatóanyagot tartalmazó, hagyományosnak tekinthető szerek. A Mecomorn
750 SL egy ilyen megbízható, MCPA ha-

tóanyagot tartalmazó, jól ismert márkanevű készítmény. Önmagában használva költségtakarékos megoldás, ugyanakkor kiváló kombinációs partnere más,
gabonában használható gyomirtó szereknek. A gyomirtó hatás kiegészítése
mellett megfelelő partner akkor is, ha a
gyomnövények herbicidekkel szembeni
rezisztenciájának kialakulását szeretnénk megakadályozni.
A Mecomorn 750 SL felhasználására
lehetőség nyílik a gabonafélék szárba
indulása után, a három szárcsomós állapotot követően (BBCH 33) egészen a
zászlós levél kiterüléséig (BBCH 39), 0,8–
1,0 l/ha dózisban. A későn megjelenő
magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények (napraforgó-árvakelés, mezei acat,
szulákfélék, parlagfű stb.) ellen alkalmazható a Mecomorn 750 SL önmagában és
szulfonil-karbamid vagy fluroxipir hatóanyagú készítményekkel kombinációban.
Gaál Orsolya – Hörömpő László

TERMELőK MONDTÁK...
Plesovszki János egyéni vállalkozóval a Nufarm Nuance SuperB Full csomagjáról beszélgettünk.
Mondanál egy pár szót magadról, illetve a gazdaságotokról?
Mezőberényben lakom, a családdal 2000 óta gazdálkodunk. Öt éve
vettem át az irányítást édesapámtól,
azóta Zsóri Gergő a szaktanácsadóm,
növényorvosom. Vele közösen állítjuk
össze a növényvédelmi technológiát.
200 hektáron gazdálkodunk, ebből
100 hektár a kalászos, a többi napraforgó és kukorica. Próbálkoztunk repcével is, de a földjeim nagy része erősen
kötött. Valamikor gyepek voltak ezek,
azután, még a téesz idején feltörték, de
kötött maradt. Pont emiatt az időjárás
nagymértékben befolyásolja a talajművelés minőségét, de a rovarölő szerek kivonása sem segíti a repcetermesztőket. Így maradunk a napraforgó,
kukorica, kalászos termesztésénél.
Milyen növényvédő szereket
használtál idén a kalászosban?
A Nufarm portfóliójából a Nuance
SuperB Full csomagra esett a választásunk. Azért tetszett meg ez a csomag,
mert nemcsak a gyomirtásra, de a rovarölő szeres kezelésre és a gombák
elleni védelemre is nagyon jó megoldást nyújt, arról nem is beszélve, hogy

ár-érték arányban kiemelkedő. Nekünk,
kistermelőknek ez nagyon fontos. Úgy
kell megoldanunk a felmerülő növényvédelmi problémákat, hogy az hatékony legyen, de a költségeink se szaladjanak el.
Meg vagy elégedve a hatékonysággal?
Teljes mértékben meg vagyok elégedve. Nézd meg, milyen egészséges,
tiszta az állomány!
Szoktál-e fuzárium ellen védekezni?
Természetesen, szerintem ez elengedhetetlen. Tavaly pont Békés megye
volt az egyik legfertőzöttebb fuzáriummal. A terményértékesítés biztonsága
miatt szükségszerű a védekezés. Idén is
átbeszéltük Gergővel, hogy mi mellett
döntsünk, és végül a Zamir került ki
győztesen. A fő érv mellette, hogy több
hatóanyagú, árban is elfogadható, és
ha úgy alakul, napraforgóban is fel lehet
használni. Feltéve, hogy kikel a napraforgó. Május vége van, és ott tartunk,
hogy van olyan tábla, ahol nem akar kibújni a napraforgó. Nincs víz, hiszen
március óta alig esett pár milliméter, emiatt lehet, hogy tárcsával lesz betakarítva.
Ez a probléma sajnos az egész Alföldet érinti, de neked mégis nagyon
szép a búzád. Hogyan látod növényvédelmi szempontból a jövőt?

Úgy gondolom, ha 2021-ben is elérhetőek lesznek ezek a termékek, akkor
ezeket fogom használni. Nekem beváltak. Más szempontból, ha már a jövőt
emlegetted, mostanában egyre jobban foglalkoztat a drónos kijuttatás. Olvastam róla, hogy külföldön már több
helyen használják, és szerintem nálunk
is lenne létjogosultsága. Nagyon csapadékfüggő, hogy ezekre a kötött talajokra mikor lehet rámenni. Egy kora
tavaszi gyomirtást nehéz megvalósítani, utána meg már a gyomok szaladnak el. Drónnal permetezve nem lenne
taposás, és ezeket a korlátozó tényezőket ki lehetne szűrni. De beszélhetünk
a napraforgó gombaölő szeres kezeléséről vagy a deszikkálásról is. Ha
csak azt megspóroljuk, amit egy hidas
gép kitapos, már a szerköltség megvan. Reméljük, hamarosan hozzánk is
elér ez a technológia.
Mekkora termésátlagra számítasz a búzádnál?
Szerintem körülbelül hat tonna
benne van. Igaz, általában alá szoktam lőni, de ez a mennyiség a helyi
adottságokat tekintve jónak mondható.
Legyen így.
Köszönöm a beszélgetést.
Farkas Árpád
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Kis mennyiségben is nagy hatás
Ismerkedés a növényi hormonokkal.
A növényekben lezajló élettani folyamatok nagyon bonyolult biokémiai öszszefüggéseken alapulnak. Ezeknek a
folyamatoknak az eredménye a növényekben bekövetkező mennyiségi és
minőségi változás. A folyamatok alapirányítói pedig azok a szabályzó molekulák, amelyeket összefoglaló néven hormonoknak nevezünk.
A növényi hormonok a növények fejlődésének minden területét szabályozzák, így a sejtosztódást, a növényi
növekedést, a sejtek megnyúlását, a fejlődést vagy a nyugalmi állapotot. Ezenkívül az öregedést is befolyásoló vegyületek, melyeket a növényi sejtek egy
része állít elő. Extrém alacsony koncentrációban vannak jelen a növényben, hatásuk mégis elsődleges fontosságú. Az
alacsony koncentráció mellett általánosan jellemző rájuk, hogy receptorokhoz
kapcsolódva a keletkezési helyüktől távolabb is kifejtik hatásukat. Ez a hatás
speciális és koncentrációfüggő. A legfontosabb növényi hormonok az auxinok,
a citokininek, a gibberellinek, az etilén és
az abszcizinsav. Emellett számos hormonjellegű vegyületet mutattak ki, amelyek kisebb-nagyobb mértékben befolyásolják a növényi anyagcserét.
A növekedésserkentő hormonok egymás működésére is hatással vannak, közöttük szinergizmus lép fel, és együttesen
felelősek a növény normális fejlődéséért.

Nagyon leegyszerűsítve az egyes hormonok feladatát: az auxin leginkább a
sejtek megnyúlásáért, a citokinin a sejtek
osztódásáért felelős, míg a gibberellinek
mind a sejtmegnyúlásban, mind a sejt
osztódásában fontos szerepet játszanak, emiatt a legmeghatározóbbak a
szár növekedésében is. A növekedésgátló hormonok – ahogy a nevükben is
benne van – antagonistái a serkentő hormonoknak. Közülük ebben a témakörben talán az etilént érdemes kiemelni.
Auxinok: A leggyakoribb auxin az
indolil-ecetsav (IES), amely a növekedéshez szükséges. A hormon a hajtáscsúcsban képződik, serkenti a hosszanti
növekedést a hajtáscsúcsban és a szárban. A hajtáscsúcsban képződött és raktározott auxin a növényi alap irányába
szállítódik, a gyökércsúcsban is magas
koncentrációban van jelen. Az auxin az
egyetlen hormon, amely a növényi alap
felé szállítódik. A növényben oldalirányban és felfelé is szállítódhat kisebb mértékben. Az auxinok szerepe a növényi
életfolyamatokban:
• Az auxinok serkentik a hajtás növekedését, de gátolják a gyökérnövekedést. Az auxin adagolását követően,
10-12 perc múlva sokszorosára gyorsul
a sejt növekedése.
• Az auxin élettani hatása a fototropizmus (fény felé fordulás) és a geotropiz-

Fenoxiherbicid hatóanyagú gyomirtó szer által okozott tünet gyomnövényen

mus (a gyökerek növekedése a gravitáció irányába).
• Az auxin a növény teljes életciklusát is
befolyásolja.
• A csúcsrügyben termelődő auxin magas koncentrációja gátolja az oldalrügyek kihajtását.
• Az auxin csökkenő szintje az öregedés
során növeli az etilén koncentrációját,
és a levelek leválását is befolyásolja. A
gyökerek növekedését kisebb koncentrációban az etilénnel együtt serkenti. Az auxintranszport szabályozza
a virágrügy kifejlődését; auxinkezeléssel esetenként a virágok nemének
megváltoztatását is el lehet érni.
• Citokininek jelenlétében serkentik a sejtosztódást.
• A levélben és a szárban serkentik a járulékos gyökérképződést.
• Egyes növényekben az auxinok mellett
a gibberellinek befolyásolják a hoszszanti növekedést.
Citokininek: Hatásuk a sejtosztódás és
a növényi fejlődés szabályozása. Szintézisük főleg a gyökércsúcs növekedési
zónájában történik, ahonnan az edénynyalábokban
szállítódnak
csúcsi
irányba, a növény minden részébe. A
hajtások növekedését befolyásoló citokinin a fiatal levelekben, termésekben is
szintetizálódik. A citokininek biológiai
szerepe:

Kalászosállomány megdőlése ellen regulátor alkalmazása javasolt
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• Az auxinnal együtt szabályozzák a
sejtosztódást.
• Egyes szövetekben serkentik a sejtmegnyúlást.
• Az auxin-citokinin arány határozza
meg a szövetek differenciálódását.
• A citokininek módosítják a csúcsi dominanciát,
• serkentik az oldalrügy kihajtását,
• késleltetik a levél öregedését,
• elősegítik a tápanyagok mozgását a
növényben,
• hatással vannak a kloroplasztiszok fejlődésére.
Gibberellinek: Kölcsönhatásban vannak az auxinokkal és más hormonokkal
is. Egyes növényekben serkentik az IES
szintézisét. Egyszikű növényekben az internódiumok hosszát növelik meg a sejtosztódások számának növelésével.
Biológiai hatásuk kiterjed:
• A genetikai és fizikai törpeség feloldására,
• a növények megnyúlására,
• a fény- és hidegigényes magvak csírázásának serkentésére,
• a rügyek nyugalmi állapotának megszüntetésére,
• a virágzás siettetésére,
• a virágok nemi jellegének megváltoztatására.
Etilén: Az etilén a növekedést és fejlődést befolyásoló, gáz halmazállapotú
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növényi hormon. A növény minden szervében, de leginkább az öregedő
szövetekben és termésekben szintetizálódik. A környezeti stressz és az auxin is
fokozza az etilén termelődését. Szállítása a fa és háncs edénynyalábokban
egyaránt lehetséges. Az etilén élettani
hatása:
• Gátolja a megnyúlásos növekedést,
• fokozza a hajtás gibberellinekkel
szembeni érzékenységét,
• serkenti az öregedést és a szervek
leválásának folyamatát.
• Gyökeresedést indukál,
• megtöri a rügyek és magvak nyugalmi
állapotát,
• serkenti a virágkezdemények képződését, a terméskötést és az érést.
• Fokozza a gabonamagvak csírázását.
• A virágokban a nőivarúság felé tolja el
az ivararányt.
Abszcizinsav (ABS): A gibberellin antagonistája.
• Serkenti az öregedési folyamatokat és
a levél leválási folyamatait.
• Szerepe van a rügyek nyugalmi folyamatainak szabályozásában,
• szabályozza a magvak nyugalmi
állapotát.
• Vízhiányos időszakban segíti a sztómák záródását,
• gátolja a megnyúlásos növekedést,
• indukálja a gyökérnövekedést és a
gyökérszőrök képződését.

A növényvédelemben a hormonhatást két fontos szegmensben is alkalmazzák. Hormonhatású készítményeket
használunk a gyomirtásban a magról
kelő és évelő kétszikű gyomnövények
ellen. A gyomirtó szerek ezen csoportját
fenoxiherbicideknek nevezzük. Ugyancsak hormonhatás az alapja a kultúrnövényeink növekedését befolyásoló
készítményeknek, a regulátoroknak is.
Ezeknek az anyagoknak a felhasználása leginkább a kalászos növények termesztése során terjedt el, és az őszi
búza, őszi árpa megdőlését hivatottak
megakadályozni. Mindkét témáról a későbbiekben részletesen írunk.
Dr. Kovács Imre – Gaál Orsolya
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Tavaszi védekezés fenoxiherbicidekkel
A már 80 éve használt hatóanyagok a 21. században is széles
körben elterjedt, költséghatékony megoldást biztosítanak.
Az első fenoxiszármazékot 1941-ben
fejlesztették ki az indolil-ecetsav (IES) analógiájára, a növények növekedésének
serkentésére. A fenoxivegyületek – a
természetes auxinokhoz hasonlóan – kis
dózisban segítik a növények növekedését. A kutatók rájöttek, hogy a hatóanyag nagyobb adagban alkalmazva
a kétszikű növények növekedését gátolja, illetve elpusztítja azokat. Így jött
létre az első szelektív herbicid, amely a
gabonafélékben, kukorica- és rizskultúrákban, valamint a legelőkön előforduló
kétszikű gyomnövények elpusztítására
alkalmas. Ez a vegyület a 2,4-D, azaz a
diklór-fenoxi-ecetsav volt, amelynek
1949-ben engedélyezték a felhasználását. Az első hormonhatású vegyületet továbbiak követték, mint az MCPA, a 2,4,5-T
(tormona), majd a diklórprop, a mekoprop, valamint a fenoxiherbicidek hoszszabb szénláncú változatai. Utóbbiak a
növényben béta-oxidációval két szénatomos láncú vegyületté alakulnak, így
válva hatékony herbiciddé (2,4-DB,
MCPB).
A herbicideket a növények bármelyik
szervükön keresztül képesek felvenni, de
a legnagyobb mennyiségben mégis a
levélen keresztül szívódnak fel. A talajra
jutott permetléből a hatóanyag még 1014 nap múlva is képes felszívódni a növény gyökerébe. Vízben oldhatósága
miatt így a talajba mosódott herbicid is
károsíthat.
A fenoxiherbicidek a természetes
auxinhoz hasonlóan fejtik ki hatásukat. Ezeket a gyomirtó szereket a természetes auxinoknál sokkal nagyobb
koncentrációban juttatjuk ki. A természetes növényi hormonok káros mennyiségben nem halmozódnak fel a növényben, de a mesterséges hormonanalógokat a növény nem képes úgy hatástalanítani, mint a sajátját, így azok káros
mennyisége rendellenes sejtosztódást
vált ki. A fokozott sejtosztódás és a légzési folyamatok növekedése, a tápanyagfelvétel csökkenése, a tápanyag-

tartalékok kimerülése végül a növények
pusztulásához vezet.
A fenoxi-alkán-karbonsav hatóanyagok a növekedés megnyúlásos szakaszában különösen hatékonyak. A
lepermetezett növények rövid időn belül
torzulnak, csavarodnak, kanalasodnak,
„csalánosodnak”. Egyszikű növényekben is kialakulhatnak káros tünetek, mint
a levél bepödrődése, a szár felé behajlása, a szárcsomók megvastagodása,
törékennyé válása, az oldalgyökerek rövidülése és vastagodása, a hajtáscsúcs
törékennyé válása. Az érzékeny növény
pusztulási folyamata a fejlettségtől füg-

gően 1-2 hétig tart. A hatás gyorsaságát
befolyásolja a hatóanyag felszívódásának és szállítódásának sebessége, ami
a külső hőmérséklettől is függ. Optimális
a 16–26 °C. Hűvösebb időben kevésbé
mozog a hatóanyag, mert lassabb a
növényi asszimiláció. Melegben a felszívódás sebessége megelőzi a kultúrnövényekben a lebontási folyamatokét, így
a káros tünetek is gyorsan kialakulhatnak.
A fenoxiherbicidek csoportja felfedezésük óta, az elmúlt 80 évben hosszú
utat járt meg. Az évek folyamán a csoportba tartozó hatóanyagok száma
nőtt, a molekulákat folyamatosan fejlesz-

A fenoxi-alkán-karbonsav-származékok használatának
előnyei
• A levélen keresztül felvett hatóanyagok eljutnak az egész növénybe, így a
gyomnövények gyökerébe is (évelő
kétszikűek elleni hatás).
• Széles körű felhasználási lehetőséget
biztosítanak, mivel többféle kultúrában
alkalmazhatók.
• A legnagyobb területen termelt kultúrnövényekben kellő szelektivitással rendelkeznek.

• Költségtakarékos megoldást kínálnak.
• Jó kombinációs partnerei más herbicid hatóanyagoknak, azok hatását kiegészítik.
• Hosszú időn át megőrzik hatékonyságukat rezisztencia kialakulása nélkül.
• Környezeti toxicitásuk alacsony szinten tartható.
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TERMELőK MONDTÁK...
„Tömörkény vonzáskörzetében termelek, 250 hektáron. A gazdaságomat az elmúlt 18 évben alakítottam ki,
főleg bérelt területeken, amelyek
zöme nagyon gyenge adottságú,
ezt tükrözik szerényebb terméseredményeim is. Emiatt mindent ár-érték
arányban közelítek meg. A Nuance
SuperB csomag, melyet a Nufarm Hungária Kft. forgalmaz, azért tetszett meg,
mert az eddig használt konkurens
gyomirtó szernél magasabb mennyiségű hatóanyagot tartalmaz, és megoldást jelent az összes, táblán található
kétszikű gyom ellen, illetve az árvakelésű napraforgót is szépen irtja. A cso-

tették, a termékek formulációját a kor elvárásainak megfelelően alakították. A
szulfonil-karbamidok megjelenésekor és
elterjedésekor használatuk visszaszorult.
Időközben az egyoldalú szulfonil-karbamid-használat miatt egyes kétszikű
gyomnövények kiszelektálódtak, ellenállókká váltak. A megváltozott talajművelési gyakorlat miatt pedig az évelő
kétszikű gyomok okoznak egyre nagyobb gondot. Az évtizedek során a kutatásoknak köszönhetően az optikailag
aktív hatóanyagok kifejlesztésével alacsony szinten tartható a hatékony felhasználási dózisuk, emellett a kombinációs partnerekkel (például szulfonil-karbamid hatóanyagokkal) szembeni
rezisztencianyomást csökkentik. Észszerűen összeállított kombinációkkal a teljes gyomspektrumot le lehet fedni.
Mindemellett a hormonhatású herbicidek alacsony akut toxicitásuk miatt
nem ártalmasak a környezetre, ha a
felhasználási utasításoknak megfelelően alkalmazzák azokat. Ennek köszönhető, hogy a mai napig megőrizték
létjogosultságukat a modern gyomirtó
hatóanyagok között, felhasználásuk a
21. században is indokolt, annak ellenére, hogy 80 éve ismert molekulákról
van szó.

Az MCPA felhasználási
lehetőségének kiterjesztése
a gabonafélékben
Az őszi és tavaszi gabonafélék gyomirtására eddig engedélyezett, fenoxiszár-

magban található fluroxipir hatóanyag
pedig kiváló hatékonyságú a ragadós
galajjal szemben. Tapasztalatom szerint gombaölő és rovarölő szerekkel
gond nélkül keverhető, nagyon rugalmasan kijuttatható kora tavasztól a
zászlós levél állapotig, és fitotoxicitás
soha nem volt észlelhető a kijuttatások
során. A Nuance SuperB csomagot javaslom minden olyan termelőnek, aki
nem küzd egyszikűek okozta problémával, és széles hatásspektrumú kalászosgyomirtót szeretne vásárolni,
baráti áron.”
Szombathelyi Péter
gazdálkodó, Tömörkény

mazékot tartalmazó herbicidek közül
az MCPA hatóanyagú készítmények (például Mecomorn 750 SL) felhasználási
idejét kiterjesztették.
Kalászosokban (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé, fénymag),
valamint köleskultúrában a készítmény a
kultúrnövény 4-6 leveles korától a szárba indulás kezdetéig (BBCH 30), valamint
három szárcsomós állapotot (BBCH 33)
követően a zászlós levél kiterüléséig
(BBCH 39) alkalmazható. Egy, két és
három szárcsomós (BBCH 31–33) állapotban nem alkalmazható.
A későbbi permetezést indokolhatja,
ha időjárási okok (például belvíz, szélsőségesen csapadékos időjárás) miatt a
normál időpontban nem hajtható végre
a védekezés, vagy a korai időpontban
elvégzett gyomirtást követően a ritka állományban felnőnek a gyomnövények
(például mezei acat, napraforgó-árvakelés, parlagfű), ami akadályozza a későbbi betakarítást.
A késői permetezés segíthet az erős
mezeiacat-fertőzés leküzdésében. Fontos, hogy a védekezést az acat virágbimbóinak megjelenése előtt el kell
végezni. Az MCPA önmagában nem mindig ad kielégítő védelmet a területen
megjelent összes gyomnövény ellen,
ezért kombinálható más hatóanyagcsoportba tartozó hatóanyagot tartalmazó
készítménnyel. A késői permetezés nem
helyettesíti a normál idejű gyomirtást. Hatékonysága azért is elmarad a korai védekezés hatásától, mert a sűrűbb
gabonaállomány miatt a permetlé fe-

dettsége romlik, valamint a gyomnövények fejlettebb állapota miatt azok herbicidekkel szembeni érzékenysége is
csökken.
A hatékonyságot a hőmérsékleten
kívül a száraz időjárás is befolyásolhatja. Ilyenkor a gyomnövények viaszrétege megvastagszik, így a hatóanyag
nehezen jut be a növénybe, ráadásul a
gyomok életfolyamatai is lelassulnak.
Ilyen esetben lassúbb hatást vagy csökkent hatékonyságot tapasztalhatunk.
A fenoxiszármazékok közül az MCPA
a legkíméletesebb a gabonafélékkel.
Ennek a szulfonil-karbamidokkal alkotott kombinációja kijuttatható az őszi
kalászos gabonafélék zászlós levelének kiterüléséig.

Fenoxiszármazékok
használata őszi búzában
Az őszi búza legfontosabb kétszikű
gyomnövényei között évtizedek óta előkelő helyen szerepel az ebszékfű, a
mezei acat és a ragadós galaj. E három
gyomnövény együttes előfordulása esetén a védekezés csak nagy hatékonyságú herbicidkombinációkkal lehet
eredményes.
Az ebszékfű nagyon érzékeny a
szulfonil-karbamid hatóanyagokra, de
ritkán jelenik meg egyedüli gyomnövényként a gabonatáblákon. Vegyes
gyomfertőzés esetén célszerű a szulfonil-karbamid hatóanyagot más ható-
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NUFARM-FENOXIHERBICIDEK ÉS KOMBINÁCIÓIK HATÉKONYSÁGA A LEGFONTOSABB
SZÁNTÓFÖLDI GYOMNÖVÉNYEK ELLEN
Mecomorn
750 SL
1,0 l/ha

Dezormon
1,2 l/ha

Optica Trio Dicopur Top
2,0 l/ha
464 SL
1,0 l/ha

Nuance
SuperB*

Gyomnövény latin neve

Gyomnövény
magyar neve

Anthemis spp.

Pipitérfélék





●●●

●●●

●●●

Atriplex spp.

Labodafélék

●●

●

●●●

●●

●●●

Capsella bursa-pastoris

Pásztortáska

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Cardaria draba

Útszéli zsázsa

●●

●●

●●

●●●

●●●

Centaurea cyanus

Kék búzavirág

●●

●

●●

●

●●●

Chenopodium spp.

Libatopfélék

●●●

●●●

●●●

●●

●●●

Cirsium arvense

Mezei acat

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Conium maculatum

Foltos bürök

●●

●

●●

●●●

●●

Consolida spp.

Szarkalábfélék

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Convolvulus arvensis

Folyondár szulák

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

Daucus carota

Vadmurok

●

●

●●

●●●

●●●

Descurainia sophia

Sebforrasztó zsombor





●●●

●●●

●●●

Diplotaxis muralis

Fali kányazsázsa

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

Fumaria spp.

Füstikefélék





●●

●

●●

Galeopsis spp.

Kenderkefűfélék





●●

●●●

●●

Galium aparine

Ragadós galaj





●●●

●●●

●●●

Heliantus annuus

Napraforgó

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Lamium amplexicaule

Bársonyos árvacsalán

●

●

●●

●●

●●●

Lamium purpureum

Piros árvacsalán

●

●

●●

●●

●●●

Matricaria chamomilla

Szikfű, kamilla





●●

●●

●●●

Tripleurospermum inodorum

Ebszékfű (kis rozetta)





●●

●●

●●●

Tripleurospermum inodorum

Ebszékfű (szárba indult)





●●

●●

●●

Papaver rhoeas

Pipacs

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Polygonum spp.

Keserűfűfélék





●●●

●●

●●

Ranunculus spp.

Boglárkafélék

●●

●●

●●

●●●

●●●

Raphanus raphanistrum

Repcsényretek

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Rumex spp.

Sóskafélék

●●

●

●●●

●●

●●●

Sinapis arvensis

Vadrepce

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Sisymbrium officinale

Hamvas zsombor

●●●

●●

●●●

●●

●●●

Spergula arvensis

Mezei csibehúr

●●

●●

●●●

●●●

●●●

Stellaria media

Tyúkhúr

●●●

●●

●●

●●

●●●

Thlaspi arvense

Tarsóka

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Tussilago farfara

Martilapu

●●

●●

●●●

●●●

●●

Veronica spp.

Veronikafélék

●

●

●●

●●

●●●

Vicia spp.

Bükkönyfélék





●●●



●

Viola arvensis

Mezei árvácska





●●

●

●●

Urtica urens

Kis csalán

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Xanthium spp.

Szerbtövisfélék

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

Gyomirtó hatás: ●●● 95–100%

●● 85–94% ● 75–84%  <74%

* 40 g/ha Nuance Super + 0,4 l/ha Barclay Hurler 200
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anyagcsoportba tartozó hatóanyaggal
kiegészíteni és a kombináció összetételét a gyomösszetételhez igazítani.
A mezei acat jól irtható a fenoxialkán-karbonsav-származékokkal. A legeredményesebb védekezést az MCPA
(Mecomorn 750 SL) és a diklórprop (Duplosan DP) hatóanyagok alkalmazása
adja, továbbá hasonlóan kiváló hatás
érhető el a három fenoxiherbicidet tartalmazó Optica Trio kijuttatásával. A 2,4-D
+ dikamba kombináció (Dicopur Top
464 SL) is megfelelő hatású. Fontos, hogy
a mezei acat a hajtásnövekedés időszakában kapja a gyomirtó permetezést,
amikor elegendő levélfelülettel rendelkezik ahhoz, hogy kellő mennyiségű hatóanyagot fel tudjon venni. A fenoxiherbicidek a levelek, a szár és a gyökérzet
eredményes pusztítása révén kiváló hatékonysággal irtják a gyomnövényt. A
kombinációs partnerek, mint például a
metszulfuron-metil (Mezzo, Accurate),
floraszulám (Saracen), floraszulám+diflufenikán (Saracen Delta), floraszulám+
tribenuron-metil (Saracen Max), tribenuron-metil (Nuance 750 WG), felerősítik a hatást.
A ragadós galaj a kalászosok egyik
legnehezebben irtható kétszikű gyomnövénye. Speciális hatóanyag-kombinációkat kell bevetni ellene. Ezek közül a
legeredményesebb a fluroxipir, amelyet
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szulfonil-karbamid hatóanyagú herbiciddel (például Nuance Super) kiegészítve
kiváló hatás érhető el. A hatás feltétele,
hogy a hőmérséklet a 12–26 °C közötti
tartományba essen a permetezés időpontjában. Hideg, csapadékos, borult
időben gyengül a gyomirtó hatás.
A három fenti gyomnövény ellen hatékony herbicidkombinációk a többi, könynyebben irtható kétszikű gyomot is elpusztítják.

Fenoxiszármazékok
használata kukoricában
A kukorica gyomfertőzöttségét vizsgálva látható, hogy a közönséges kakaslábfű már évtizedek óta vezeti a
gyomborítási sorrendet. Ezt követi változó sorrendben az ürömlevelű parlagfű, a szőrös disznóparéj, a fehér
libatop és a fakó muhar. A vegyszeres
gyomirtás bevezetése óta az évelő kétszikű gyomnövények (például folyondár szulák, mezei acat) súlya kissé
csökkent, de nem tűntek el a fontos
gyomnövények közül, ezért továbbra
is szükséges az ellenük történő védekezés.
Nemcsak a kalászosok, hanem a kukorica gyomirtására is alkalmas hormonhatású hatóanyag a 2,4-D, a dikamba, a
fluroxipir és a klopiralid. Ezek önmaguk-

ban vagy kombinációban alkalmazhatók. A 2,4-D és dikamba kombinációja, a
Dicopur Top 464 SL elsősorban a kukorica gyomirtásában terjedt el, mellyel a
legfontosabb egynyári és évelő kétszikű
gyomnövények elpusztíthatók. A fluroxipir és klopiralid elsősorban speciális célokra használható, mint a folyondár
szulák és mezei acat elleni védekezés.
A többi fenoxi-alkán-karbonsav-származék a kukoricát is károsítja. Ennek oka,
hogy a hatóanyagok felszívódása
gyorsabb, mint azok lebontása a kultúrnövényben. A fenoxiherbicidek (például
Dezormon) jó partnerei lehetnek az
egyszikűirtó herbicideknek, főleg az
évelő és egyes magról kelő, nehezen irtható kétszikű gyomnövények elleni védekezésben.

Fenoxiherbicidek a sikeres
zöldítés érdekében
Szulfonil-urea hatóanyagot tartalmazó
gyomirtó szer felhasználása esetén előfordulhat, hogy a zöldítésre szánt vetőmag kelését akadályozza a kalászosgyomirtó szer. A probléma elkerülhető,
ha fenoxiherbicideket használunk a kalászosok gyomirtásánál.
Gaál Orsolya – dr. Kovács Imre

KALÁSZOS KÜLÖNSZÁM
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NÖVEKEDÉSSZABÁLYOZÁS: MIT, MIKOR, MIÉRT?

Minden, amit a kalászosok regulátorozásáról tudni érdemes
Hogy a szárszilárdítás ne csak rutinszerű technológiai elem legyen,
hanem tudatos lépés, a magasabb terméseredmény elérése céljából.

Kalászosokban a regulátorokat alapvetően azért alkalmazzuk, hogy megakadályozzuk az állomány megdőlését. Kevésbé ismert az a tény, hogy a
regulátoroknak direkt termésnövelő hatásuk is van.
A retardánsok a növények növekedési folyamataiba avatkoznak be, így a
működésüket sokkal inkább sorolhatjuk
a növényélettan témakörébe, mint a növényvédelemébe. Talán éppen ezért
kissé rejtélyes számunkra a pontos működésük, és viszonylag kevés szakirodalmat találhatunk ebben a témában. A
regulátorokat Európában a ’80-as években kezdték el vizsgálni. Magyarországon a ’90-es évek közepén a legtöbb
kísérlet és az ezekhez kapcsolódó publikáció dr. Tőkés Gábor és munkatársai
nevéhez fűződik. Jelen cikkünk szakmai
alapját részben ezek az írások, valamint
dr. Tőkés Gábor doktori értekezése adja.
A növények növekedését befolyásoló hormonokat két csoportba osztjuk:
növekedést serkentők és növekedést
gátlók. A növekedésserkentők közé tartoznak a gibberellinek, a citokininek és
az auxin. A növekedésgátlók csoportját

az etilén, a terpenoidgátlók (abszcizinsav) és az egyéb természetes gátló
anyagok (fenol típusú inhibitorok) alkotják, valamint a szakirodalom ide sorolja
a szintetikus gátló anyagokat, a retardánsokat is.
A növényi hormonok nagyon bonyolult élettani folyamatokban működnek
közre, erről bővebben a 32. oldalon
olvashatunk. Mindegyik hormon a növekedés során több feladatot is ellát. A növekedésserkentő hormonok egymás
működésére is hatással vannak, közöttük
szinergizmus lép fel, és együttesen felelősek a növény optimális fejlődéséért.
Nagyon leegyszerűsítve az egyes hormonok feladatát: az auxin leginkább a
sejtek megnyúlásáért, a citokinin a sejtek
osztódásáért felelős, míg a gibberellinek
mind a sejtmegnyúlásban, mind a sejt
osztódásában fontos szerepet játszanak, emiatt a legmeghatározóbbak a
szár növekedésében. A növekedésgátló
hormonok – ahogy a nevükben is
benne van – antagonistái a serkentő hormonoknak. Közülük ebben a témakörben talán az etilént érdemes kiemelni. Az
etilén a gátló hormonok közé tartozik, a

szár törpítésében is fontos szerepet játszik. Általában stressz hatására a növényben etilén termelődik, amely negatív visszacsatolás révén gátolja a gibberellinszintézist, és ezáltal gátolja a szár
növekedését is.
A retardánsok a szintetikus növekedésgátlók egy csoportját alkotják. Elsősorban a gibberellinszintézis gátlása
révén csökkentik a növekedés sebességét, de közben az osztódószövetek működését nem gátolják. Így
a növény a szokásos fejlődési ciklusain mehet keresztül különösebb torzulás nélkül úgy, hogy egyes részei
arányosan kisebbek lesznek. (Tőkés,
1995)
A szintetikus növekedésszabályzó
hatóanyagok közül a klórmekvát (CCC)
és a trinexapac-etil a gibberellin szintézisének gátlása során fejtik ki regulátor
hatásukat, míg az etefon hatóanyag etilén hatású, így a gibberellin antagonistájaként negatív visszacsatolással gátolja annak szintézisét, és ezzel fogja
vissza a szár növekedését.
A kalászosok növényvédelmi technológiája során a regulátorokat elsősorban a szár megdőlésének megakadályozására használjuk, ezért is terjedt el a
szárszilárdító elnevezés. Azzal, hogy sikerül meggátolni az állomány megdőlését, közvetve nagyban hozzájárulunk a
termésmennyiség és -minőség megőrzéséhez. Egyes szakirodalmi adatok alapján a virágzáskor bekövetkező dőlés
több mint 40%, két héttel a virágzás után
bekövetkező dőlés körülbelül 30%, míg
a betakarítás előtt bekövetkező dőlés
20% termésveszteséget is okozhat. A termésveszteségen túl a földön heverő gabona minősége is romlik, mert a talajközeli mikroklíma kedvez a gombafertőzéseknek, különösen a fuzáriumnak.
A köztudatban még kevésbé terjedt
el, hogy a szárszilárdítás által elért
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közvetett termésnövelő hatás mellett
a regulátoroknak direkt termésnövelő hatásuk is van. Ezt a hatást vizsgálták több éven keresztül Magyarországon dr. Tőkés Gábor és társai.
Arra a következtetésre jutottak, hogy
a bokrosodás és szárba indulás kezdetén kijuttatott regulátor hatóanyag a főhajtás növekedésének visszafogása
révén a mellékhajtások keletkezését serkenti. Ezáltal több száron több kalász
képződhet, ha a későbbi időjárási körülmények és a tápanyag-ellátottság is
megfelelő. A későbbi fenológiai stádiumban kijuttatott hatóanyag a szárak
hosszirányú megnyúlását csökkenti,
ennek eredményeként a növény a tápanyagot a szárak falának megvastagítására használja fel, a későbbiekben
pedig a szemtermés kitelítődésére fordítja. A regulátorok a direkt termésnövelő
hatásukat csak megfelelő tápanyag- és
vízellátottság esetén tudják kellő mértékben kifejteni. A többéves vizsgálatok igazolták, hogy megfelelő környezeti tényezők mellett a kora tavaszi, CCC-vel végzett kezelés őszi búzán 8-10% terméstöbbletet adott. Az április–májusi regulátoros kezelések 10% magasságcsökkenést és 9-13%-os termésnövekedést
eredményeztek. Dr. Tőkés Gábor a vizsgálatait CCC és etefon hatóanyagú készítményekkel végezte. Kísérletei során
megfigyelte, hogy ha ezeket az anyagokat tankkeverékben juttatják ki, a regulátor hatás felerősödik, a hatóanyagok
együttes kijuttatás esetén szinergizmust
mutatnak. Mégis a legjobb terméseredményt akkor érték el, amikor CCC-vel elvégezték a kora tavaszi kezeléseket,
majd az intenzív növekedés időszakában 2. kezelésként etefonnal hajtották
végre a szárszilárdítást.
A regulátorokat gombaölő szerekkel
egy menetben is kijuttatták. Megállapításra került, hogy bár a fungicidek gombaölő hatását nem fokozzák, közvetve
mégis hatással vannak a különböző
gombafertőzések alakulására. Ennek
oka, hogy a regulátorok használatával
megfelelő körülmények között a növényeknek jobb kondíciót biztosítunk, így
azok ellenállóbbá válnak a gombabetegségekkel szemben is.
A regulátorok viszonylag jól keverhetők a legtöbb növényvédő – gyomirtó,
rovarölő, gombaölő – szerrel, viszont a
permetlé pH-jára célszerű ügyelni. Egyes
regulátorok képesek nagyon savas
irányba eltolni a permetlé pH-ját, ami pél-
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dául a fenoxiherbicidek hatékonyságát
csökkentheti, továbbá akár önmagukban is hajlamosak lehetnek a perzselésre.
A szárszilárdítók élettani hatásuknál
fogva stresszt jelentenek a növénynek,
ezért használatuk nagy körültekintést
igényel. Száraz időjárás esetén vagy
rossz tápanyag-ellátottságú területen,
amikor a növényt a kedvezőtlen környezeti tényezők egyébként is terhelik, használatukat célszerű mellőzni vagy az
időjáráshoz igazítva alakítani. Erre ad lehetőséget az etefon és a trinexapac-etil
hatóanyagok rugalmas kijuttatása.
Összességében megállapíthatjuk,
hogy a regulátorok használata megfelelő körülmények között fontos
technológiai eleme a kalászosok termesztési, illetve növényvédelmi
technológiájának. Tudatos használatukkal számottevően növelhetjük a
termés mennyiségét és javíthatjuk a
minőségét is.

A Nufarm megoldásai
szárszilárdításra
A gabonatermesztés intenzívebbé válásával nem szabad megfeledkezni arról,
hogy a megtermett gabonát biztosan
betakaríthatóvá tegyük. A szárba indulást követően a talaj állapota és az időjárás elemei (eső, szél) határozzák meg,
hogy a gabona szára betakarításig
állva marad-e vagy megdől. Minél intenzívebb a gabona fajtája és a termesztési mód, minél nagyobb termésre
műtrágyáznak a termelők, annál inkább
szükséges a gabona szárának megerősítése. Sík terepen is, de lejtős területen
különösen erős lehet a tavaszi esős időszakban a szél örvénylő-kavargó mozgása, ami megdönti a gabona szárát,
lefekteti a talajra a termést. A ledőlt állomány már nem áll fel, az alsóbb rétegek
elpusztulnak, fertőzve a többi növényt is.
Ahogy azt az előzőekben írtuk, a regulátorok alkalmazása során nemcsak a
megdőlést akadályozhatjuk meg, hanem direkt módon a termés mennyisége
is nőhet.
A gabonanövények szára szalmaszár, amely tartja a kalászt. A száron két
kritikus pont van: a tő fölött és a kalász
alatt. Minél hosszabb a szár, annál nagyobb a kilengése, annál könnyebben
dől meg. Több lehetőség is rendelkezésre áll számunkra a szalmaszár megerősítésére. Őszi búzában a klórmekvát-

klorid hatóanyagú Stabilan SL, az
etefon hatóanyagú Ephon Top és a
trinexapac-etil hatóanyagú Optimus
használható szárszilárdításra.
A Stabilan SL hatóanyaga a gibberellinszintézis gátlása révén a kijuttatást
követően rövid idő alatt bekapcsolódik
a növény sejtosztódási folyamatába,
gátolva az osztódó sejtek hosszanti
növekedését. Ezt a folyamatot használhatjuk ki az őszi búza szártövének megerősítésére. A Stabilan SL-t a búza
bokrosodása végén, szárba indulása
elején kell kijuttatni 1,5–2,0 l/ha adagban. Ezzel a szalmaszár alsó ízközeit
erősítjük, vastagítjuk meg, így növelve az
őszi búza szárának állóképességét. A
Stabilan SL a gabona hormonháztartásának megváltoztatása révén egyben a
gyökérzetet is erősíti, ezzel javítva az
őszi búza víz- és tápanyagfelvételét.
Kora tavaszi kijuttatásakor serkenti a bokrosodást, a főhajtás visszafogásával stimulálja a mellékhajtások kialakulását,
ezzel lehetőség nyílik a magasabb
kalászszámra. A Stabilan SL etefon hatóanyagú szárszilárdítóval kombinációban is kijuttatható, együttesen vagy
osztott kezelés formájában is. Ebben az
esetben a Stabilan SL dózisa 1,5 l/ha,
amihez 132–330 g/ha etefon hatóanyagú szárszilárdítót lehet keverni.
Az erős szalmaszár még nem biztos,
hogy elbírja a kalász súlyát, ezért egy
újabb kezeléssel növelhetjük a kalász
alatti szárrész stabilitását is. Ezt a korai
szárszilárdítás elvégzését követően
10–15 nappal lehet elvégezni. Ebben az
esetben Stabilan SL-ből 0,5 l/ha mennyiséget vagy etefon hatóanyagú szerből
132–330 g/ha dózist kell kijuttatni. Ha a
Stabilan SL-t etefon hatóanyagú szárszilárdítóval permetezik ki, a javasolt dózis
0,7–1,3 l/ha Stabilan SL + 198–330 g/ha
etefon hatóanyagú szárszilárdító, együttesen kijuttatva.
A permetezést el lehet végezni a
gyomirtással egy menetben. Hormonbázisú gyomirtó szerekkel, gombaölő szerekkel kombinálható, és keverhető a
legtöbb lombtrágyával is. Etefon hatóanyagú regulátor engedélyezett dó zisával együtt szintén kijuttatható. A
készítmény dózisát 20–25 százalékkal
csökkenteni lehet, ha a napi középhőmérséklet tartósan eléri a 12-15 °C-ot. Etefonos kombináció használata esetén,
illetve az etefonnal külön időpontban
végzett kezelésnél gyomirtó szerekkel
nem keverhető. A védekezést ebben az
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Kezeletlen

esetben 12–15 nap múlva lehet elvégezni.
A klórmekvát-klorid hatóanyag az
őszi búza kivételével nem alkalmas a
gabonafélék szárszilárdítására. Az őszi
és tavaszi árpa, rozs, zab és tritikálé is
megdőlhet. Az őszi búza mellett ezek
kezelésére is használható a trinexapacetil hatóanyagú Optimus. Ez a szárszilárdító a permetezést követően csökkenti
a gibberellin típusú növényi hormon szintézisét, ezzel mérsékelve a sejtmegnyúlást, így rövidül a szalmaszár, de nő a
szár falának vastagsága. A vastagabb
szalmaszár jobban ellenáll a szélnyomásnak, kevésbé fertőződik a gombakórokozókkal, magasabb lesz a levél
klorofilltartalma, erősebb asszimilálásra
képes. Az Optimus hatóanyagának felhasználása flexibilisebb technológiát
tesz lehetővé, a gabonafélék kétnóduszos állapotától a zászlós levél megjelenéséig használható. Növényen belül
hosszabb ideig megtartja a hatását. A
koronagyökerek aktivitásának növelésével javul a növény szárazságtűrése. A
szár megvastagodásával pedig a növény ellenállóvá válik a betegségekkel
és a környezeti tényezőkkel szemben.
Az Optimus használatával magasabb
kalászszámot, nagyobb termést, magasabb fehérjetartalmat lehet elérni, mivel
minden hajtás kifejlődik.
Kijuttatásának ideje őszi búzában a
bokrosodás vége és a zászlós levél
megjelenése közötti időszak. Őszi árpában 1-3 nóduszos állapottól a zászlós
levél megjelenéséig, tavaszi árpában,
rozsban, zabban és tritikáléban a kezelést 1-2 nóduszos állapotban célszerű elvégezni. 8 °C alatti hőmérséklet, illetve
éjszakai fagyok esetén a kezelést el kell
halasztani. Dózisa őszi búza, rozs, zab,
tritikálé esetén 0,4–0,6 l/ha, őszi árpában 0,6–0,9 l/ha, tavaszi árpában
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Szárszilárdítóval kezelt

0,5–0,7 l/ha. Aszályos időben, gyenge
tápanyag-ellátottságú talajon az alacsonyabb, míg csapadékos időjárásban, jó tápanyagellátás mellett a magasabb dózist kell alkalmazni. Egy vegetációban csak egyszer lehet használni.
Egy menetben kijuttatható gyomirtó,
gombaölő vagy rovarölő szerekkel.
Az Optimushoz hasonlóan ugyancsak széles körben és rugalmasan felhasználható készítmény az Ephon Top.
Az Ephon Top a Nufarm legújabb szárszilárdító terméke, 660 g/l etefon hatóanyagot tartalmaz. Az Ephon Top az
etilénhatású regulátorok közé tartozik.
Hatását azáltal fejti ki, hogy pH 4 fölött
etilénre, sósavra és foszforsavra bomlik.
A felszabaduló etilén a növekedési hormonok, mindenekelőtt az auxinok és
gibberellinek szintézisét gátolja, ezáltal
a növekedés lassulását idézi elő a kalászosokban. A gabona szára alacsonyabb és vastagabb lesz, ami
jelentősen csökkenti a megdőlés mértékét vagy teljesen megakadályozza azt.
Az etilén ugyanakkor stresszhormon,
amely túladagolva vagy későn kijuttatva
terméscsökkenést okozhat. Fokozottan
ügyelni kell a megfelelő használatára. Kifejezetten aszályos időszakban vagy
gyenge tápanyag-ellátottság idején a
kezelést inkább el kell hagyni, mert a növény ilyenkor negatívan reagálhat a
stresszhormonok megjelenésére.
Dózisa őszi és tavaszi búzában, őszi
árpában 0,4–0,75 l/ha. Kijuttatható a kalászos egy szárcsomós állapotától az
első toklászok megjelenéséig, de a legoptimálisabb időpont a zászlós levél
megjelenése (BBCH 37) és a zászlós
levél nyelvecskéjének megjelenése
(BBCH 45) között van. Tavaszi árpában
0,5 l/ha, tritikáléban 0,75 l/ha, rozsban
1,0–1,1 l/ha dózissal lehet alkalmazni egy
szárcsomós állapottól az első toklászok

megjelenéséig. A kezelést a gyomirtó
szeres permetezést és a műtrágya kijuttatását követően 10 nap elteltével célszerű elvégezni.
Az Ephon Top használatával nemcsak a növényállomány megdőlését
akadályozhatjuk meg, hanem ahogy a
többi regulátor alkalmazása során is, az
előnyös élettani folyamatok következtében direkt termésnövekedést is elérünk.
A hatást fokozhatjuk, ha Stabilan SL-lel
osztottan juttatjuk ki, először korán, a
bokrosodás és szárba indulás kezdetén
kipermetezzük a Stabilan SL-t 1,5 l/ha dózissal, majd egy későbbi időpontban,
két szárcsomós állapottól a zászlós levél
nyelvecskéjének megjelenéséig (ha a körülmények is megfelelőek) kijuttatjuk az
Ephon Topot az engedélyezett dózisban.
A szárszilárdítók hatékonyságát a
környezet és a termesztési mód is befolyásolja. A magasabb nitrogénadagú
műtrágyázás mellett (100–125 kg/ha
vagy efölötti N hatóanyag-mennyiség) a
gabonafélék szárazanyag-tartalma, fehérje- és gluténtartalma növekszik.
A környezeti hatások közül fontos a kijuttatáskori hőmérséklet: reggeli fagy
vagy 8 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet
mellett tilos használni. Belvízzel károsított
vagy száraz talajon, aszályos időben a
szárszilárdítók működése leáll, így nincs
értelme a permetezésnek. Beteg, sérült
vagy kártevők által rágott növényeket
sem ajánlatos permetezni. A légi kijuttatás nem engedélyezett.A szárszilárdítók
használatánál a gyomirtó és gombaölő
szerekkel történő együttes kijuttatást célszerű kerülni, vagy ki kell kérni a forgalmazó véleményét. Hormonbázisú vagy
szulfonil-urea hatóanyagú gyomirtó
szerekkel – sikeres keverési próba elvégzése után – kipermetezhető a szárszilárdító hatóanyag.
Gaál Orsolya – dr. Kovács Imre
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Regulátorok hatása az őszi
búza termésére
Ahogyan az őszi káposztarepce termesztéstechnológiájába beépült
a regulátorok használata, úgy az intenzív gabonatermesztés során
is rutinszerű lépéssé vált a szárszilárdító készítmények alkalmazása.
Az analógia nem véletlen, hiszen a
növekedésszabályozás egyik esetben
sem cél, hanem inkább eszköz a gazdálkodó számára: mégpedig a kár megelőzés, a termelés biztonsága és
végső soron az elérhető termés növelése érdekében végzett tevékenység.
Hogyan alakul a ráfordítások megtérülése az egyes készítmények esetében? Mikor és melyik terméket érdemes
használni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben aknázzuk
ki a termesztett búzafajta vagy -hibrid
terméspotenciálját? Ezekre a kérdésekre
kerestük a választ, amikor a Nufarm
három különböző regulátor hatású termékét mértük össze. Ezek a klórmekvát
hatóanyagú Stabilan SL, a trinexapak
hatóanyagot tartalmazó Optimus és az
etefon hatóanyagú Ephon Top.
Az elmúlt két évben több vonatkozásban megvizsgáltuk e regulátorok hatásait. Természetesen a legkézenfekvőbb
vizsgálati cél a szalmaszár hosszának csökkentése, illetve a szár megvastagodásának értékelése volt. Ezek
a vizsgálatok annak megválaszolására
irányultak, hogy a regulátorok használatával milyen mértékben tudjuk megakadályozni a megdőlést. Emellett
megnéztük, hogy a különböző kezelések milyen hatással voltak a termés
mennyiségére és minőségére.
Annak érdekében, hogy minél biztosabb információt kapjunk, sok paramétert vizsgáltunk.
1. A Stabilan SL-t a bokrosodás kezdetétől ki lehet juttatni. A korai vetések 2019
hosszú, kellemes őszének köszönhetően
már sok helyen eljutottak ebbe a fenológiai stádiumba. Bár az őszi regulátorozás Magyarországon nem szokás,
mégis kíváncsiak voltunk rá, hogy az
ősszel kijuttatott hatóanyagnak milyen
hatása van a növények későbbi fejlődésére. Ezt a kiértékelést kora tavasszal
végeztük a gyökér és a zöldtömeg

nagyságára, valamint a bokrosodási
erélyre vonatkozóan.
2. Az őszi és a tavaszi kezeléseket is
többször vizsgáltuk a tavasz folyamán,
így ekkor és a betakarítás során a következő adatokat gyűjtöttük össze: a megdőlést befolyásoló paraméterek, mint
a szár hossza és vastagsága. A termésmennyiségre utaló adatok, mint a
négyzetméterenkénti kalászszám, a kalászok hossza, a kalászokban lévő
szemek száma, a hektolitersúly és természetesen a parcellák betakarításával a
tényleges termésmérés. Végül pedig a
betakarított termésből mintát véve megvizsgáltuk a legfontosabb beltartalmi
mutatókat is.
Nem megfelelő tápanyag- és vízellátottság esetén úgy tűnhet, hogy az
egyes mutatók egymásra negatív hatással vannak:
• Például ha egy kezelés hatására
megemelkedik a négyzetméterenkénti
kalászszám, kevés tápanyag esetén a
kalászok mérete kisebb lehet.
• Ha egy kalász nagyobb, benne
több a szem, tápanyag és vízhiány következtében kisebb lehet a hektolitersúly
vagy az ezerszemtömeg.

• Ez igaz a termésátlag és a termésminőség kapcsolatára is. Így ugyanaz a
fajta magasabb termésátlag mellett
gyengébb minőséget produkálhat.
Hiába teremtjük meg egyes kezelésekkel a terméstöbblet lehetőségét, ha a
terméstöbblethez szükséges plusz tápanyagmennyiséget nem biztosítjuk,
vagy csapadékhiány miatt azt a növény
a talajból nem tudja felvenni. Ezért ezt a
témát az időjárás kiszámíthatatlansága
miatt – mint olyan sok mindent a mezőgazdaságban – komplexen kell kezelnünk. Mégis fontosnak tartjuk a részletes
vizsgálatát annak, hogy a különböző
kezelések milyen hatással vannak az
egyes mutatókra. Így azt is láthatjuk,
hogy optimális körülmények között mi az
a többlet, amit még ki lehet hozni az állományból a termés növelése és a minőség javítása szempontjából.

őszi kezelések
Az őszi kezelés hatását Debrecenben és
Kaposváron vizsgáltuk. A permetezést
Debrecenben 2019. november 5-én, Kaposváron 2019. november 10-én végeztük el Stabilan 2,0 l/ha dózisával Acteur
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fajtán. A mintákat Debrecenben 2020.
április 8-án, Kaposváron 2020. április
10-én vettük és értékeltük ki. Mindkét helyen háromszor 100 növényt vizsgáltunk,
és az eredményeket átlagolva, 100 növényre vetítve mutatjuk be.
A két helyszín között a különbség a
talaj tápanyag-szolgáltató képességében és az őszi–téli csapadék mennyiségében volt. Kaposváron a talajadottságok is gyengébbek és a tavaszi csapadékmennyiség is kevesebb volt, mint
Debrecenben, ezért azonos fajta és
azonos tápanyagellátás mellett Kaposváron az állomány gyengébben fejlődött, mint Debrecenben. Mégis azt
tapasztaltuk, hogy az őszi kezelés hatására a gyökértömeg 35-45%-kal, a
zöldtömeg 30%-kal növekedett mindkét helyen (1. és 2. grafikon).
A szárak megszámolásával felmértük
azt is, hogy miként alakul a bokrosodás
a kezelt és a kezeletlen parcellákban.
Fejlettségtől függően különválasztottuk a
hajtásokat. Egy csoportot képviselt a főszár az elsődleges mellékhajtásokkal, és
egy másik csoportba soroltuk a másod-
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lagos mellékhajtásokat. Hasonló eredményt kaptunk, mint a gyökér- és zöldtömegvizsgálatoknál. Vagyis egyértelműen látszik, hogy az őszi Stabilan SLkezelés hatására kora tavasszal
erőteljesebb a bokrosodás (3. és 4.
grafikon). A jobb tápanyag-ellátottságú
debreceni területen az erősebb hajtások száma valamivel nagyobb mértékben nőtt, mint a gyengébb hajtások
száma, ez arányait tekintve Kaposváron
nagyjából egyforma volt. A szárak öszszes számát tekintve 2-3 szárral több
mutatkozott növényenként a kezelt parcellákban. Azt, hogy ezeket a szárakat
a növény a vegetáció során ki tudja-e
nevelni, azokon teljes értékű kalász
tud-e fejlődni, az időjárás és a csapadék
viszonyok, valamint a további tápanyag-utánpótlás nagymértékben befolyásolja.
A tavaszi kezelésekkel együtt ezekben a parcellákban is mértük a terméseredményt, így látni fogjuk, hogy az erősebb gyökérzet és a jobb kora tavaszi
kondíció jelentette előny realizálódik-e
termésmennyiség-többletben.

1. grafikon: Gyökértömeg alakulása 2,0 l/ha Stabilan SL
őszi kijuttatása után

Őszi regulátorozás hatása a kora tavaszi
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2. grafikon: Zöldtömeg alakulása 2,0 l/ha Stabilan SL
őszi kijuttatása után
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3. grafikon: A hajtások számának alakulása (bokrosodás)
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4. grafikon: A hajtások számának alakulása (bokrosodás)
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teljesen torz eredményeket kaptunk volna,
így a kiértékelést és termésmérést csak
Debrecenben végeztük el. A kiértékeléseket természetesen a kontroll- és az ősszel
2,0 l/ha dózisban Stabilan SL-lel kezelt
parcellákon is elvégeztük, így az eredményeket összesen 13 parcelláról kaptuk.
Több szempontból vizsgáltuk a növényeket:
• a szárak hossza és vastagsága
– kezelések hatása a növekedésre;
• termésmennyiség – kezelések hatása a terméseredményre, azon belül is
a termés mennyiségét befolyásoló paraméterek, úgymint a kalászok hossza,
szemek száma kalászonként, kalászok
száma négyzetméterenként;
• minőségi paraméterek: hektolitersúly, fehérjetartalom.

A kísérletet 2020 tavaszán Kaposváron
és Debrecenben is tavaszi kezelésekkel
folytattuk. Mindkét helyen tavasszal a következő dózisokat állítottuk be.
1. Stabilan SL 1,5 l/ha T1 időpontban
(bokrosodás elején)
2. Stabilan SL 2,0 l/ha T1 időpontban
(bokrosodás elején)
3. Ephon Top 0,5 l/ha T2 időpontban
(intenzív növekedés időszakában)
4. Optimus 0,5 l/ha T2 időpontban
(intenzív növekedés időszakában)
5. Stabilan SL 2,0 l/ha őszi kijuttatás,
felülkezelve Ephon Top 0,5 l/ha T2 időpontban
6. Stabilan SL 2,0 l/ha őszi kijuttatás,
felülkezelve Optimus 0,5 l/ha T2 időpontban
7. Stabilan SL 1,5 l/ha T1 időpontban,
felülkezelve Ephon Top 0,5 l/ha T2 időpontban
8. Stabilan SL 2,0 l/ha T1 időpontban,
felülkezelve Ephon Top 0,5 l/ha T2 időpontban
9. Stabilan SL 1,5 l/ha T1 időpontban,
felülkezelve Optimus 0,5 l/ha T2 időpontban
10. Stabilan SL 2,0 l/ha T1 időpontban, felülkezelve Optimus 0,5 l/ha T2
időpontban
11. Stabilan SL 1,0 l/ha + Ephon Top
0,5 l/ha egynóduszos állapotban,
tankkeverékben kijuttatva

A szárak hosszának és
vastagságának alakulása
A gyakorlatban a regulátorok használatának fő célja, hogy a szármagasságot
csökkentsük. Az alacsonyabb növény
nehezebben dől meg, továbbá a szár
magasságának csökkentése a szár
megvastagodásával jár együtt, ami szilárdságot biztosít a növénynek. A kiértékelés során vett mintákon mértük a
növények teljes magasságát. A számítások során figyelembe vettük, hogy a kezelések hatására a kalászok hosszában
is tapasztaltunk méretkülönbséget, így
ennek megfelelően számoltuk ki a szárak hosszát is.
A kontroll és a legerősebb regulátor
hatást mutató kezelés – Stabilan 2,0 l/ha
bokrosodás előtt, majd az intenzív fejlődés időszakában felülkezelve 0,5 l/ha
Optimusszal – között 20-22 cm különbséget is tapasztaltunk. Az önmagukban

Már tél végén látható volt, hogy a kaposvári területünkön nagyon felszaporodtak a mezei pockok, védekezni is kellett
ellenük. Végül olyan nagy volt a kártétel,
hogy bár itt is az összes parcellán beállítottuk a kísérletet, annak kiértékelése során

használt regulátorok között a következő
sorrendet állíthatjuk fel (5. grafikon).
• Legkevésbé gyakorolt hatást a növekedésre (mínusz 4-5 cm) az ősszel kijuttatott 2,0 l/ha Stabilan SL.
• A tavasszal, a bokrosodás elején kipermetezett Stabilan SL 1,5 l/ha dózisával már 10-12 cm-es szárcsökkentést
értünk el.
• A Stabilan SL 2,0 l/ha dózisa ebben
az időszakban kijuttatva 12-15 cm-rel
csökkentette a szárat.
• Hasonló mértékű csökkentést értünk
el az Ephon Top 0,5 l/ha dózisával az intenzív növekedés időszakában.
• Pár centiméterrel alacsonyabbak
az Optimus 0,5 l/ha dózisával ugyanebben az időszakban kezelt parcellák
(17-18 cm-es csökkenés).
• További szárcsökkenést akkor értünk el, ha a 1,5 l/ha vagy 2,0 l/ha, bokrosodás elején kijuttatott Stabilan SL-t
0,5 l/ha Ephon Toppal vagy 0,5 l/ha Optimusszal felülkezeltük. Ebben az esetben is az optimusos felülkezelések
mutatták az erősebb regulátor hatást.
Ez alapján úgy tűnik, hogy míg a
szár növekedését az engedélyezett

5. grafikon: A növénymagasság alakulása (szár és kalász együtt, Debrecen)
120
növénymagasság (cm)

szár hossza

kalász hossza

100
80
60
40
20
0

kontroll Stabilan
SL 2,0 l/ha
őszi

11.

1.

2.

7.

3.

5.

4.

8.

6.

9.

10.

KALÁSZOS KÜLÖNSZÁM
dózisban az Ephon Top és főleg az
Optimus erőteljesebben fogja vissza,
mint a Stabilan SL, addig a kalász
hosszának alakulására a Stabilan SLkezelések voltak jobb eredménnyel,
de erre a későbbiekben még kitérünk.
A szárvastagság esetén tized milliméteres eltérésekről beszélünk ugyan, de
ezek a kis eltérések is szemmel látható
szilárdságot biztosítanak a növénynek.
Az őszi kezelés kivételével az összes
kezelés jól érzékelhető szárszilárdító
hatással rendelkezik, és nagyjából hasonló tendenciát mutat, mint a regulátor
hatás esetén (6. grafikon).

A termésmennyiséghez
fűződő adatok vizsgálata
A gazdák érdeklődését leginkább felkeltő vizsgálati eredmény lehet a termés
mennyiségének alakulása a kezelések
hatására.
A terméseredményt alapvetően meghatározó egyik mennyiségi adat az
egy négyzetméterre jutó kalászok
száma. Ennek maximális száma a bokrosodás idején dől el. Bokrosodás után
az a fontos, hogy a kifejlődő szárakat
életben tartsuk, hogy azokon teljes értékű kalászok alakulhassanak ki. Ezt ter-
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nem tapasztaltunk. Viszont a kalászok
számának ugrásszerű növekedését
idézte elő még a Stabilan SL-lel kezelt
parcellákhoz képest is, ha a 2,0 l/ha
Stabilan SL-lel kezelt parcellákat
Optimusszal vagy Ephon Toppal
felülkezeltük. A jelenséget azzal tudjuk
magyarázni, hogy a Stabilan SL az erősebb gyökérzettel és a nagyobb bokrosodással megteremtette az alapját a
magasabb kalászszámnak. Az Optimusszal vagy Ephon Toppal történő rákezeléssel a szárak szilárdságát,
stabilitását értük el, ami nemcsak megakadályozta a megdőlést, hanem segítette a tápanyag-beépülést és a tápanyag maximális hasznosulását, ezzel
biztosítva, hogy minél több mellékhajtás
tudjon kifejlődni és kalászt hozni.
Megnéztük, hogy a kalászok hosszát
hogyan befolyásolták a kezelések, azt
feltételezve, hogy a hosszabb kalászokban több szem lehet, így magasabb termés várható. Egyértelműen látszik, hogy
a kezelések mindegyike pozitív hatással volt a kalászok hosszára. A
kontrollhoz képest 16-23%-os növekedést tapasztaltunk (8. grafikon). Az önmagában kijuttatott regulátorok közül a
Stabilan SL-kezelések néhány százalékkal jobb eredményt adtak, mint önmagá-

mészetesen nagyban befolyásolja az
időjárás: lesz-e elegendő csapadék
ahhoz, hogy a mellékhajtások se száradjanak el? A másik fontos elem a növény táplálása talajon keresztül – főleg,
ha van elég nedvesség a tápanyag felvételéhez –, illetve lombon keresztül. Ez
utóbbinak a száraz időjárásban különösen nagy szerepe van abban, hogy átsegítsük a növényeket ezen a kritikus
időszakon.
Az ősszel kijuttatott Stabilan SL-lel kezelt parcellák is mutatták, hogy a Stabilannak nagyon fontos szerepe van a
bokrosodás elősegítésében, amiből
megfelelő körülmények között több szár
fog fejlődni, és várhatóan több kalász is
fog kialakulni. Az őszi kezelések kiértékelése során azt is láthattuk, hogy a kezelés a gyökértömegre is pozitív hatással
volt. Egy erősebb gyökérzettel rendelkező növény tápanyagfelvétele jobb, és
a kritikus időszakot is könnyebben átvészeli. A kalászok megszámolása során
egyértelműen látható (7. grafikon), hogy
a tavasszal kijuttatott Stabilan SL hasonló
mértékben segíti elő a bokrosodást, amit
a megnövekedett kalászszám igazol. A
későbbi kijuttatási idő miatt önmagában
Optimusszal vagy Ephon Toppal végzett
kezelés esetén ilyen markáns eltérést

6. grafikon: A szár vastagságának alakulása a kezelések hatására (Debrecen)
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ban az Optimus vagy az Ephon Top. Viszont ez utóbbi kettő alkalmazásával is
már 1-2 cm-rel hosszabb kalászokat mértünk. A legjobb eredményt itt is a 2,0 l/ ha
tavasszal kijuttatott Stabilan SL és annak
Optimusszal történő felülkezelése adta.
A kalászokban lévő szemeket
megszámolva azt tapasztaltuk, hogy a
különböző kezelések hatására átlagosan 2-5 szemmel többet találtunk,
ami 4-10%-os növekedést jelent a kontrollhoz képest. A kezelések nagy része 2-3
szem többletet adott a kontrollhoz képest. A kalász hosszához hasonlóan a
legjobb eredményt (4-5 szem többletet)
a tavaszi Stabilan SL-kezelés és annak
Optimusszal történő felülkezelése adta.
Ahogy láthatjuk, a terméseredményt alapvetően meghatározó
paraméterek mindegyikét, így a kalászok számát – amit a bokrosodás
határoz meg elsődlegesen –, a kalászok hosszát és az azokban kialakult szemek számát a regulátorok
használata pozitívan befolyásolja,
alkalmazásukkal számottevő különbségeket tapasztalhatunk a kontrollhoz
képest. Ezekben a mennyiségi paramé-
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terekben elért többleteredmény alapja
a Stabilan SL-lel végzett kezelés. Az öszszes, csak Stabilan SL-lel végzett kezelés
– őszi 2,0 l/ha, kora tavaszi 1,5 vagy
2,0 l/ha – önállóan is számottevően hozzájárult az egyes mennyiségi eredmények javításához. A termésmérésnél ez
10-14%-os terméstöbbletet jelentett. A Stabilan SL-kezeléseket összehasonlítva azt
látjuk, hogy a 2,0 l/ha-os dózisok – még
ősszel kijuttatva is – minden paraméter
esetén jobb eredményt adtak, mint a
1,5 l/ha-os dózis. Ez igaz a terméseredményre is. Az Optimus és Ephon Top esetén is tapasztaltunk pozitív eltérést, de
igazán kiugró eredményt akkor kaptunk,
ha az őszi vagy kora tavaszi Stabilan SLkezelést követően az állományt egy későbbi időpontban Optimusszal vagy
Ephon Toppal felülkezeltük. Ezt igazolták
a parcellákon mért terméseredmények is
(9. grafikon).
Ezek alapján az őszi vagy a kora tavaszi 2,0 l/ha Stabilan SL felülkezelve
0,5 l/ha Ephon Toppal vagy 0,5 l/ha Optimusszal mintegy 16-18%-os terméstöbbletet adott. A 1,5 l/ha Stabilan SL és annak
felülkezelése Ephon Toppal vagy Opti-

musszal 10-14%-os terméstöbbletet hozott
a kontrollhoz képest.
A minőségi paraméterek alakulását
a külső körülmények, úgymint a kijuttatott
tápanyag mennyisége, a talaj minősége
(talajfoltok) és az időjárás alakulása, a
forróság, a túl kevés vagy túl sok csapadék, még érzékenyebben befolyásolják, mint a terméseredményt. A minőség
alakulása ezért sokkal kevésbé kontrollálható, többtényezős eredmény, és jelentős az évjáratfüggősége. Ezért a
számtalan minőségi paraméter közül a
két legkézzelfoghatóbbat választottuk ki:
a hektolitersúlyt és a fehérjét (10. grafikon).
Ami első ránézésre látszik, hogy a fehérjetartalom és a hektolitersúly esetén is
láthatunk pozitív elmozdulást a kezelések során a kontrollhoz képest. A legkiemelkedőbb különbség az Optimus 0,5
l/ha kezelésnél mutatkozott, ahol a kontroll 13,5% fehérjéhez képest 16,4%-ot mértünk. Szép fehérjetartalmat – 15-15,4% –
mutattak a Stabilan SL-lel és az Ephon
Toppal kezelt parcellák is. A legmagasabb terméseredményt adó parcellákon
a kontrollhoz hasonló vagy picit magasabb fehérjetartalmat értünk el. Ez

7. grafikon: A kalászok számának alakulása a kezelések hatására (Debrecen)
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8. grafikon: A kalászok hosszának alakulása a kezelések hatására (Debrecen)
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9. grafikon: A termésátlagok alakulása a kezelések hatására (Debrecen)
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vélhetően abból a látszólagos ellentmondásból fakad, hogy a magasabb
termésmennyiség alacsonyabb minőségi paraméterekkel jár együtt. Azért is
van különösen nagy jelentősége a tápanyagellátásnak, hogy a maximumot ki
tudjuk hozni a növényből, és nagy termés mellett is jó minőséget állíthassunk
elő. A minőségi paraméterek tekintetében a kezelések közötti hatékonyságbeli különbségekre egyértelmű és végső
következtetést egy kísérlettel nem vonhatunk le. Ehhez további vizsgálatok szükségesek, melyekben különböző tápanyagszintek mellett vizsgáljuk a kezelések hatására bekövetkező minőségi
változásokat.
Vizsgálataink alapján elmondhatjuk,
hogy a regulátoros kezelések az őszi
búza élettani folyamataira gyakorolt hatásuk révén nemcsak a növény magasságára hatnak, hanem egyértelműen a termés mennyiségére is. A regulátorok közül az Optimus és az Ephon
Top markánsabb szárcsökkentő hatást
mutatott, mint a Stabilan 1,5–2,0 l/ha dózisa kora tavasszal kijuttatva. Az intenzív
növekedés időszakában az Optimust

8.

9.

7.

1.

2.

0,5 l/ha vagy az Ephon Topot 0,5 l/ha
dózisban kijuttatva a 15-16 cm szárcsökkentő hatás révén stabilizáljuk a növényeket, és biztosítjuk a tápanyag-hasznosulást, ami 6-8%-os terméstöbbletet
hozhat. A Stabilan SL-lel történő őszi
kezelés pedig kismértékben idézett elő
szártörpítést. A Stabilan SL-kezelések
egyértelmű termésnövelő hatást értek el
azáltal, hogy erőteljesebb gyökérzetnövekedésre és intenzívebb bokrosodásra
késztették a búzát. Ehhez korán, még a
bokrosodás elején kell kipermetezni. Ezt
a hatást tapasztaltuk a Stabilan SL őszi
alkalmazása során is. Az őszi kijuttatás Magyarországon nem bevett szokás. Ennek
oka, hogy ahhoz, hogy még ősszel elérje
a búza a kellő fenológiai stádiumot, valóban nagyon korán el kell vetni, és az őszi
időjárásnak is nagy szerepe van abban,
hogy a kezelés elvégezhető-e. Ez viszonylag ritkán történik meg, de ha mégis
rá lehet menni a területre, még ebben a
bokrosodás eleji állapotban célszerű
egy menetben elvégezni az őszi gyomirtást is (pl. Agility+Alliance csomaggal).
Kora tavasszal, főleg az enyhe teleket követően a búza már olyan állapot-
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10. grafikon: A fehérjetartalom és a hektolitersúly alakulása a kezelések hatására (Debrecen)
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ban van, hogy kezdhetjük a munkát a
Stabilan SL-kezeléssel. Természetesen ha
még nem végeztük el ősszel a gyomirtást, kora tavasszal a magról kelő kétszikű gyomok ellen egy hidegben is jól
működő terméket, pl. a Saracen Deltát
célszerű a Stabilan SL-lel együtt kijuttatni.
Az ilyen korán kijuttatott Stabilan SL 1,5–
2,0 l/ha dózisban ugyan rendelkezik
szárcsökkentő hatással, de csapadékos
tavaszon, az intenzív növekedés időszakában célszerű felülkezelni egy alacsonyabb dózisú Ephon Toppal vagy
Optimusszal. Ez a technológia eredményezte a kísérletekben a legnagyobb termésmennyiséget, a kezeletlen kontrollhoz képest 16-18%-os
terméstöbblettel. A több csapadék és
nagy terméskilátások mellett is ezzel a
technológiával biztosíthatjuk, hogy a gabona ne dőljön meg, így még több termést menthetünk meg. Természetesen
száraz tavaszon a felülkezelést el
kell hagyni, mert a szárazságban
végzett regulátoros kezelés nagyon
megviselheti a növényeket.
Molnár Veronika – Gaál Orsolya

KALÁSZOS KÜLÖNSZÁM

47

VÉDEKEZÉS A GOMBABETEGSÉGEK ELLEN

Az első lombvédelem
jelentősége napjainkban
A károsítók – gyomnövények, kártevő rovarok, kórokozó gombák
– közül a környezetben, főleg az időjárásban bekövetkező változásokat a gombák követik le a legérzékenyebben.
Az elmúlt évtizedben tapasztalható
éghajlatváltozás – szélsőséges időjárás,
özönvízszerű csapadék és az azt követő, hosszan tartó tavaszi szárazság –
megviseli kultúrnövényeinket, csökkenti
azok ellenálló képességét, valamint
megnehezíti a növényvédelmi munkák
ütemezését. Az enyhe telek kedveznek
a károsítók túlélésének, majd kora tavaszi felszaporodásának, ahogy az agrotechnikai eljárásokban bekövetkező
változások is. Terjed a szántás nélküli talajművelés, egyszerűsödik a vetésforgó,
egyre gyakrabban kerül kalászos gabona ugyanabba a táblába vagy
annak közvetlen szomszédságába.
Ahhoz, hogy a fertőzés kialakuljon,
szükség van a fogékony növényre. A

fogékonyságot alapvetően a fajta határozza meg. A nemesítőházak törekszenek arra, hogy a fajtáik minél ellenállóbbak legyenek a fontosabb betegsé gekkel szemben, de a mai napig
tapasztalhatunk különbséget. A fogékonyságbeli különbségek a lisztharmat
és a rozsdabetegségek tekintetében
mutatkoznak meg legmarkánsabban.
Ha adott egy fogékony növény, a betegség kialakulásához szükség van a fertőzési forrásra. A fertőző anyag pedig
ott van a talajon vagy a talaj felső rétegében. Az utóbbi évtizedben ezzel
egyre inkább szembesülhetünk. Ennek
oka, hogy a növényi maradványokat
nem forgatjuk alá, így a talaj felszínén
lévő szár-, gyökér- és termésmaradvá-

kalász 22%

zászlós
levél 43%

2. levél 23%

3. levél 7%

4. levél 3%

A kalász és a kalász alatti levelek hozzájárulása az őszi búza terméséhez (%-ban, forrás:
HGCA)

Lisztharmatfertőzés árpán, 2018. ősz

Vörösrozsda-fertőzés gabona-árvakelésen,
2018. ősz

Szeptória- és vörösrozsda-fertőzés gabona-árvakelésen, 2018. ősz

Lisztharmatfertőzés őszi búzán 2019. február 15-én

nyokról nagyon könnyen elindul a fertőzés. Ehhez persze az is kell, hogy a
gombaképletek fertőzőképesek legyenek. A gombák hideg- és egyéb stressztűrő képleteket hoznak létre, amelyekkel
átvészelik a telet vagy a nekik nem megfelelő időjárást. Majd ha a körülmények – hőmérséklet, páratartalom,
csapadék stb. – számukra jól alakulnak,
megindul a fertőzés. Természetesen ha a
20-30 évvel ezelőtti telekre jellemző
hideg lenne, az még az áttelelőképleteket is nagymértékben meggyérítené, viszont a manapság megszokottá váló
enyhe teleken a stressztűrő képletek életképesek maradnak. Különösen akkor
nagy ennek a veszélye, ha a vetésforgót
sem tudjuk tartani, és egymást követően
olyan növények kerülnek a táblába,
amelyek hasonló betegségekre, gombafajokra fogékonyak.
Emlékezzünk vissza, 2018 a szeptória éve volt. A levélfoltosságok közül a
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Törperozsda- és lisztharmatfertőzés őszi
árpán, 2019. május

Ramuláriafertőzés őszi árpán, 2019. május

Lisztharmatfertőzés őszi búzán, 2019. május

szeptória vagy akár a pirenofóra első
tünetei már az ősz folyamán megjelenhetnek a leveleken. Enyhe teleken a
gombaképletek jól áttelelnek, és kora tavasszal megfertőzhetik a friss leveleket.
Az alsóbb levélemeletekről induló szeptória vagy pirenofóra kedvező körülmények között a lombfelület nagy részét
idő előtt felélheti, és ezzel akár 30-40
százalékos terméskiesést okozhat.
Hasonlóan komoly termésveszteséget okozhat a lisztharmat is, ha nem
vagyunk résen. Ezzel a problémával
legutóbb 2019-ben szembesülhettek a
gazdák. A leveleken ősszel megjelenő
lisztharmatképletek áttelelve kora tavasztól fertőznek, a szártövön és az
alsóbb leveleken a vegetációs időszakban végig jelen van a betegség. Buja állományban ilyenkor már nagyon nehéz
permetezéssel elérni az alsóbb szinteket, így onnan a növények folyamatosan
fertőződhetnek. Párás, a kórokozó számára kedvező klíma esetén a betegség
megállíthatatlanul tör a zászlós levél felé,
csökkentve ezzel a termés mennyiségét
és rontva annak minőségét.

De nem feledkezhetünk meg a rozsdabetegségekről sem. Míg a sárgarozsda inkább a hűvösebb, a vörösrozsda a melegebb időjárási körülmények között hatalmasodik el. Mindkettőre
igaz, hogy számára kedvező körülmények között nagyon gyorsan képes
felszaporodni és futótűzszerűen elterjedni.Több tanulmányban is olvashatunk
arról, hogy a különböző levélszinteknek
különböző mértékű szerepük van a termésképzésben. Természetesen az őszi
búza esetén a legfontosabb szerep a
zászlós levélé, de nem becsülhetjük alá
az alsóbb levélemeleteket sem, hiszen
ezek szükségesek ahhoz, hogy a bokrosodott búza ki tudja fejleszteni a szárait. A kalászonkénti kalászkaszám a
bokrosodás idején, míg a kalászkánkénti
virágszám a szárba indulás – 2 nódusz
időszakban dől el. Ezekben az időszakokban különösen fontos a stresszmentes, tápanyaggal jól ellátott, egészséges
növényállomány. A zászlós levelet is
akkor tudjuk a legeredményesebben
megvédeni, ha az alsóbb levélemeletek
is egészségesek, és lentről nem fertőző-

dik a növény, vagyis szártövön és az alsóbb levélemeleteken nincs fertőzési forrás. Ha a korai védekezéseket elhanyagoljuk, és a beállt, magas, sűrű növényállományban a klimatikus viszonyok
megfelelőek, akkor az alsóbb levelekről
a betegségek feljutva a zászlós levélre
már nagyon nehezen kezelhetők, főleg,
ha az időjárási körülmények folyamatosan kedveznek a gombáknak.
Arról sem feledkezhetünk meg, hogy
az alacsonyabb növényállományban
könnyebb hatékonyan elvégezni a permetezést, hiszen a permetlevet és így a
hatóanyagot sokkal jobban el tudjuk juttatni a kórokozókhoz, a hatáskifejtés
helyére. Ez különösen a kontak készítmények esetén fontos szempont. Sok esetben ilyenkor még az alacsonyabb
dózisok is elegendőek.
A sok fertőzési forrás, a kiszámíthatatlan időjárás előrelátó gondolkodást igényel. A megelőző védekezésnek az
egész vegetáció során kulcsszerepe
van a sikeres állományvédelemben.

Lisztharmatfertőzés őszi búzán, 2019. május

Kórokozó gombák versengése zászlós
levélen, 2019. június

Lisztharmatfertőzés őszi búzán, 2019. június

Gaál Orsolya
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Korai lombvédelem
Nufarm-termékekkel
2020–2021 tele hasonlóan enyhe időjárást mutat, mint az előző
néhány évé. Várhatóan idén is fontos szerepe lesz a korai lombvédelemnek.
Január végéig még az éjszakai hőmérséklet is csak ritkán ment –5 °C alá, a
nappali hőmérséklet pedig jobbára 0 °C
felett volt, sőt több alkalommal akár napokig is elérte a 12-15 °C-ot. Ez a nagyon
enyhe, helyenként már-már tavaszias időjárás kedvez a kórokozók
áttelelésének.
A korai lombvédelemre a Nufarm
többféle megoldást javasol, attól függően, hogy a területen milyen betegségek jelennek meg nagyobb nyomással.
A kora tavaszi első szántóföldi szemlék során az első betegség, ami szembetűnik, a lisztharmat. A lisztharmat a növény
minden föld feletti zöld részén megtalálható. A betegség hosszú, meleg őszökön
már a friss vetéseken is megjelenik, aminek következtében a legyengült állomány áttelelőképessége csökken. Kora
tavasszal a fehér micéliumtömeg a szártöveken, alsó leveleken jelenik meg, és
nem megfelelő védekezés esetén – főleg
buja, nitrogénnel jól ellátott állományban
– megállíthatatlanul halad a felsőbb
növényi részek felé. A lisztharmat ellen
ebben a korai stádiumban a legkönynyebb védekezni, mert ilyenkor könnyű
eljuttatni a permetlevet a szártövekre, a
beteg levelekre. Ha az állomány besűrűsödik, a növények megnőnek, a szártőhöz vagy az alsóbb levélemeletekhez
nem tudunk hatóanyagot juttatni. A lisztharmat ellen az egyik kiváló felszívódó
hatóanyag a tebukonazol. Ez a hatóanyag is felfelé szállítódik. A felsőbb leveleket egy ideig védi, az alsóbb régióban
viszont a gomba továbbra megmarad,
és újabb fertőzést indíthat el.
A lisztharmatgomba ellen az egyik
legismertebb kontakt hatóanyag az
elemi kén. A Nufarm növényvédőszerpalettáján található Flosul SC az egyetlen folyékony kénkészítmény. A formulációjának köszönhetően lényegesen
könnyebb kezelni és kijuttatni, mint a por
alakú készítményeket. A Flosul SC 80%
elemi ként tartalmazó készítmény a liszt-

Szeptóriás levélfoltosság tünete levélen

Pirenofórás levélfoltosság tünete levélen

Lisztharmat tünete kalászon

Lisztharmat tünete levélen

harmat elleni védelemre. Felhasználható
őszi és tavaszi búzában, őszi és tavaszi
árpában az első levelek megjelenésétől
a viaszérésig maximum két alkalommal,
7,5–10,0 l/ha dózisban. Kiváló haté konyságát apró szemcseméretének, jó
szuszpenzibilitásának és esőállóságának köszönheti. A lisztharmatbetegség
jelentőségéről, a gomba élettanáról és
a Flosul SC termékről hosszabban az
52. oldalon olvashat.
A Mystic 250 EW és az Orius 20 EW
hatóanyaga az egyik leghatékonyabb
triazol, a tebukonazol. Mindkét gombaölő szert gabonafélékben a bokrosodás vége–3 nóduszos fejlettség és a
kalászhányás–virágzás közötti véde kezésre javasoljuk időzíteni. A kalászfuzáriózis elleni védelmet célzottan, a
virágzás idején indokolt elvégezni, biztosítva a kalászok egyenletes permetléfedettségét. Mindkét terméket egy
vegetációban két alkalommal lehet felhasználni. A kijuttatást mindig finom porlasztással, 250–400 mikronos átlagos

cseppnagysággal, 50–70 csepp/cm2
fedettséggel kell elvégezni. A hatóanyag a permetezés helyén felszívódik,
majd csúcsi irányban szállítódik. A védendő felületet teljes egészében le kell
permetezni, különben a tőhöz közelebb
eső részek védtelenek maradnak. A
Mystic 250 EW dózisa 1,0 l/ha, az Orius
20 EW dózisa pedig 1,0–1,2 l/ha. A gombaölő szerek ezekben a dózisokban
alkalmazva megbízható védelmet nyújtanak a korai lisztharmat, a rozsdák, a levélbetegségek és a kalászfuzáriózis
ellen is.
A lisztharmaton kívül évjárattól függően már korán megjelenhetnek a levélfoltosságokat okozó gombabetegségek.
Szeptóriás levélfoltosság (Septoria
tritici): Egyes szakirodalmak szerint a
jövő betegsége. A kórokozó már ősszel
megjelenhet a friss vetéseken, és enyhe
teleket követően, kora tavasszal már jelentős mértékben károsítja az állományt.
Az alsó levelek elszáradnak, és a nekrotizálódott foltokon fekete pontok formá-
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Őszibúza- és ősziárpa-állomány, 2020. február 14.

jában jelennek meg a gomba szaporítóképletei, a piknídiumok. Ha a hőmérséklet 15-20 °C körüli, az időjárás pedig
szeles, csapadékos, nagy valószínűséggel számíthatunk komolyabb fertőzésre.
Pirenofórás levélfoltosság (Pyrenophora tritici-repentis/Drechslera
tritici-repentis): A betegség a szármaradványokról aszkospórákkal indul, ezért a
vetésváltás és a szármaradványok aláforgatása fontos elem a növényvédelemben. Későbbiekben az ivartalan alak
konídiumok formájában fertőzi az állományt. A konídiumokat a szél már távolabbra is képes szállítani. A levélen
először kisméretű barna foltok jelennek
meg, melyeket világos udvar vesz körül.

Később nagy, barna folttá olvadnak
össze. A fertőzés az alsóbb levelekről
halad a felsőbb szintek felé, általában a
levél csúcsi részéről indul, majd az
egész levéllemez elszárad.
Abban az esetben, ha a télből gyengén jön ki az őszibúza-állomány, ezáltal
fogékonyabbá válik a betegségekre,
vagy az adott fajta jellegéből fakadóan
fogékonyabb az egyes gombafertőzésekre, illetve az táblában már kora tavasszal vegyes fertőzést tapasztalunk, a
két hatóanyagot tartalmazó Mystic Pro
500 vagy Zamir készítményeket javasoljuk a korai első védekezésre.
A Mystic Pro 500 készítmény a tebukonazol mellett prokloráz hatóanyagot

is tartalmaz. A tebukonazol felszívódik
a növénybe, majd a nedvkeringéssel
csúcsi irányba vándorol. A prokloráz
mély hatású, azaz beszívódik a növény
szöveteibe, de onnan nem szállítódik
tovább. A két hatóanyag erősségei
kiegészítik egymást, így biztosítva a
kalászosok minden fontos gombabetegségével szembeni csaknem teljes hatékonyságot. Az 1,0–1,25 l/ha-os dózisban
kijuttatott Mystic Pro 500 gombaölő szer
a teljes dózisú tebukonazol hatóanyag
mellett a prokloráz teljes dózisának több
mint 80 százalékát tartalmazza kombinációs partnerként. A Mystic Prót őszibúza-, rozs- és tritikálékultúrákban két
alkalommal, szárba indulás kezdetétől a

Áttelelő gombaképletek őszi búzán, 2020.
február 14.

Őszi fertőzésből származó hálózatos levélfoltosság tünete őszi árpán, 2020. február 14.

Őszi fertőzésből származó barna levélfoltosság, árpa-törperozsda és szeptória
tünetei őszi árpán, 2020. február 14.
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zászlós levél megjelenéséig (1. védekezés) és kalászhányás kezdetétől a virágzásig (2. védekezés) célszerű kijuttatni.
Ha a kártételi veszélyhelyzet nem indokolja a korai védekezést, a kalász védelmére időzített egyszeri kezelést a
kalászhányás kezdete és vége közötti
időszakban javasoljuk elvégezni.
Szeptória erős fertőzése esetén Tazer
250 SC 0,8–1,0 l/ha-os dózisával javasoljuk kiegészíteni.
A Mystic Pro 500 gombaölő szer technológiai csomagban is kapható: A
Nuance SuperB Full hat hatóanyagot – gyomirtó, gombaölő és rovarölő
szereket – tartalmazó kereskedelmi
ajánlat, amely teljes, rugalmas, mégis
gazdaságos megoldást nyújt a kalászosok tavaszi növényvédelméhez.
A Zamir a Mystic Pro 500-hoz hasonlóan tebukonazol és prokloráz hatóanyagokat tartalmaz, ennek köszönhetően széles hatásspektrummal és hosszú
hatástartammal rendelkezik a legtöbb
gombafertőzéssel szemben. A prokloráz lokálszisztémikus hatóanyag blokkolja a kórokozók terjedését, megakadályozza a szaporítóképletek kifejlődését. A készítmény másik hatóanyaga a
jól ismert tebukonazol, mely felszívódás
után transzlokálódik, így védve a növény fiatal részeit is. A két hatóanyag jól
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SZÉLES HATÁSSPEKTRUM – OPTIMÁLIS ÖSSZETÉTEL

Két hatóanyag erős és megbízható kombinációi a kalászosok minden fontos
gombabetegségével szemben. Egyszeri és kétszeri védekezésben is használhatók.

kiegészíti egymást, ennek következtében tökéletes védelmet biztosít a kultúrnövénynek, fertőzést megakadályozó
és gyógyító hatással egyaránt rendelkezik. Hatásspektrumába beletartoznak a
lisztharmat, a rozsda, a fuzáriumos betegségek és a levélfoltosságok is. Ha
szeptória erős fertőzése mutatkozik az
állományban, és az időjárás továbbra
is hajlamosító marad, a tartamhatás
megnövelése céljából a Tazer 250 SC
0,8–1,0 l/ha adagjával történő kombinációját javasoljuk. A Zamir dózisa őszi búzában, rozsban és tritikáléban 1,0–1,5
l/ha. A készítményt lehetőleg megelőző
jelleggel, 2 nóduszos állapot, illetve a kalászhányás–virágzás idején célszerű ki-

TERMELőK MONDTÁK...
„Szövetkezetünk 1600 hektáron
gazdálkodik a Hernád folyó völgyében, zömében kötött, savanyú öntésés vályogtalajokon. Hagyományos növénytermesztéssel foglalkozunk, de a
tagok számára adott a lehetőség burgonya és vöröshagyma termesztésére
is. 650 hektáron folytatunk őszikalászos-termesztést, a termést értékesítjük.
Ebből 50 hektáron II. fokú vetőmagot
állítunk elő, elsősorban saját célra. Az
összes kalászosterület évjáratfüggően
egyszeri vagy kétszeri gombaölő szeres kezelésben részesül, de a vetőmagterületek mindig két kezelést kapnak a fuzáriumfertőzés elkerülése érdekében.
2020-ban használtuk a Nufarm
Zamir nevű gombaölő szerét. A termék
felszívódó hatóanyagú gombaölő
szerek kombinációja. Két hatóanyagot

tartalmaz, tebukonazolt és proklorázt.
Fuzárium ellen a felső dózisban
(1,5 l/ha) juttattuk ki kalászhányás-virágzás idején, és tökéletes védelmet biztosított. A készítmény nem vetőmag
céljából termesztett őszibúza-területeken is bizonyított. Sárgarozsda-fer tőzés ellen is használtuk Chevron
fajtában, amely különösen fogékony
erre a betegségre.
Összességében elmondhatjuk, hogy
mind a fuzárium, mind pedig a sárgarozsda ellen kiváló hatékonysággal működött a Zamir. Ezt a termésátlagok is
bizonyítják, 6,7-8,1 t/ha hozamokkal
vágtuk a búzáinkat. A jövőben újra tervezzük a Zamir használatát, mivel
kalászosokban fuzárium ellen is biztonságos megoldás.”
Kovács Árpád
Haladás Szövetkezet, Bőcs

juttatni, egy vegetációban legfeljebb két
alkalommal. Fuzárium elleni védekezés,
illetve egyéb gombafajok erős fertőzése
esetén célszerű a magasabb dózist alkalmazni.
Megjegyzés: 2020-ban a Mystic Pro
500 és a Zamir engedélyokirata megváltozott, a továbbiakban a kalászosok
közül őszibúza-, tritikálé- és rozskultúrákban használhatók fel. Szíves figyelmébe ajánljuk a vonatkozó engedélyokiratokat, illetve a Nufarm Növényvédelmi Megoldások 2021 összefoglaló
kiadványunkat, amely a nufarm.hu
oldalról ingyenesen letölthető.
Gaál Orsolya – Hörömpő László
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Kénnel a lisztharmat ellen
a szántóföldön
A lisztharmat elleni sikeres védekezés kulcsa a korai lombvédelem,
amit kénnel már kora tavasszal, különösebb hőigény nélkül nagy
hatékonysággal elvégezhetünk.
2019 tavaszán leginkább a lisztharmat okozott kihívást a gazdálkodóknak.
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 micéliumtelepek formájában megjelenhet.
Hamarosan fekete, pontszerű ivaros képleteket, úgynevezett kazmotéciumokat
hoz létre. Ezek a kazmotéciumok biztosítják az áttelelést, de enyhe időjárás
esetén micéliumokkal 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 elsődleges
fertőzési forrást a kazmotéciumok jelentik, melyekből aszkospórák szóródása
okozza a betegség kialakulását. Tavaszszal konídiumos formában terjed a szártövekről és az alsó levélszintekről a
felsőbb levélemeletekre. Nitrogéntápanyaggal jól ellátott, laza szövetű, buja
állományokban makacsul megtelepszik.
Elhatalmasodott lisztharmat-megbetegedés során akár 25%-os terméskieséssel is számolnunk kell.
Árpán elsősorban a korai fertőzés,
búzán főleg a zászlós levél és a kalász
megbetegedése okozhat súlyos káro-

Micéliummal áttelelt lisztharmat, 2019. február
vége

kat. Különösen nagy fertőzésre számíthatunk, ha már a tél végén, kora
tavasszal azt látjuk, hogy a leveleken a micélium jól telelt, és bőven találunk kazmotéciumot is. A kora
tavaszi enyhe időjárás, a nagy páralecsapódás már elég, hogy olyan mikroklíma alakuljon ki, amely kedvez a gyors
fertőzés megindulásához, főleg bokrosabb, szintén jól telelt kalászos állományokban. A kórokozó hőmérsékleti optimuma 20-22 °C. A korai fertőzésekből
származó, súlyos betegséget megkésett
kezelés esetén már nagyon nehéz kordában tartani. A lisztharmattelepek alatt
a levelek sárgulnak, barnulnak, majd elhalnak. Egyes ősziárpa-fajtákon hiperszenzitív 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 megbújt gombát semmilyen formában nem tudjuk elérni. Így a vegetációs
időszakban alulról folyamatosan fertőződik a növény. Ezért lisztharmat ellen
leghatékonyabban kora tavasszal
védekezhetünk azzal, hogy gyakorlatilag „fertőtlenítjük” az állományt. A
lisztharmat elleni védekezésre az egyik
leggyakrabban alkalmazott hatóanyag
a tebukonazol, amely a kora tavaszi
időszakban kijuttatva a növény fiatal ré-

Elhalt növényi részen kazmotéciummal áttelelő
lisztharmat, 2019. február
vége

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

szei felé szállítódva egy darabig védi
azokat. Ahhoz, hogy hatását ki tudja fejteni, megfelelő külső hőmérsékletre van
szükség.
Hőmérséklettől függetlenül kiváló
lisztharmat elleni hatékonysággal
rendelkezik a szántóföldi növényvédelmi gyakorlatban lassan feledésbe merülő kén hatóanyag is. Az elemi
kén használata a gyümölcs- és szőlőnövényvédelem alap technológiai eleme a lisztharmat elleni hatékony védekezésben. Hatása a sejtlégzés aspecifikus
gátlásán alapul. Bár konkrét bejutása a
növénybe a mai napig vitatott, feltehetőleg elemi állapotban kerül a gomba sejtjeibe, a gombaspórákba. Bizonyított,
hogy az elemi kén felvétele után a sejtekben kén-hidrogén képződik. A képződő
kén-hidrogén önmagában is toxikus.
Ugyanakkor fémtartalmú enzimekkel, elsősorban a citokrómok vasionjaival is
komplexet képez, aminek során a légzés további gátlását idézi elő. A megfelelően apró szemcseméret a felhasználhatóságot lényegesen befolyásolja
azzal, hogy a jó fedést biztosítja. Ugyanilyen fontos a jó tapadás, ami a hosszan
tartó jelenléthez szükséges. Így a korán,
akár a bokrosodás időszakában jó fedéssel kijuttatott kén hosszú ideig megmaradva a talajközeli részeken, folyamatosan ki tudja fejteni a hatását. Fertőtleníti az alsóbb leveleket és szártövet,

Erős lisztharmatfertőzés
zászlós levélen, kalászorsón (és erős vörösrozsdafertőzés zászlós levélen)

Barna foltok őszi árpán;
hiperszenzitív reakció
a lisztharmatfertőzésre
(a levélen a barna nekrózisok mellett látható még
árpa-törperozsda)
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elpusztítva a betegség forrását – amelyet a későbbiekben felülről már nem érhetünk el –, ezzel megakadályozva az
alulról felfelé törekvő fertőzést.

Flosul SC – az egyetlen
folyékony elemi kén a
növényvédelemben
Évtizedekkel ezelőtt az őszi kalászosok
növényvédelmében jól bevált technológiai elem volt a kén. Az elmúlt időben az
újabb hatóanyagokkal párhuzamosan
a szántóföldi felhasználásban visszaszorult, noha szőlőben továbbra is a tankkeverékek nélkülözhetetlen eleme. A
szántóföldön azért használják kevesebbet, mert alacsony lémennyiség esetén
szántóföldi géppel a por formulációjú
kénkészítményeket nagyon nehéz kijuttatni, nem igazán keverhetők, és sokszor
eltömítik a fúvókákat.
A Nufarm palettáján található új kénkészítmény, a Flosul SC nagyon könnyen
felhasználható, kijuttatható, kezelhető,
SC formulációjú folyékony kén. A termék
80% elemi ként tartalmaz. A formulációnak köszönhetően nagyon apró,
mikronméretben tartalmazza a kénszemcséket, homogén eloszlásban.
Vízben könnyen elkeveredik, homogén
szuszpenziót képez. Jó szuszpenzibilitásának köszönhetően nagyon lassan
ülepszik. Az apró szemcseméretnek és
a homogén eloszlásnak köszönhetően
a Flosul SC jól fed, formulációjának köszönhetően kiválóan tapad, így jó az
esőállósága is. Felhasználható őszi és
tavaszi búzában, őszi és tavaszi árpában az első levelek megjelenésétől a
viaszérésig maximum két alkalommal
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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

Kiváló minőségű kén
Szemcseméret (mikron)

Kiváló formuláció
Szuszpenzibilitás % (m/m)

2,4

98,4%

3,3
referencia A
referencia B

0,8
0,9

referencia C

1,4

0,1
0,2
0,2

3,7

10,7

referencia A

3,6
87,8%

0,3
RÉSZECSKEMÉRET
KIS TARTOMÁNY

95,1%

RÉSZECSKEMÉRET
KÖZEPES TARTOMÁNY

72,1%

RÉSZECSKEMÉRET
NAGY TARTOMÁNY

egyéb készítmény
referencia B

referencia C
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A Flosul a kanna felrázása után maradéktalanul kiönthető

A termék a kannában sem ülepszik le, abból egyszerűen kimosható

Nem tömíti el a fúvókákat

A tartály könnyen tisztán tartható

7,5–10,0 l/ha dózisban. Szántóföldi növények közül még cukorrépában és takarmányrépában alkalmazható 5,0–7,5
l/ha dózissal. Ezenkívül engedélye van
számtalan gyümölcs- és zöldségkultúrában, valamint természetesen szőlőben is.
25 °C felett a kijuttatás az esetleges perzselés 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. Természetesen hosszabb állás esetén ennél
a készítménynél is megkezdődhet az ülepedés, ezért a bekevert tartályt célszerű
kipermetezni. A korábbi tapasztalatok
azt mutatják, hogy szántóföldi géppel

történő kijuttatásnál sem tömítette a fúvókákat. Ha ősszel még nem végeztük el a
gyomirtást, azt célszerű tavasszal minél
korábban pótolni. Emiatt az első gomba
elleni védekezés egybeesik a gyomirtással. A Flosul SC általában jól keverhető a
gyomirtó szerekkel, így a Saracen Deltával vagy Nuance SuperB-vel is, de kijuttatás előtt célszerű keverési próbát végezni.
Gaál Orsolya

TERMELőK MONDTÁK...
„Fejér megyében, Lajoskomáromban gazdálkodunk a lajoskomáromi
agrárcégcsoport keretein belül,
közel 5000 hektáron. 2020-ban a termőterület 35 százaléka kalászos volt.
A búza esetében nagyon hiszünk
abban, hogy korán kell vetni. Szerintem ennek az ideális ideje szeptember 20. és október 5. között van,
igyekszünk addigra a vetést elvégezni. Ezt persze nehezíti, hogy a
neonikotinoidok kivonása miatt a vírusbehurcolás veszélye nagyobb. A
növényvédelmi technológia a csávázással kezdődik fluxapiroxad hatóanyaggal, ami megfelelő alapot
biztosít a technológiában. Az első
fertőtlenítő jellegű kezelést kihagytuk,
de mi olyan fajtát termesztünk, amely

érzékeny a lisztharmatra. A csávázószer nem tudja százszázalékosan
elpusztítani a lisztharmatot, csak blokkolja. Itt volt jelentősége a Nufarm
Flosul SC nevű kénkészítményének. Az
engedélyezett alsó dózissal egy drága
kezelést ki tudtunk váltani, és ezzel a kényes fajtáknál meg tudtuk oldani a lisztharmatgondot. A technológiába abszolút beleillett. A teljes kalászosterület megkapta ezt a kezelést. A kemény víz, a
magas pH ellenére több készítménnyel
kijuttatva is rendkívül szépen lehetett vele
dolgozni. A folyékony formuláció előnye
itt megmutatkozott.
A készítmény a technológiánkba
beleillik, mivel ebben a fenológiai fázisban mindenképpen szükség volt a
kezelésre. A Flosulnak kettős hatása

van, hiszen a kén tápelemforrás,
emellett növényvédelmi hatása is
van, ráadásul nem jelent plusz költséget a kijuttatása. Azt gondolom, hogy
a készítmény ára is elfogadható volt.”
Csepregi Attila cégvezető, növényvédelmi szakmérnök, Lajoskomárom
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Ami kihagyhatatlan: a zászlós
levél védelme
Mindenki számára ismert a zászlós levél jelentősége a kalászosok
esetén. Ezért a zászlós levél fungicides védelmét jobbára mindenki
elvégzi.
A zászlós levél kiterülésének időszakában már több kórokozó károsíthatja a
zöld felületet. A legfontosabbakat említve: különösen fogékony fajtáknál előfordulhat lisztharmat, felerősödhet a
pirenofóra és a szeptória, és nagy fertőzési nyomással jelenhet meg a vörösrozsda. Egyes években gondot okozhat
a sárgarozsda is, bár inkább korábban,
hűvösebb tavaszon károsíthat, gondoljunk csak a 2014-es évre.
Könnyebb dolgunk van, ha az alsóbb
levélemeletek egészségesek. Ennek feltétele a megelőző korai kezelés. Ebben az
esetben kisebb fertőzési nyomással számolhatunk elsősorban a lisztharmat és a
levélfoltosságok esetén. Sokszor próbáljuk úgy időzíteni a zászlós levél védelmét, hogy a kalász is már kint legyen, és
ha nem túl nagy a fertőzésveszély, talán
még a virágzás elejét is megvárhatjuk.
De ez szintén csak akkor tud megvalósulni, ha az alsóbb szintek egészségesek, ezáltal kisebb a fertőzési nyomás.
Vörösrozsda (Puccinia recondita): A
kórokozó őszi vetéseken, árvakeléseken
uredomicélium formájában már megjelenik. Enyhe őszt és telet követően biztosan számíthatunk tavaszi fertőzésére. A
fertőzéshez a levelek vízborítottságára
van szükség, ilyenkor a gomba 15-22
o
C-on gyorsan fejlődik. Az első vörös
színű uredotelepek már a bokrosodás
idején feltűnnek. Az uredotelep után a levelek fonákán jelennek meg a teleutotelepek, melyek a vastag falú, áttelelő
teleutospórákat hozzák létre.

Sárgarozsda (Puccinia striiformis): Ritkán, 7-8 évenként fellépő betegség. Legutóbb 2014-ben tarolt Magyarországon.
A hőoptimuma lényegesen alacsonyabb, mint a vörösrozsdáé, ezért megfelelő időjárási körülmények között már
kora tavasszal megjelenhet. Telepei sárgák és szabályosan, varrógépöltéshez
hasonlóan helyezkednek el a levélen. A
növények szöveteiben telel, –10 °C alatt
elpusztul. 2018 őszén mind a pázsitfüveken, mind az árvakeléseken tömegesen
jelent meg, így ha a tél enyhe, várhatóan
hamar figyelni kell majd a sárgarozsda
tüneteire.
Ennek a levélnek a védelmére a Nufarm a korábban említett Mystic Pro 500
és Zamir készítményeken kívül a Tazer
Kombi csomagot ajánlja.
A strobilurinok a fungicidek újabb generációját képviselik. Mezőgazdasági
felhasználásuk 1996-ban kezdődött. A
strobilurin-A a keserű tobozfülőke (Strobilurus tenacellus) kalapos, bazídiumos
gomba másodlagos anyagcsereterméke. Ezek a kalapos gombák ennek a
természetes gombaölő szernek az előállítása útján képesek életterüket megvédeni más gombafajok behatolásától. A
gombából izolált anyag nem volt
eléggé fotostabil, ezért tökéletesítették,
így szintetikusan előállított párja már
ennek a kritériumnak is megfelel. Az azoxistrobin hatásspektruma szinte minden
fontos kórokozó gombára kiterjed. Ez
pedig annak köszönhető, hogy a mitokondriális enzimrendszerekhez kapcso-

Erős lisztharmat- és vörösrozsda-fertőzés
együtt zászlós levélen (2019, Debrecen)

Erős szeptória- és vörösrozsda-fertőzés
együtt zászlós levélen (2018, Barcs)

Vörösrozsda-, szeptória- és lisztharmatfertőzés együtt zászlós levélen

lódva a sejtlégzést gátolja. Az ATP-szintézis, a spóracsírázás, a csíratömlő fejlődésének gátlása, az appresszóriumok és a
micélium növekedésének akadályozása révén fejti ki hatását.
A széles fungicid hatás mellett legalább olyan fontos, hogy a hatóanyag
a növényekben kedvező élettani változást indít el. Ez az úgynevezett zöldítő
hatás hosszabb élettartamot, több tápanyag felvételét és asszimilációt, ezáltal
több és jobb minőségű termést eredményez. A Tazer 250 SC hatóanyaga felszívódik a növénybe, majd szállítódik a
fiatal részek felé, hosszú hatástartamot
biztosítva a készítménynek. Legjobb, ha

Erős vörösrozsda- és gyenge sárgarozsdafertőzés együtt zászlós levélen (2018, Barcs)
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a fertőzést megelőzően juttatjuk ki, így
biztosíthatjuk az egészséges állományt.
Azoknál a fajoknál és fajtáknál, ahol
nagyon fontos a beltartalom, a jó minőség, például Antonius búza, durumbúza,
egyéb étkezési búzák esetén, illetve a
sörárpatermesztés során az azoxistrobin hatóanyag használata nagymértékben segít a megfelelő beltartalmi paraméterek elérésében.
A Tazer Kombi két nagy hatékonyságú gombaölő permetezőszer kombinációja, amelyben a készítmények
gombaölő és élettani hatása összeadódik. Még több termés, még jobb minőség, még több jövedelem.
A Tazer Kombi gyűjtőcsomag összetétele: 2x5 liter Tazer 250 SC + 2x5 liter
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Mystic 250 EW. A kombináció felhasználható kalászos gabonafélékben és
repcében, egyszeri vagy kétszeri védekezésre. Együttes kijuttatás esetén a
zászlós levél védelme érdekében a kalászhányás kezdetén javasoljuk kipermetezni. Osztott kezelés esetén a Mystic
250 EW-t a kalászosok szárba indulásának kezdetén vagy virágzásban célszerű kijuttatni. A Tazer 250 SC-t a
kalászhányás kezdetén, más gombaölő
szerrel kombinálva javasolt kijuttatni.
Az árpa esetén a zászlós levél felülete
kisebb, mint a búzáé. Ezért az őszi árpa
– legyen az takarmány- vagy sörárpa –
alsóbb leveleinek még nagyobb szerep
jut, és a korai lombvédelem különösen
fontos lehet. Ezért a strobilurin hatóanya-

got az árpa esetén inkább korábban célszerű kijuttatni. Így a Tazer 250 SC vagy a
Tazer Kombi permetezését célszerű az intenzív növekedés időszakában elvégezni.
Ha őszi búzában a zászlós levél
megvédésére a Mystic Pro 500 vagy
Zamir készítményeket választjuk, igazán ütős kombináció, ha ezeket a Tazerrel kombinálva juttatjuk ki. Különösen
javasolt ez az eljárás, ha a pirenofóra-fertőzést erősebbnek látjuk, mint egy átlagos
évben. A Mystic 250 EW, a Mystic Pro 500
és a Zamir is tebukonazolt tartalmaz. Ez a
hatóanyag az ekkor leginkább előforduló betegség, a vörösrozsda, de természetesen egyéb rozsdagombák ellen is
kiválóan alkalmazható.
Gaál Orsolya – Hörömpő László

A TAZER HATÁSA
• véd a gazdaságilag jelentôs
kórokozókkal szemben
• fenntartja az egészséges
életfolyamatok zavartalanságát

• javítja a nitrogén felvételét
• támogatja a CO2 asszimilációját,
a szénhidrátok beépítését

egészséges
életmûködés

• fenntartja a növény GLA(gamma-linolénsav) szintjét
• gátolja a stressz okozta
etiléntermelést

lassuló
öregedési
folyamatok

A növény
teljesítménye
növekvô
tápanyag-beépülés

javuló
vízháztartás

• csökkenti a párologtatást
• mérsékli az aszály okozta
stressz hatását

TERMELőK MONDTÁK...
„Családi gazdaságunkban 400 hektáron foglalkozunk szántóföldi növénytermesztéssel. Ennek a területnek a
felén végezzük kalászosok (őszi búza,
őszi árpa, tavaszi búza, tavaszi árpa)
termesztését. Minden megtermelt áru
piacra kerül, ezért a magas termésátlagok mellett a kiváló minőség is szigorúan fontos.
Több mint három éve használom a
Nufarm cég Tazer Kombi gyártói gombaölő szeres kombinációját, így 2020ban is ezt a terméküket vetettem be
a gombabetegségek ellen. A Tazer
Kombi két nagy hatékonyságú gombaölő szer (Tazer 250 SC + Mystic 250
EW) kombinációja, amelyben a készítmények gombaölő és élettani hatása
kiegészíti egymást. A két termék együtt

és külön-külön is kijuttatható. Első kezelésre, lombvédelemre mi a Tazer 250 SC
1,0 l/ha dózisát használjuk levélbetegségek ellen. Tankkeverékben juttatjuk ki
Bulldock 25 EC 0,3 l/ha dózisával a vetésfehérítő bogarak ellen. Második kezelésre a Mystic 250 EW 1,0 l/ha dózisával
védekezünk a kalászbetegségek ellen,
kombinálva Sumi Alfa 5 EC 0,2 l/ha dózisával, ami a szívó és rágó kártevők
ellen nyújt biztos védelmet.
Elmondhatjuk, hogy a Tazer Kombi
használatával kimagasló hozamokat
érünk el, étkezési minőségű, malmi I. kategóriájú őszi búzát termelünk, fuzáriumtoxin-mentesen. Betakarításkor a szárak
többsége zöldessárga színű, köszönhetően a strobilurin hatóanyag élettani hatásának. Ennek ellenére a betakarított

szemek nedvessége 11 százalékos volt.
Mindenkinek ajánlom, aki intenzív kalászostermesztést folytat. A csomag kiszerelése lehetővé teszi az osztott
kezelést, és az egyes termékek kiváló
ár-érték aránnyal szerepelnek.”
Festő Tamás
családi gazdálkodó,
Sajóvámos, Újvilág
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Miért van szükség kétszeri
lombvédelemre?
A növénytermesztés gyakorlatában az egyik legnagyobb változás,
hogy már egyre több esetben elmarad a szántás.
A szántás nélküli talajművelésnek minden bizonnyal megvannak az előnyei is,
de növényvédelmi szempontból megnehezíti a dolgunkat. Előző évről a fertőzött növényi maradványok a talaj
felszínén maradnak, és onnan könnyen
megindul a fertőzés. Különösen veszélyes ez akkor, ha beszűkült vetésforgóval dolgozunk. Ehhez már csak „pont az
i-re”, hogy az éghajlatunk is változóban
van. A jól érzékelhető klímaváltozásnak
köszönhetően az ősz hosszabb, melegebb, sok esetben már ekkor fertőződnek a fiatal vetések. Ez a felmelegedés
télen is jellemző, így a gombák nagy
része jól áttelel, és már kora tavasszal továbbfertőzi a kalászos állományokat.
Így joggal vetődik fel a kérdés: hány
lombvédelmet tervezzünk a megcélzott termés érdekében?
Kísérletünkben Acteur őszibúza-fajtát
használtunk, amely a legtöbb gombabetegségre fogékony. Azt vizsgáltuk,
hogy milyen jelentősége volt a kétszeri
levélvédelemnek egy olyan évjáratban,
amikor a tavasz szárazan indult, és bár
az áprilisi időjárás nem volt kifejezetten
hajlamosító, a csapadékos május és június kedvezett a gombák elterjedésének.
A kaposvári kísérleti területen a februári szemle során az előző évről áttelelt
lisztharmattelepeket találtunk, illetve elvétve egy-egy vörösrozsdatelepet. Levélfoltosságok is nyomokban előfordultak. Három parcella nem kapott korai
lombvédelmet, ezeket csak a második
fordulóban permeteztük. A többi parcel-

lán elvégeztük a korai lombvédelmet,
majd a zászlós levél kiterülésekor ismét
védekeztünk.
(Levélemeletek elnevezése: L1 – zászlós levél, L2 – zászlós levél alatti levél, L3
– kettővel a zászlós levél alatti levélemelet.)
Az értékelést a 2. kezelés után két héttel végeztük el. Ekkor már azt mondhattuk, hogy a lisztharmat fertőzési gyakorisága 100% volt. A kezeletlen parcellákon az L3 és L2, vagyis a zászlós
levél alatti levelek teljesen elszáradtak, a zászlós levelek lisztharmattal,
rozsdával és szeptóriával is erősen
fertőzöttek voltak. Az elszáradt levelek
fertőzöttségét a legfontosabb gombák
esetén 100%-nak vettük, de az L2-es és
L3-as levelek száradását nagyrészben
a lisztharmat és a szeptória okozta.
Azokon a parcellákon, ahol nem
végeztük el az első kezelést, csak a
zászlós levél kiterülésekor védekeztünk, azt tapasztaltuk, hogy a korai fertőzés miatt az L3-as levélen 20-30%-os
volt a lisztharmat-, 15-20%-os a szeptóriafertőzés. A permetezés a gombákat
blokkolta, így az L2-es levélen az erős
fertőzési nyomás ellenére is a lisztharmat
már csak 6-9%-ban, a zászlós levélen
1-2%-ban volt jelen. A szeptória az L2-es
levélen szintén 7-9%-ban, az L1-es levélen
2-3%-ban jelent meg. A rozsda az L3-L2es levélen 3-5%-ban volt jelen, de a kezelés hatására a zászlós levél mentes
maradt. Bár a kezelés az erős fertőzési
nyomás ellenére jól sikerült, júniusban

mégis azt tapasztaltuk, hogy az alsó levélemeleteken és a szártövön megmaradt gombaképletek a májusi és júniusi
esőzések hatására újabb fertőzéseket
indítottak el, így ezek a parcellák később jobban fertőződtek, mint azok,
amelyek részesültek a korai lombvédelemben.
Azokon a parcellákon, ahol elvégeztük a korai lombvédelmet, az L3as levél is sokkal kisebb mértékben volt
fertőzött, csupán a szeptória érte el a
10%-ot. Az L2-es és a zászlós levél pedig
gyakorlatilag mentes volt a fertőzéstől. Ezt a nagy különbséget még június
közepén is láthattuk. A zászlós levelek
gyakorlatilag mentesek voltak a betegségektől, de még az alattuk lévő L2-es és
L3-as levelek is zöldek maradtak, nagy
asszimilációs felülettel rendelkeztek, így
a szemkitelítődés és a tápanyag-beépülés zavartalanul mehetett végbe.
A kezeletlen terület erre az időre
nagyjából leszáradt, a zászlós levélen
is már csak alig maradt zöld felület. A kezeletlen növényeken a zászlós levélen
mindhárom betegség megtalálható volt,
és közülük látványosan megerősödött a
vörösrozsda. Összességében megállapíthatjuk, hogy azokon a parcellákon értük el a legjobb eredményt,
ahol két permetezést végeztünk.
A gombák elleni védelemben különösen fontos a megelőzés, főleg, ha
tudjuk, hogy az állományban a korai fertőzések miatt sok a szaporítóképlet. Fontos ez még akkor is, ha a kora tavaszi

Erős lisztharmatfertőzés őszi árpán
2018 őszén

Lisztharmatfertőzés őszi búzán
2019. február 15-én

Lisztharmatfertőzés a szártövön és az alsó
levélemeleteken 2019. májusban
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időjárás nem különösebben kedvez a
gombák felszaporodásának. A májusban megérkező csapadék, majd a
meleg hatására bekövetkező párás mikroklíma a megbújó gombák felszaporodását és robbanásszerű elterjedését
okozhatja. Ekkor viszont már nehéz ellenük a védekezés, sokszor még ilyenkor
is kénytelenek vagyunk kétszer permetezni, viszont ekkorra már a növény
nagy asszimilációs felületet veszít, ami
termésveszteséget von maga után.
Kísérletünkben nagyon jó eredményt adott, amikor a Mystic Pro
500-at kétszer használtuk 1,25 l/ha
dózissal. Adott fertőzési nyomás mellett
a lisztharmat és a rozsda ellen 96-98%os hatékonyságot tapasztaltunk. Ennél
jobb eredményt értünk el, amikor
első kezelésre a Mystic Pro 500 1,25
l/ha dózisát, majd a zászlós levél kiterülésekor Tazer Kombit (Tazer 250
SC 1,0 l/ha + Mystic 250 EW 1,0 l/ha)
használtunk. Ezzel a technológiával
még június közepén is a lisztharmat és a
rozsda esetén 98-100%-os hatékonyságot értünk el.
Az őszi árpa esetén is azt tapasztaltuk, hogy az állomány ilyen időjárási
körülmények között meghálálja a kétszeri kezelést. Az őszi árpa zászlós levelének felülete lényegesen kisebb, mint
az őszi búzáé. Így az alatta lévő levélemeleteknek még fontosabb szerepük
van a szemek kitelítődésében, mint a búzánál. Ezért a korai lombvédelem az
őszi árpa esetén kiemelkedő jelentőségű lehet. A kísérleti eredmények azt
mutatják, hogy célszerű előre hozni az
azoxistrobin hatóanyagú Tazer 250 SC
használatát.
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kezeletlen
T1: nincs védekezés, T2: Tazer Kombi*
T1: nincs védekezés, T2: Mystic Pro 500 1,25 l/ha
T1: nincs védekezés, T2: Zamir 1,5 l/ha
T1: Mystic Pro 500 1,25 l/ha, T2: Mystic Pro 500 1,25 l/ha
T1: Mystic Pro 500 1,25 l/ha, T2: Tazer Kombi*

Forrás: Kaposvár, 2018–2019 (Nufarm fejlesztési kísérletek)
T1: korai lombvédelem, T2: zászlós levél védelme
*Tazer 250 SC 1,0 l/ha + Mystic 250 EW 1,0 l/ha

Gaál Orsolya

Kezeletlen állomány 2019. június 11-én

Csak egy lombvédelem, a korai lombvédelem elmaradt, a zászlós levél védelme
Tazer Kombival, 2019. június 11.

Állomány két lombvédelem után 2019. június 11én. Korai lombvédelem Mystic Pro 500 1,25 l/ha
dózissal, zászlós levél védelme Tazer Kombival
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Egészséges gabona,
egészséges élelmiszer
Az egészséges élelmiszer nemcsak növényvédőszer-hatóanyagoktól
mentes, hanem olyan káros anyagokat sem tartalmaz, mint a mikotoxinok, amelyeket – többek között az élelmiszer-alapanyagul szolgáló
növényeinket fertőző – gombák termelnek.

Az utóbbi években nagyon komoly
támadás éri a növényvédőszer-felhasználást. Ezzel szemben azt a tényt is el
kell fogadnunk, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszer előállítása
növényvédő szer felhasználása nélkül
lehetetlen. Vannak olyan károsítók, amelyek felszaporodása, illetve az ellenük
való nem megfelelő védekezés nemcsak súlyos gazdasági károkat okozhat,
hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet a fogyasztók számára,
legyen szó takarmány- vagy élelmiszeralapanyagról. Ezek azok a növényeinket fertőző kórokozó gombafajok,
amelyek életük során toxikus – emberre
és állatra is káros, sőt mérgező – anyagokat termelnek. A gombák által termelt
toxikus anyagok összefoglaló neve mikotoxinok.
A mikotoxinok fonalas gombák által
termelt másodlagos anyagcseretermékek, melyek az élelmiszerekben természetes módon képződő legveszélyesebb méreganyagok közé tartoznak.

Mind az emberi, mind az állati szervezetet súlyosan károsíthatják, karcinogén,
mutagén, teratogén, ösztrogén hatásúak, hatnak a növekedésre, befolyásolhatják a szaporodást, a fertőzésekkel
szembeni ellenálló képességet. Egyes
mikotoxinok rendszeresen bekerülve a
szervezetbe súlyos szövődményeket
válthatnak ki, vese-, májbetegséget, daganatos megbetegedéseket is okozhatnak. A sok mikotoxin közül talán a
legjelentősebbek az aflatoxin B1, DON
toxin, ochratoxin-A, zearalenon, fumonizin, T2 toxin, patulin. Az aflatoxinokat az
Aspergillus-fajok termelik, amelyek elsősorban a gabonaféléket és a földi mogyorót támadják meg. Szintén
Aspergillus- és egyes Penicillium-fajok
termelik az ochratoxint is. Ez a toxin
jobbára gabonafélékben, kávéban,
szárított gyümölcsben található meg, valamint felhalmozódhat az állatok húsában is, és ezzel is bekerülhet az emberi
szervezetbe. A DON toxin jelenlétéért búzában, árpában, rozsban és zabban a

Fusarium graminearum az elsődlegesen felelős gombafaj. Ugyancsak fuzáriumfaj felelős a zearalenon toxin és
egyéb fumonizinek (FB1, FB2, FB3) jelenlétéért egyes növényi, elsősorban gabonaterményekben és azokból származó
termékekben. Számos fuzáriumgomba
az említett toxinok közül akár többfélét is
képes termelni, melyek hatásai összeadódhatnak, egymás hatásait fokozhatják, és a tünetek keveredhetnek. A
fuzáriumtoxinok legfőbb beviteli forrásai
így elsősorban a búzából és kukoricából készült termékek, állatok esetén takarmányok. A mikotoxinok emberre és
állatra egyaránt nagyon komoly egészségkárosító hatása miatt az élelmiszerek
és takarmányok toxintartalmát szigorúan ellenőrzik. Az élelmiszerek miko toxin-terhelésének kiindulópontjai a
szántóföldön, a növényállományokban
felszaporodó penészgombák, így a növényvédelemnek, a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak kiemelkedő szerepe van az élelmiszerek toxintartalmá-
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nak csökkentésében, a megengedett
határérték alatt tartásában.
Ezzel a problémával nézünk
szembe, amikor kalászvédelemre kerül
sor a kalászosok növényvédelmi technológiája során. A szeptóriás pelyvafoltosság jobbára gazdasági kárt
okozhat, viszont ennél sokkal súlyosabb
probléma a fuzáriumos fertőzés. A fuzáriumgomba nemcsak terméscsökkenést idéz elő, hanem erőteljesen rontja a
búza minőségét és felhasználhatóságát
azáltal, hogy az általa termelt mikotoxinnal – DON toxinnal – gyakorlatilag „megmérgezi” a termést.
Fuzárium (Fusarium spp): A fertőzésben mintegy 15 fuzáriumfaj vesz részt. A
fuzáriumfajok polifág gombák, az öszszes gabonát fertőzik, beleértve a kukoricát is, ezért a vetésváltás betartása és
a szármaradványok aláforgatása a prevenció alapeleme. A betegség a talajból
indul, csíranövény-pusztulást, tőhiányt,
rossz telelést okozva. Mégis a legsúlyosabb kárt a virágzás során bekövetkező
fertőzés idézi elő. A kalászkák sterilekké
válnak, a magok töppedtek. Először
fehér, majd rózsaszín penészbevonat jelenik meg, rajta apró, fekete pontokkal, a
gomba peritéciumaival. Azonkívül, hogy
romlik a termés malomipari minősége, a
gomba toxinokat termel, ami súlyosan
károsíthatja az emberek egészségét.
A fuzárium elleni eredményes védekezés alapja a megbízható hatóanyag
és a tökéletes időzítés. A fertőződés virágzáskor következik be. Ha virágzás
idején csapadékos az időjárás, különösen nagy a fuzáriumfertőzés veszélye. A
szakma úgy tartja, hogy legkésőbb az
esőt követően 72 órán belül védekezni kell. Vannak olyan évek, amikor a
búza virágzása idején szinte mindennap van csapadék, ilyenkor sajnos
nehéz időben elvégezni a permetezést.
Különösen csapadékos évjáratban indokolttá válhat a védekezés megismétlése,
de a felhasználható növényvédő szerek
élelmezés-egészségügyi várakozási
ideje ezt már nem teszik lehetővé.
Évtizedek óta a fuzáriumgomba
elleni védelem egyik, ha nem a leghatékonyabb hatóanyaga a tebukonazol.
A Mystic 250 EW és az Orius 20 EW
hatóanyaga az egyik leghatékonyabb
triazol, a tebukonazol. Mindkét gombaölő szer kijuttatását gabonafélékben a
bokrosodás vége–3 nóduszos fejlettség
és a kalászhányás–virágzás közötti
védekezésre javasoljuk időzíteni. A ka-
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Fuzárium tünete búzaszemen
(bal oldalon fuzáriumos, jobb
oldalon egészséges szemek)

Kalászfuzárium

lászfuzáriózis elleni védelmet célzottan, a virágzás idején indokolt elvégezni, biztosítva a kalászok egyenletes permetléfedettségét. A jó fedés
és tapadás érdekében hatásfokozó
– Spraygard 0,2 l/ha – hozzáadása
javasolt. Mindkét terméket egy vegetációban két alkalommal lehet felhasználni. A kijuttatást mindig finom porlasztással, 250–400 mikronos átlagos
cseppnagysággal, 50–70 csepp/cm2
fedettséggel kell biztosítani. A Mystic 250
EW dózisa 1,0 l/ha, az Orius 20 EW dó-

zisa pedig 1,0–1,2 l/ha. A gombaölő szerek ezekben a dózisokban alkalmazva
megbízható védelmet nyújtanak a korai
lisztharmat, a rozsdák, a levélbetegségek és a kalászfuzáriózis ellen is.
Ugyancsak kiemelt védelmet biztosít
a fuzáriummal és a kalászszeptóriával
szemben is a Mystic Pro 500. A Mystic
Pro 500 készítmény a tebukonazol mellett prokloráz hatóanyagot is tartalmaz.
A tebukonazol felszívódik a növénybe,
majd a nedvkeringéssel csúcsi irányba
vándorol. A prokloráz mély hatású,
azaz beszívódik a növény szöveteibe,
de onnan nem szállítódik tovább. A két
hatóanyag erősségei kiegészítik egymást, így biztosítva a kalászosok minden
fontos gombabetegségével szembeni
csaknem teljes hatékonyságot. Az
1,0–1,25 l/ha-os dózisban kijuttatott
Mystic Pro 500 gombaölő szer a teljes
dózisú tebukonazol hatóanyag mellett a
prokloráz teljes dózisának több mint 80
százalékát tartalmazza kombinációs
partnerként. A Mystic Prót kalászosokban
(búza, rozs, tritikálé) két alkalommal,
szárba indulás kezdetétől a zászlós
levél megjelenéséig (1. védekezés) és kalászhányás kezdetétől a virágzásig (2.
védekezés) célszerű kijuttatni. Ha a kártételi veszélyhelyzet nem indokolja
a korai védekezést, a kalász védelmére időzített egyszeri kezelést a
kalászhányás kezdete és vége közötti időszakban javasoljuk elvégezni.
Megjegyzés: 2020-ban a Mystic Pro
500 engedélyokirata megváltozott, a
továbbiakban a kalászosok közül
őszibúza-, tritikálé- és rozskultúrákban
használható fel. Szíves figyelmébe
ajánljuk a vonatkozó engedélyokiratot,
illetve a Nufarm Növényvédelmi Megoldások 2021 összefoglaló kiadványunkat, amely a nufarm.hu oldalról ingyenesen letölthető.
Gaál Orsolya
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Kalászos növényvédelmi
technológia
Nufarm-termékekkel
Az osztrák határhoz közel gazdálkodik a Pinkamenti Agrár Kft.,
amelyet 2012 óta vezet Csiszár István.
Az elmúlt évek alatt többféle Nufarmterméket kipróbáltak már, a rutinos szakember rendszeresen megosztja tapasztalatait velünk. Arra kértük, mutassa be,
milyen növényvédelmi technológiát alkalmaznak a kalászosterületeiken.
Csiszár István: A vállalkozás közel
1380 hektáron gazdálkodik, aminek
nagy részét a kalászosok teszik ki. Évről
évre mintegy 600-700 hektáron termesztünk durumbúzát, sörárpát és malmi minőségű őszi búzát. Célunk, hogy jó
termésátlaggal kiváló minőségű terményt állítsunk elő, költséghatékonyan.
Mind búzában, mind árpában a siker
egyik pillére a kifogástalan gyomirtás.
Ennek érdekében a gyomirtást mi már
ősszel elvégezzük, és nemcsak azért,
mert területeink egy részén jelen van a
széltippan, hanem mert tapasztalataim
szerint a kétszikűek ellen is nagyon hatékonyan tudunk védekezni ebben az időszakban. Évek óta a Nufarm Agility+
Alliance csomagját használjuk teljes
megelégedéssel és nagyon kedvező
hektárköltséggel.
A regulátorozás szintén állandó technológiai elem, őszi búzában kora tavaszszal 1,5–2,0 l/ha Stabilan SL termékkel,
őszi árpában 0,6 l/ha Optimusszal permetezünk. A gombák elleni védelemben
a megelőzés elvét alkalmazzuk, így évről évre két lombvédelemmel kalkulálunk. Őszi búzában első körben a
Mystic Pro 500-at 1,25 l/ha dózissal permetezzük ki, ezzel biztosítjuk, hogy az
állomány a zászlós levél megjelenéséig
egészséges maradjon. A Mystic Prót csomagban, Sumi Alfa 5 EC-vel együtt
szoktuk megrendelni, így együtt kijuttatva
időben védekezünk a korán megjelenő
vetésfehérítő-imágók ellen. Szintén többéves tapasztalatom, hogy a vetésfehérítő bogarak ellen már korán meg kell
kezdeni a védekezést, így megakadályozhatjuk a tojásrakást, és a későbbiek-

ben a lárvák már nem okoznak leküzdhetetlen gondot. Erre a Sumi
Alfa kiváló és nagyon kedvező
hektárköltségű megoldás a vegetáció során.
A jobb minőségi paraméterek
kialakulását a lombtrágyázás mellett strobilurin hatóanyag használatával is segítjük. Így két legyet ütünk
egy csapásra, mert a zöldítés mellett széles hatásspektrumban védekezhetünk a gombák ellen is a
zászlós levél kiterülése időszakában. Erre a permetezésre a Tazer
Kombi csomagot használjuk,
amelyben az azoxistrobin hatóanyagú Tazer 250 SC mellett a tebukonazol hatóanyagú Mystic
250 EW-t juttatjuk ki tankkeverékben.
A csomag előnye, hogy a két termék
külön menetben is kipermetezhető. Ezt
használjuk ki az őszi sörárpa növényvédelme során, hiszen az azoxistrobin hatóanyagot korábbi fenológiai fázisban
szoktuk kitenni. Sörárpában az elmúlt
évben a következő technológiát alkalmaztuk: a kezdődő lisztharmatfertőzés
ellen már nagyon korán a Flosul SC folyékony ként tettük ki. Ezzel nemcsak a
lisztharmat ellen kívántunk védekezni,
hanem általános kora tavaszi „fertőtlenítést” is végeztünk a tábláinkon. A Flosul a
Nufarm új, kéntartalmú terméke, és legnagyobb meglepetésünkre a szilárd kénkészítményekhez
képest
nagyon
könnyen kezelhető, jól keverhető, és a fúvókák eltömítése nélkül, problémamentesen kijuttatható. Annak ellenére, hogy
sűrű SC formulációról van szó, a kannából könnyen és maradéktalanul kimosható. A következő permetezést Tazer
1,0 l/ha dózisával végeztük, amikor az
őszi árpa körülbelül 3 nóduszos volt.
Ebbe a tankkeverékbe tettünk még lombtrágyát, és egyes táblákon, ahol megjelent a mezei acat, Mecomorn 750 SL-t

is. A Tazer Kombi csomag másik elemét,
a Mysticet 1,0 l/ha dózisban később, a
zászlós levél kiterülése végén, virágzás
elején juttattuk ki. Ha úgy számoljuk,
hogy így alkalmazva a csomagot nem
10 hektárt, hanem 20 hektárt perme teztünk le, ez kategóriájában az egyik
legköltséghatékonyabb megoldás a piacon. A tavasz folyamán pedig gya korlatilag végig megvédtük a növényt a
gombabetegségektől, különös tekintettel
arra, hogy az árpa zászlós levelének
asszimilációs felülete viszonylag kicsi,
így az alsóbb levélemeleteknek a termés minőségének és mennyiségének
alakulásában nagyobb szerepük van,
mint az őszi búza esetén.
Ezeket a termékeket az elmúlt évek
során a technológiánkba beépítettük és
évről évre sikerrel alkalmazzuk. A kiváló
hatékonyság mellett a gazdasági mutatókat is figyelembe véve jó szívvel ajánlom minden kedves gazdatársamnak.
Kedves István, köszönöm, hogy
megosztottad a tapasztalataidat a
Nufarmer Magazin olvasóival.
Gaál Orsolya
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TÁMADNAK A KÁRTEVőK

A kalászosok legfőbb
ellenségei a vetésfehérítő
bogarak és lárváik
Enyhe tél után általában súlyosabb rovarkártételre lehet számítani.
Az idei évben is a vártnál és – a kórokozókra és kártevőkre gyakorolt igen
kedvező hatása miatt – reméltnél sokkal
enyhébb és kifejezetten csapadékos
volt a tél. Igazán hidegre, –10 °C alatti hőmérsékletre januárban csak egy-két, februárban pedig csupán néhány éjszaka
erejéig volt példa. A néhány éve még jellemzően előforduló, –20 °C alatti hőmérsékleteket pedig még csak meg sem
közelítette időjárásunk.
A nagyon enyhe időjárás kedvez a
talajfelszín közelében vagy az avar alatt
diapauzában lévő rovarok áttelelésének. A diapauza végén a hőmérséklet
határozza meg a mozgásukat, aktivitásukat, megjelenésüket a táblákban.

Imágó kártétele (fotó: Farkas István)

A vetésfehérítő imágóként telel az
erdők avarszintjén, füves területek talajában. 15 °C-on kezd betelepedni a táblákba. Táplálkozás, kopulálás után a
levél színére, a főér mellé rakja citromsárga színű tojásait. A kikelő lárva az
első táplálkozás után ürülékkel teli, nyálkás hártyát képez a hátán, ami jó védelmet nyújt az időjárással és a rovarölő
szerekkel szemben is. A lárvák a bábozódásig többször vedlenek, hámozgatásukkal károsítják a növényeket, miközben alulról a felsőbb levélemeletek felé
haladnak. Mire elérik a legfelső levelet,
jobbára már L3-L4 lárvastádiumban vannak, és ezek a nagyméretű lárvák fogyasztják el az egyed táplálékszükségletének 90%-át. A kialakított burok miatt
nagyon ellenállók, és bár sokszor csak

ilyenkor tűnik fel a jelenlétük, a védekezés már megkésett. Enyhe
teleken az állományokban szokatlanul korán megjelennek az
imágók, és az elhúzódó tojásrakás miatt a lárvák az alsó és a
felső levélemeleteken is kelnek.
Ha sűrű az állomány, a lárvákat
nem tudjuk elég jól permetlével
elérni, így bár a fent lévő lárvák
elpusztulnak, néhány napon
belül alulról újabbak jelennek
meg. Az L3-L4 stádiumú lárvák elpusztítása még akkor is nehéz, ha a
felső leveleken tartózkodnak. Ezért célszerű a permetlébe adjuvánst keverni,
amely a rovar hátán kialakult nyálkaréteget feloldja, és a kontakt hatóanyag
jobban hozzáfér a lárvához. Továbbá
az alkalmazott rovarölő szer felső dózisával kell dolgozni. A nagymértékű lárvakártétel megelőzhető, ha az első
permetezéseket az imágók ellen elvégezzük, megakadályozva a tojásrakást. A vetésfehérítő ellen – főleg ebben
a korai stádiumban – leggyakrabban piretroidokat használunk, amelyek enyhén
savas közegben fejtik ki legjobban a hatásukat, ezért célszerű lehet a permetléhez citromsavat adni.

Messziről feltűnő kifehéredő foltok
– lárvakártétel (fotó: Farkas István)

Legutóbb 2018-ban okozott a vetésfehérítő országos problémát. Ekkor felvetődött a gyanú, hogy ennek a fajnak az
esetében is megjelent a piretroidrezisztencia, amit eddig csak Németország
Bayern tartományában írtak le. Ám a
2018 tavaszán a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályán
Farkas István által elvégzett kísérletek azt
mutatták, hogy a piretroidos és az egyéb
akkor engedélyezett hatóanyagokkal
végzett permetezések hatásosak voltak,
rezisztenciáról nem beszélhetünk, a
problémák technológiai hibából eredtek.
Gaál Orsolya

A vetésfehérítő elleni hatékony védelem legfontosabb szempontjai:
• Az első védekezést a korán megjelenő imágók ellen kell időzíteni, a következőt pedig az először kikelt L1-L2 lárvák ellen. Elhúzódó betelepedés és
tojásrakás esetén a még az állományban lévő vagy éppen betelepedő imágókat is elpusztítjuk, megakadályozva
ezzel a további tojásrakást.
• Célszerű adjuvánst és a rovarölő szer
felső dózisát alkalmazni akkor is, ha a
különböző hatóanyagú rovarölő sze-

reket (piretroid, acetamiprid stb.) kombináljuk.
• Nagyon fontos a kijuttatástechnika,
hogy az alsóbb szinteken lévő lárvákat jobban elérhesse a permetlé.
• Piretroid hatóanyag használata esetén célszerű enyhén savas tartományban tartani a tankkeveréket. Különösen
akkor kell erre odafigyelni, ha a rovarölővel együtt gombaölő szert és lombtrágyát is keverünk a tankba.
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Piretroidokkal a tavaszi
rovarkártevők ellen
Tavasszal a legtöbb figyelmet a vetésfehérítő elleni védekezés igényli,
de nem feledkezhetünk meg a levéltetvekről és a poloskákról sem.
A vetésfehérítő leginkább a zabot
és a tavaszi árpát kedveli, de a zászlós
levél felületének csökkentésével az őszi
kalászosokban is érzékeny kárt tud
okozni. A védekezés során több szempontot is célszerű szem előtt tartani
(ezekről részletesen az előző oldalon olvashat). Betartásukkal elejét vehetjük a
gazdasági kártételnek. A permetezést
célszerű piretroid hatóanyaggal végezni, a délelőtti órákban, amikor a károsítók
táplálkozása a legintenzívebb.
A „zászlóskalászúságot” vagy „ablakos” kalászokat okozó gabonapoloskák ellen azok tömeges betelepülésekor védekezhetünk. Időnként már ősszel
megjelennek a gabonatáblában a vírusvektor levéltetvek, melyek szívogatásuk
mellett a vírusbetegségek terjesztésével
is gazdasági károkat okozhatnak. A védekezést ellenük a kártevők tömeges
betelepülésekor érdemes elvégezni.
A Sumi Alfa 5 EC bevált, széles hatásspektrumú rovarölőszer-márka. Az
egyik legtisztább ún. monoizomeres piretroid, amely a fenvalerát rovarölő hatóanyagnál négyszer hatékonyabb
eszfenvalerát optikai izomert tartalmazza. Hatását a szívó és rágó kártevőkre többféle módon is kifejti, mivel
egyszerre kontakt (taglózó) és gyomorméreg, továbbá a rovarok táplálkozását gátló és riasztó hatással is rendelkezik. Hatásspektruma szinte valamennyi
kártevőt felöleli, ráadásul mérsékelt kockázatot jelent a méhekre. A vetésfehérítő
bogarak és lárváik, valamint a levéltetvek elleni védekezést az imágók betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése
idején célszerű elvégezni. Dózisa levéltetvek ellen 0,1 l/ha, vetésfehérítő bogarak és lárváik ellen 0,2 l/ha.
A Kaiso EG egy teljesen egyedi formulációja a lambda-cihalotrin hatóanyagnak, mely a szabadalmi oltalom
alatt álló, innovatív Sorbie® technológiával készül. A Kaiso EG ugyanolyan egyszerűen kiönthető és dozírozható, mint a
folyékony készítmények, de kisebb esély-

lyel folyik mellé. A granulátum formuláció nemcsak könnyen kezelhető, hanem
a környezet alacsonyabb oldószerterhelésével is jár. A Kaiso EG biztonságosabb a felhasználóra, mint a piretroidok hagyományos EC formulációja.
Hatóanyaga a piretroidok között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatással és
széles hatásspektrummal rendelkezik a
szívó és rágó kártevők ellen. Gyors hatású, széles hatásspektrumú rovarölő
szer a kalászosok három legveszélyesebb kártevője, a vetésfehérítő, a gabonapoloska és a levéltetvek ellen. Dózisa
0,15–0,2 kg/ha, amelyben mindhárom
felsorolt kártevő ellen hatékony. Vetésfehérítő elleni védekezés esetén, különösen sűrű állományban a tökéletes hatás
eléréséhez javasoljuk légzsákos permetező és nedvesítőszer használatát.
A Bulldock 25 EC* béta-ciflutrin hatóanyagú piretroid. Az eredményes védekezés feltétele a megfelelő időzítés, így
célszerű a fiatalabb lárvák ellen időzíteni a permetezést. Kontakt és gyomorméregként gyors, látványos taglózó hatást érhetünk el használatával. Hatását
adjuváns hozzáadásával fokozhatjuk,
erre a Spraygardot javasoljuk 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 hozzáadásának különös
jelentősége van a nagyobb lárvák elleni
védekezésben.
A Bulldock 25 EC-t egy vegetációban
kétszer lehet alkalmazni, egyszer az
őszi és egyszer a tavaszi kártevők ellen
kalászhányás végéig. A vetésfehérítő
bogarak, levéltetvek és gabonapoloskák ellen 0,3 l/ha dózisban permetezzünk. A méhek védelme érdekében virágzásban nem lehet kijuttatni, továbbá
akkor sem használható, ha a területen
mézharmat vagy virágzó növény (gyomnövény) van.
A vegetáció során előfordulhat, hogy
amikor rovarölő szeres kezelést kellene

Vetésfehérítő lárvája

végezni a gabonatáblán, ott virágzó
gyomok vannak, amit látogatnak a
méhek, vagy a szomszédos táblákon virágzó kultúra van, és a kalászostáblánk
átrepülő útvonala a beporzó rovaroknak. Ilyenkor olyan rovarölő szert kell
használni, amely kíméli a méheket. Virágzásban is teljes biztonsággal használható, tau-fluvalinát hatóanyagú termék
a Mavrik 24 EW, mely méhkímélő, így
nappal is használható rovarölő piretroid. A készítményt a vetésfehérítő bogarak, a levéltetvek és a poloskák betelepedésekor, illetve a lárvakelés kezdetén
kell kijuttatni. Kalászosokban (őszi búza,
rozs, tritikálé, árpa, zab) dózisa 0,2 l/ha.
Kontakt és gyomorméregként azonnali
taglózó hatást fejt ki a kártevő rovarokra.
Hatásfokozás céljából adjuváns (például Spraygard 0,2 l/ha dózisban) hozzáadása javasolt. A hatás fokozása
érdekében célszerű a permetlé pH-ját
enyhén savas tartományba tolni. Ha a
táblán virágzó gyomok vagy mellette
virágzó bokrok, virágzó kultúrák vannak, a méhek védelmében a Mavrikot
nappal csak önmagában (citromsavval
enyhén savasított közegben) javasoljuk
kijuttatni. Egy vegetációban kétszer alkalmazható.
A Nufarm által kínált piretroidok megbízható megoldást nyújtanak a kalászosok rovarkártevői ellen.
Gaál Orsolya
*A Bulldock 25 EC engedélye 2021. január 20-i
hatállyal visszavonásra került. A nagy- és kiskereskedők a meglevő raktárkészleteket 2021. június 1-ig értékesíthetik. A szer felhasználása 2021.
július 20-ig engedélyezett.
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A NUFARM-KÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA KALÁSZOSOKBAN

AGILITY+ALLIANCE
SARACEN DELTA
NUANCE 750 WG
NUANCE SUPER
NUANCE SUPERB
ACCURATE*
MEZZO*
OPTICA TRIO
MECOMORN
750 SL

MECOMORN
750 SL

AMEGA UP

TAZER KOMBI
ZAMIR**

MYSTIC 250 EW

MYSTIC PRO 500**

TAZER KOMBI**

MYSTIC PRO 500

MYSTIC PRO 500

FLOSUL

MYSTIC PRO 500

BULLDOCK 25 EC***

KAISO EG

SUMI ALFA 5 EC

SUMI ALFA 5 EC

ORIUS
6 FS

MAVRIK 24 EW

SPRAYGARD
OPTIMUS
EPHON TOP
STABILAN SL

*nedvesítőszer hozzáadása javasolt **ősziárpa- és rozskultúrákban nem használható ***A termék felhasználása 2021. július 20-ig engedélyezett.

SPRAYGARD
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PERMETEZÉSTECHNIKA

Adalékanyagok a
növényvédelemben
Miért alkalmazunk adalékanyagokat (adjuvánsokat)?
Az adalékanyag (idegen kifejezéssel
adjuváns) hozzáadott anyag. Önmagában – legalábbis az engedélyezett
dózisban és paraméterekkel – nincs
önálló növényvédelmi hatása, nem
pusztítja vagy riasztja el a károsító valamely fejlődési alakját. Azonban elősegíti,
fokozza az egyébként önmagukban
hatásos, növényvédelmi célú készítmények hatását, vagy kivédi a nemkívánatos mellékhatásukat. Jó esetben1 növeli
az adott kezelés(ek) hatékonyságát.
(Hatásosság nem egyenlő hatékonyság! – lásd később.)
Elősegíti a hatás megvalósulását: 0→1
(hatástalan→hatásos). Például a vízkondicionáló anyagok lehetővé teszik,
hogy a növényvédő szer egyáltalán kifejthesse (eredeti/elvárható) hatását.
Fokozza a hatás mértékét: 1→2 (egységnyi hatás→nagyobb hatás). Például
hatásfokozó anyagok esetében az eredeti hatás felerősödik, és/vagy a hatástartam növekszik.
A fenti két esetben értelmezhető egyfajta szinergista hatás, azaz 1+0>1. A növényvédelmi gyakorlatban a kombinált
hatóanyagú készítmények megalkotásának egyik oka (a hatásspektrum-szélesítés mellett) a szinergizmus2 jelenségének kihasználása.
Mellékhatást csökkent: –1→1 (kedvezőtlen hatás→kedvező hatás). Az eredeti/elvárt hatás megtartása mellett
gátolja vagy mérsékli a nem kívánt
hatás(oka)t, például elsodródás, fitotoxicitás a kultúrnövényre, habképződés stb.
Adalékanyag vagy segédanyag?
Leginkább szóhasználati kérdés. Ha a
permetléhez adjuk hozzá úgynevezett
„tankkeverék” formájában, akkor inkább
adalékanyagnak nevezzük, de ha a
gyártó a formuláció elkészítésekor „gyárilag” keveri a készítményhez, akkor segédanyagnak nevezik az egyébként
azonos vagy hasonló összetételű/jellegű anyagokat. Jellemzően segédanyagként a hatást fokozó anyagokat

építik be a készítménybe, a hatást elősegítő vagy mellékhatást csökkentő anyagokat adalékként, külön lehet adott
permetezési helyzet függvényében
hozzáadni a készítendő permetléhez,
mert azokra nem minden esetben van
szükség. Például elsodródást csökkentő
adalék alkalmazása szélcsendben
(vagy zárt termesztőberendezésben) a
legtöbb esetben szükségtelen (kivéve,
ha speciális esetekben – légi gyomirtó
permetezésnél – jogszabály írja elő).
Egyedi esetek is előfordulhatnak, például hatás-elősegítő anyag gyári hozzáadása, ha a hatóanyag eleve speciális tárolási körülményeket igényel. Például savas közegben stabil hatóanyag
citromsav (vagy más savanyító hatású
anyag) hozzáadásával őrizheti meg
„szavatossági” idejét, vagy mellékhatást
(fitotoxicitást) csökkentő adalékot (antidótum vagy széfener) adnak egyes gyomirtó szerekhez. Ezekben az esetekben
ugyanis az adjuvánsra minden esetben
szükség van az elvárt hatáshoz (gyakorlatilag nincs olyan eset, amikor nélkülözni
lehetne).
Ha a fenti három elkülönített csoportbeosztás szerint osztályozzuk az adalékanyagokat, a következő módon
rendszerezhetjük őket.

Hatás-elősegítő
adalékanyag-típusok
Vízkondicionáló adalékok – vízlágyító anyagok, savanyító (vagy ritkábban lúgosító) anyagok.
A permetléhez használt víz sokféle
forrásból származhat, és tartalmazhat a
növényvédő szerekre; közvetlenül a hatóanyagra; az egyenletes minőségű
permetlé-koncentráció kialakításáért felelős anyagokra kedvezőtlen anyagokat (vízkeménységet okozó sókat, aktív
oxigént, klórt stb.). Ezek még azelőtt hatástalanná tehetik a permetlébe adagolt
növényvédő szert, hogy azt kipermetez-

tük volna, vagy káros mértékben meggyorsíthatják a bomlási folyamatokat. Ez
utóbbi például a kedvezőtlen pH-tartománnyal is összefüggésben lehet. A legtöbb hatóanyag (de nem mind!) a
semleges-enyhén savas viszonyok között őrzi meg legtartósabban a stabilitását. Minél inkább eltér ettől a vizes közeg
(permetlé) ionegyensúlya, annál hamarabb bomlanak le a permetlében a készítmények hatóanyagai, vagy az
egyenletes permetlé-homogenitás sérül,
azaz kiválik belőle (kiülepedés, kitúrósodás stb.) a növényvédő szer. Ilyen vízből
készült permetlé felhasználásakor nyilvánvalóan nem várható el az egyébként hatásos készítmény teljesítménye.

Hatásfokozó adalékanyagok típusai
1. permetléterülést fokozó adalékok
– felületi feszültséget csökkentő anyagok
(ún. szurfaktánsok vagy tenzidek) (1. ábra);
2. felszívódást elsegítő adalékok –
olajadalékok, ritkábban oldószerek;
3. lemosódást csökkentő, fényvédő
adalékok – viaszszármazékok, izoprénszármazékok;
4. csalogatóanyagok – csalétkek,
táplálkozást fokozó adalékok;
5. nedvesítőszerek – higroszkópos
anyagok, melyek a permetlé felszáradását késleltetik;
6. enzimblokkoló ún. „szinergista” segédanyagok – piperonil-butoxid stb.
A hatásfokozók az egyébként ismert,
elvárt hatást javítják, mert például a jobban terülő permetléből (1. ábra) nagyobb felületen, gyorsabban szívódik
fel a hatóanyag, vagy az apoláros jellegű hatóanyag olajokban jobban oldódik, és ez segíti a növényi kutikulán
való átjutását, illetve csökkenti a csapadék általi lemosódását. A viasz- és neoprénszármazékok szintén csökkentik a
lemosódást és a napfény káros behatását, ugyanis „mesterséges kutikulaként”
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1. ábra: A jobban szétterülő folyadék nagyobb felületet befed

bevonják a permetléből beszáradás
után visszamaradó hatóanyagot. A csalogatóanyagok több százszoros vagy
akár több ezerszeres hatásnövekedést
eredményeznek, mert az önálló hatóanyagból esetenként sokkal többet kellene kijuttatni azonos hatás eléréséhez.
A különféle higroszkópos anyagok –
például glicerin – lassítják a permetlé felszáradását, ezáltal olyan hatóanyagok

felszívódását segíthetik elő, amelyek
vizes közegből jobban felszívódnak,
mint a permetlé felszáradását követően.
Ennek különösen extrém száraz klimatikus (például aszályos vagy félsivatagi)
viszonyoknál, illetve igen kis permetcseppméret (például 50–100 mikrométer
VMD) alkalmazásakor van jelentősége.
Az enzimblokkoló szinergista segédanyagok jellemzően piretroid (és sok

szétszakítás

1

2

bejutás

megbontás

3

4

gáz
kimenekülése

2. ábra: A habzásgátló anyagok megbontják a habképző kettős tenzidréteget

5

más) hatóanyagú növényvédő szerek
hatását növelik azáltal, hogy a célszervezet azon enzimjeinek működését
blokkolják, amelyek elősegítik a rovarölő szerek lebontását (lehetőleg még a
hatáskifejtés előtt). Bizonyos azol típusú
vegyületeknek is lehet ilyen mellékhatásuk. Ez a mellékhatás a károsítók elleni
küzdelemben jól jön, a hasznos szervezetek (például mézelő méh vagy poszméhek) ellen viszont nem. Az alkalmazási körülmények (például kijuttatási időpont) messzemenő figyelembevételével,
tudatos megválasztásával lehet az alkalmazó javára fordítani ezt a jelenséget.

Mellékhatást csökkentő
adalékanyag-típusok
1. elsodródást gátló („cseppnehezítő”) adalékok – vízben jól oldódó,
nagy szénlánchosszúságú polimerek;
2. habzásgátló hatású adalékok –
szilikonolajok (2. ábra);
3. kultúrnövény-ellenállóságot fokozó adalékok (segédanyagok) – antidótumok (széfenerek);
4. feltűnést biztosító anyagok – színezékek, szagosítók.
A nagy szénlánchosszúságú, de vízben jól oldódó polimer vegyületek (akrilsav-, vinilalkohol-polimerek) segítenek
megakadályozni a kelleténél kisebb
permetcseppek képződését azáltal,
hogy a permetcseppek szakadását
akadályozzák. Nem nehezítik (tehát
nem vagy nem feltétlenül a permetléfo-
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lyadék fajsúlyát emelik), hanem nem
hagyják szétszakadni, elaprózódni a
cseppet. A kisebb permetcseppeknek általában jobb a biológiai hasznosulásuk,
nagyobb az adott permetlémennyiség
által bevonható felület, azonban már kisebb légmozgás is elsodorhatja azokat,
fokozott kockázatot jelentve.
A habzásgátló adalékok a tenzidek
által képzett habbuborékok kettősréteghártyájába beintegrálódva azt elvékonyítják (2. ábra), így elősegítik a buborék
mihamarabbi kidurranását, illetve megakadályozzák azok képződését. A
különféle ellenanyagok (antidótumok,
újabb, divatos, bár kevésbé tudományos
igényességű néven széfenerek) adott
típusú gyomirtó szerek kultúrnövényre
gyakorolt káros hatását csökkentik vagy
akadályozzák meg, a kultúrnövény ellenállóságát fokozzák.
Feltűnést, figyelemfelkeltést a növényvédő hatású készítményeknél jellegzetes – és minél kevésbé természetes –
szín- vagy szaganyaggal lehet elérni. Jellemzően ilyen a csávázó-, illetve egyes
permetezőszerek feltűnő színanyaga (lila,
piros, kék) vagy a gázosítószerek ammónium-karbonát adalékanyaga, melyből
vízgőz hatására félreismerhetetlen, szúrós szagú ammónia keletkezik.
Az antidótumokat, illetve a színező- és
szagosítóadalékokat a többi mellékhatás-csökkentő adaléktól eltérően leggyakrabban segédanyagként a készítménybe építik be, mert szinte minden esetben
szükség van a hatásukra, tehát a szükségességük kevésbé helyzetfüggő.
Miután a különféle adalékhatásokra
együtt is szükség lehet, az utóbbi másfél,
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két évtizedben egyre több összetett
adalékanyagot fejlesztettek/fejlesztenek
világszerte, így egyre gyakoribb az olajadalék + tenzid; vízkondicionáló + tenzid; vízkondicionáló + elsodródásgátló
stb. együttes alkalmazása. Egyes csávázóadalékok – melyek színanyagot és felületi tapadást biztosító, leporlódást
gátló adalékokat együtt tartalmaznak –
elősegítik a sima felületű magok (például
őszi káposztarepce) biztonságos csávázását és a csávázott magok környezetkímélőbb használatát.
Hatásosabb, de hatékonyabb-e? A
hatásnövelés csak akkor jelenthet – egyben – hatékonyságjavulást is, ha az
adalékanyag által nyújtott hatásfokozás
(a szinergista hatás) nagyobb mértékű
(ami nyilván nehezebben számszerűsíthető), mint az adalékalkalmazás jelentette költségnövekedés. Az automatikusan a készítményhez „ingyen biztosított”

FELTURBÓZVA

adalékanyag vagy a beépített segédanyag sincs ingyen, annak költsége valamilyen módon beépült a készítmény
(illetve az ikercsomagolás) árába vagy
más, járulékos szolgáltatásokéba.
Tóth Ágoston
növényvédelmi szakirányú okleveles
agrármérnök
1

Ha a hatásnövelő mérték meghaladja a

költségnövelő mértéket.
2

Az együttes alkalmazás nagyobb ered-

ménnyel jár, mint ahogyan az összetevők
puszta összeadásából következne. Növényvédő szereknél jellemző, hogy ha adott károsítót a rá egyaránt hatásos, különböző támadáspontokon ható két különféle vegyülettel
támadjuk, az jóval hatásosabb, mint ha csak
az egyik vagy csak a másik vegyületet vetnénk be.

A 400 g/l di-1-p-mentén (pinolén) tartalmú Spraygard tapadás- és hatásfokozó segédanyag, valamint a permetlé
elsodródását gátló készítmény. Összetételének köszönhetően csökkenti a felületi feszültséget, biztosítja a permetlé
megtapadását még akkor is, ha a növény leveleit viaszréteg
vagy levélszőrök fedik, továbbá gátolja a permetcseppek
elsodródását. Használatával csökken a kipermetezett növényvédő szerek lemosódásának kockázata, egyúttal növeli
a készítmények esőállóságát. A Spraygard tapadás- és hatásfokozó segédanyag 0,2–0,4 l/ha dózisban gombaölő,
rovarölő, atkaölő és gyomirtó szerekhez adagolva juttatható
ki. Elsodródás csökkentésére 0,4 l/ha dózisban szükséges alkalmazni.

SGÁTLÓ ÉS
ELSODRÓDÁ
ZÓ EGYBEN
HATÁSFOKO
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A növényvédelemről okosan
a hatékonyság fokozása
érdekében
Biztos sokakkal előfordult már, hogy megfigyelésre, előrejelzésre
alapozva időzítették a védekezést, amihez a „nagyágyúk”
közül választottak készítményt, mégsem voltak maradéktalanul
elégedettek az eredménnyel.
Megpróbáltunk összeszedni néhány
körülményt, amelyre feltétlenül oda kell figyelni a termesztés és a növényvédő
szeres védekezések során. Ezek betartása kiegészíti, segíti, tökéletesíti munkánkat, a permetezés eredményét.

Termesztési körülmények
(agrotechnika)
A károsítók nagy része a számára nem
megfelelő körülményeket a talajban és
az elhalt növényi maradványokon vészeli át. Az elsődleges fertőzések innen
indulnak el, ezért ezek eltávolítása, aláforgatása, fertőtlenítése alapja a növényvédelmi tevékenységnek.
A tápanyaggal jól ellátott állomány
mindig jobban ellenáll a betegségeknek.
Zárt termesztőberendezések esetén
az öntözés és szellőztetés, a hőmérséklet szabályozása nemcsak a kultúrnövény szempontjából fontos, hanem
azért is, hogy elkerüljük azt a mikroklímát, amely kedvezne a károsítók felszaporodásának. Különösen igaz ez, ha a
növényeket felülről öntözik, ami miatt a
levélen napi szinten vízborítottság jelentkezik. Az árapályos öntözési technológiánál a lomb vízborítottsága ritkábban
jelentkezik. Ebben az esetben is fontos a
szellőztetés, hogy elkerüljük a túl magas
páratartalmat, amely miatt nő a gombafertőzések esélye.

Permetlé készítése során
felmerülő kérdések
A védekezésekhez általában egyszerre
több növényvédő szert és lombtrágyát
használunk. Több komponens összekeverése előidézheti, hogy a permetlében

Tankkeverék-probléma miatt eltömődött szűrő

ezek egymással reakcióba lépnek, kicsapódnak. Ez pedig nemcsak csökkent
hatást eredményez, hanem előfordulhat
az is, hogy az összeállt részecskék kirakódnak a szűrön, eltömítik a fúvókákat és
végül a permetlevet nem lehet kijuttatni.
Ezért célszerű keverési próbát csinálni
és betartani a keverési sorrendet:
1. vízoldható csomag (SX)
2. vízben oldódó granulátum
3. vízben diszpergáló granulátum
(WG, DF, DG, SG)
4. emulzióképző granulátum (EG)
5. nedvesíthető porok (WP, SP)
6. vízoldható folyékony készítmények
(F, FL, SL, WSC)
7. vizes alapú szuszpenziók (SE)
8. emulzióképzők (EC)
9. olajemulzió vizes fázisban (EW)
10. olajos diszperzió (OD)
11. nedvesítőszerek, olajok, adjuvánsok
12. oldékony műtrágyák, lombtrágyák,
biostimulátorok, algakészítmények
13. elsodródásgátlók
A készítmények kicsapódását a túl
hideg víz is előidézheti. Ez elsősorban
a kora tavaszi permetezésekkor fordulhat elő, ha a vizet a még nagyon hideg
felszíni vizekből veszik. Erre elsősorban
az EC vagy EW formulációjú készítmény
felhasználásánál célszerű odafigyelni.

Nagyon lényeges, hogy a törzsoldat
készítésekor a készítményeket ne töményen öntsük egymáshoz. A keverési sorrendet általánosságban kell kezelnünk.
Vannak olyan termékek, amelyekből
nem szabad törzsoldatot készíteni,
hanem keverés mellett a már félig töltött
tartályba felülről kell beletölteni. A gyártó
ezeket a tudnivalókat a címkén feltünteti,
ezért is fontos, hogy a címkén szereplő
utasításokat olvassuk el és tartsuk be.
A növényvédő szereket vízbe keverve juttatjuk ki. A permetezés minőségét, a szerek hatékonyságát a víz minősége, annak kalcium-, magnézium-,
klór- stb. tartalma befolyásolja. A permetezéshez legmegfelelőbb az esővíz,
majd a felszíni, aztán a csapvíz és végül
a fúrt kutakból származó víz. Annál jobb,
minél alacsonyabb a víz EC-értéke,
azaz sótartalma.
A vízkeménység nemcsak a hétköznapokban a háztartásban okoz problémát, hanem a permetezések eredményét is nagymértékben befolyásolja. A túl
kemény vízben a legtöbb növényvédő
szer hatékonysága csökken, továbbá
megnehezíti a keverhetőséget is. A keve-

Vízkeménységet mérő gyorsteszt
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rési sorrend végén szereplő EC, EW formulációjú készítmények kemény vízben
is kicsapódhatnak, a lombtrágyák, biostimulátorok, algakészítmények pedig teljesen elveszthetik hatásukat. A keverési
sorrend elején szereplő növényvédő
szerek hatékonyságát a vízkeménység
kevésbé befolyásolja. Így ha azt látjuk,
hogy az ide tartozó rovarölő szer jól elpusztította a kártevőket, kemény víz esetén nem biztos, hogy az EC vagy EW
formulációjú gombaölő vagy OD gyomirtó, a lombtrágya, biostimulátor is maradéktalanul ki tudta fejteni a hatását. A
vízkeménység mérésére már rendelkezésre állnak gyorstesztek és olyan anyagok, amelyeket megfelelő arányban a
vízhez keverve az optimális vízkeménység könnyen beállítható. Felszíni vagy
fúrt kútból származó vizek esetén az év
folyamán célszerű többször ellenőrizni
a víz keménységét.
A pH-érték kérdése: Általában egy
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permetezés során több anyagot kevernek össze. Így a permetlé tartalmaz
gombaölő szert, rovarölő szert, ezekből
akár többet is, lombtrágyát és még sok
esetben hatásfokozót is. A különböző
anyagok különböző pH-n fejtik ki megfelelően a hatásukat. A túl sok anyagból
összeállított „koktél” eltolódott pH-ja
egyik-másik termék hatékonyságát csökkentheti.
Vannak olyan hatóanyagok, amelyek együttes kijuttatásukkor erősítik
vagy éppen gyengítik egymás hatását. Kétféle inkompatibilitást különböztetünk meg. Az egyik a biológiai, amikor
az egyik hatóanyag olyan élettani folyamatokat indít el a növényben, aminek
hatására a másik hatóanyag már nem
tudja kifejteni a hatását, mert például
nem tud felszívódni vagy szállítódni és
így nem jut el a hatáskifejtés helyére. A
másik a kémiai inkompatibilitás. Ekkor a
tartályban összekevert hatóanyagok

A víz keménységének meghatározása
Keménységi tartomány

lágy

közepes

kemény

nagyon kemény

0–1,3

1,4–2,5

2,6–3,7

>3,7

Német keménységi fok °d

0–7

8–14

15–21

>21

Angol keménységi fok °e

0–9

10–18

19–26

>26

Francia keménységi fok °f

0–13

14–25

26–37

>37

Összkeménység *mMol
földalkáli-ion/liter

között kémiai reakció indul el, és olyan
sók keletkeznek, amelyek teljesen hatástalanok. A gyári kombinációk összeállítása során a gyártók ezeket az ismereteket figyelembe veszik, és kiküszöbölik
ennek lehetőségét. Ha a tankkeverék
összeállításakor a hatóanyagok közötti
kölcsönhatást nem vesszük figyelembe,
ismételten elmaradhat a várt eredmény.

A szerek kiválasztásának
lényeges szempontjai
Permetezés során minden esetben célszerű az adott problémára kontakt és
felszívódó készítményt egyszerre alkalmazni. Ennek az az előnye, hogy a
kontakt hatóanyag azonnal elpusztítja a
károsítót, míg a szisztémikus készítmény
szállítódik a növényben és tartamhatást
biztosít a védekezésnek. Így alkalmazva a növényvédő szereket a rezisztencia kialakulását is elkerülhetjük.
A rezisztenciatörés másik eszköze,
hogy a különböző hatóanyagokat az
egymást követő permetezésekben felváltva, rotálva használjuk. Nem elég, ha
az egymást követő permetezések során
nem ugyanazt a terméket használjuk, a
készítmények hatóanyagának is el kell
térnie! Természetesen az a legjobb, ha a
hatóanyagok nem is ugyanabba a hatóanyagcsoportba tartoznak. Mivel az
eltérő hatóanyagcsoportoknak teljesen
más a hatásmechanizmusuk, a rezisztencia kialakulását nagy biztonsággal
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elkerülhetjük. Ne használjunk csökkentett
dózisokat, mert az megint csak elősegítheti a rezisztenciát.
A permetléhez kevert hatásfokozókkal elősegíthetjük a permetcsepp szétterülését a levélen, így javítva a fedettséget. Különösen fontos ez a kontakt hatású készítmények és a viaszos vagy
szőrös levelű növény esetén. Az adjuvánsok segítik a hatóanyag bejutását a
viaszrétegbe, jobb tapadást és esőállóságot biztosítanak a növényvédő szereknek. De a túladagolásukra figyelni
kell, mert a viaszréteg fellazításával elősegíthetik a perzselést vagy az alkalmazott hatóanyag fitotoxicitását. Vannak
olyan készítmények, amelyek esetében
a gyártó kifejezetten felhívja a figyelmet
arra, hogy további hatásfokozó hozzáadását kerülni kell, mert a termék már tartalmaz ilyen anyagot.

A permetezés időpontjának
megválasztása
Akkor tudjuk a leggazdaságosabban
megvédeni a növényeinket, ha megelőzzük a fertőzés kialakulását vagy a
kártevők felszaporodását. Így csökkenthetjük a növényvédőszer-felhasználásunkat, és az élelmiszer-biztonsági előírásoknak is jobban meg tudunk felelni, a
terményünk mégis egészséges, piacos
lesz. Tehát első és legfontosabb a megfigyelésre alapozott, okszerű védekezés.
Az sem mindegy, hogy melyik napszakban permetezünk. Nagy melegben történő kijuttatás esetén a növények
levelét, termését akár még sima vízzel is
könnyen megperzselhetjük. Szabadföldi
kultúrákban a harmatos vagy vizes levélre ráfújt permetlé könnyen lefolyik a felületről. Igaz ez a fóliás termesztésben is,
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ha az öntözést követően nem várjuk
meg a levelek száradását. A fóliás és
üvegházas termesztés esetén tavasztól
őszig reggel és este is lehet permetezni,
mert az ajtók éjjel is nyitva vannak, a növények levele gyorsabban megszárad,
és nem nő a levegő páratartalma. Amikor éjszakára az ajtókat a hideg miatt be
kell zárni, este már ne permetezzünk! A
hidegben már a 60%-os páratartalom is
lecsapódik, és tartósan nedves körülmények között a botritisz robbanásszerűen
felszaporodik.

Permetezéstechnikai elemek
Csak a jól kijuttatott permetlében lévő hatóanyag tudja kellőképpen kifejteni hatását. A jó kijuttatástechnika biztosítja a
megfelelő cseppméretet és fedettséget. A kellő fedettség eléréséhez természetesen az is kell, hogy az előírt
vízmennyiséggel végezzük a permetezést. A kevés víz miatt nem lesz jó a
fedés, a túl sok víz miatt pedig megfolyik

• A kijuttatástechnika alapja a kifogástalanul működő permetezőgép,
• a célnak megfelelően megválasztott fúvóka, amelyre a gyártók
termékismertetőjükben jobbára már
ajánlást tesznek,
• és a jól beállított nyomás.
a permetlé a levélen. Ezt illusztrálja a következő három kép, amelyet a Beppler
Kft. adott át a cikk megjelentetéséhez.
Talán nem is gondolnánk, hogy ilyen
sok tényező együttesen határozza meg
a károsítók elleni védekezés sikerét.
Ennek „csak” egyik része a jó növényvédő szer. Ahhoz, hogy ezek a termékek hozzák a tőlük elvárható eredményt, több egyéb feltételt is biztosítani
kell. Természetesen nehéz mindennek
megfelelni, de a cél érdekében törekedni kell arra, hogy a felsorolt szempontokból minél többet tartsunk be a
növénytermesztési és növényvédelmi tevékenység végzésekor.

A kijuttatott lémennyiségek optikai hatása

80 ml/m2

150 ml/m2

Fotók: Frank Korting

200 ml/m2
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BIZTOSAN HAT

Kedves Olvasó!
A Nufarmer Magazin évente két-három alkalommal jelenik meg az adott
időszak növénytermesztési és főleg növényvédelmi aktualitásaival. Az elmúlt
három évben tematikus különszámokat
is megjelentettünk, átfogó és részletes
betekintést nyújtva egy-egy kultúráról
vagy kultúracsoportról. Így készült el a
repce-, valamint a kertészeti különszámunk, idén pedig a kalászosok kerültek
terítékre.
Hiszünk abban, hogy ez a téma fontos a gazdálkodóknak, hiszen Magyarországon a legnagyobb vetésterületen
kalászosokat termelnek, és fontos nekünk
is, hiszen a Nufarm palettáján legnagyobb számban olyan termékek találhatók, amelyek ezekben a kultúrákban
használhatók fel.
Az éghajlat, az agrotechnika megváltozása, a felhasználható növényvédőszer-hatóanyagok körének beszűkülése
nagyobb odafigyelésre, intenzívebb termesztéstechnológiára sarkallja a gazdákat. Kiadványunkban összefoglaltuk
a kalászosok termesztése során felmerülő legfontosabb irányelveket, ezek
között is kiemelt helyen szerepel a növényvédelem. Érintettük a termékpiaci
helyzetet, hiszen nem elég megtermelni
a jó minőségű, nagy mennyiségű gabonát, de az is fontos, hogy azt minél jobb
áron tudjuk értékesíteni.
Talán nincs olyan szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdaság Ma-

gyarországon, ahol ne lenne őszi búza
vagy egyéb kalászos növény. Így mindenki évről évre megtapasztalhatja,
hogy a siker érdekében egyre intenzívebben kell foglalkozni ezekkel a kultúrákkal is. A növényvédelem minden
területén – gyomirtás, gombaölő szeres
kezelések, rovarok elleni védelem – minden év újabb és újabb meglepetéseket
okoz. A felmerülő kihívások nyomon követése érdekében a magazin szerkesztése során azt az elvet követtük, hogy a
mikor, miért és mivel kérdésekre adjunk
választ. A növény fejlődését szakaszokra bontottuk, az adott fenológiai állapotban jelentkező problémákat ismertettük,
és minden egyes rész végén leírtuk,
hogy a Nufarm milyen technológiát javasol a sikeres növényvédelem érdekében.
Azzal, hogy a növényvédelmen kívül
érintettük az őszi búza élettanát, környezeti és agrotechnikai igényét, szélesebb
és átfogóbb képet igyekeztünk adni a

búza intenzív termesztéséről. Reméljük,
hogy kiadványunkkal nemcsak a fiatal,
kezdő gazdálkodóknak tudunk hasznos információkkal szolgálni, hanem a
már évtizedek óta praktizáló növényvédős kollégák is szívesen olvassák majd
a magazint. Bár sok, már számukra ismert, tanult és gyakorta tapasztalt problémát boncolgattunk, talán mégis tudunk
olyan tippet adni, amelyet a következőkben a sokat megélt kollégák is be tudnak
illeszteni a saját technológiájukba.
Kihívásokkal teli, nehéz, de nagyon
szép munkájukhoz a Nufarm Hungária
Kft. csapata nevében kívánunk jó egészséget, kitartást és eredményes gabonatermesztést!
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