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

Kaiso Plusz 48
A lambda-cihalotrin hatóanyagot tartalmazó Kaiso EG és
a klórpirifosz hatóanyagú Pyrinex 48 EC együtt még megbízhatóbb védelmet nyújt a repce legveszélyesebb rovarkártevői ellen. A két rovarölő szer együtt is beszerezhető,
így áruk még kedvezőbb.

Repce Plusz 48
A repce technológiai csomag a Kaiso Plusz mellett egy fungicid és regulátor hatású készítményt, a Mystic 250 EW-t is
tartalmazza. Érdemes összehasonlítani a versenytárs
ajánlatok hektárköltsége mellett azok javasolt dózisaival
is. Megéri utánaszámolni.

Repce Plusz Supreme
A klórpirifoszt és a béta-ciflutrint gyári kombinációban tartalmazó Pyrinex Supreme egy csomagban a fungicid és
regulátor hatású készítménnyel, a Mystic 250 EW-vel.

Cuproxat+Orius
A gyümölcsösök és a szőlő termésének mennyiségére és
minőségére egyaránt veszélyes betegségek ellen ajánljuk
a legendásan kíméletes Cuproxat FW és az Orius 20 EW
gombaölő szerünket.
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Kedves Olvasó!
Nyár végi, kora őszi számunk fókuszában az őszi kalászosok és a repce
áll. A tarlókezeléstől a csávázáson, majd
a vetésen át egészen a téli nyugalmi állapotig lépésről lépésre foglalkozunk az
aktuális teendőkkel, kollégáinkon kívül
gyakorló szakemberek is megosztják tapasztalataikat, javaslataikat. Az elmúlt
évek történései egyre inkább azt igazolták, hogy az őszi növényvédelem jelentősége növekszik. Az időjárás, az éghajlati változások és egyéb tényezők (például a zöldítésben használt kultúrák)
hatására ma már a termelés kihagyhatatlan eleme ahhoz, hogy tavasszal valóban élet- és megújulni képes, ne pedig
meggyötört állományokkal folytassuk a
munkát. A jövő évi sikeres termesztés
alapjait tehát most kell letennünk őszi gabonáink és a repce esetében csakúgy,
mint a gyümölcsösökben. Ez utóbbiról is
beszámolunk magazinunk hasábjain.
Kertészeti és Repce Különszámunk lelkes fogadtatása és a pozitív visszajelzések nyomán úgy döntöttünk, hogy egy

kalászosokat bemutató különszámot is
összeállítunk. Megkezdtük a szerkesztési
munkálatokat, és reményeink szerint hamarosan ismét olyan kiadvánnyal jelentkezünk, amely a talajmunkáktól a vetésen át egészen az aratást követő tarlókezelésig átfogó képet és gyakorlati
segítséget nyújt termelő partnereinknek.
Eddigi különszámaink ingyenesen letölthetők a www.nufarm.hu oldalról, ha
eddig még nem találkozott velük, ajánlom szíves figyelmébe e hasznos olvasnivalókat a hosszú, csendes őszi estékre.
Az őszi szezonhoz jó egészséget és
sok sikert kívánok Önnek a Nufarm Hungária Kft. kibővült csapata nevében!
Üdvözlettel:

Salamon György
ügyvezető
Nufarm Hungária Kft.

Tartalom

19

Nufarm-piretroidokkal a kalászosok rovarkártevői ellen

20

Hogyan tegyük sikeressé a repcetermesztést?

22

Biztosítsunk teret a kis repcenövényeknek!

4

Őszi gyomirtással a gyommentes kalászosért

6

Kalászosaink ősszel kelő kétszikű gyomnövényei

8

23

Szelektív egyszikűirtók a repce gyomirtásában

Már bizonyított: Agility+Alliance a kalászosok őszi
gyomirtására

24

Évről évre erősödő rovarnyomás a repcetáblákon

12

Ma is remek a régi módszer

25

Amíg a növény kinő a rovarok „foga alól”

13

Évelő egyszikű gyomnövények a szántóföldön

26

Természetesen a növények vitalitásáért

14

Kyleo – két hatóanyagot tartalmazó, innovatív
tarlóápoló szer

28

Hogyan készítsük fel repcénket a télre?

16

30

Miért, mivel, hogyan a 6–8 leveles repcében?

Amega Up – a napraforgó állományszárítása
a Nufarm totális gyomirtó szerével

31

Arcvonások

17

Milyen egy korszerű csávázószer?

32

Egy hosszú barátság története – 137. éve a rézzel

18

Vírusvektorok jelentősége az őszi vetésekben

35

Prémiummegoldás profiknak

Impresszum
Nufarmer Magazin 10. évfolyam,
27. szám – 2019. szeptember
Kiadó: Nufarm Hungária Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
www.nufarm.hu
Felelős vezető: Salamon György

Szakmai munkatársak:
Pólya Árpád
(AgroStratéga – www.agrostratega.hu)
Varanka Mariann
(AgroStratéga – www.agrostratega.hu)
Tervezés, tördelés:
Sebők Szilvia, Demeter Ádám
(Ambitus Bt. – www.ambitus.hu)
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előírásokat. A Nufarmer Magazinban előforduló
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Őszi gyomirtással a gyommentes kalászosért
A kalászosok őszi gyomirtása az ország nyugati részén, elsősorban
Zala megyében már a kilencvenes években bevált technológiai elem
volt.
Az utóbbi időben ez az eljárás egyre félék. Ezek a gyomok kora tavasszal
nagyobb teret hódít elsősorban a Du- már virágoznak, és nagyon ellenállók a
nántúlon, de az ország keleti részén is gyomirtó hatóanyagokkal szemben.
mind többen alkalmazzák
Rengeteg tápanyagot és
még az olyan területeken
Az őszi
vizet képes elvonni a kultúris, ahol nem fordul elő
növénytől az ebszékfű is,
nagy széltippan. Az őszi
gyomirtás
amely napjainkban a kalágyomirtás elterjedésének
szosgyomok rangsorában
számos oka van. Ezek körugalmasan
az első helyen szerepel. Bizül elsősorban a változózonyos területeken nagy
ban lévő gyomflórát kell
elvégezhető.
borításban jelentkezik a rakiemelni. A kalászostáblágadós galaj, amely ellen
kon nagy gondot jelentenek az egy- tavasszal jobbára speciális hatóanyaszikű gyomok, elsősorban a nagy gokkal tudunk védekezni, ha a növény
széltippan. De nem szabad megfe- még nem haladta meg a 2-3 levélörvös
ledkezni a helyi „specialitásokról” sem, állapotot. Természetesen a többi kétúgymint az olaszperje, a parlagi ecset- szikű gyomnövény, mint a pásztortáska,
pázsit, a vékony egércsenkesz stb. Azo- pipacs, kék búzavirág, mezei tarsóka,
kon a területeken, ahol évtizedeken szintén sok bosszúságot és terméskiesést
keresztül folyamatosan szulfonil-karba- okozhat a gazdáknak. Az őszi gyomirmid hatóanyagú készítményekkel vé- tással ezeket a gyomnövényeket széles
geztek gyomirtást, nagy tömegben hatásspektrumban, már korán el tudjuk
kiszelektálódtak és felszaporodtak a ve- pusztítani.
ronika-, árvácska-, árvacsalán-, tyúkhúrAz őszi gyomirtás rugalmasan elvé-

gezhető. A hőmérséklet a hatékonyságot számottevően nem befolyásolja, de
természetesen 0 °C körül vagy még hidegebb időben nem célszerű permetezni.
A tartamhatást nagymértékben segíti, ha
a kijuttatást követően a terület bemosó
csapadékot kap. A kijuttatást az engedélyokiratnak megfelelően a gyomok
fejlettségéhez igazodva kell elvégezni.
A magról kelő kétszikű gyomok 2–4 leveles, a magról kelő egyszikű gyomok 1–3
leveles állapotban, amikor még nincsenek túl a gyökérváltáson, a legérzékenyebbek a gyomirtó szerekre. A levélen
keresztüli hatással elpusztítjuk a már kikelt gyomokat, míg a talajon 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 ta-
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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)

vasszal kibújó évelő kétszikű gyomokra, szer hatóanyaga már nem kellően hatémint az acat vagy a szulák, nem hatáso- kony. A permetezéstechnika egyik fontos
sak. Továbbá megjelenhet a táblában a eleme a megfelelő fúvókahasználat. A
tavasszal kikelő napraforgófolyékony műtrágyának
árvakelés. Ebben az esetben
le kell gördülnie a növény
egy olcsó, hormonhatású kéA tavaszi
leveléről, ezért olyan fúszítménnyel a területet akár
vókával célszerű permefoltszerűen felül lehet kezelni. munkák nehezen tezni, mellyel nagyobb
Az őszi gyomirtásnak a
cseppméretet képezhemunkaszervezés szemponttervezhetők.
tünk. A gyomirtó, gombajából is nagy jelentősége
vagy rovarölő szernek a
van. Az utóbbi évtizedben talevélen kell maradnia,
pasztalhattuk, hogy az időjárás kiszá- ehhez kisebb fúvókákat használunk az
míthatatlanná vált, szélsőségek jellemzik. apróbb cseppméret érdekében. Ha
Vagy túl sok a csapadék, vagy a szél tankkeverékben juttatjuk ki ezeket az
miatt nem lehet permetezni. Ezért a tava- anyagokat, és a fúvókát a folyékony
szi munkák nehezen tervezhetők. A szá- műtrágyához igazítjuk, a permetlé legurazság miatt sokan folyékony műtrágya rul a levélről, és a növényvédő szer csak
kijuttatása mellett döntenek. Folyékony csökkent hatást mutat. Ha pedig kisebb
műtrágyával együtt semmilyen növény- fúvókát alkalmazunk, a permetlé ugyan
védő szer kijuttatása nem javasolt, így a levélen marad, de ebben az esetben
gyomirtó szeré sem. A folyékony műtrá- a műtrágya komoly perzselést okozhat.
gya a permetlé pH-ját olyan tarto- Ezért tavasszal külön menetben célszerű
mányba tolhatja, ahol a növényvédő elvégezni a folyékony műtrágya kijutta-

tását, amit a sok munka miatt nehéz megoldani. Ezen a problémán is segít az őszi
gyomirtás. A tavaszi folyékony műtrágyázás 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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Már bizonyított: Agility+Alliance
a kalászosok őszi gyomirtására
Az Európai Unió döntése alapján a metszulfuron-metil hatóanyag
őszi használatát korlátozták, ennek megfelelően módosult a Mezzo,
Accurate és Alliance termékek engedélyokirata is.
Őszi búzában és őszi árpában a
Mezzo és az Accurate ősszel már nem,
tavasszal azonban továbbra is felhasználható (1. és 2. ábra). A metszulfuron-metil- és diflufenikán-tartalmú gyári
kombináció – az Alliance 660 WG –
őszi felhasználására vonatkozó előírások is megváltoztak (3. ábra). Őszibúza-,
ősziárpa-kultúrákban ősszel a kultúrnövény háromleveles állapotától bokrosodásig (három mellékhajtás) 50 g/ha-os
dózisban, csak kombinációban lehet
kijuttatni klórtoluron vagy klórtoluron+
diflufenikán hatóanyagot tartalmazó készítmények engedélyezett dózisával.
Az európai uniós előírásokhoz igazodva alakította ki a Nufarm az Agility+Alliance csomagot, amelyet már
2018 őszén nagy felületen teljes megelégedettséggel használtak a gazdák. 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. A két termék három különböző
hatóanyagot tartalmaz. Mind a három
hatóanyag eltérő gyomirtószer-hatóanyagcsoportba tartozik, a hatásmechanizmusuk is különbözik. Az Agilityben
lévő klórtoluron a fotoszintézis gátlásában vesz részt. Mindkét termék tartalmaz
diflufenikánt, amely a pigment-bioszintézis 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, meg-

erősítve 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

1. ábra: A Mezzo felhasználhatósága

Kultúra

Károsító

őszi búza,
magról kelő kétszikű
őszi árpa
gyomnövények
vasúti pályatestek
totális gyomirtás

Dózis
(g/ha)

Permetlé
(l/ha)

20–30

200–300

60–100

300–400

Dózis
(g/ha)

Permetlé
(l/ha)

20–30

200–300

Dózis
(g/ha)

Permetlé
(l/ha)

Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
bokrosodás kezdetétől bokrosodás végéig
(BBCH 21–29)
-

2. ábra: Az Accurate felhasználhatósága

Kultúra
őszi búza, őszi
árpa, tritikálé

Károsító
magról kelő kétszikű
gyomnövények,
mezei acat
(Cirsium arvense)

Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
bokrosodás kezdetétől szárba indulás kezdetéig
(BBCH 21–30)

3. ábra: Az Alliance 660 WG felhasználhatósága

Kultúra
őszi búza,
őszi árpa

Károsító

magról kelő kétszikű
50
gyomnövények
(kombinációban)
60–80

tavaszi árpa

60–80

200–300

Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
3 leveles állapottól bokrosodás (3 mellékhajtás)
fejlettségig (BBCH 13–23)
bokrosodás kezdetétől bokrosodás végéig
(BBCH 21–29)
3 leveles állapottól bokrosodás végéig
(BBCH 13–29)
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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 időszakban 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 gyomok 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 (4.
ábra).
2016 őszén Kámban az Ughy Péter
(Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztály) által elvégzett vizsgálatok során a kezelést posztemergensen, az őszi búza 2–3, a kétszikű gyomnövények 2–4, a széltippan 1–2 leveles
állapotában végezték Agility 1,25 l/ha és
Alliance 50 g/ha tankkeverékével. A gyomok borítása a kísérleti parcellákban a
következőképpen alakult: széltippan
92–138 db/m2, pásztortáska 6–11 db/m2,
veronika 19–31 db/m2, kék búzavirág
6–38 db/m2. A területet ezután gyomborítottsági szempontból négyszer ellenőriztük. A kezelés után tíz nappal, majd
a következő tavasszal még háromszor
visszatértünk, a búza növekedését és a
kombináció hatékonyságát ellenőrizni.
Tavasszal mindhárom alkalommal –
03.08-án, 04.13-án és 06.14-én – azt tapasztaltuk, hogy a figyelemmel kísért
gyomnövények nem jelentek meg, a
szer tehát kiemelkedő, 100%-os hatékonyságot mutatott, a kultúrnövényt azonban
egyáltalán nem károsította (5. ábra).
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4. 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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5. 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

Borostyánlevelű
veronika

Kék búzavirág

Nagy széltippan

Forrás: Kám, 2016–17 (demonstrációs kísérlet, Vas Megyei Kormányhivatal, Ughy Péter gyombiológus)

Kezeletlen kontroll, Kám

2016.12.05.

Pásztortáska
2017.03.08.

2017.04.13.

2017.06.14.

Agility+Alliance kombináció hatása tavasszal, Kám

őszi gyomirtás Agility+Alliance kombinációval
kezeletlen kontroll

Betakarítás előtt, Kám
6. ábra: Gyomirtószer-kombinációk hatásának összehasonlítása őszi búzában
100
gyomirtó hatás (%)
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50
40
30
20
10
0

Ebszékfű

Nagy széltippan

Forrás: Zalaerdőd, 2017–18 (Nufarm fejlesztési kísérlet)

Perzsa veronika

Pipacs

Agility 1,25 l/ha + Alliance 50 g/ha

Tyúkhúr
Agility 1,25 l/ha + Mezzo 30 g/ha (üzemi)
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Az ezt követő két évben Zalaerdődön és Gödöllőn végeztünk kísérleteket
az Agility+Alliance csomaggal, melyek
hasonló eredményt adtak (6. és 7. ábra).
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
összes előnyével.
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Betakarítás előtt, Zalaerdőd

Gaál Orsolya

7. ábra: Gyomirtószer-kombinációk hatásának összehasonlítása őszi búzában
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árvacsalán

Borostyánlevelű
veronika

Ebszékfű

Forrás: Gödöllő, 2018–2019 (Nufarm fejlesztési kísérlet)

Mezei
gyöngyköles

Nagy
széltippan

Perzsa
veronika

Agility 1,25 l/ha + Alliance 50 g/ha

Pipacs

standard kezelés 1.

kezeletlen kontroll
őszi gyomirtás Agility+Alliance kombinációval

Betakarítás előtt, Gödöllő

Kétszikű gyomok a kalászosban betakarítás előtt

Tyúkhúr

standard kezelés 2.
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Ma is remek a régi módszer
Tarlókezeléssel a mezei acat ellen.
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, erősen kötött réti agyagtalajokon volt a
legjellemzőbb, de napjainkban már
gyakorlatilag mindenhol jelen van. Gyökérzete mélyre lehatol, szerteágazó, a
föld alatt akár több gyökéremeletet is ké-

A megerősödött gyomok megnehezítik a betakarítást

pezhet. 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 tavasszal már kevesebb növény képes kihajtani.
Az utóbbi évtizedben a megfigyelések arra engednek következtetni, hogy

a mezei acatban is megjelentek MCPA-ra
és 2,4-D-re 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, valamint a glifozát és
a 2,4-D gyári kombinációja.
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

N U FA R M E R M A G A Z I N

13

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 (Gramin,
Fusilade Forte 150 EC) 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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Kyleo – két hatóanyagot tartalmazó, innovatív tarlóápoló szer
A mélyen gyökerező, évelő gyomnövények ellen a nyári tarlókezelés
adja a leghatásosabb védekezést.
A fenyércirok, tarackbúza és nád a
nyár végi, kora őszi időszakban
(augusztus vége–szeptember) raktározza el az átteleléshez szükséges tartalék tápanyagot. A mezei acat és a
sövényszulák a nyári virágzás időszakában mutatja a legnagyobb levélfelületet, ezért ilyenkor érdemes permetezni.
A Kyleo a magról kelő gyomok kelése
és az évelő gyomnövények, továbbá
fiatal cserjék és bokrok kihajtása után

A Nufarm gyári
kombinációjának
összetétele kizárja a két
eltérő hatóanyag
antagonizmusát, így
látványosan gyors és
tartós gyomirtó
hatást lehet vele elérni
az egynyári és évelő
gyomok mindegyike
ellen.

használható, felszívódó, totális hatású
gyomirtó szer.
A permetlében lévő hatóanyagok a
növény felszínére kerülve felszívódnak,
és eljutnak a gyökerekhez is. A legtöbb
egyéves gyomnövényen a hatás már
2–4 nap múlva, míg az évelőkön 7 nap
után látható. A földfelszínen a növények
sárgulása után a teljes barnulás, kiszáradás következik be, miközben a gyökerek és rizómák károsodása is megtörténik.
A Kyleo a glifozát és a 2,4-D hatóanyagok gyári kombinációja, amely

különleges adalékanyagának köszönhetően több mint a hatóanyagok
egyszerű keveréke. Az innovatív készítmény hatása az évelő kétszikű gyomok
ellen lényegesen gyorsabb a tisztán glifozát hatóanyagú termékekhez viszonyítva. A szerben alkalmazott adjuváns
és a hatóanyagok optimális aránya kizárja a két eltérő hatóanyag antagonizmusát, így látványosan gyors és tar tós
gyomirtó hatást lehet vele elérni az egynyári és évelő gyomok mindegyike
ellen. A két hatóanyag tankkeverékben
történő alkalmazásához képest a Kyleo
használata egyben kényelmes is.

Az innovatív formuláció
kulcsa a különleges
adalékanyag
A Kyleo formulációja egy növényi eredetű adalékanyagot tartalmaz. A Kyleo
ebből a természetes eredetű adjuvánsból jelentős mennyiséget, 200 grammot
tartalmaz literenként.
A Kyleo használata különösen
ajánlott az évelő kétszikű gyomnövények (mezei acat, szulákfélék, fekete üröm, csorbóka, fekete nadálytő, pitypang stb.) tömeges előfordulása esetén.
A védekezést úgy kell időzíteni, hogy
a magról kelő gyomnövények a virág-

A Kyleo
a permetezést
követő egy órán
belül esőállóvá válik,
ami lényegesen
megnöveli a kezelés
hatásbiztonságát.

A parlagfű a virágzat
megjelenését követően
ellenállóbbá válik a
gyomirtó szerekkel
szemben. Parlagfűvel
fertőzött táblán
ezért a virágzat
megjelenése előtt
javasolt elvégezni
a gyomirtást.
zás állapotánál ne legyenek fejlettebbek, így nem keletkezik csíraképes mag
az újabb termésből. A parlagfű a virágzat megjelenését követően ellenállóbbá
válik a gyomirtó szerekkel szemben. Parlagfűvel fertőzött táblán ezért a virágzat
megjelenése előtt javasolt elvégezni a
gyomirtást. Az évelő gyomnövények
akkor a legérzékenyebbek, amikor intenzív hajtásnövekedésben vannak. Az
évelők esetében is fontos, hogy ne érleljenek magot, de ezek fejlettsége a
20–30 cm-es nagyságtól a virágzás végéig terjedhet. Így a megfelelő nagyságú lombozat elegendő hatóanyag
felvételét teszi lehetővé ahhoz, hogy a
rizómák, föld alatti hajtások lehető legnagyobb része elpusztuljon. A védekezésnél törekedni kell a lombozat teljes
bepermetezésére.
A Kyleo javasolt dózisa tarlókezelésre 3,0–5,0 l/ha, melynek kijuttatásához
250–300 l/ha permetlé szükséges.
A gabona tarlóján kikelt, illetve
kihajtott gyomnövényeket a készítmény gyorsan, kb. két hét alatt elpusztítja. Így már a védekezést követő 2. héttől megkezdhetők az őszi
talajmunkák.

N U FA R M E R M A G A Z I N

15

Zsurlóval fertőzött terület a Kyleo-kezelés előtt

Zsurlóval fertőzött terület a Kyleo-kezelés után

A Kyleóval a Nufarm egyedülálló megoldást dolgozott ki a tarlók kezelésére még különösen nehéz körülmények esetén is. A
különleges és felhasználóbarát keverék versenyképes áron biztosít nagy hatékonyságot.

A GLIFOZÁTADAGOLÁS MÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A TARLÓKEZELÉS
SORÁN

glifozát 360 g/l

Kyleo

(kevesebb mint ötleveles árvakelésű

3 l/ha

3 l/ha

gabonafélék, árvakelésű repce és más

= 1080 g glifozát

= 720 g glifozát

4 l/ha

4 l/ha

= 1440 g glifozát

= 960 g glifozát

6 l/ha

5 l/ha

= 2160 g glifozát

= 1200 g glifozát

Glifozáthasználat
csökkenése

Normál körülmények

33%

széles levelű gyomnövények)
Nehéz körülmények
(több mint ötleveles árvakelésű repce,
gólyaorrfélék, fiatal évelők)

Nagyon nehéz körülmények
(évelő gyomnövények)

Glifozáttal kezelt tarló

33%
44%
Kyleóval kezelt tarló
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Amega Up
– a napraforgó állományszárítása a Nufarm
totális gyomirtó szerével
Mivel hazánk nyár végi, ősz eleji klímája jellemzően csapadékos, a
közepes és hosszú tenyészidejű napraforgóhibridek termesztése többnyire csak vegyszeres állományszárítással együtt lehet biztonságos.
A napraforgó elhúzódó érése során
a legkorábban érő kaszatok az érési folyamat végére túlérettek lesznek. A túlérett kaszatok a természetes szóródás,
továbbá a madár-, rágcsáló-, valamint
viharkár miatt veszendőbe mennek. Az
elhúzódó érés miatt a korán beérett kaszatok a legkíméletesebb betakarítás ellenére is elszóródnak.
Másrészről viszont a növény vegetatív részei a termés beérésének idejére
nem száradnak le, így a betakarítás
során a termény visszanedvesedik, jelentősen növelve a szárítási költségeket.
Ezenkívül az érési folyamat során nagy
valószínűséggel fellépő esős időjárás a
termés minőségében is súlyos romlást
okozhat.
Mivel hazánk nyár végi, ősz eleji klímája jellemzően csapadékos, a közepes és hosszú tenyészidejű napraforgófajták termesztése többnyire csak vegyszeres állományszárítással együtt lehet
biztonságos. Ha ehhez hozzávesszük
az elszóródott kaszatok (árvakelés) és

gyommagvak későbbi gyomosítását, a
napraforgó állo mány szárítási költsé gének megtérülése nem is lehet kérdéses.

Amega Up az
állományszárításban
A glifozát izopropil-amin sóját 486 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.
Napraforgóban állományszárításra
akkor kell kijuttatni, amikor a kaszatok nedves ség tartalma 20–30%-os.
Gyommentes napraforgóban az Amega
Up dózisa 2,0 l/ha, évelő gyomokkal
erősen fertőzött területen 5,0 l/ha.

FELTURBÓZVA

A Nufarm terméke, az Amega Up a
már jól bevált glifozát hatóanyagot
tallow-amin segédanyag nél kül
tartalmazó, totális hatású gyomirtó szer.
A készítmény nem szelektív, a permetlé elsodródása esetén a környező
kultúrákat károsíthatja.
Légi kijuttatása napraforgóban legalább 10 hektár összefüggő területen,
cseppnehezítő adalék felhasználásával
engedélyezett. A kijuttatáshoz 50–60
l/ha permetlémennyiség és finom porlasztás javasolt. Hidas traktorral végzett
kijuttatás esetén nagy hasmagasságú
(>150 cm) földi géppel csak a permetlé
elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag hozzáadásával juttatható ki a
készítmény. Ajánlott a 400–500 mikronos cseppméret hasz nálata, 25–50
csepp/cm 2 fe dett séggel. Javasolt a
lég beszívásos lapos sugarú fúvóka
alkalmazása hagyományos vagy kompakt kivitelben.

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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Milyen egy korszerű
csávázószer?
A modern 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. A hatóanyagokkal érintkező terület nagysága is jelentősen mérséklődik: ha elvetünk például százezer
kukoricamagot, akkor annak rovarölő
szeres kezelése esetén permetezéssel
hektáronként 1350 gramm hatóanyagot
juttatunk ki, sorkezeléssel 600 gramm hatóanyagot, ám csávázással csupán 50
grammot.
Csávázás esetén a hatóanyaggal
érintkező terület nagysága és így a környezeti terhelés jelentősen csökken:
• Permetezés: 10 000 m2/ha
• Sorkezelés: 500 m2/ha
• Csávázás: 50 m2/ha
A Gizmo 60 FS felszívódó hatású gombaölő csávázószer, amely az őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, tritikálé,
rozs, zab, valamint fénymag csíra- és
fiatalkori betegségei ellen nyújt védelmet. A vizes szuszpenzió 60 g/l tebukonazol hatóanyagot tartalmaz. Dózisa
0,5 l/t.

A Gizmo 60 FS csávázószert nedves
csávázás formájában kell a magvak
felületére felvinni, géptípustól függően
tonnánként 8–15 liter csávázólé felhasználásával. 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 Nufarm újdonságként kínálja a széles hatásspektrumú Orius 6 FS felszívó-

dó gombaölő csávázószert, 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 csávázó szerek kiegészítésére is, melyek hatása
üszögfélék ellen gyengébb.
A vetőmag bevonása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történjen! A létesítményeknek a lehető legjobb technikát kell alkalmazniuk.
Salamon György
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Vírusvektorok jelentősége
az őszi vetésekben
Az EU-szabályozásnak megfelelően ez év őszétől 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 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.
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

Levéltetű- és lisztharmatfertőzés gabonaárvakelésen, 2018. ősz

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-vírusaokozhat nagyobb károkat. Az árpa
sárgatörpülés-vírusával történt fertőzést
követően a levelek aranysárgára színeződnek, esetenként vörösödnek. A sárgulás a levelek csúcsi részén kezdődik,
majd szétterjed az egész levélre. A nö-

Árpa sárgatörpülés-vírus jellegzetes tünete

vények 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 levéltetvek 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 levéltetveket 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 2018 ősze is
volt, még akár október végén, november elején is érdemes védekezni ellenük.
Gaál Orsolya
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Nufarm-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.
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 permetez-

zünk. 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
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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Hogyan tegyük sikeressé
a repcetermesztést?
Az évtizedek óta csiszolt technológiája alapjairól kérdeztük
Simonfalvi Elemért, a B.L. Agrokem Kft. ügyvezetőjét, a Gabona
Gazdák Szövetkezet kereskedelmi vezetőjét (interjúrészlet).
Mióta foglalkozol behatóbban
repcetermesztéssel?
Harminchárom évvel ezelőtt Pacsán
kezdtem a szakmát a Haladás Mezőgazdasági
Termelőszövetkezetben,
ahol már akkor 450-500 hektáron termesztettünk repcét. Manapság már a
szaktanácsolt és integrált termelők munkáját próbálom segíteni a harminc év
alatt megszerzett tapasztalatommal és
ismereteimmel. Abban az időben, az
„őskorban” még tíz kg/ha vetőmagnormával, gyomirtás és különösebb növényvédelem nélkül, extenzíven termeltük a repcét. Megjegyzem, akkor sem
volt ritkaság a hektáronkénti háromtonnás termésátlag. Behatóbban akkor
kezdtem el foglalkozni ezzel a növénynyel, amikor a Növényolajipari és Mosószergyártó Vállalat országosan komoly
technológiai újításokat szeretett volna
bevezetni a repcetermesztés színvonalának javítása érdekében. Öt éven át
dolgoztam a társasággal ebben a munkában, amely elsősorban a vetőmagnorma csökkentésére, a tápanyag-utánpótlás optimalizálására, a hatékony
gyomirtás kidolgozására irányult. Fontos
része volt a feladatnak a repceszárormányos mint fő kártevő jelentőségének
átértékelése. Elsődleges szempontnak
számított, hogy a kidolgozott technológia igazodjon a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetében és a feldolgozóiparban bekövetkező változásokhoz. Fő cél
a magasabb jövedelmezőség: a hozam
növelése minél alacsonyabb költségrátával. Ennek eszköze pedig a technológiai
elemek hatékonyságának fokozása.
A sikeres növénytermesztés alapja, hogy tisztában legyünk a növénykultúra termőhelyi igényeivel. Hogy
tudnád ezt összefoglalni a repce
esetén?
Magyarország a repcetermesztés
déli határán fekszik, és a tőlünk délebbre
eső országokban nagyon nehezen

lehet sikeresen termeszteni. A repce elsősorban a hűvösebb, csapadékosabb
időjárást kedveli, amely szélsőségektől
mentes, vagyis nem igazán szereti a túl
hideg telet és a túl forró nyárelőt sem. Sajnos az éghajlat változásával ezek a
szélsőségek egyre gyakrabban jelennek meg az időjárásunkban. A technológiának ezért folyamatosan változnia
kell, alkalmazkodva a kihívásokhoz,
mert csak így tudjuk a növényt átsegíteni
a számára kedvezőtlen hatásokon,
megakadályozva a termésmennyiség
csökkenését. Hazánkban a termesztéséhez a nyugati országrészben, a Duna
völgyében és a középhegységekben
felel meg leginkább az éghajlat. Egy kilogramm szárazanyag előállításához a
repcének 600 liter vízre van szüksége
élete folyamán. Ez a vegetációban 550600 mm csapadékkal érhető el. A talajadottságokra igényes növénynek számít,
mert a jó tápanyag-ellátottságú és vízgazdálkodású területeken termeszthető
sikerrel. Talaj-pH szempontjából a semleges, enyhén lúgos közeget kedveli, ami
sajnos a mi vidékünkre nem jellemző.
Mit javasolsz, hogyan érdemes indítani a repcetermesztést, milyen tényezőket célszerű szem előtt tartani
már az elején a siker érdekében?
Ahogy azt az integrált növényvédelem keretében is már tanultuk, a technológia első és nagyon fontos eleme az
elővetemény kiválasztása. Legjobb a
korán lekerülő, sok tápanyagot visszahagyó növény, mint a bíborhere vagy a
borsó. Jó elővetemény az őszi kalászos
(őszi árpa, őszi búza) és nagyon rossz
a későn lekerülő növény, például a késői
lucernafeltörés. Növényvédelmi szempontból is lényeges a jó elővetemény
megválasztása. A repcének nagyon sok
rovarkártevője és gombakárosítója van.
Ráadásul ezek a kórokozók éveken keresztül megőrzik fertőzőképességüket a
talajban és tág a gazdanövénykörük is

(polifág kórokozók). Ezért a szója, napraforgó, illetve keresztes virágú növények nem lehetnek elővetemények.
Igazából több év kihagyás után szabadna csak ezeket beletenni a vetésforgóba. Ha a többéves vetésváltás nem
tartható be, a Trichoderma gomba talajba dolgozásával a kórokozó gombák primer fertőzése nagymértékben
csökkenthető.
A következő lépés az elővetemény
utáni „rendrakás”: a tarlókezelés, vagyis
a nehezen irtható évelő egy- és kétszikű
növények elpusztítása. Fontos a szármaradványok, szalma bedolgozása a talajba, ezek elbontását cellulózbontó baktériumok használatával elősegíthetjük.
Ahogy minden termesztett növénynél,
a repcénél is nagy hangsúlyt kell fektetni
a tápanyag-utánpótlásra. Különösen
olyan területen kell erre odafigyelni, ahol
a talaj tápanyag-szolgáltató képessége
nem igazán felel meg a repce igényeinek. A repce nitrogénkedvelő, és ha ez
a tápanyag megfelelő mennyiségben
és formában van a talajban, a növény
több oldalelágazást fejleszt. Ez pedig
azért fontos, mert a termés 60-70 százaléka az elágazásokon képződik. A nitrogén adagolásánál figyelembe kell venni
a növény fenológiához kötött igényét és
nem utolsósorban a nitrátrendeletet. Az
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őszi nitrogénadagolást nem szabad túlzásba vinni, nehogy túlpörgessük a repcét, és az szárba induljon. Így ősszel
40–50 kg/ha nitrogén hatóanyagot célszerű kijuttatni. A maradék 130–140 kg
hatóanyagot két részletben és (a nitrátrendelet figyelembevételével) minél korábban kell kiszórni. Ennek oka, hogy a
növény már korán, 7 °C-tól fejlődni kezd
(a hibridek még hamarabb, mint a fajták).
Normál esetben az áttelelt repcenövény
gyökere 25-30 cm mélyen van a talajban. A tavaszi indulásra a nitrogénnek
ebben a zónában kell lennie.
A repce hatalmas zöldtömegének
előállításához a növény nagy „energiákat” mozgósít. Az intenzív energiafolyamatokhoz nagy mennyiségű foszforra
van szükség: 130–150 kg/ha-ra, bár ezt
a mennyiséget nálunk senki nem teszi ki.
Hasonlóan magas a káliumigénye is,
150–170 kg/ha hatóanyag. A káliumnak
a fotoszintézisben és a karógyökér kialakulásában van nélkülözhetetlen szerepe, és ebben az esetben is igaz, hogy
ezt a mennyiséget általában nem juttatják ki a termelők. Újabban terjedt el,
hogy a kezdeti tápanyaghiányt starter
műtrágyák alkalmazásával kompenzálják. Úgy tűnik, ez a technológia a repcetermesztésben is sikeres megoldást jelenthet.
A repce nagyon apró magvú növény,
így a vetőágy minősége, a lehullott csapadék mennyisége és annak intenzitása
együttesen fogják meghatározni a kikelt
állomány képét. Ezért a repce esetén különösen fontos a talaj-előkészítés. Hogy
ennek melyik formáját érdemes választani, azt sok dolog befolyásolja, például
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a nyári csapadék mennyisége, talajtípus
stb. Cél a talaj vízkészletének megőrzése, apró morzsás, nyirkos, ülepedett
vagy kissé tömörödött vetőágy készítése. A korábban jobban elterjedt szántásos talajművelést egyre inkább
felváltják a szántás nélküli, azon belül is
a talajkímélő megoldások. A vidékünkön
leginkább használt eszközök a kultivátor, tárcsa, hengerborona, ásóborona,
kombinátor. A kompaktor a mi talajainkon nem túl jó megoldás, mivel nagyon
elporosítja a felületet.
A vetés optimális ideje előbbre került,
mint azt 30 éve tanították. A repcét
augusztus 15. és szeptember eleje között
célszerű elvetni, mert várhatóan ebben
az időben inkább számíthatunk némi
csapadékra. A vetés mélysége 2–4 cm.
A sortáv nagyon változó lehet, a gabonasortávtól a kukoricasortávig bármi
megfelelő. A lényeg a 3–5 kg vetőmagmennyiség hektáronként, ami 40–50 csírát jelent négyzetméterenként. A kelés
sikerétől függően négyzetméterenként
már 20 egészséges növény jó állományt
ad és akár rekordtermést is elérhet.
Az agrotechnika mellett rendkívül
fontos a megfelelő növényvédelem,
különösen olyan növény esetén,
mint a repce, amely számtalan kártevő és kórokozó gazdanövénye.
Vegyük sorba ezeket a vegetáció
során, mikor és hogyan lehet ellenük a legeredményesebben védekezni! Kérlek, egészítsd ki az elmondottakat azzal, hogy az adott időszakban milyen egyéb teendőre
lehet még szükség az állományban!
A vetést követően az első két megol-

dandó növényvédelmi feladat a gyomirtás és a bolha elleni védelem. A bolhakártétel már nagyon korán jelentkezik. A
rögök között kelő szikleveles repce megrágása következtében úgy tűnhet,
mintha kelési hiba lenne a táblában. Különösen veszélyeztetettek azok a területek, ahol a határos táblákban repce volt,
vagy zöldítésként repcét, mustárt vagy
egyéb gazdanövényt vetettek. Ezért
nap mint nap figyelni kell a friss vetéseket,
ami ettől az évtől különösen igaz, hiszen
a neonikotinoid hatóanyagú csávázás
az Európai Unió döntése alapján már
nem lehetséges. Ahogy említettem, a
másik feladat a gyomirtás. Én a preemergens gyomirtás mellett foglalok állást.
Szerintem jobb hatékonyságú, mint a
korai posztemergens gyomirtások. Ráadásul a poszt gyomirtásoknál a repce
levelének árnyékoló hatása tovább ronthatja a kezelés hatékonyságát. Poszt
gyomirtást mi jobbára csak szelektív
egyszikűirtó használatával az árvakelés
elpusztítása céljából végzünk. Az őszi
kezeléseket a repcedarázs-álhernyó elleni védekezéssel folytatjuk, amit összekapcsolunk gyökérnövekedést serkentő
biostimulátor vagy lombtrágya kijuttatásával. A repce akkor vészeli át jól a telet,
ha a gyökere 25-30 cm hosszú, a gyökérnyak átmérője legalább 10 mm, és 8–
10 lomblevele van. A biostimulátorok,
gyökér növekedését serkentő lombtrágyák kijuttatásának optimális ideje a
repce 4–6 leveles állapota. Ezeknek az
anyagoknak különösen nagy szerepük
lehet, ha az időjárás miatt nagyon késői
a vetés, vontatott, gyenge a kelés, illetve
egyenetlen az állomány. Az erős gyökérzet nemcsak a télállóságot segíti,
hanem a mélyebbre hatoló karógyökér
könnyebben jut vízhez, és ezáltal biztosabb az indulás még csapadékban szegényebb tavaszon is.
Mit tesztek még a repcéért a télbe
indulás előtt?
A gombák, elsősorban a fóma elleni
védekezést és a retardálást a növény 6–
8 leveles állapotában, tehát még ősszel
végezzük. Ehhez tebukonazol hatóanyagú készítményeket használunk. A
tebukonazol nemcsak kiváló gombaölő
hatóanyag, hanem regulátor hatású is,
vagyis segíti a tőlevélrózsás állapot kialakulását, csökkenti a hosszanti növekedést és serkenti a gyökér fejlődését.
A teljes interjú a Nufarmer Magazin Repce Különszámában olvasható.
Gaál Orsolya
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Biztosítsunk teret a kis
repcenövényeknek!
A csírázó repceállományok víz- és tápanyagfelvételét gátolják, a
kelő repcét agresszíven elnyomják a kultúrnövénnyel együtt megjelenő gyomnövények.

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

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

get okoz. Így a rosszul kivitelezett gyomirtásnak nemcsak a vegetáció, hanem a
betakarítás során is komoly termésveszteség lehet a következménye.
Az egyszikűek közül a fő ellenség a
kalászos-árvakelés, de nem szabad
megfeledkeznünk az egyszikű gyomokról, mint a nagy széltippan, a parlagi

Pásztortáska-fertőzés repcében

Ebszékfűfertőzés repcében, ősszel

Ebszékfűfertőzés repcében, betakarítás előtt

selt növények később regenerálódnak,
kevesebb oldalelágazást fejlesztenek,
ezzel teret adnak a tavaszi gyomosodásnak. Az elágazódások számának
csökkenésével arányosan csökken a becőszám, ezáltal a hozam is.
A korábbinál alacsonyabb vetőmagnorma, a ritkább térállás, a tápanyagutánpótlás intenzívebbé válása és a
hibridekben rejlő magasabb terméspo-

ni, ebből a háromból agresszivitását és
zöldtömegét tekintve is a legveszélyesebb az ebszékfű. Nagy elnyomóképessége abban rejlik, hogy a vegetáció
végére hatalmas zöldtömeget hoz létre,
amely képes a repce fölé nőni. Így a vegetációban nemcsak elvonja a vizet és
a tápanyagot, de nagyon megnehezíti
az aratást is. A nehezen elvégezhető betakarítás pedig további pergésvesztesé-

ecsetpázsit vagy a terjedőben lévő vékony egércsenkesz. Ezek mind megjelennek a kalászosvetésekben is, és csak
speciális, nagy figyelmet igénylő gyomirtással lehet ellenük hatékonyan védekezni. A szántás nélküli talajművelés miatt
ezek a fajok egyre inkább terjednek, és
nagyon fontos, hogy a repcében is megakadályozzuk a maghozásukat.
Gaál Orsolya
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Szelektív egyszikűirtók a repce
gyomirtásában
A következő lépés a gyomirtásban az árvakelés és egyéb ősszel
csírázó egyszikű gyomnövények elpusztítása.
Ha a repce kalászos után következik,
elkerülhetetlen, hogy a táblákban megjelenjen a búza- vagy árpaárvakelés.
Ennek mértékét alapvetően az időjárás,
illetve az agrotechnika határozza meg.
Száraz nyarat követően, amikor a tarló
nem tud „kizöldülni”, várhatóan nagy
lesz az árvakelés-borítás a repcében.
Így történt ez 2018 őszén is. Ráadásul
ebben az évben már nagyon korán
erős árvakelés jelentkezett, és sok esetben a poszt gyomirtások előtt, szinte a
szikleveles, alig 2 leveles repcében el
kellett végezni a szelektív egyszikű
gyomirtó szerek kijuttatását. Ezeknek a

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

Árpaárvakelés repcében Graminnal végzett kezelés előtt
(Vasalja, 2018)

készítményeknek az optimális kijuttatási
ideje akkor van, amikor az árvakelés tömegesen megjelenik, és a kalászos növények zöme 1–3 leveles állapotban
van. Mivel a készítmények levélen keresztül hatnak, talajon keresztül nem, előfordulhat, hogy az esőzések hatására a
„gyomok” több hullámban kelnek.
Ebben az esetben a kezelést meg kell ismételni. A kijuttatási idő megválasztásánál fontos figyelembe venni, hogy
ahhoz, hogy a hatóanyag a növényben eljusson a hatáskifejtés helyére, szállítódnia kell. Ehhez pedig 10 °C fok feletti
hőmérsékletre van szükség. Figyeljünk,
és ha a hőmérséklet tartósan 10 °C alá
csökken, már ne juttassunk ki szelektív
egyszikűirtót.
A magról kelő fűfélék (pl. nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit) mellett a ga-

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

Graminos kezelés után egy hónappal (Vasalja, 2018)

magában juttassuk ki. Ne keverjünk a
permetléhez hatásfokozó adalékanyagot, ammónium-szulfát hatóanyagú terméket, gyomirtó, gombaölő vagy
rovarölő szert, illetve lombtrágyát.
2018-ban a Nufarm portfóliója egy
másik szuperszelektív egyszikűirtóval
bővült. A Fusilade Forte 150 EC széles
körben engedélyezett, számos kultúrában felhasználható készítmény. Hatóanyaga a fluazifop-p-butil, amely az
ACCáz-gátló herbicidcsoportba tartozik.
Hatásmechanizmusára jellemző, hogy a
merisztémákban felhalmozódva az
ACCáz enzim működésének gátlásával
megakadályozza a zsírsavak bioszintézisét, ezáltal a membránlipidek károsodnak a növény merisztéma szöveteiben,
és nekrózis lép fel. A növekedés leáll, és
bekövetkezik a gyomnövény pusztu-

A gyomirtás során a dózist minden
esetben a gyomnövényhez igazítva,
annak fenológiai állapotát figyelembe
véve kell meghatároznunk. A készítményt a magról kelő gyomnövények 3–
5 leveles fenológiai állapotában, 0,8–1,2
l/ha, gabona-árvakelés ellen – annak
gyökérváltása előtt – 0,4–0,6 l/ha, az
évelő egyszikűek közül a rizómás fenyércirok ellen 1,8–2,0 l/ha, tarackbúza
ellen pedig 2,5 l/ha-os dózisban, a
gyomnövények intenzív növekedési időszakában, azok 20–30 centiméteres fejlettségi állapotában ajánlott kijuttatni. A
Fusilade Fortét a vegetáció során maximum egyszer lehet alkalmazni és legfeljebb a repce virágzásáig.
Gaál Orsolya – Farkas Árpád
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Évről évre erősödő rovarnyomás a repcetáblákon
2018 tavaszán a gombafertőzések és a rovarkártevők egyaránt nagy
feladatok elé állították a növényvédősöket és a gazdákat.
Az időjárás mellett a termőhelyi és agrotechnikai viszonyok alapvetően befolyásolják, hogy egyes kártevők milyen
mértékben jelennek meg a területen.
Ősszel a repcében különösen az olyan
táblákon kell felkészülnünk például nagyobb bolhainvázióra, amelyek erdőszélen vannak, vagy a szomszédos
táblán másodvetésként keresztes virágú
kultúra található. A dolgunkat csak megnehezítette a tény, hogy a repcét már
nem lehet neonikotinoid hatóanyagú készítménnyel csávázni. Ezeknek a hatóanyagoknak az volt az előnyük, hogy a
növényben szállítódva a föld alatti és a
föld feletti részt egyaránt megvédték a
kártevőktől.
A kis repcenövénynek több károsítója
van, amelyek már korán, akár szikleveles korban a kelőfélben lévő állományt
tizedelhetik. Ilyenek például a földibolhafajok. Szintén komoly kárt okoz a fiatal
növényben talajszinten a mocskospajor (vetési bagolypille lárvája). Egyre
többször hallunk és olvashatunk a kis káposztalégy nyüvének kártételéről. Az
ősszel kicsit később jelentkező károsító
pedig a repcedarázs-álhernyó.
A repcebolha komoly károkat tud
okozni az asszimilációs felület csökkentésével, továbbá a sebzésekből adódó
vízveszteség által. A károsított táblák növényzete a fejlődésben visszamarad,
súlyos esetben tőpusztulás is előfordulhat. A kártevő folyamatos betelepülése
– és a rovarölő csávázószerek folyamatos védelmének hiánya – miatt többszöri
védekezésre lehet szükség. Célszerű felszívódó, hosszabb hatással rendelkező
készítményt választani kombinációs
partnerként a szokásos piretroid hatóanyag mellé.
A kis káposztalégy lárvái a repce
gyökérzetét, jellemzően a gyökérnyakat
és a főgyökeret károsítják. A repcenövények a fejlődésben visszamaradnak, a
rágások nyomán rothadási folyamatok
indulhatnak be, de akár tőpusztulás is
lehet a károsítás eredménye. Mivel a nyü-

Vetési bagolypille lárvája
(mocskospajor)

Repcebolha

Kis káposztalégy lárvái

vek a talajban a gyökér belsejébe rágják be magukat, tökéletes vegyszeres
védekezési lehetőség – a rovarölő szeres csávázáson kívül – nemigen van ellenük. A kártevő elleni védekezéshez
mindenesetre felszívódó, lehetőleg gázosodó készítményt válasszunk, de a
várhatóan kártétellel fenyegetett táblák
esetében a rovarölő szeres talajfertőtlenítést se zárjuk ki!
A repcedarázs kora ősszel megjelenő álhernyói szintén a szikleveles vagy
néhány lombleveles repcenövényeken
táplálkoznak. Mivel a kártevő fénykedvelő, a kezdetben szürke, később fekete
lárvákat könnyű észrevenni a leveleken.
Jellegzetes kárképéről, a karéjozó rágásnyomról is felismerhető a jelenléte.
Védekezni a fiatal lárvák megjelenésekor, a repce fejlődését még nem veszélyeztető, alacsony kártételi szintnél javasolt.
2018 őszén a repce álhernyója okozott nagyobb meglepetést. A megszokotthoz képest lényegesen korábban és
nagy számban jelent meg a táblákon.
Ennek egyik oka a szokatlan időjárás, a
másik az egyre növekvő felületű keresztesvirágú-zöldítés, amelyben már jó időben felszaporodhattak a kártevők.
A rovarok okozta kár nemcsak tőszámcsökkenésben nyilvánul meg, ha-

Repcebolha kártétele a repce
levelén

Repcedarázs álhernyója

nem azokon a növényeken, amelyek túlélték a károsítást, a későbbiekben a
gombabetegségek a rovarok által megnyitott kapun könnyebben bejuthatnak a
növénybe. Ezért is fontos, hogy nagy
gondot fordítsunk az ellenük való védekezésre, az ősz folyamán akár több
ízben is. Ha az időjárás csapadékos, a
fómás megbetegedésre nagyobb felületen számíthatunk. A fómára különösen
igaz, hogy együtt jár a rovarkártétellel,
így „bogaras” őszön a gombák elleni
védelemre is célszerű fokozottabb
hangsúlyt fektetni.
A repcének nemcsak sok kártevője,
hanem nagyon sok kórokozója is van.
Ezek ellen a vetésváltás betartása lenne
az elsődleges védekezés, ami azonban
jobbára repce-búza, repce-búza váltásra korlátozódott főleg a zalai, somogyi és vasi térségben, ahol az erős
vadkár miatt a kukorica egyre inkább kiszorul. A vetésváltás betartását nehezíti,
hogy a gazdaságokban sok a napraforgó és a szója, ezek pedig több repcekórokozónak is tápnövényei. Így
aztán főleg hajlamosító időjárás esetén
bizonyos évjáratokban a gombabetegségekkel szemben ádáz küzdelmet kell
vívni.
Gaál Orsolya
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Amíg a növény kinő a rovarok
„foga alól”
Ősszel a repcét károsító rovarok elleni védekezéshez legnagyobb
arányban piretroid és klórpirifosz hatóanyagú készítményeket szoktak a termelők használni.

2018 tavaszától ebben a szegmensben jelentősen színesedett a Nufarm palettája. A piretroidok csoportja kibővült,
hiszen az eddig már jól ismert és széles
körben használt eszfenvalerát hatóanyagú Sumi Alfa 5 EC és lambda-cihalotrin hatóanyagú Kaiso EG mellé a
Nufarm megvásárolta a béta-ciflutrint
tartalmazó Bulldock 25 EC-t és a méhkímélő, tau-fluvalinát-tartalmú Mavrik 24
EW-t. Tekintettel arra, hogy a Mavrik méhkímélő piretroid, elsősorban a virágzásban használják a termelők. 2018 őszén
mégis több helyen került bevetésre.
Olyan táblákon védekeztek vele, ahol a
repcetábla körül virágzó keresztesvirágú-zöldítés volt, amelyet a szokatlan
meleg miatt élénken látogattak a méhek.
A másik hatóanyagcsoportból a klórpirifosz hatóanyagú, EC formulációjú
Pyrinex 48 EC, a mikrokapszulás Pyrinex 25 CS, valamint a mikrokapszulás
klórpirifosz és a béta-ciflutrin gyári kombinációját tartalmazó Pyrinex Supreme
szintén a Nufarm palettáján szerepel.
Arról, hogy a technológiában ki és

mikor használja a piretroidokat, a klórpirifoszt vagy ezek kombinációját, a vélemények, szokások megoszlanak, és az
adott évjárat is befolyásolja a döntést.
Tudjuk, hogy a klórpirifosz hatóanyagot
egy vegetációban egyszer lehet használni, ráadásul AKG-ban csak ősszel.
Tény, ahhoz, hogy a klórpirifosz hatóanyag a levél viaszrétegébe beépülve
tartamhatást érjen el, levélfelületnek is
lennie kell. Viszont az is tény, hogy erős
gázosodó hatásának köszönhetően a
talajrögök között megbújó kártevőket
jobban el tudjuk érni vele. A klórpirifosz
hatékonyságát növelhetjük, ha a mikrokapszulázott formulációt választjuk. A
Pyrinex Supreme-et azért kedvelik sokan,
mert egy kannában ötvöződnek a két
hatóanyag előnyös tulajdonságai, a
gyors, taglózó hatású, kontakt és gyomorméreg piretroid és a gázosodó, tartamhatású klórpirifosz.
A legérzékenyebb állapotban a kelő
kis repcenövény van, amelyet a rovarkártevők tarrágással ki is pusztíthatnak.
Így megfelelő csávázás hiányában

ebben az első időszakban akár többször is be kell vetni az olcsó piretroidokat. Ehhez javasoljuk a Sumi Alfa 5 EC-t
0,2 l/ha, a Kaiso EG-t 0,2 kg/ha, a Bulldock 25 EC-t 0,3 l/ha dózisban. Ha
együtt szeretnénk használni a két hatóanyagot, megtehetjük a gyári kombinációjú Pyrinex Supreme-mel 0,75–1,25 l/ha
dózisban.
A klórpirifosz és a piretroid kombinációja csomagban is elérhető. A Kaiso
Plusz 48 nevű, 33 ha-os csomag Kaisót
és Pyrinex 48 EC-t tartalmaz. Technológiai csomagunk továbbá a Repce
Plusz 48, amelyben a gombaölő és regulátor hatású Mystic 250 EW is megtalálható. A Repce Plusz Supreme csomaggal pedig a Pyrinex Supreme-hez
és a Mystic 250 EW-hez juthatnak hozzá
a termelők. Ezeknek a termékeknek az
együttes megvásárlása és felhasználása
nemcsak technológiailag indokolt, hanem
a költséges repcetermesztésben gazdaságos megoldást jelenthet az egyébként is kihagyhatatlan védekezéshez.
Gaál Orsolya
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Természetesen a növények
vitalitásáért
Az Aminoplant növénykondicionáló készítmény minden fenológiai
fázisban az állomány hasznára válik: hozzájárul, hogy a fiatal növény
hamar erőssé váljon, és a stresszhelyzeteket elviselje, később pedig
elősegíti a nagyobb lombozat kialakulását, a terméskötődést. Javítja
a talaj szerkezetét és tápanyag-szolgáltató képességét, sőt tankkeverékben a növényvédő szer hatását is fokozza.
A sikeres növénytermesztés három
alappillére a jó agrotechnika elveinek
betartása, az optimális tápanyag-utánpótlás és az időben elvégzett, okszerű
növényvédelem. Az elmúlt évtizedekben a megváltozott körülmények – mint
az egyre szélsőségesebb időjárás és a
technológiában bevezetett újfajta megoldások, például a forgatás nélküli talajművelés arányának nagymértékű növekedése – következtében a gazdáknak
egyre több kihívással kell szembenézniük a szántóföldön.
A csapadékhiány miatt a növény a talajból a tápanyagot nehezebben tudja
felvenni. Erre a problémára kínálnak
megoldást a lombtrágyák, amelyek felhasználása az elmúlt időben számottevően fokozódott. A szélsőségesebb környezet viszont nemcsak a tápanyag felvételét és hasznosulását befolyásolja.
Ezzel együtt olyan stresszhelyzetet is
okoz, aminek komoly terméskiesés lehet
a következménye, hiába végeztük el
megfelelően a növényvédelmet, vagy
juttattuk ki a lombtrágyákat.
Évről évre tapasztalhatjuk, hogy a
szárazság miatt gyengén kel az állomány, vagy éppen a sok csapadék
miatt hetekig vízben fuldoklik. A gyenge
őszi kultúrát meggyötri a tél, vagy ha jó
állapotban telel át, akkor kora tavasszal
éri egy már nem várt fagy vagy hosszú
száraz periódus. Az egyébként is
legyengült növényekre kijuttatott növényvédő szerek egy része fitotoxicitást okozhat. Ezeknek a nehéz sé gek nek az ismeretében a lombtrágyák
mellett a biostimulátor és növénykondicionáló szerek is létjogosultságot szereztek a növényvédelmi technológiákban.

N U FA R M E R M A G A Z I N
Ilyen termék a Nufarm palettáján az
Aminoplant. Az 54,4%-ban állati eredetű aminosavakat és peptideket tartalmazó növénykondicionáló valamennyi
szántóföldi kultúra levélzetének kezelésére használható. Az Aminoplant levéltrágyaként alkalmazható segédanyag,
bioaktivátor, biostimulátor, melyet javarészt hidrolizált fehérjék alkotnak.
Az Aminoplantot a növény mind levélen, mind pedig a talajra kerülve gyökéren keresztül is képes felvenni. Az elsődleges és legfontosabb hatását így fejti ki
azáltal, hogy elősegíti a közvetlen közelben található tápanyagok beépülését,
a mikroelem-felvételt. Befolyásolja a növényi hormonok működését, ezen ke-

kezeletlen
kontroll
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növény, ha a talaj felső rétege már kiszáradt. Későbbi fejlődési fázisban kijuttatva
erős lombozatot és nagyobb asszimilációs felületet érhetünk el, virágzás előtt
pedig a jobb terméskötődést és termésképződést szolgálja a készítmény.
Stresszhelyzetben azokat a géneket is
aktiválja, amelyek felkészítik a növényt,
hogy megfelelően reagáljon a szokatlan helyzetekre.
Közvetlen hatásán túl nem elhanyagolható tulajdonsága, hogy a talajviszonyokat is kedvezően befolyásolja. Ha
2–4 leveles kultúrában permetezzük ki,
elkerülhetetlen, hogy a permetléből a
talajra is jusson. A talaj mikroflóráját
aktiválja, serkenti a humuszképződést,

Mystic 250 EW
0,8 l/ha

Aminoplant 1,5 l/ha
+ Mystic 250 EW 0,8 l/ha

Az Aminoplant pozitív hatása szemmel látható a repcén

resztül a gyökér- és lombfejlődést. Az
Aminoplant fokozza a glutamát-dehidrogenáz és a nitrát-reduktáz enzimek aktivitását, aminek köszönhetően több
aminosav és ennek következtében több
fehérje képződik. Így ha az Aminoplantot a kultúra 2–4 leveles állapotában juttatjuk ki, például ősszel kalászosra vagy
repcére, nagyon intenzív gyökérfejlődést biztosítunk, ami feltétele a jó télállóságnak és a kora tavaszi erőteljes
növekedésnek, még szárazabb körülmények között is. A mélyebbre hatoló
gyökérzettel még akkor is vízhez jut a

ezzel javítva a talaj szerkezetét. Azáltal,
hogy a rövid láncú peptideknek és szabad aminosavaknak köszönhetően a
mikroelemek (Fe, Zn, Mn, Mg, Ca, B, stb.)
kelátkötésbe kerülnek, könnyen felvehetővé válnak a növények számára, így fokozza a talaj tápanyag-szolgáltató
képességét.
Harmadik hatását a permetezés során tankkeverékben gyakorolja a másik
növényvédő szerre, amellyel együtt a levélre kerülve segíti annak tapadását,
szétterülését és a felszívódó hatóanyag
bejutását a növény szöveteibe.

A biostimulátorokat leginkább akkor
használjuk, ha valamilyen stressz éri az
állományt. Elsődleges cél, hogy a szélsőséges helyzetből minél hamarabb segítsünk a növényeknek újra megerősödni, hogy a lehető legkevesebb termésveszteséget szenvedjük el. Ám az
Aminoplant használatát nemcsak stresszhelyzetben javasoljuk, hanem olyankor
is, amikor az állomány láthatóan jól érzi
magát. Erre jó példa 2017 őszén elvégzett kísérletünk, amikor a repce föld feletti
részei kezelés nélkül is nagyon erősek
voltak. Ősszel viszont mindig sokkal fontosabb, hogy mi van a föld alatt, mert ez
fogja meghatározni, hogyan vészeli át
a növény a telet, és hogyan fejlődik
majd tavasszal. Ahogy az 1.
képen is látható, a kezeletlen
kontrollparcellában is szép
növényeket ástunk ki. A kezeletlen kontroll mellett a 2. parcellában
elvégeztük
a
szokásos regulátoros kezelést, amely egyben az őszi
fungicides védekezést is
szolgálta. A Mystic 250 EWt 0,8 l/ha dózisban a repce
6–8 leveles állapotában juttattuk ki. A harmadik parcellában a 2–4 leveles repcére
először az Aminoplantot
permeteztük 1,5 l/ha dózisban (rovarölő szerrel együtt),
majd a Mystic 250 EW-t 0,8
l/ha dózisban fóma ellen.
Ahogy a képen is látható, óriási a különbség a kezeletlen
és az Aminoplant + Mystic
250 EW-vel kezelt parcellában fejlődő növények gyökérzete között. De szemmel
látható a különbség a szokásos regulátoros és az Aminoplant + Mystic 250 EW
kezelés között is még optimális körülmények esetén is.
Mind normál körülmények között,
mind pedig stresszhelyzetben (szárazság, hideg, hősokk stb.) ajánljuk az Aminoplantot egyszeri vagy kétszeri
alkalommal, minimum 10–14 nap eltéréssel kijuttatni, 1,5–3,0 l/ha dózisban, önmagában vagy más növényvédő
szerrel kombinációban. Virágzásban
nem használható a termék. Permetezés
előtt meg kell győződni a készítmények
keverhetőségéről.
Gaál Orsolya
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Hogyan készítsük fel repcénket
a télre?
2018 minden pillanatban, így ősszel is sok fejtörést okozott a
repcetermesztőknek és a növényvédelmi szakembereknek.
A tőlünk nyugatabbra eső országokban az óceáni éghajlatnak köszönhetően enyhébbek a telek, és a repcenövény ezt az időjárást jobban átvészeli.
Nálunk – főleg az utóbbi évtizedben –
nagyon szélsőségessé vált az időjárás,
így megélhettünk olyan telet is, amikor
alig ment 0 °C alá a hőmérséklet. Ez kedvezett a repcének, de természetesen a
kórokozóknak és a kártevőknek is. Két
évvel ezelőtt pedig két hónapon át alig
emelkedett a hőmérséklet –10 °C fölé. Ez
az alacsony hőmérséklet viszont a fejletlen gyökérzetű repcét már nagyon megviselheti. Mire célszerű odafigyelni az
októberi, novemberi időszakban?

Az egyenletes kelés
támogatása

resztül beépülve segítette a repce gyökerének erősödését, ami feltétele annak,
hogy a növények újból fejlődésnek induljanak. A biostimulátorok segítségével még a viszonylag kevesebb csapadék mellett is egyenletesebbé váltak az
állományok.

A gombaölő szeres
kezelés és regulátorozás
fontossága és időzítése
Ezt követően néhány hét elteltével következhetett a gombaölő szeres kezelés és
a regulátorozás. Hosszú, meleg őszön a
repcenövény a hőmérséklet hatására
szárba indulhat. A szárba indult repce
nagyon fagyérzékennyé válik, ezért fontos, hogy a hosszanti megnyúlását megelőzzük.

A 2018-as év szinte minden pillanatban
nagy fejtörést okozott a növénytermesztőknek, növényvédős szakembereknek.
Pont így volt ez ősszel is. Az elvetett repcék csak nagyon kevés helyen keltek ki
egyenletesen. Sok tábla foltosan, vontatottan kelt, emiatt táblán belül a 4-8 leveles repce mellett tömegesen ott volt a
szikleveles vagy egy-két lombleveles
repcenövény is. A tábla egy kis részét
már retardálni lehetett volna, de a nagyobbik része még csak szenvedett a
szárazságban. Emiatt sokan először biostimulátort juttattak ki. Ez csökkentette a
szárazság okozta stresszt, levélen ke-

Ritka, amikor ebben a fenológiai szakaszban már a rovarölő szerekhez kell
nyúlni. A 2018-as ősz e ritka időszakok
közé tartozott. A hosszan elnyúló, szinte
tavaszias időjárás miatt nagy tömegben
jelentek meg a szántóföldön a levéltetvek. A levéltetvek sok vírusbetegség vektorai, és mivel a vírusok ellen védekezni
nem tudunk, ezeket a szívó kártevőket
kell elpusztítanunk. A tarlórépa sárgaságvírusa (TuYV, Turnip Yellows Virus) az
őszi káposztarepce legfontosabb vírus-

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

Aminoplant kijuttatása után két héttel
(Zalaerdőd, 2018)

Vírusvektor levéltetvek

betegsége. Magyarország különböző
területein végzett felmérések alapján a
tarlórépa-sárgaságvírus okozta fertőzés
mértéke 2000-ben 6-74 százalék, 2001ben pedig 1-47 százalék között volt a vírustüneteket mutató növényekben. A
vírus által okozott termésveszteség mértéke az időjárási tényezők alakulásától
függően a 20-40 százalékot is elérheti.
Az irodalmi adatok szerint egy százalék
vírusfertőzés-növekedés 6-12 kg/ha termésveszteséget okoz. A termésmennyiségen kívül az olajtartalmat és annak
minőségét is károsan befolyásolja. A betegség terjesztésében a levéltetvek szerepe döntő jelentőségű, mintegy 17
levéltetűfaj képes a vírus átvitelére. Közülük a zöld őszibarack-levéltetű a legjelentősebb a nagy vírusátviteli hatékonysága miatt. A kezdeti tünetek enyhe levélcsúcs-vörösödés formájában már ősszel
megjelennek a fiatal repcén. A vírustünetre jellemző antociános elszíneződés
gyakran összetéveszthető a tápanyaghiánnyal. Később a fertőzött növény
levelei sárgulnak és leszáradnak, a repcenövény szára idő előtt felkopaszodik.
A fertőzött növény a növekedésben is
visszamarad. Ha az időjárás kedvez a
levéltetvek felszaporodásának, már az

Megnyúlás előtti stádiumban a repce
(2018. ősz)
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Lisztharmat tünete fiatal repcén

Fóma tünete repce sziklevelén,
ősszel

ősz folyamán erős mérvű fertőzés alakulhat ki, és a repcetáblán foltos kipusztulás is bekövetkezhet. A 2018. évi nagymértékű levéltetű-kártétel miatt ebben az
időszakban is védekezni kellett.

Gombafertőzések
a repcében
A kellemes, hosszú őszi időjárás, a levelek vízborítottsága – amikor még délben
is harmatos a levél – különösen hajlamosító tényezője a gombabetegségek
megjelenésének. 2018-ban a kórokozók
tekintetében is találkozhattunk furcsasággal. A repcenövények levelén megjelent
a lisztharmat. Mértéke ugyan a védekezést nem indokolta, de a tebukonazol
hatóanyag, amelyet a retardálás céljából és a fóma ellen juttatunk ki, a lisztharmat ellen is kiváló.
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Fóma tünete lomblevélen,
tavasszal

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

Levéltetű-fertőzés repcén

szerérett tövek. A 2018-as betakarítást követően a tarlóvizsgálatok arról tanúskodnak, hogy a kényszerérést csaknem olyan
mértékben okozta fóma, mint szklerotínia.
Ilyen körülmények között az őszi gombaölő szeres védekezés kihagyhatatlan
eleme a növényvédelmi technológiának.
Erre a leginkább elterjedt hatóanyag a
tebukonazol, amely nemcsak kiváló
gombaölő, hanem egyben regulátor hatással is bír: a lombozat fejlődését visszafogva inkább a gyökérzet erősítésére
„koncentrál” a növény. Ez az alapja a télállóságnak és a tavaszi erőteljes indulásnak, akár szárazabb időjárás esetén is.
A fóma ellen szintén kiváló hatóanyag a
lokálszisztémikus (mély hatású, nem szállítódó) prokloráz. A tebukonazol és a
prokloráz együttesen szinergista hatást
fejt ki a fiatal repce betegségei ellen.
Gaál Orsolya

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

TuYV-fertőzés tünetei
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Miért, mivel, hogyan a
6–8 leveles repcében?
2018 tavaszától a Nufarm szélesebb palettával szolgálja a repce
rovarok és gombák elleni őszi védelmét.
A levéltetvek ellen ebben az időszakban piretroid hatóanyagú készítményeinket ajánljuk. A Bulldock 25 EC, a
Kaiso EG és a Sumi Alfa 5 EC egyaránt
alkalmas a levéltetvek elpusztítására. A
kísérleti eredmények azt mutatják, hogy
piretroidjaink közül a szívó kártevők, így
a levéltetvek ellen az eszfenvalerát hatóanyagú Sumi Alfa 5 EC a leghatékonyabb, ami annak is köszönhető, hogy
néhány napon keresztül repellens (riasztó) hatással is rendelkezik az újabb
betelepedő egyedekkel szemben. A
nagy tömegben megjelenő levéltetvek
rengeteg mézharmatot termelnek, így a
permetezést célszerű magasabb lémennyiséggel végezni, illetve a repce
viaszosságára tekintettel is tapadásfokozó anyagot, például Spraygardot
tenni a permetléhez, 0,2 l/ha dózisban.
Mivel a kolóniák elsősorban a levélfonákon helyezkednek el, a gázosodó hatású klórpirifosz hatóanyagú Pyrinex
48 EC a piretroidokkal tankkeverékben
kijuttatva a levéltetvek elleni védekezés
hatékonyságát javítja. Célszerű figyelembe venni azonban, hogy a klórpirifosz hatóanyagot egy vegetációban
csak egyszer lehet kijuttatni!
Amennyiben hosszan tartó, enyhe és
csapadékos ősz következik, a repce
már az ősz folyamán szárba indulhat,
ami a kifagyás esélyét ugrásszerűen
megnöveli. A repce biztonságos átteleléséhez szükséges a 8–10 leveles tőlevélrózsás állapot, a 25–30 centiméteres
gyökérhosszúság és az 1 centiméteres
gyökérnyakvastagság. Az állomány
szárba indulásának szabályozása
ezért – a többi technológiai elem mellett
– szintén kulcskérdés. A repce 4–6 leveles fejlettségénél kipermetezett növekedésszabályozó készítmények hatására
nemcsak a télállóság javul, hanem tavasszal több oldalhajtás is képződik. Az
oldalhajtások számának növekedésével növekszik a becőszám, így a termés
mennyisége emelkedik.
A Mystic 250 EW és az Orius 20 EW

az egyik leghatékonyabb
felszívódó hatóanyagot, a
tebukonazolt
tartalmazó
gombaölő szer és egyben
növekedésszabályozó készítmény. A tebukonazol a triazolok hatóanyagcsoportjában egyedülálló módon
egyszerre két ponton is gátolja a gombaszervezet ergoszterol-bioszintézisét, ami
nagy hatásbiztonságot eredményez. Számos kultúrában, a kórokozók széles
köre ellen engedélyezett hatóanyag. Hatására a gomba növekedése rövid időn
belül leáll, majd elpusztul. A
növényekben viszonylag
lassan szállítódik a fiatal növényi részek felé. Betegségmegelőző hatása hosszú,
ugyanakkor gyógyító és megszüntető hatása is kitűnő.
Emellett a kultúrnövényre is
A levéltetű-kolóniákat elsősorban a levél fonákán kell
biztonságos.
keresni
A Mystic 250 EW-t és az
Orius 20 EW-t jó felszívódás jellemzi. Mystic 250 EW és az Orius 20 EW megMegbízható, ugyanakkor költségtakaré- bízható gombaölő hatására. Ezzel a lekos megoldás a repce növekedéssza- vélen, a száron és a becőn károsító
bályozására és gombabetegségei gombabetegségek által okozott gazellen történő együttes védekezésre. A dasági kárt háríthatjuk el eredményesen.
Mystic 250 EW egy tenyészidőszakban
Mindkét termék ősszel a repce 4–8 leegyszer, az Orius 20 EW pedig kétszer veles állapotában, tavasszal a szárba
juttatható ki. Az őszi Mystic 250 EW- és indulástól a becőképződésig alkalmazOrius 20 EW-kezelés alkalmas a káposz- ható. A Mystic 250 EW javasolt dózisa
tarepce kifagyásának csökkentésére, a 0,75–1,0 l/ha, fagykárcsökkentés céljára
szárba indulás késleltetésére, a gyökér- 0,5 l/ha. Az Orius 20 EW javasolt dózisa
nyakvastagság, illetve a gyökér-lomb gombabetegségek ellen és fagykárarány növelésére. Hatására az oldalhaj- csökkentésre 0,6–1,25 l/ha. Ha a táblán
tások száma akár 25-30 százalékkal nö- található növények többsége négylevevekedhet. Az ebből adódó terméstöbb- les állapotban van, és a kezelendő fajta
let elérheti a 10-20 százalékot is. A tava- vagy hibrid növekedési erélye gyenge,
szi kezelés tovább erősíti a repce illetve közepes, a termékek alacsonyabgyökérzetét, csökkenti a növénymagas- bik dózisát használjuk. Fejlettebb álloságot és a megdőlést, növeli a szárszi- mány és erőteljes növekedésű fajta vagy
lárdságot, valamint serkenti az oldalhaj- hibrid esetén a magasabbik dózissal ketások képződését. A regulátor hatás mel- zeljünk.
Gaál Orsolya
lett mindkét esetben számíthatunk a
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B E M UTAT KO ZUNK

Arcvonások
Rovatunk célja, hogy a Nufarmnál dolgozó kollégák kicsit más szemszögből is bemutatkozhassanak, mint ahogy őket a napi munkájuk
során eddig megismerhették.
Gallai Ferenc
A Fejér megyei Sárkeresztúron élek kis
családommal. A mezőgazdaság mindig is fontos részét képezte az életemnek, mivel szüleim a helyi termelőszövetkezetben dolgoztak. A háztáji állattartás, kapálások, kukoricatörések gyerekkorom szép és meghatározó emlékei
közé tartoznak. Egyenes út vezetett
tehát a döntésemhez, hogy én is ezt a
kihívásokkal teli szakmát válasszam
hivatásomnak. Mezőgazdasági tanulmányaimat a gödöllői egyetemen végeztem.
Az első, agráriumhoz köthető munkahelyem a bábolnai székhelyű országos
integrátor cégnél, az IKR-nél volt. Itt ismertem meg a mezőgazdasági input -

anyag-kereskedelem alapjait, amire a
későbbiekben tudtam építeni. Ezt követően vetőmag, műtrágya és biostimulátor kereskedelmével foglalkozó cégeket
képviseltem. A náluk töltött idő alatt széles körű tapasztalatra tettem szert, amire
az új munkahelyemen is sok szempontból szükségem lehet, hiszen 2019 tavaszától a Nufarmot képviselem Fejér és
Somogy megyében.
Szabadidőmben legszívesebben a
családommal vagyok, egy 22 hónapos
kisfiú boldog apukájaként. Kertes házban lakunk, ahol a kedvenc hobbim a
kertészkedés és szőlészkedés, amivel
– mint kellemes elfoglaltsággal – aktívan
próbálok feltöltődni.

Halmi László
Tiszalökön születtem 1990-ben, és a
gyerekkoromat is ebben a szép, Tisza
menti városban töltöttem. Sok élményt
adott és ad ma is a tiszalöki holtág és
környéke, valamint a Tisza ártere. Családom generációk óta mezőgazdasággal foglalkozik, a családi gazdaság
Tiszalökön található. A mezőgazdaság
és a természet iránti szeretetemet gyerekkorom óta hordozom.
Nyíregyházán érettségiztem a Zrínyi
Ilona Gimnáziumban angol tagozatosként. Ezután a Budapesti Corvinus Egyetemre jelentkeztem, ahol kertészmérnöki
és növényorvosi diplomát szereztem. Az
egyetemi éveket nagyon jó társaságban töltöttem, amelyben közösen segítettük egymás munkáját, és ma is tartjuk
a kapcsolatot. 2019 tavaszán talajtani
szakmérnöki képesítést is szereztem Gödöllőn.
A mesterképzés után a Kite Zrt.-nél dolgoztam a nagykállói alközpontban
üzletkötő és szaktanácsadóként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az itt eltöltött évek során sok szakmai és egyéb

általános tapasztalatot szereztem, több
akkori kollégával heti szinten tartjuk a
kapcsolatot, információt cserélünk egymással. 2018-ban a nyíregyházi központú Agroker Holding Zrt.-nél töltöttem
egy évet a mezőzombori kirendeltségben területi képviselőként. A Nufarm Hungária Kft.-nél 2019. január 28-án kezdtem
meg a munkát mint területi képviselő.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
Hajdú-Bihar megye a területem. A szakmérnöki képzés ideje alatt ismerkedtem
meg Farkas Árpád jelenlegi kollégámmal, aki akkor a betöltendő pozíció lehetőségén kívül lelkesen beszélt a Nufarm
fiatalos, lendületes csapatáról.
A szakmán belül kimondottan foglalkoztat az okszerű mezőgazdaság,
mely a talaj védelmét és a természet
megóvását is előtérbe helyezi, valamint
ezen tényezők figyelembevételével a
szántóföldből igyekszik a legtöbbet
kihozni. Kedvenc szántóföldi kultúráim
az őszi káposztarepce és a kukorica,
valamint a gyümölcskultúrák közül a
meggy.

Szabadidőmben szívesen vadászom, sportolok, túrázom a feleségemmel és a barátaimmal, valamint ritkán
ugyan, de motorozni is szoktam.
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Egy hosszú barátság története
– 137. éve a rézzel
Az emberiség által legrégebben és leggyakrabban használt fém a
réz. A római időkben aes cyprium, vagyis ciprusi fém néven ismerték,
mivel annak idején elsősorban Ciprus szigetén bányászták. Neve
később rövidült, a latin nyelv már a cuprum szót használja.
Ha a növényvédelem történetében
tekintünk vissza, szintén a legrégebben
ismert és alkalmazott hatóanyagcsoportot a réztartalmú szerek alkotják. Az első
ilyen készítményt bordói lé (réz-szulfát és
mész keveréke) formájában Millardet
(1882) vezette be a szőlőperonoszpóra
elleni védelemben. A ma használatos készítményekben a rézionok szulfát, hidroxid vagy réz-oxiklorid formájában
vannak jelen.
A réz(II) ionok (Cu2+) vízben oldódnak, amelyben már kis koncentrációban
is általános sejtméregként baktérium- és
gombaölő hatásúak. A növényvédelemben az egyetlen olyan hatóanyag,
amely a lisztharmatgombákon kívül a
legtöbb kórokozó gombát és baktériumot is kiválóan pusztítja. A gombaspórák felhalmozzák a környezetükben
található rézionokat. Kísérletekben igazolták, hogy a permetezésre használt
0,015 mmol/l Cu2+ koncentráció a
gombaspórákban 1,5 mmol/l-re nőtt. Az
ion hatása összetett, elsősorban a
lebontó folyamatokat gátolja, legjelentősebb mértékben a piroszőlősav-dehidrogenáz enzimrendszert blokkolja. Mivel
a lebontó folyamatok a mikrobáktól
kezdve a legmagasabb szervezettségű
élőlényekig azonos vagy közel azonos
módon mennek végbe, az élőlények
majdnem minden csoportjára hatnak. A
betegségek elleni küzdelem során felhasznált hatóanyagok közül az egyetlen, amely ellen 137 éve nem alakult ki
rezisztencia. Így nemcsak a hatékony
növényvédelem, hanem a rezisztenciatörés alapeleme – „kora ellenére is” – a
21. századi, korszerű növényvédelmi
technológiákban.
A réz felhalmozódik a talajokban, és
minden élő szervezet érzékeny vele
szemben. Ezért az éves szinten kijuttatható réz mennyiségét az európai uniós
előírások korlátozzák. Ez azt jelenti,

hogy az ökogazdálkodásban maximum két kilogramm fémrezet lehet kijuttatni hektáronként. Minden más kultú rában ez nem haladhatja meg a 6 kg-ot.
Ez jelenleg igaz, mert a szigorítás ebben
a témakörben is folytatódik. Az EU-bizottság 2019 januárjában meghozott döntése alapján a réz hatóanyag maximálisan kijuttatható mennyiségét 7 év alatt
28 kg-ban határozta meg. A legújabb
fejlesztések arra irányulnak, hogyan lehetne egységnyi területen a legkevesebb fémréz kijuttatásával a legnagyobb hatékonyságot elérni a fitotoxicitás veszélye nélkül.

Mely tényezők határozzák meg,
hogy egy rézkészítmény megfelel-e
ezeknek az elvárásoknak?
• A réz hatóanyag (szulfát, oxiklorid, hidroxid, réz (I) oxid). Ahogy az már
korábban írtuk, csak a réz(II) ion (Cu2+)
hatékony. Így a réz-szulfát és a réz-hidroxid hatóanyag minden rézionja hasznosul, oldatban szabad réz(II) ionná
válnak. A réz-oxiklorid hatóanyag a rézhidroxid mellett réz-kloridot is tartalmaz.
A rézionok kloridionnal összekapcsolódva olyan erős kötést képeznek, hogy
oldatban sem lesz belőle szabad rézion. Így a kijuttatott réz egy része inaktív
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formában kerül a környezetbe. A tribázikus réz-szulfát hatóanyagú Cuproxat FW
pedig az egyetlen semleges pH-jú készítmény, így a legkíméletesebb a növénnyel (nem perzseli a levelét, és még
érzékenyebb kultúrákban is kellő körültekintéssel nagyobb biztonsággal használható).
• A réz szemcsemérete és annak
eloszlása. Az apróbb szemcsemérettel
sokkal jobb fedést tudunk elérni. A kis részek hézagok nélkül tudják befedni a felületet. Gondoljunk csak arra, hogy egy
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felületet focilabdákkal vagy pingponglabdákkal szeretnék befedni! A nano
mérettartományba tartozó szemcseméret még alacsonyabb réztartalom mellett
is sokkal hatékonyabban takarja be a felületet, védelmet biztosítva a növénynek
a betegségek ellen.
• A réztermék formulációja. A formuláció több mindent meghatároz. A felhasználó szempontjából a szer kezelhetőségét, úgy mint oldódás, keverhetőség stb. A fungicid hatás szempontjából
pedig azért fontos, mert ez fogja biztosí-

tani a készítmény megtapadását a felületen és az esőállóságot. A kontakt
hatású készítményeknél ez különösen jelentős, hiszen ezek a szerek csak akkor
tudják ellátni a feladatukat, ha jó fedéssel
hosszabb ideig a védendő felületen maradnak.
A Nufarm ezeket az alapvető szempontokat figyelembe véve fejlesztette ki az
őszi lemosó permetezésekhez is remekül használható készítményeit, a Champ
DP-t és a Cuproxat FW-t.

A CHAMP DP ÉS A CUPROXAT FW HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATA,
ZALASZENTGRÓT, 2016

A Champ DP fedése 2,0 kg/ha dózisban

A Champ DP hatékonysága: a kijuttatást követően a jó fedésnek,
tapadásnak és esőállóságnak köszönhetően azok a levelek, amelyek
a permetléből kaptak, egészségesek maradtak. A Champ DP a kiváló
fedésének és esőállóságának köszönhetően feladatát tökéletesen ellátta. Peronoszpórás tünet csak azokon a leveleken és zászlós hajtásokon jelent meg, amelyek a permetezést követően nőttek, így
védtelenek voltak a kórokozóval szemben.

A Cuproxat FW fedése 4,0 l/ha dózisban

Kezeletlen

A Cuproxat FW hatékonysága: a kijuttatást követően a jó fedésnek,
tapadásnak és esőállóságnak köszönhetően azok a levelek, amelyek
a permetléből kaptak, egészségesek maradtak. A Cuproxat FW a kiváló
fedésének és esőállóságának köszönhetően feladatát tökéletesen ellátta. Peronoszpórás tünet csak azokon a leveleken és zászlós hajtásokon jelent meg, amelyek a permetezést követően nőttek, így
védtelenek voltak a kórokozóval szemben.
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Champ DP
576 g/kg réz-hidroxid hatóanyagot tartalmazó, kontakt hatású gombaölő szer
(lisztharmatgombák kivételével), amely a
Nufarm szabadalmaztatott formulázó
eljárásával készül. A nagy sűrűségű granulátum nem porzik, ezért kezelése biztonságos, ugyanakkor gyorsan diszpergálódik a permetezőgép tartályában. A
diszpergált részecskék több mint tízszer
kisebbek más rézkészítményekhez képest, így nagyobb felületet tudnak befedni, aminek köszönhetően kiemelkedő
a baktérium- és gombaölő hatás. Ráadásul fémrézre átszámolt dózisa alacsony, így többszöri rezes védekezést
tesz lehetővé a határérték betartása
mellett. Ráadásul a részecskék alakjának köszönhetően esőálló is. Felhasználható: almatermésűek, őszibarack,
kajszibarack, cseresznye, meggy, szilva,
bogyóstermésűek, héjas gyümölcsűek,
mandula, szőlő, paprika, paradicsom,
kabakosok, hüvelyesek, hagyma, burgonya, cukorrépa, gyógy- és fűszernövények, díszfák és -cserjék esetében
3-4-szeri, a gyógy- és fűszernövényekben kétszeri kezelésre, 7–10 nap időközönként.

Cuproxat FW
A Cuproxat FW literenként 350 g tribázikus réz-szulfátot tartalmazó, kontakt ha-

tású gombaölő szer. Felhasználási köre
széles: almatermésűek, szőlő, cseresznye, meggy, szilva, kajszi, őszibarack,
cukorrépa, őszibarack, zöldségfélék.
Lisztharmat kivételével bármilyen gombafertőzés megelőzésére alkalmas,
4,0–5,0, szőlőben virágzás előtt 3,0–
4,0, virágzás után 4,0–4,5, őszibarackban sziromhullás után 2,0–2,5 l/ha

TERMELŐK MONDTÁK...
„Már több mint huszonöt éve foglalkozom növényvédelmi szaktanácsadással. Szaktanácsadói palettám
nagyon széles, a szántóföldi és kertészeti kultúrák egészére kiterjed. 1990ben megnyílt gazdaboltom lehetővé
teszi, hogy a hozzám fordulókat teljes
körű szaktanácsadással segítsem és a
szükséges készítménnyel kiszolgáljam.
A Nufarm-termékeket tág körben ajánlom, jó hatékonyságuk és megfelelő árérték arányuk miatt. A Cuproxat FW
felhasználási területe széles, ezért kedvelt a több kertészeti kultúrával rendelkező kistermelők között. Egyetlen termék vásárlásával hatékonyan oldható
meg jó néhány kerti kultúra, például
uborka, hagyma, paprika, paradi-

csom, burgonya, zöldbab, zöldborsó,
dinnyefélék, sőt még az őszibarack, kajszibarack baktériumok és gombakórokozók elleni védelme is. A Cuproxat
FW-vel évek óta jó tapasztalataim vannak. Hagymában és uborkában korán,
a vegetáció kezdetén, megelőző jelleggel az idei évben is nagy területen alkalmaztuk. Számomra fontos, hogy egy
folyékony tribázikus réz-szulfátról van
szó, amellyel könnyű dolgozni. Jól dozírozható, kipermetezésével nagyon jó és
egyenletes fedést lehet elérni. Gombaölő hatása mellett kitűnő bakteriosztatikus hatása is van.”
Horváth Béla
növényvédelmi szaktanácsadó,
Gálium Kft., Bágyogszovát

dózisban. Rendkívül kis szemcsemérete
nemcsak lehetővé teszi a többszöri védekezést a megengedett évi 6,0 kg/ha
réz hatóanyag mennyiség átlépése
nélkül, de rendkívül jó fedést is biztosít.
Kémhatása semleges, és esőállóságával is kiemelkedik a hasonló készítmények közül.
Gaál Orsolya
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Prémiummegoldás profiknak
Szőlőültetvényekben használható gombaölő szerből számos fajta
közül válogathat a termelő. A Prolectus a profik választása.
A Prolectus egyedi hatóanyagot tartalmazó készítmény a szürkepenész és
a monília ellen. A gombaölő permetezőszer szőlőben, őszibarackban, nektarinban, hajtatott zöldségfélékben és szamócában használható fel.
A Prolectus 500 g/kg fenpirazamin
hatóanyagot tartalmaz. A mély hatású
gombaölőszer-hatóanyag gátolja az
ergoszterol bioszintézisét. A fenpirazamin nemcsak a spóra csírázását gátolja,
hanem a micélium kifejlődését is megakadályozza. A hatóanyag gátolja továbbá a konídiumtartók fejlődését és a
konídiumok kialakulását is.
A fenpirazamin hatóanyag gyorsan
átjut a kutikulán és felszívódik a bőrszöveten keresztül. A növényi szövetekbe
történő gyors behatolása teszi lehetővé,
hogy a levél színe felől rendkívül gyorsan

át tudjon jutni a levéllemez túlsó oldalára.
Így a kórokozó gomba fejlődését a növényi szövetek belsejében és a kezeletlen levéloldalon is blokkolni tudja (transzlamináris hatás).
A Prolectus a permetezés után gyorsan esőállóvá válik, hatása pedig hoszszan kitart. A kísérletekben a kezelést
követő 30. percben lehulló 10 mm csapadék sem okozott hatékonyságcsökkenést.
A granulátum (WG) formának köszönhetően a Prolectus kezelése, adagolása
és elkeverése is egyszerű, kényelmes és
biztonságos. Munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap. Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje borszőlőben
21, csemegeszőlőben 14, őszibarackban, nektarinban, hajtatott zöldségfélében és szamócában pedig 1 nap.

Nem jelent veszélyt a méhekre, valamintés egyéb hasznos élő szervezetekre.
A talajban gyorsan lebomlik, így alacsony kockázatot jelent mind a felszíni,
mind a rétegvizek szennyezése szempontjából.
A Prolectus kijuttatását finom porlasztással kell elvégezni, azaz 200–300 mikronos cseppeket kell létrehozni. Habár a
készítmény transzlamináris hatással is
rendelkezik, a permetezés során ügyelni
kell arra, hogy a növényállomány belső
részét is kellő mértékben be lehessen
fedni. Lúgos kémhatású kombinációs
partnerek használata kerülendő. A permetlevet az elkészítés után azonnal fel
kell használni! Javasoljuk, hogy csemege- és borszőlőben a tervezett szüret
előtt legalább 28 nappal történjen a kezelés.

A PROLECTUS WG FELHASZNÁLÁSA SZŐLŐBEN
Kultúra

Károsító

Dózis
(kg/ha)

Permetlé
(l/ha)

szőlő

szürkepenész

1,2

800–1200

Két kezelés
Kezelések
maximális közti minimális
időtartam (nap)
száma
1

-

Az első
kezelés
fenostádiuma

Az utolsó
kezelés
fenostádiuma

É.v.i.
(nap)

virágzás kezdetétől (BBCH 61)
21 (bor)
zsendülésig (BBCH 85) (1 kezelés) 14 (csemege)

TERMELŐK MONDTÁK...
„Már a nagyszüleim nagyszülei is foglalkoztak szőlőtermesztéssel, és a mostani területeim egyike is a nagyapám
tulajdonában volt, aki a szőlőtermesztés mellett természetesen annak végtermékét, a bort is nagyon kedvelte.
Gyermekkoromtól segédkeztem mellette, nem véletlen, hogy tanulmányaim
is ebbe az irányba kanyarodtak Kecskeméten. Tizenhét évig az itteni állami
gazdaságban 180 hektár szőlőben,
majd tizenhat évig bérelt tizenhárom
hektáron, hat éve pedig a mostani egy
hektáron gazdálkodom. 22 éve állítok
be szőlőkultúrában növényvédelmi kísérleteket, akár tizenhat-tizenhét gyártó
cégnek is egy adott évben. Ebben az
időszakban rengeteg szert, technoló-

kezeletlen

giát megismertem, ezzel együtt a szőlők
fajtaérzékenységét is a különböző károsítókra. Ennek ismerete szintén nagyon
fontos a termesztésben és a kísérletek értékelésénél is. Idén a kísérleteknek köszönhetően ismertem meg a Nufarm új,
szürkepenész elleni termékét, a Prolectust. Tavaly a virágzás és zsendülés
közötti időszakban nagyon erős fertőzéssel nem szembesültünk. Viszont az
augusztus 20. előtti utolsó permetezés
után a meginduló szürkepenész-fertőzés ellen a készítmény szépen dolgo-

Prolectusszal kezelt

zott, a megrepedt bogyóknál is blokkolta a betegség kialakulását. Megfigyeléseim szerint a termék ebben az
időszakban harminc nap feletti hatástartamot produkált. A Prolectus esetében arra is felhívnám a figyelmet, hogy
a permetlé készítésekor – nagyon fontos, hogy mindig lágy esővízzel permetezek – olyan gyors volt a feloldódása, mint a reggeli kávémnak. Kiváló
termék, csak ajánlani tudom!”
Szabó Gyula tulajdonos,
Szabó Pincészet, Mór

Területi szaktanácsadóink

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

Nufarm Hungária Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Telefon: +36-1-248-2140, Fax: +36-1-319-1299
www.nufarm.hu

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

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

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

Mocskonyi Róbert
Vas és Veszprém megye
Mobil: +36-70-391-0863
robert.mocskonyi@nufarm.com

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

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

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

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

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

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

