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Kedves Olvasó!
A Nufarmer Magazin évente háromnégy alkalommal jelenik meg az adott
időszak növénytermesztési és főleg növényvédelmi aktualitásaival. Ebben az
évben már a második olyan különszámot készítettük el, amelynek főszereplője
a repce.
A repce vetésterülete a KSH adatai
alapján 2010-től 2018-ig 265 000 hektárról 343 000 hektárra emelkedett. Bár az
ország nem minden része rendelkezik
optimális körülményekkel a repce termesztéséhez, mégis egyre nagyobb
teret hódít, mert gazdasági szempontból az egyik legnagyobb árbevételű
kultúra, melynek stabil, jó piaca van.
Repcével a jó eredmény érdekében
csak intenzív körülmények között érdemes foglalkozni. Ez magában foglal mindent, amit mi integrált növénytermesztésnek hívunk: a talajmunkától kezdve a
tápanyag-utánpótláson át a növényvédelemig. Kiadványunkban ezen témák
mindegyikével részletesen foglalkozunk,
de természetesen kiemelt helyen szerepel a növényvédelem. Akik már régóta
termesztenek repcét, tudják, hogy menynyi kártevő és kórokozó nehezíti a repce
és a növényvédősök életét. A magazin
szerkesztése során azt az elvet követtük,
hogy a mikor, miért és mivel kérdésekre

adjunk választ. Ennek érdekében a növény fejlődését szakaszokra bontottuk,
az adott fenológiában jelentkező problémákat ismertettük, és minden egyes
rész végén leírtuk, hogy a Nufarm milyen
technológiát javasol a sikeres növényvédelem érdekében.
Azzal, hogy a növényvédelmen kívül
érintettük a repce élettanát, környezeti és
agrotechnikai igényét, szélesebb és átfogóbb képet igyekeztünk adni a repce
intenzív termesztéséről. Reméljük, hogy
kiadványunkkal nemcsak a kezdő repcetermesztőknek tudunk hasznos információkkal szolgálni, hanem a már
évtizedek óta praktizáló növényvédős
kollégák is szívesen olvassák majd a magazint. Bár sok, már számukra ismert, tanult és gyakorta tapasztalt problémát
boncolgatunk, talán mégis tudunk olyan
tippet adni, amelyet a következőkben a
sokat megélt kollégák is be tudnak illeszteni a saját technológiájukba.

A repcés különszám szakmai részének összeállításában külön szeretnénk
megköszönni Simonfalvi Elemér segítségét, aki megosztotta velünk az általa alkalmazott és szaktanácsolt technológiát.
Ha valaki végigolvassa az interjút, látja
majd, hogy nagyon intenzív, következetesen felépített és költséges technológiáról van szó, amelyet az ország egyes
részein lehet és megéri alkalmazni, más
részein pedig a körülményekhez igazodva célszerű kiragadni belőle bizonyos elemeket.
Kihívásokkal teli, nehéz, de nagyon
szép munkájukhoz a Nufarm Hungária
csapata nevében kívánunk jó egészséget, kitartást és eredményes repcetermesztést!
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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.
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 kü-
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lönösen fontos a talaj-előkészítés. Hogy
ennek melyik formáját érdemes választani, azt sok dolog befolyásolja, például
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 elle-

nük 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 megoldandó 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,
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vagyis segíti a tőlevélrózsás állapot kialakulását, csökkenti a hosszanti növekedést és serkenti a gyökér fejlődését.
Lassan múlik a tél, ébred a természet. Mire kell odafigyelnünk már
kora tavasszal?
Enyhe teleken, illetve már nagyon
kora tavasszal, ahogy a hőmérséklet
eléri a 7 °C-ot, a repce fejlődésnek indul.
Nagyjából ezzel egy időben támad az
egyik legfontosabb kártevő, a repceszárormányos is. A repceszárormányos
genetikailag determinált nyugalmi állapota január közepén befejeződik, és a
rovar 7 °C felett útra kel. Először csak
„gyalogol” a táblaszélekről befelé, kóstolgatja a növényt. Majd a hőmérséklet
emelkedésével, 15 °C-on szárnyra kap és
a tábla belsejébe repül. Érési táplálkozást követően párosodik és tojást rak.
Hatékonyan csak az imágók ellen tudunk védekezni. Erre alkalmas és a legolcsóbb megoldás a piretroid és a
gázosodó klórpirifosz hatóanyag kombinációja. AKG esetén a klórpirifoszt más,
tartamhatású hatóanyaggal kell helyettesíteni. Enyhe teleket követően erre akár
már február végén is sor kerülhet.
Ahogy azt már korábban mondtam,
a nitrátrendelet figyelembevétele mellett
ebben az időszakban kell kijuttatnunk a
műtrágyát is, biztosítva a szükséges tápanyagmennyiséget a repce gyors fejlődéséhez.
A tél során a növény a leveleinek jó
részét elveszíti. A fejlődés megindulását
a gyökér biztosítja. Ez komoly stresszt je-
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lent a növénynek, főleg, ha ehhez szárazabb időjárás is társul. Biostimulátor,
illetve lombtrágyák használatával átsegíthetjük az állományt ezen a szakaszon. A kén, a bór és savanyú talajokon
a kalcium tavaszi adagolása nélkülözhetetlen a repce számára. Kora tavaszszal is fontos a tebukonazol hatóanyag
használata. Nemcsak növényvédelmi
okból kell elvégezni a permetezést az
áttelelt gombák ellen, hanem zöld bimbós állapotig dől el, hogy mennyi oldalhajtás alakul ki, hiszen ahogy említettem,
a termés 60-70 százaléka ezeken képződik. A tebukonazol hatóanyagnak
ebben az esetben is fontos szerepe van.
A virágzó repcét sem hagyhatjuk
magára, hiszen nagyon sok minden
ekkor dől el. A virágzásban történő
védekezés nagy odafigyelést igényel. Ti mit és hogyan csináltok ilyenkor?
A rovarkártevők elleni védelem a virágzás végéig folyamatosan feladatot
ad. A szárormányos után hamarosan
megjelenik a fénybogár, amelynek kártétele sárga bimbós állapotban a legnagyobb. Aztán következhet a becőormányos és a becőgubacsszúnyog. Ez
utóbbi kártevőt ismerjük a legkevésbé. A
mai napig nem tisztázott, hogy képes-e
önállóan tojást rakni a becőbe, vagy kell
hozzá a becőormányos által megnyitott
„kapu”. Egyes szakirodalmakban olvasható az a feltételezés is, hogy a tojásait
már a bibére teszi le. Tény, hogy észrevétlen rovar, amelyre külön nem szok-

tunk odafigyelni. A 2018-as év bebizonyította, hogy komoly kártételt okozhat. Tőlünk északabbra eső országokban, a
repcetermesztő övezetben a legnagyobb veszélyt jelentő károsító. Ezért
fontosnak tartom, hogy ha a sárga bimbós repcén a fénybogár elleni védekezés sikerült, és virágzásban már emiatt
nem permeteznénk újra, a gubacsszúnyog és a becőormányos ellen célszerű
a gombaölő szer mellé bekeverni a rovarölő szert is, figyelembe véve a méhek
védelmét. Virágzásban történő fungicides kezeléssel tudunk a leghatékonyabban védekezni a szklerotínia másodlagos fertőzése és az alternária ellen. Különösen fontos ez azokon a területeken,
ahol a vetésforgót nem tudjuk tartani, és
a szklerotínia a talajról elindulhat, főleg
olyan évjáratban, mint 2018 volt. Zala és
Somogy megyében egyik napról a másikra május közepétől tömegesen jelentkeztek a repcetáblákban a sárguló
foltok, ahol a növény szárának alsó részén megjelentek a tipikus szklerotíniás
tünetek, a szárat szétbontva pedig ott
voltak a szkleróciumok.
A virágzás és az aratás közötti
időszakban még sok mindent tehetünk és el is ronthatunk.
A repce védelme során a záró permetezést az állományszárítással egybekötött ragasztás jelenti. Ez a technológiai
elem az évek során bekerült a köztudatba, és termelőink sikerrel alkalmazzák. Átlagos évben a betakarítás előtt
2–3 héttel 4 l/ha glifozát hatóanyagú ter-
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mék és 1 l/ha ragasztó kijuttatásával számottevően csökkenthető a pergési veszteség még akkor is, ha a betakarítás
megcsúszna. A glifozát kihagyhatatlan,
ha a gyomirtás nem sikerült, a glifozát és
a ragasztó együttes kijuttatásának
pedig akkor van igazán nagy szerepe,
ha elhúzódó virágzás miatt a becők
egyenetlenül érnek. Ebben az évben a
szklerotínia megállítására alkalmaztuk
ezt a technológiát úgy, hogy korábban,
négy héttel a betakarítás előtt (a magok
a becőben még zöldek voltak, és a
becő két végét összeérintve még nem
repedt meg) 3 l/ha glifozátot és maximális dózisú ragasztót juttattunk ki.
Az éghajlatunk megváltozása szélsőséges időjárást hozott magával, ami
miatt a technológiában egyre nagyobb
szerep jut a biostimulátoroknak, algáknak, strobilurin hatóanyagú készítményeknek és foszfortartalmú lombtrágyáknak. Egyik fontos hatásuk a stressz
oldása, a másik pedig a repce normális
élettani folyamataihoz kapcsolódik. A
repce hosszú nappalos növény. A márciusi napforduló után az egyre hosszabbodó fényperiódus stimulálja a generatív fázis beindulását. Jól kiszámítható,
hogy egy hónapon belül a repce kivirágzik. A virágzást elsősorban a napsütéses órák száma szabályozza, és csak
kis szerepe van ebben a hőmérsékletnek. Ezért fordulhat elő, hogy akár már 8
°C-on is virágzik a repce. A virágzásban
történő „csúszást” a szárazság és a tápanyaghiány talán még jobban befolyá-
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solja, mint a hőmérséklet. A korábbi években tapasztalhattuk, hogy a május végén hirtelen beköszöntő, napokig tartó
forró nyári kánikula kényszeréretté tette
a repcét. C3-as fotoszintézisű növény
lévén 30 °C-on a fotoszintézise korlátozottá válik, 35 °C-on pedig teljesen leáll.
A sztómák bezáródnak és a növény
nem jut szén-dioxidhoz. Ha ez a magas
hőmérséklet több napig tart, a folyamat
visszafordíthatatlanná válik, és az állomány kényszerérésnek indul. Ezért nagyon fontos, hogy a korán beköszöntő
nyárra időben felkészítsük a növényt,
„felturbózzuk”, hogy minél nagyobb készültségben érje majd a forróság. A betakarítást segítjük és a pergésveszteséget csökkentjük ebben az esetben is, ha
a szokásosnál kicsit előrébb hozzuk a 3
l/ha glifozáttal és az 1,25 l/ha ragasztóval végzett kezelést, ahogy azt korábban a szklerotínia miatt kényszerérett
állomány esetén is tettük.
A repce viaszos levelű növény. Ezért
a permetezéstechnikának és az adjuváns használatának nagy szerepe van
a növényvédő szeres kezelések hatékonyságának növelésében. Ebben az
évben nagy volt a rovarnyomás szinte
minden károsító esetén, nemcsak a repcében, a kalászosban is. Többször rá
kellett fordulni a területekre, és sokan a
növényvédő szerek hatástalanságáról,
rezisztenciáról beszéltek. Amikor a rovarölő szer mellé emelt adagú adjuvánst
adtunk, az addig „hatástalannak” tűnő
rovarölő szer is kiválóan működött.

Az elmondottakból még egy laikus számára is egyértelmű, hogy nagyon nehéz jól repcét termeszteni.
Most már csak egy kérdés motoszkál
bennem: miért termesszünk repcét?
Valóban, a repce 12 hónapnyi odafigyelést igényel. Az is igaz, hogy az éghajlatunk nem feltétlenül a legmegfelelőbb ennek a növénynek, így lehetnek
olyan évjáratok, amikor bármit megteszünk, akkor sem hozza az állomány
azt az eredményt, amit várunk. Viszont
az is nyilvánvaló, hogy csak intenzíven
érdemes termelni a repcét, cél a 4 t/ha,
és ahhoz, hogy ez sikerüljön, az elmondottakat célszerű figyelembe venni. Ez
ugyan eddig nem túl biztató, de azt se
felejtsük el, hogy a repce a vetésforgó
nagyon fontos és kihagyhatatlan eleme.
Számos agronómiai előnye van: sok nitrogén marad utána a talajban, amelyet
hosszú karógyökerei 80-100 cm mélyen
átszaggatnak. Nagy nedvességtartalmú,
kis szárazanyag-tartalmú növény lévén
nem zsigereli ki úgy a talajt, mint akár a
kukorica, és ezáltal nagyon jó hatást
gyakorol az utána következő kultúrára.
Bár az elmondottakból kiderül, hogy
költségigényes a termesztése, gazdasági szempontból az egyik legnagyobb
árbevételű kultúra, és stabil, jó piaca van.
Köszönöm a részletes, mindenre
kiterjedő ismertetést. Remélem, tudtunk segíteni a gazdáknak, hogy
még eredményesebben és nagyobb
hozammal termesszék ezt a növényt.
Gaál Orsolya
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PA R T N E R O L D A L AGRO bio Hungary

Vagyonok hevernek a tarlón
Csak le kell hajolni érte...
Valószínűleg Önt is sokkolóan érheti,
ha kiszámolja, egy hektár learatott termény után milyen mennyiségű és értékű
szár- és gyökértömeg marad vissza a
táblán. Az alábbi táblázatból kiolvashatóak a pontos értékek. Kérem, gondoljon
arra, hogy ez az érték az Ön földjein is
ott hever, csak le kell hajolni érte!

Ez annyit jelent, hogy kalászos vagy
repce esetében 27 000 és 42 000 Ft,
kukorica vagy napraforgó esetében
pedig hektáronként kb. 44 000 és
112 000 Ft értékű tápanyag marad a tarlón, egyelőre a következő növény számára hasztalanul. Egyelőre. Gondoljunk
bele, ha csak a 10%-át tudjuk mobilizálni…

Egy hektár búza vagy repce aratása után a tarlón maradt szár- és gyökérmaradványok N-P-K hatóanyag-tartalma (kg/ha)

Búza
Repce

Nitrogén (N) kg/ha
min.
max.
43
52
42
72

Foszfor (P) kg/ha
min.
max.
26
34
23
39

Kálium (K) kg/ha
min.
max.
64
84
38
86

Egy hektár búza vagy repce aratása után a tarlón maradt szár- és gyökérmaradványok N-P-K hatóanyag-tartalmának értéke (Ft/ha)

Búza
Repce

Nitrogén (N) Ft/ha
min.
max.
12 741
15 407
12 444
21 333

Foszfor (P) Ft/ha
min.
max.
9244
12 089
8178
13 867

Kálium (K) Ft/ha
min.
max.
11 733
15 400
6967
15 767

Egy hektár kukorica vagy napraforgó aratása után a tarlón maradt szárés gyökérmaradványok N-P-K hatóanyag-tartalma (kg/ha)
Nitrogén (N) kg/ha
min.
max.
Kukorica
84
172
Napraforgó
61
75

Foszfor (P) kg/ha
min.
max.
36
63
49
59

Kálium (K) kg/ha
min.
max.
96
213
46
58

Egy hektár kukorica vagy napraforgó aratása után a tarlón maradt szárés gyökérmaradványok N-P-K hatóanyag-tartalmának értéke (Ft/ha)
Nitrogén (N) Ft/ha
min.
max.
Kukorica
24 889
50 963
Napraforgó 18 074
22 222

Foszfor (P) Ft/ha
min.
max.
12 800
22 400
17 422
20 978

Kálium (K) Ft/ha
min.
max.
17 600
39 050
8433
10 633

Minden vég valami újnak a kezdete is!
Tudták ezt gazdálkodó elődeink, és tudjuk mi is, hiszen a következő év már az
idei aratás másnapján el is kezdődik. A
betakarított táblát nem szabad úgy otthagyni, mint aki jól végezte dolgát! Fontos, hogy már másnap visszatérjünk és
gondját viseljük. A tarlón a termés után
maradt melléktermékről (szár- és gyökérmaradványok) is gondoskodni kell!

Hogyan?
A forró, aratási időszakban kiszórt nitrogénműtrágya órák alatt képes elpárologni, és ismét elemi nitrogénné válva a
légkörbe kerül, az azonnali bedolgozás
ellenére is. A 8–15 cm-re bekevert műtrágya az ilyenkor nemritkán 40-50 °C-ra
hevült talajban még gyorsabban párolgásba kezd. Az esetleg előforduló
zápor pedig még a csekély maradékot
is kimossa. A veszteség majdnem 100%os. Pedig a szalmát le kell bontatni, mégpedig lehetőleg gyorsan. A kukorica és
napraforgó esetében a magas hőmérséklet általában már nem jelentkezik, de
a tarlón maradt szár- és gyökérmaradvány tetemes.

AGRO.bio-megoldás
– BactoFil® CELL
A cellulózt baktériumok bontják irányítottan, sebességét a cellulózbontó baktériumok száma határozza meg, melyet
BactoFil® CELL-oltással tudunk igen hatékony szintre növelni.
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Ahhoz, hogy nagy számban munkához láthassanak, a sejtek felépítéséhez
nitrogénre (mégpedig jelentős mennyiségűre) van szükségük. Ezt a nitrogénmennyiséget a környezetükből – igen
agresszíven – minden más szervezettől
elvonják, és ezzel maguk hozzák létre
az úgynevezett pentozán hatást.
A BactoFil® CELL cellulózbontó törzsei
mellett azonban hatékony nitrogéngyűjtő baktériumokat is tartalmaz, melyek képesek fedezni a cellulózbontók
nitrogénigényét, így a káros pentozán hatás elkerülhető. Ezért a BactoFil®
CELL használata esetén további nitrogénadagolásra nincs szükség!
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A BactoFil® technológia biztosíték
arra, hogy a fentebb említett mennyiségű és értékű tápanyagok egy része
már a következő növény számára felvehető állapotba kerüljön.

További előnyök
Visszaszorítják a talajban lévő kórokozókat, csökkentik a talajban nyáron felszaporodó kórokozók fertőzési nyomását és elveszik a kártevők szaporítóképletei életterét. Kérem, gondoljon a tavalyi
sárgarozsdajárványra, fuzáriumra vagy
szklerotíniára!

Technológiai ajánlás

Kijuttatásának eszköze a
BactoFil® T-Jet

A tarlóra permetezzünk ki a tarlóhántással egy menetben 1 liter/ha BactoFil®
CELL-t a gyors és hatékony bontási feladatokhoz és az utóveteménynek megfelelően BactoFil® A10-et vagy B10-et a
talajépítési folyamatokhoz, és ezután
zárjuk le a tarlót! Amennyiben a talajunk 20-30 cm mélyen légszáraz,
akkor TILOS a BactoFil®-t kijuttatni,
meg kell várni a következő, minimum
5 mm esőt s azt követően lehet a
talajba forgatni!

A BactoFil® CELL kijuttatása a tarlóhántással egy menetben végezhető, így nincs
pluszművelet és pluszköltség. A tarlóhántás a nedvességvesztést is megakadályozza. A hántott réteg talaját ún.
késleltetett vízleadás jellemzi, mert a hántott tarló átlagosan 8-36%-kal kevesebb
nedvességet veszít, mint a bolygatatlan
és fedetlen tarló.
A BactoFil® T-Jet készüléket 280 liter
BactoFil® CELL vásárlása után díjmentesen biztosítjuk.

A tarlóhántás és a talajoltás szorosan összefüggő tényezők. A nyári–
őszi hatékony tarlóbontás igazán
csak tarlóhántással összekapcsolva
biztosítja azokat az előnyöket, melyeket fentebb vázoltunk, mert a művelt rétegben élénk talajélet alakul ki.
A talajon végzett lazító művelés növeli
a párolgást. A lazított réteg elveszti a
nedvességtartalmát, ezért a nyári melegben nappal jobban felmelegszik, éjszaka viszont jobban lehűl, mint az
alatta elhelyezkedő talajréteg (alacsonyabb hőkapacitás, rossz hővezető képesség). Az altalajból felfelé irányuló
páramozgást a kialakult hőmérséklet-különbség okozza, a melegebb talajrétegek irányából a hűvösebb talajrétegek
irányába, éjszaka alulról felfelé. A hántott
réteg alatti talajréteg nedvességtartalma
az altalaj irányából érkező nedvességnek köszönhetően növekszik, és a mikrobiológiai élet is felgyorsul. Ugye ismerős
a nyári zápor utáni friss, élő talajillat?

REPCE KÜLÖNSZÁM
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TEENDŐK A REPCETÁBLÁN VETÉS ELŐTT ÉS UTÁN

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-

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 1-2 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 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 pusztulása. A

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 legérzékenyebb állapotban a kelő
kis repcenövény van, amelyet a rovarkártevők tarrágással ki is pusztíthatnak.
Így megfelelő csávázás hiányában
ebben az első időszakban akár több-

ször 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 pedig 0,3 l/ha dózisban.
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 repce rovarkártevői ellen.
A Kaiso EG egy teljesen egyedi formulációja a lambda-cihalotrin hatóanyagnak, mely a szabadalmi oltalom alatt

álló Sorbie® technológiával készül. Az innovatív technológiának köszönhetően a
Kaiso EG úgy viselkedik a csomagolás,
szállítás és felhasználás során, mint egy
vízben diszpergálható/oldható granulátum (WG). Vízben elkeverve azonban
emulzióképző, folyékony permetezőszerként (EC) működik. A Kaiso EG 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 repce legveszélyesebb rovarkártevői ellen.
A Bulldock 25 EC kiváló hatékonysággal pusztítja a korán megjelenő, repcét
károsító ormányosfajokat. A készítményt
legkésőbb a repce rejtett bimbós állapotáig szabad használni. Kontakt és gyomorméregként gyors, látványos taglózó
hatást érhetünk el vele. A repce viaszos
levele miatt a hatás fokozása érdekében
a permetlébe 0,2 l/ha Spraygard adagolása javasolt.

A klórpirifosz hatóanyag az elmúlt
évtizedek során fontos technológiai
elem volt a repcekártevők elleni védekezésben. Az EU-ban ez a hatóanyag is felülvizsgálat alatt áll, és
vélhetően ki fogják vonni. Várhatóan
2019 decemberében születik majd
döntés ebben a témakörben. Jelen
állás szerint – lapzártáig – a klórpirifosz hatóanyag végső felhasználási ideje 2020. március vége. Ezért
nagyon fontos, hogy használat előtt
győződjön meg arról, történt-e a
használni kívánt termék engedélyokiratában bármilyen változás!

Gaál Orsolya
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RAPOOL Hungária Kft.

Repcevetés a helyes agrotechnika betartásával
Korábban hozzászokhattunk a hatékony
rovarölő szeres csávázás előnyeihez,
különös tekintettel a repcebolha és a
káposztalégy lárvája elleni védekezésre.
Mit tehetünk ezután?
Az Európa-szerte tapasztalható csávázószer-korlátozások következményeként a repcében korán megjelenő őszi
kártevők ellen egyre nehezebben tu dunk célzottan védekezni. Ezért nagyobb alapossággal és több figyelemmel kell eljárnunk az őszi növényvédelem tervezése és kivitelezése során.
Egyrészt a védekezéseket kellő időben
és hatékonysággal kell megvalósítanunk, másrészt a kezelések nem veszélyeztethetik a nem célszervezeteket.

A RAPOOL ebben a
helyzetben az alábbi agronómiai javaslatokat teszi:
• A repcetáblák mechanikai tarlóápolása rontja az árvakelés, a gombabetegségek és a rovarkártevők fejlődési
lehetőségeit, csökkenti például a káposztalégy kelési rátáját. Ha a repce betakarításakor is fellelhető a repcebolha,
akkor ennek állományát szintén gyéríti
az időben elvégzett mechanikai tarlóápolás.
• A káposztalégy kiváló szaglásának
köszönhetően biztosan megtalálja az

első kelőfélben lévő állományokat, ezért
kerü ljü k a túl korai vetést! Ebből a szempontból a szokásos idejű vagy akár későbbi vetések is nagyobb biztonságban
vannak.
• Kerüljük a túlzottan alacsony vetésnormát! Ha kevesebb növény található a területen, úgy növényegyedenként több
petét tesz le a káposztalégy, ezért növekszik a fertőzési nyomás. Négyzetméterenként 40-50 növény megfelelő
kompromisszumot jelent az egyedi teljesítmény–állománysűrűség összefü ggésben.

• Feltétlenü l használjunk gombaölő
szerrel csávázott, fémzárolt vetőmagot
annak érdekében, hogy az érzékeny
növények egyenletesen keljenek, és
rövid idő alatt „kinőhessenek a kártevők
foga alól”! A gyors kezdeti fejlődésű hibridek egyértelműen előnyben lesznek a
lassabban fejlődő versenytársaikkal
szemben.
• Az új vetések rendszeres és alapos ellenőrzése mellett ne feledkezzünk meg
a betakarított terü letek árvakelésű repcéiről sem! Ezek figyelemmel kísérése jó
támpontot adhat az új vetések növényvédelmi kezeléseinek pontosabb időzítéséhez.
• Kísérjü k figyelemmel a növényvédelmi
előrejelző rendszerek információit!

Pálffy András
RAPOOL Hungária Kft.
www.rapool.hu
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RAPOOL Hungária Kft.

REPCEBOLHA

KÁPOSZTALÉGY

A fiatal repcebolhalárvák a levélnyélbe rágják be magukat, az

A káposztalégy lárvái a gyökeret károsítják, majd 2-4 hét múlva

idősebb egyedek egészen a tenyészőcsúcsig vándorolnak.

bebábozódnak a talajban. Az enyhébb rágási sérüléseket
kiheveri a repce, az erőteljes gyökérkárosodás viszont a teljes
növény pusztulásához vezethet.

REPCEBOLHA

KIS KÁPOSZTALÉGY

Évente egy nemzedék, júniusi–júliusi keléssel.

Évente akár három generáció is kifejlődhet, áprilistól októberig.

20 °C felett szakaszos betelepü�
lés a kelőfélben lévő
állományokba.

Minden nőivarú egyed 100-200 pete lerakására képes.

Enyhe téli időjárás esetén a peterakás, a lárvák kelése és
kártétele is lehetséges a tél során, egészen tavaszig.

A peterakás elsősorban a jól fejlett növényekre irányul.
Sem a legyek, sem azok lárvái ellen nincs hatékony vegyszeres védekezési lehetőség.

Minél alacsonyabb az állománysűrűség, annál magasabb
a növényenkénti lárvaszám.

A talajművelés és a vetésidő jelentősen befolyásolja a
kártevő fertőzési nyomásának mértékét.

A védekezés szükségessége három
módon állapítható meg.

Csávázószer nélkül korlátozott
a megelőzés lehetősége.

1

1

A repce betakarítását követően intenzív tarlóápolással
csökkenthető a lárvakelés.

2

A nagyobb növények vonzóbbak a kártevő számára,
ezért a vetésidő és a kelési körülmények függvényében
eltérő kárképek alakulhatnak ki.

3

A korai vetéseken általában nagyobb a kártétel, ezért
javasolt a szokásos vagy annál kissé későbbi vetés.

4

Az alacsony tőszámú állományokban jellemzően
több lárva található növényenként.

Kelés után a sziklevelek ellenőrzése.
beavatkozási küszöbérték: 6 leveles állapotig
a levélfelület 10%-a károsodott

2

Sárga tálas ellenőrzés.
beavatkozási küszöbérték: 50 bolha/tál max. 3 hét alatt

3

Késő őszi–téli lárvaellenőrzés.
beavatkozási küszöbérték: gyenge állományokban
növényenként 3 db lárva, jól fejlett állományokban
növényenként 5 db lárva
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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.

REPCE KÜLÖNSZÁM
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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TÉLVÁRÓBAN A REPCEFÖLDÖN

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

REPCE KÜLÖNSZÁM
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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.
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 kultúrá-

ban, 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
biztonságos.
A Mystic 250 EW-t és az
Orius 20 EW-t jó felszívódás
jellemzi. Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a repce növekedésszabályozására és gombabetegségei ellen történő
együttes védekezésre. A
Mystic 250 EW egy tenyészidőszakban egyszer, az
Orius 20 EW pedig kétszer
juttatható ki. Az őszi Mystic
250 EW- és Orius 20 EW-kezelés alkalmas a káposztarepce kifagyásának csökkentésére, a szárba indulás
késleltetésére, a gyökérnyakvastagság, illetve a gyökérlomb arány növelésére. A levéltetű-kolóniákat elsősorban a levél fonákán kell
keresni
Hatására az oldalhajtások
száma akár 25-30 százalékkal nö- indulástól a becőképződésig alkalmazvekedhet. Az ebből adódó terméstöbb- ható. A Mystic 250 EW javasolt dózisa
let elérheti a 10-20 százalékot is. A tava- 0,75–1,0 l/ha, fagykárcsökkentés céljára
szi kezelés tovább erősíti a repce gyö- 0,5 l/ha. Az Orius 20 EW javasolt dózisa
kérzetét, csökkenti a növénymagassá- gombabetegségek ellen és fagykárgot és a megdőlést, növeli a szárszi- csökkentésre 0,6–1,25 l/ha. Ha a táblán
lárdságot, valamint serkenti az oldalhaj- található növények többsége négylevetások képződését. A regulátor hatás mel- les állapotban van, és a kezelendő fajta
lett mindkét esetben számíthatunk a vagy hibrid növekedési erélye gyenge,
Mystic 250 EW és az Orius 20 EW meg- illetve közepes, a termékek alacsonyabbízható gombaölő hatására. Ezzel a le- bik dózisát használjuk. Fejlettebb állovélen, a száron és a becőn károsító mány és erőteljes növekedésű fajta vagy
gombabetegségek által okozott gaz- hibrid esetén a magasabbik dózissal kedasági kárt háríthatjuk el eredményesen. zeljünk.
Mindkét termék ősszel a repce 4–8 leGaál Orsolya
veles állapotában, tavasszal a szárba
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Népes társaság a repcében
A tavaszi fejtrágya kijuttatása mellett és közvetlenül utána
figyelmünket a kártevőkre kell irányítani.
Az első tevékenység tavasszal a repceföldeken a fejtrágya kijuttatása. Ta vasszal 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 tápanyag kijuttatása
mellett és közvetlenül utána a figyelmünket azonban a kártevőkre kell irányítani.
A repcetáblákon tavasszal elsőként
megjelenő kártevők az ormányosok, a

Nagy repceormányos Repceszárormányos
lárvája

nagy repceormányos és a repceszárormányos. A nagy repceormányos – ha
a talaj hőmérséklete eléri a 6 °C-ot – előmászik téli rejtekéből. Tömeges megjelenésük 9 °C-os talajhőmérséklethez köthető. Az imágók betelepedéséhez a
repcében legalább 9 °C-os léghőmérséklet szükséges, és 12 °C felett igen intenzívvé válik. Ez az időszak általában
március közepére esik. A bogarak betelepedése sárga tálak segítségével jól követhető. A meleg, napos idő különösen
kedvez az imágók számára. Az első bogarak megjelenése utáni 10-20 nap elteltével, táplálkozás és kopuláció után,
18 °C körül a nőstények petéiket egyesével helyezik el a repce szárába.
A repceszárormányos a telelőhelyet
akkor hagyja el, amikor a hőmérséklet
eléri a 7-9 °C-ot. A bogarak 10-15 °C-on
kisebb-nagyobb távolságokat is képesek repülni. Március közepétől általában
már nagyszámú egyed található a rep-

cetáblákon. A lárvák mélyen berágják
magukat a szövetekbe, a tenyészőcsúcsot veszélyeztetik. A főhajtás elcsökevényesedik és csak gyenge oldalhajtások
képződnek. Kártétele ezerszemtömegés olajtartalom-csökkenést eredményez.
Csak az imágó ellen tudunk hatékonyan
védekezni, ezért a kezelést a bogarak
táblára történő betelepedése idején, a
peterakás előtt el kell végezni.
Az ormányosok előrejelzésére a sárga tál vagy sárga lap használata
ajánlott.
A következő hullámban a repce-fénybogár és a repcebecő-ormányos jelenik
meg a növényeken. Ez időjárástól füg-

Repce-fénybogarak

Repcebecő-ormányos
lárvája

gően zöld, illetve sárga bimbós fenológiát jelent. A repce-fénybogár – bár
már 9 °C-on előjön rejtekhelyéről és
15 °C-on élénken repül – a fő kártételt
mégis csak a bimbós repcén, a virágbimbók megrágásával okozza. Miközben táplálékát, a virágport keresi, berág
a bimbókba, közben megsérti a bibekezdeményt is. A virág terméketlenné
válik, lehullik. A nőstények a porzószálakhoz ragasztják a tojásaikat. A kikelő
lárvák elsősorban a virágporral táplálkoznak, de a bibeszálat is megrághatják. Védekezni ellenük a bogarak táblára történő betelepedése idején, egyedszámuk rendszeres megfigyelése alapján, virágzás előtt szükséges.
A repcebecő-ormányos akkor kerül
elő, amikor a levegő hőmérséklete eléri
a 15 °C-ot. 20-21 °C körül már tömegesen
repül. A bogarak a kocsányt, a leveleket
és a bimbókat rágják meg, de a fő kártételt a lárvák okozzák. Az imágók a to-

jásokat a 2-6 cm hosszúságú becőkbe
rakják, és a kikelő lárvák a magokat rágják. A kárt szenvedett becő kényszerérett
lesz, és bekövetkezik a korai kovadás,
ami a magvak elrúgását eredményezi.
Hatékonyan csak az imágók ellen tudunk védekezni. Mivel a telelésből előjött
bogarak a növények szárát, levelét és a
fejlődés különböző fázisaiban lévő
virágbimbókat is megrágják, a repcebecő-ormányos elleni védekezést a bogarak táblára történő betelepedése
idejére, zöld vagy sárga bimbós állapotra célszerű időzíteni. Így a védekezés a repce-fénybogár elleni kezeléssel
összeköthető, egyetlen permetezéssel
megoldható.
A rovarok elleni sikeres védekezés
nemcsak a rovarkártétel csökkentése és
az abból fakadó terméskiesés elkerülése miatt fontos, hanem a gombafertőzések szempontjából is lényeges. A
gombák, legyen az a fóma vagy a
szklerotínia, a rovarok által okozott sebzéseken keresztül sokkal könnyebben
behatolhatnak a növény szöveteibe.
Az őszi és téli időjárás érzékenyen
érinti a növényeket. Ha a repce a kedvezőtlen ősz miatt (késői vetés, szárazság
stb.) fejletlenül ment a télbe, vagy éppen
a meleg, hosszú ősz miatt túlfejletten, a
nem túl extrém hideg téli időjárás is megviselheti az állományt. Ha ehhez még
nagyon hideg tél is járul, számíthatunk
arra, hogy legyengült állomány fogad
bennünket tavasszal. Általános igazság,
hogy a legyengült állomány sokkal fogékonyabb a betegségekre. Az elmúlt
években jó néhányszor előfordult, hogy
a kellemes, hosszú őszt enyhe tél követte. Ez az időjárás kedvez a repcének,
főleg, ha a fejlődéséhez van elegendő
csapadék. De egyúttal kedvez a kórokozó gombáknak is. Így aztán kora tavasszal nemcsak a rovarkártevők miatt
kell résen lennünk, hanem a gombák
miatt is, vagy valamilyen okból éppen
az állományt kell „gatyába rázni”.
Gaál Orsolya
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Kora tavaszi védelem a repce
károsítóival szemben
Az ormányosok elleni védekezés optimális időzítése az időjárási
szélsőségek miatt nagyon nehéz.
Az elmúlt években előforduló enyhe
telek miatt már februárban megjelentek
a „gyalogló” egyedek a táblák szélén.
Ekkor még repülni nem nagyon tudnak,
viszont kóstolgatják a repcét, érési táplálkozást folytatnak, és ha az időjárás
enyhe marad, hamar megerősödnek,
korán szárnyra kapnak és megjelennek
a tábla belsőbb részeiben is. A korán
megjelenő egyedek gyérítésére szükség esetén jó megoldás egy alacsony
költségű piretroidos kezelés. A védekezési küszöbérték sárga tálas vagy sárga
lapos csapdázás alapján csapdánként
10 nagy repceormányos vagy 15 repceszárormányos 3 nap alatt.
A béta-ciflutrin hatóanyagú Bulldock
25 EC kiváló hatékonysággal pusztítja a
korán megjelenő, repcét károsító ormányosfajokat. A készítményt legkésőbb a
repce rejtett bimbós állapotáig szabad
használni, 0,3 l/ha dózisban. Kontakt és
gyomorméregként gyors, látványos taglózó hatást érhetünk el a használatával.
A repce viaszos levele miatt a hatás
fokozása érdekében a permetlébe 0,2
l/ha Spraygard adagolása javasolt.
A Kaiso EG egy teljesen egyedi formulációja a lambda-cihalotrin hatóanyagnak, mely a szabadalmi oltalom
alatt álló Sorbie® technológiával készül.
Az innovatív technológiának köszönhetően a Kaiso EG úgy viselkedik a csomagolás, szállítás és felhasználás során,
mint egy vízben diszpergálható/oldható granulátum (WG). Vízben elkeverve
azonban emulzióképző, folyékony permetezőszerként (EC) működik. A Kaiso EG
formulációjában kiváló minőségű, egyforma szemcseméretű Sorbie® granulátumok találhatók. Így a hatóanyag gyors
oldódására és az oldat hosszú ideig
tartó stabilitására számíthatunk. A Kaiso
EG ugyanolyan egyszerűen kiönthető és
dozírozható, mint a folyékony készítmények, de kisebb eséllyel folyik mellé. Ha
mégis kiömlik, a szemcséket a folyadékoknál sokkal könnyebb feltakarítani. A
granulátum formuláció nemcsak köny-

nyen 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 repce legveszélyesebb rovarkártevői ellen. Dózisa
0,15–0,2 kg/ha.
Később, amikor a repce már megindult és nagyobb levélfelülettel rendelke-

zik, a sárga tálak is már tömegesen fognak ormányost, a tartamhatás érdekében és a már megindult friss levelek alatt
megbújó bogarak elérése érdekében is
bevethetjük a gázosodó hatású klórpirifosz hatóanyagot. A klórpirifosz ugyan
kontakt hatóanyag, a növényben nem
szállítódik, viszont a viaszrétegbe épülve hosszabb ideig megőrzi tartamhatását. Még a kijuttatást követő 10 nap múlva
is elpusztul a kezelt levelet fogyasztó
állat. Gázosodó hatását akkor tudja kifejteni, amikor már van friss levél, amely
a kijuttatott hatóanyag gáztenzióját kicsit
még az állományban tartja, nem engedi
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azonnal elillanni. Így a rögök között és a
levelek alatt elrejtőzött imágókat a „megrekedt” gáz könnyebben eléri és elpusztítja.
A Nufarm palettáján található, klórpirifosz hatóanyagot tartalmazó Pyrinex
48 EC-t egy vegetációban egyszer lehet
használni. Ősszel a földibolhák, a repcedarázs és a levéltetvek ellen vagy tavaszszal a szárormányos ellen a szárba
indulás előtt, az imágók tömeges betelepedésekor célszerű alkalmazni. A Pyrinex 48 EC dózisa önmagában kijuttatva
1,0 l/ha. A készítményt a nagyobb taglózó hatás érdekében piretroid hatóanyagú készítménnyel célszerű kombinálni. Kombinációban a Pyrinex 48 EC
dózisa 0,6 l/ha. A Nufarm által javasolt
kombinációs partner a lambda-cihalotrin
hatóanyagú Kaiso EG. A két termék
Kaiso Plusz 48 csomagban is megvásárolható. A csomag tartalma 4x5 l Pyrinex 48 EC és 5x1 kg Kaiso EG, így 33
hektár kezelésére alkalmas, hatékony és
költségtakarékos megoldás a repce rovarkártevőivel szemben.
A repceszárormányos és a nagy repceormányos elleni védekezéssel egy
menetben szoktuk elvégezni a tavaszi
első gombaölő szeres védelmet és regulátorozást, amely az oldalhajtások
számának növelését célozza meg. A
Nufarm két olyan csomagot is ajánl,
amelyben a két technológiai elem egyben megkapható. A Repce Plusz 48
csomag szintén 33 hektárra elegendő,
tartalma 5x1 kg Kaiso EG + 4x5 l Pyrinex
48 EC + 6x5 l Mystic 250 EW.
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A klórpirifosz helyzete az Európai Unióban
A klórpirifosz hatóanyag 1965-ös
piacra kerülése óta az egyik legelterjedtebb rovarölőszer-hatóanyagok
egyikévé vált a világon. Közel száz
országban engedélyezett, és több
mint 8,5 millió hektáron használták a
gazdák világszerte számos kultúrában. Hatását az acetil-kolin-észteráz
enzim gátlásával éri el.
Az Európai Unió gyakorlata szerint
a már engedélyezett növényvédőszerhatóanyagokat 10 évente felül kell vizsgálni, hogy a legkorszerűbb követelA 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 repce rovarkártevői ellen. Dózisa repcedarázs és repce-fénybogár ellen 0,2
l/ha, repcebecő-ormányos ellen pedig
0,3 l/ha.
Az ormányosok elleni védekezés
után a fénybogár és a repcebecő-ormá-

ményeknek is megfeleljenek. Jelenleg
mintegy 100 növényvédőszer-hatóanyag felülvizsgálata zajlik. Így került
górcső alá a klórpirifosz is. Várhatóan
2019 decemberében születik majd
döntés ebben a témakörben. Jelen
állás szerint – lapzártáig – a klórpirifosz hatóanyag végső felhasználási ideje 2020. március vége. Ezért
nagyon fontos, hogy használat
előtt győződjön meg arról, történte a használni kívánt termék engedélyokiratában bármilyen változás!
nyos imágója elleni permetezés következik. Erre már általában a zöld, illetve
sárga bimbós fenológiában kerül sor. A
klórpirifosz hatóanyagot tavasszal AKGben használni nem lehet. Nem AKG-s területen is vegetációban csak egyszer,
rejtett zöld bimbós állapotig lehet kijuttatni. Ezt követően a méhek védelme érdekében már méhkímélő technológiákat
kell alkalmazni. Figyelembe kell venni az
egyenetlen fejlődésű állományt is, azaz
ha az állomány nagy része ugyan még
zöld bimbós, már megjelenhetnek benne a sárga bimbós növények, sőt nemritkán akár virágzó egyedek is. Ezek
pedig már csalogathatják a méheket.
Így olyan tartamhatással rendelkező hatóanyagot célszerű választani, amely
egyben kíméli a méheket.
Gaál Orsolya – Fazekas Fanni
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A sikeres repcetermesztés
egyik kulcsa: növénykondicionálás és regulálás
Kora tavasszal két dolog alapvetően határozza meg a terméseredményt. Az egyik, hogy a télből a növény milyen állapotban jön ki,
hogyan tud megindulni kora tavasszal, a másik pedig, hogy a későbbiekben mennyire tudjuk növelni az oldalelágazások számát.
A télből kijövő repce az őszi és téli
időjárástól függően kisebb-nagyobb
mértékben legyengült állapotba kerül.
Fontos lenne, hogy a kiszórt műtrágyát
minél előbb felvegye és fejlődésnek induljon. Ezt befolyásolja a gyökérzet
erőssége és hossza, illetve hogy van-e
csapadék, ami a tápanyagfelvételhez
és a kezdeti gyors fejlődéshez nélkülözhetetlen. A közelmúltban volt olyan év,
amikor a nagyon kemény telet sínylette
meg az állomány, illetve kora tavasztól
hosszan tartó szárazság köszöntött be,
ami miatt nem tudtak a növények az elvárt módon fejlődni. A szélsőségessé
váló időjárás miatt a biostimulátorok
használata a kora tavaszi időszakban
egyre népszerűbbé vált. A Nufarm
ebben az időszakban az Aminoplant
kijuttatását javasolja 1,5–3,0 l/ha dózisban. Mivel az Aminoplantot a növény
mind levélen, mind gyökéren keresztül fel
tudja venni, kijuttathatjuk közvetlenül a tél
végi, kora tavaszi állományra növénykondicionálás céljából vagy a Mystic
250 EW, Orius 20 EW vagy Zamir készítményekkel együtt a regulátor hatás fokozása, az oldalelágazások számának
növelése és egyben növénykondicionálás céljából.
Minden gazda kora tavasztól azt
nézi, hogy a növények mennyi oldalhajtással rendelkeznek. Nem is csoda, hiszen a termésnek több mint fele ezeken
a hajtásokon képződhet. A növény a főhajtáson kívül alapból is képez néhány
oldalhajtást, de ezt a folyamatot mi magunk is segíthetjük. Sőt, az oldalhajtásokon is képződnek még további oldalhajtások, amelyek majd virágot hoznak és
becőt érlelnek. Nézzük, mi minden befolyásolhatja az oldalhajtások képződését.

• A repce indulásakor a gyökérzónában
felvehető (nitrit, nitrát) formában jelen levő
nitrogén mennyisége,
• a fejlett gyökérzet,
• a 2 kg/ha vetőmagnormával biztosított
térállás (sűrűbb állományban a növények nem tudnak oldalhajtásokat fejleszteni, hiába optimális minden egyéb
körülmény), illetve
• biostimulátorok és regulátor készítmények alkalmazása, amelyek hormonális,
élettani folyamatokon keresztül fokozzák az oldalhajtások kialakulását és fejlődését.
A 80-as évek végén a Keszthelyi Pannon Agrártudományi Egyetem és egy
termelési rendszer együttesen kísérletekben vizsgálta a repce optimális tápanyagellátását. A többéves kísérletsoro-

zat eredményei azt bizonyították, hogy
az osztott fejtrágyázás nem igazán
adott terméstöbbletet. Ennek oka volt,
hogy a második fejtrágyaadag a kijuttatását követően a bemosó csapadék hiánya miatt el sem jutott a gyökérzónába,
a növény azt nem tudta felvenni. A korán,
egy menetben kijuttatott teljes adagú
műtrágya jobb eredményeket hozott. A
nagy mennyiségben és felvehető formában jelen lévő tápanyag nagy kezdeti
lökést adott a növénynek. Ez pedig nemcsak a gyökerek növekedését serkentette, de szignifikáns többletet mutatott az
oldalelágazások számának tekintetében is. Ennek ellenére napjainkban általában két részletben történik a tápanyag
kijuttatása. A kísérletek arra is rávilágítottak, hogy milyen hatóanyagú műtrágya
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az, amit a növény a leggyorsabban
képes hasznosítani: elsősorban a mészammon-salétromot (MAS) javasolják,
ezzel szemben a várt hatást legkevésbé
a karbamid hatóanyag hozta.
A Nufarm által javasolt biostimulátor
készítmény, az Aminoplant segítségével
tovább erősödik a gyökérzet, így nagyobb felületen történik a tápanyagfelvétel. A talajfelszínre jutva serkenti a talajéletet, ezáltal segíti a növények számára
felvehető formájúvá alakítani a talajban
lévő tápanyagot, makro- és mikroelemeket. Azzal, hogy az Aminoplant fokozza
a glutamát-dehidrogenáz és a nitrát-reduktáz enzimek aktivitását, több aminosav és több fehérje képződik a növényben, így nemcsak a gyökérzet fejlődésére van stimuláló hatással, hanem
serkenti az oldalelágazások képződését, és növeli az asszimilációs felületet.
A tebukonazol hatóanyag használata nélkülözhetetlen eleme a repce termesztéstechnológiának. Nemcsak széles gombaölő hatásának köszönhető a
használata, hanem a jól ismert regulátor
hatásának is, amit ősszel a gyökérnövekedés serkentésére, tavasszal pedig az
oldalelágazások számának növelésére
használunk. Tavasszal az egyik növekedési hormon, a gibberellin feladata,
hogy szár megnyúlását elindítsa és a tőlevélrózsás állapotot megszüntesse.
Mivel a tebukonazol a gibberellin termelését csökkenti a növényben, a kora tavaszi szárba indulást hátráltatva az
oldalhajtások kialakulását serkenti. Erre a
Nufarm a Mystic 250 EW és Orius 20
EW készítményeken kívül a Zamir készítményt is javasolja. Mindhárom szer tebukonazolt tartalmaz. A Zamirban a tebukonazol mellett gyári kombinációban
prokloráz is van, amely a termék gombaölő hatást erősíti. Különösen javasolt a
használata, ha az állomány fómával fertőzött.
Gaál Orsolya – Mocskonyi Róbert

„Enying környékén, 2200 hektáron
gazdálkodunk, 10–30 AK-értékű, mind
domborzati, mind minőségi szempontból változatos adottságú, főleg mészlepedékes csernozjom területeken.
Őszi búza, kukorica, napraforgó, repce, tavaszi árpa és cukorrépa található
jelenleg a vetésforgóban. 2018-ban
240-240 hektár repcét és napraforgót
vetettünk, és területünk egy-egy tábláján 67 hektár napraforgóban és 30
hektár repcében próbáltuk ki a Nufarm
új készítményét, az Aminoplantot. Mind
a két kultúrában 1,5 l/ha dózissal használtuk. Az Aminoplant esetén a folyékony forma kezelhetősége, keverhetősége nagyon jó. Repcében nagyon látványos hatással bírt, napraforgóban
viszont nem mértük a hatását. Őszi ká-

posztarepce esetében a terméket
együtt juttattuk ki az őszi regulátoros kezeléssel. Az adott évben még nem volt
észlelhető hatása, viszont tavasszal
nagyon látványos volt a kezelt terület
és a kontroll közti különbség: az Aminoplanttal végzett kezelés hatására a
repce 10-15 cm-rel alacsonyabb maradt és jól láthatóan erőteljesebben
bokrosodott. A virágzásra nem volt hatással, a repcéink 3 hétig, egyenletesen
virágoztak. Extenzív technológiával is
a terület kiemelkedő, 4,17 t/ha eredményt hozott. Tervezzük, hogy a továbbiakban is kísérletezünk a termékkel.”
Kerekes Balázs és Sümegi Richárd
agronómusok,
Mezőszöv Zrt., Enying
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Indítsuk egészségesen
a tavaszt
Az enyhe téli időjárás kedvez a repcének, de kedvez a kórokozó
gombáknak is.
Erre kiváló példa 2012. év vége és a
2013. év eleje. Ez a tél nagyon enyhén
alakult. Március elején meglepő volt a
repcék állapota. A táblákon alig hagyott
nyomot a téli időjárás, és nagyon kevés
volt az elhalt levél. Ezt azt jelentette,
hogy a növény és az azon megtelepedett gombák is nagyon jól érezték magukat. Ahogy azt már korábban írtuk, a
fóma az ilyen enyhe, csapadékos telet
kedveli. Azon a télen alig ment 0 °C fok
alá a hőmérséklet. Az ilyen időjárásban
a gomba fejlődik, és külföldi szakirodalom szerint már 3 °C felett sporulálhat,
bár a legoptimálisabb hőintervallum a
gomba számára a 8-20 °C. Így március
elejére mind a fertőzés mértéke, mind a
fertőzés gyakorisága nagyon magas
volt a zalai repcetáblákon.
A leveleken áttelelő gombaképletek
ivaros termőtesteket képeznek és tömegesen szórják az aszkospórákat. A szár
fertőződésében nagy szerepük van az
ormányosok által ejtett sérüléseknek,
amelyeken keresztül a kórokozó könynyebben bejut a növény szöveteibe. A
legsúlyosabb kártétel a szárrák kialakulása, amikor a gomba feléli a szár bélál-

Korai fómafertőzés tünetei 2013 márciusában

lományát. A növényben megszűnik a
víz- és tápanyagszállítás, a repce kényszeréretté válik, a szemek nem telítődnek
ki. Szél hatására az állomány megdől. A
tábla messziről nézve úgy néz ki, mintha
tömeges szklerotíniafertőzés érte volna
a növényeket. Mivel a gomba optimális
hőmérsékleti tartománya széles, gyakorlatilag a tavasz folyamán egyfolytában
számolhatunk újabb és újabb fertőzéssel. Ezek során már leginkább a levelek,
illetve a becők (magok) fertőződnek, ami
szintén okozhat terméskiesést és olajtartalom-csökkenést. Enyhe teleket követően az időben elvégzett gombaölő
szeres kezelés az állomány számára létkérdés. A Nufarm erre a kezelésre három
termékét ajánlja.
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 biztonságos.
A tavaszi Mystic 250 EW- és Orius 20
EW-kezelés növeli a repce oldalhajtásainak számát. A regulátor hatás mellett
számíthatunk megbízható gombaölő
hatására is. Ezzel a levélen, a száron és
a becőn károsító gombabetegségek
által okozott gazdasági kárt háríthatjuk
el eredményesen. Tavasszal mindkét termék a szárba indulástól a becőképződésig alkalmazható. A Mystic 250 EW
javasolt dózisa 0,75–1,0 l/ha, az Orius
20 EW engedélyezett dózisa pedig
0,6–1,25 l/ha. Ha a repce fejlődésnek indult, nagyobb a levélfelület és a gombafertőzési nyomás is nagyobb, mindkét
készítmény esetén célszerű a magasabb dózist alkalmazni.
Gaál Orsolya
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VÉDEKEZÉS KÖZBEN IS ÓVJUK A MÉHEKET!

Kártevők és kórokozók
a virágzó repcében
A rovarkártevők elleni védelem egészen a virágzás végéig feladatot
ad, a méhek megóvása eközben pedig külön kihívást jelent.
Az előző részben már részletesen
írtunk a repce-fénybogár és a repcebecő-ormányos jelentőségéről és kártételéről. Általában ezek a sárga bimbós
repcén jelennek meg először, de vannak évek, mint például a 2018-as is, hogy
korábban, már a zöld bimbós repcén is
károsítottak. 2018 ebből a szempontból
nagyon extrém év volt. Az ormányosok
már február elején, közepén megjelentek, sőt a kihelyezett sárga tálak fogtak is
belőlük. Ekkor sokan elvégeztek egy piretroidos védekezést. Majd a februári
kora tavaszi időjárás után beköszöntött
a márciusi tél, és legközelebb, amikor
újból rá lehetett menni a területre, a repce
már zöld bimbós állapotban volt. Így
azoknál, akik februárban nem kezeltek,
a szokásos első, ormányosok elleni védelem kimaradt. A zöld bimbós repcében pedig dőzsöltek a rovarok, együtt
az ormányosok a fénybogárral. Ettől
kezdve pedig gyakorlatilag alig lehetett
megfékezni őket. A méhek védelme a
sárga bimbós repcében már egy fókuszszempont, főleg akkor, ha a táblában van olyan növény, amely bontogatja a szirmait. Ilyenkor olyan rovarölő
szert érdemes használni, amely amellett,

hogy méhkímélő, rendelkezik némi tartamhatással is.
A repce-fénybogár a fő kártételét a
bimbós repcében okozza azzal, hogy
virágport keresve a bimbóba belerág,
és ezzel megsérti a bibét is. A későbbiekben a virágzó repcében már jelentős
kártételével nem kell számolnunk. A rovarok elleni védelemről mégsem feledkezhetünk meg, hiszen ott van még a repcebecő-ormányos és repcebecő-gubacsszúnyog. Egyes szakirodalmak szerint a
repcebecő-ormányos az ormányosok
közül a legnagyobb kártételre képes.
1-5 lárva jelenléte becőnként akár 80
százalékos magveszteséget is jelenthet.
A repcebecő-gubacsszúnyog kártétele is jelentős lehet, kedvező évjáratban akár 18-28 százalékos termésveszteséget okozhat. Egy becőben akár
40-50 lárva is károsíthat. A becő falát és
a magokat sértik meg, és a kiserkenő növényi nedvvel táplálkoznak. A károsított
becő fala a károsítás helyén elsárgul,
majd megbarnul, végül elfonnyad. Az
ilyen becők idő előtt felrepednek, és az
éretlen magok a földre hullanak. Az imágók rajzása a repce virágzásának kezdetén indul, és május közepéig tart. A

Repcebecő-gubacsszúnyog kártétele (Kaposvár, 2018)

tojásrakás módja a mai napig nem tisztázott. Kérdés, hogy már a virágzáskor
lerakja-e a tojásokat, vagy a becőbe
rakja csomókban. Kérdés, hogy képes-e
önmaga a becőbe tojásokat rakni, vagy
ezt sebzéseken vagy a repcebecő-ormányos nyomdokain teszi. A tény az,
hogy ez a kártevő ott van a repcetáblákon, és az ellene való védekezés a
repce virágzásának idején fontos technológiai elem. Erre is jó példa a 2018-as
év, amikor is a repcetáblákon szemet
szúrt a gubacsszúnyog-kártétel.
A kártevők mellett tovább kell küzdenünk a kórokozókkal szemben is. A már
említett fóma kedvező időjárás mellett
tovább fertőzi a felsőbb növényi részeket, a levelet és a becőt. A fóma mellett
régóta rettegett betegség a szklerotínia. Alapvetően a szigorúan betartott
vetésváltás és a növényi részek aláforgatása lenne a legfontosabb technológiai elem az ellene való védekezésben,
de a megváltozott agrotechnika, a szántás nélküli talajművelés és a beszűkült vetésforgó ezt gyakorlatilag lehetetlenné
teszi. Így nem marad más, mint a vetés
előtt kijuttatott trichodermakészítmények
bedolgozása és állományban a vegyszeres védekezés. Ahhoz, hogy a gombaölő szeres kezelést a lehető legjobban tudjuk időzíteni, célszerű közelebbről megismerni ezt a kórokozót is.
A kórokozó Sclerotinia sclerotiorum
gazdanövényköre rendkívül tág. Egy
1994-es publikáció 278 nemzetség 408
növényfaját sorolja fel gazdanövényként. A kórokozó leggyakrabban sebzéseken keresztül fertőzi meg a növényeket, majd enzimjeivel és savaival a sejtek
közötti középlemezt elbontja, a tápanyagok a sejtekből kiáramlanak és a
szártőalapon kifakuló, majd világosbarnára színeződő, gyorsan terjedő foltok
jelennek meg. Az egészséges és a beteg rész határa egyértelműen látszik.

REPCE KÜLÖNSZÁM

27

Szártövön kialakult szklerotíniafertőzés tünetei

Szklerotíniafertőzés miatt
kényszerérett repcetövek

Szklerotínia szártövi fertőzése során képződött szkleróciumok a szárban

Nedves, csapadékos időben a foltok felületén is kifejlődik a kórokozó dús, fehér
micéliumtömege. A növény szállító- és
szilárdítószövetei roncsolódnak, csak a
vastagabb rostok maradnak meg, így a
fertőzött növények kidőlnek, vagy a gátolt vízszállítás miatt hervadnak. A levelek
elsárgulnak és leszáradnak. Hasonló tünetek figyelhetők meg a beteg növények szárközépi részén. A foltok itt és a
szártövi részen is koncentrikusan sávozottak lehetnek. Időközben a szár belsejében létrejönnek a fekete szkleróciumok, amelyek a talajba kerülve a legfőbb fertőzési források a későbbiekben.
A fertőzés megindulása a szkleróciumokról kétféleképpen történhet, így a növény fertőződése is kétféle úton mehet
végbe. A szkleróciumok micéliumot, vagyis gombafonalat hajtanak. A micélium
először élettelen szerves anyagon felszaporodik, majd megfertőzi a növény
talaj közeli részeit. Ez az egyik módja,
ahogy a repce szártövi része megfertőződhet. A másik, hogy a talajfelszín közelében elhelyezkedő szkleróciumok
felületén ivaros termőtestek, apotéciumok jönnek létre. A termőtestek nyélen

Repcebecőrontó

ülnek, melynek hossza elérheti a 3 cm-t
is, így ebből a szempontból a talajfelszín
alatt maximum 2-3 cm mélyen található
szkleróciumok jelentősek. A termőtestekben aszkuszok képződnek, melyek 8-8
aszkospórát tartalmaznak. Az aszkospórák a széllel szállítódnak, élettelen
vagy öregedő növényi részre jutva
azon megtapadnak, micéliumot fejlesztenek. Egyes szakirodalmak szerint az
aszkospórák egészséges fiatal szövetet
nagyon ritkán képesek megfertőzni. Így
az egészséges, sérülésektől mentes állománynak nagy jelentősége van. A szél
segítségével terjedő aszkospórák okozzák a szárközépfertőzéseket. A szárközép általában a virágzás előtt képződő
aszkospórák által és mindig a levélen keresztül fertőződik, a kórokozó először a
levélen telepszik meg, majd a levélnyélen át a betegség a szárközépre terjed.
Kedvező időjárási körülmények között a kórokozó sűrű, hófehér micéliuma
megjelenik a fertőzött növények felületén
is, majd a növény vegetációs idejének
vége felé a kiüregesített növényi részekben szkleróciumok képződnek. A fertőzött növények szára eltörhet, a szkleró-

ciumok kiszóródnak az elhalt növényi
szövetekből vagy a szövetekben maradnak. A talajművelés során a képződött szkleróciumok nagy része a talajba
kerül, s a telet ott vészeli át. A tarlón levő
növényi maradványok nagyszerű tápanyagként szolgálnak a micélium vegetáció utáni növekedéséhez s ezáltal
újabb szkleróciumok képződéséhez.
A szkleróciumok élettartamát a talajnedvesség szignifikánsan befolyásolja.
Kísérletekkel bizonyították, hogy a talajban 42 cm mélyre temetett szkleróciumok nedves talaj esetén 6 hónapot
tudtak átvészelni, míg száraz talajban 2
évig (!) is csíraképesek maradtak.
A gomba számára 25 °C az optimális
hőmérséklet, 5 °C alatt és 35 °C felett nem
okoz tüneteket a növényeken. Az aszkospórás fertőzéshez minimum 48-72
óra folyamatos nedvesség szükséges,
továbbá a micéliumos fertőzéshez sem
elég a 100 százalék relatív páratartalom, a kórokozó ilyenkor is cseppfolyós
víz jelenlétét igényli. A termőtestek képződéséhez megfelelő körülményekre
van szükség. Az apotéciumok kifejlődéséhez szükség van „kondicionálásra”,
ami azt jelenti, hogy bizonyos időt alacsony hőmérsékleten kell eltöltenie a
szkleróciumnak. Ha a hideg hatás elmarad, a szkleróciumoknak csak elenyésző része képes ilyen módon csírázni. A
csírázáshoz szükséges hideg hatás időtartama függ a hőmérséklettől. 4 hétig
tartó 0-4 °C már elég, hogy a szkleróciumoknak több mint 70 százaléka termőtestet hozzon majd létre a tavaszi
időszakban. Még a legenyhébb teleken
is adott ez a körülmény.
Az alternária vagy más néven repcebecőrontó (Alternaria brassicae) az
egyik legismertebb és leggyakrabban
előforduló repcebetegség. A becőfertőzés következtében 10-15 százalékos termésveszteség lép fel. A „becőrontó”
elnevezés arra utal, hogy a becő falán
sötét, fekete foltok jelennek meg, a foltok
zsugorodása miatt a becő idő előtt felnyílik, és a magok kiperegnek, ami súlyos kárt okoz. A gomba gyakorlatilag
az összes keresztes virágú növényen
előfordul. Általában a becőképzés idején uralkodó meleg, párás időjárás, a
zárt fekvés elősegíti a betegség kialakulását. A fungicides állománykezelés megfelelő védelmet nyújt a kórokozó ellen.
Gaál Orsolya
(Forrás: Baloghné Zándoki Erika doktori [PhD]
értekezése)
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Hatékony védelem
virágzásban a kártevők
és kórokozók ellen
A virágzásban végzett rovarölő szeres kezelések elvégzésekor
különös figyelmet kell fordítanunk a méhek védelmére.

A virágzásban történő rovarölő szeres védekezés mindig nagy felelősség a
gazdálkodóknak és a növényvédős
szakembereknek. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2018-as évtől kezdve a
Nufarm Hungária Kft. forgalmazhatja
Magyarországon a Mavrik 24 EW rovarölő szert, melyet akár virágzó kultúrákban nappal is kijuttathatunk, anélkül
hogy a méhekben kárt okoznánk.
Ki nem mondott feszültség évtizedek
óta érzékelhető a növényvédőszerfelhasználók és a méhészek között. Tisztában vagyunk azzal, hogy csak egymásra utalva, együtt tudunk eredményesen gazdálkodni, mégis mindkét félnek
vannak rémtörténetei hatalmas veszteségekről, milliós károkról, indokolatlan bírságokról. Ha virágzó repcetáblát fényes
nappal permetezünk akár csak csapvízzel, jó esélyünk van rá, hogy fél órán
belül megjelenik a méhész, és idegesen

kérdezősködik a permetlé tartalmáról.
Tudnunk kell, hogy számára a kora tavasz jelenti a legfontosabb időszakot,
hiszen ekkor próbálja elérni, hogy a
méhcsalád az akácvirágzásra a lehető
legjobban megerősödjön. Ugyanis valószínűleg a tavasszal gyűjtött akácméz
jelenti majd számára a legnagyobb bevételt egész évben. Az ebben az időszakban bekövetkezett méhpusztulások
hatványozottan hátravetik a családokat
a fejlődésben, mert a kijáró dolgozók
hiányában nincs, aki etesse az új generációt, amelynek tagjai majdan az akácon gyűjtögető méhek lesznek.
Manapság már számos szer alkalmas a rovarkártevők gyérítésére, akár virágzó kultúrában, nappal, anélkül hogy
az ott dolgozó méhekre káros lenne.
Talán mégis kiemelkedik ezek közül a
tau-fluvalinátot tartalmazó Mavrik 24
EW, hiszen ezt a hatóanyagot a méhé-

szek is használják a Varroa atka elleni
védekezésben. Például egy méhészek
által látogatott honlapon az alábbi információt találtuk:
„A fluvalinát (Klartan, Mavrik, Varotom,
Apistan, Apihelt) a piretroidok csoportjába tartozik. Talán ez a legeredményesebben és a legkisebb kockázattal alkalmazható szer. Halálos dózisa a méhek
számára 200 mg szájon át, illetve 18 mg
közvetlen érintés útján. Ennek csupán
10%-a is elegendő a Varroa megöléséhez. A Mavrik nevű szerrel végzett közel
10 éves kutatás is azt bizonyítja, hogy a
szántóföldekre kijuttatott hatóanyag
nincs hatással a méhekre.” Azt gondoljuk, hogy a felesleges viták elkerülése érdekében mindig járjunk el jogkövetően.
Ha permetezünk, bátran vessük be a
Mavrik 24 EW-t, hiszen a méhek egészsége érdekében a méhészek is ismerik
és használják a hasonló hatóanyagú
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szereket. Különleges előnye még a Mavriknak, hogy érintő- és emésztőszervi hatásának köszönhetően biztos megoldást nyújt a kártevők ellen. Kiváló hatékonyságot várhatunk el tőle alacsony és
magas hőmérsékleten egyaránt, illetve
repcében a fénybogár mellett az ormányosok és a levéltetvek ellen is hatékony.
Az eredményes védekezés feltétele a
megfelelő időzítés, ezért a fiatal kártevők ellen, a kártétel kezdetén kell védekezni. Repcében, mustárban, olajretekben a védekezés szükségességéről a
repcefénybogarak egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Növényenként 5 repcefény-bogár előfordulása esetén javasolt a védekezést elvégezni. A tavaszi időszakban a repcefénybogár, repceszárormányos és repcebecő-ormányos ellen a kártevők táblára történő betelepedésekor, illetve az
imágólétszám figyelemmel kísérésével
javasolt a védekezést elvégezni, 0,2
l/ha dózisban. Egy vegetációs időszakban maximum kétszer használható, a két
kezelés között legalább 14 napos várakozási idővel. A légi kijutatás repcében
és napraforgóban 70–80 l/ha vízmenynyiséggel engedélyezett. Nappal történő permetezés esetén a kijuttatást csak
önmagában javasoljuk.
A szklerotíniafertőzés a repce bimbós
állapotától a virágzás végéig az időjárástól függően bármikor kialakulhat. Általában bevett technológia, hogy a repcét
fővirágzásban, illetve a sziromhullás
kezdetén kezeljük a betegség ellen.
Ennek az oka, hogy feltehetőleg a
gomba a lehullott szirmokon telepszik
meg elsőként, és onnan támadja a növényt. Viszont a virágzás sok esetben elhúzódhat, mint 2017 tavaszán is, amikor
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közel egy hónapon át virítottak a repcetáblák. Ráadásul ha megnézzük a 2018as évet, március második felétől
gyakorlatilag 20-25 °C volt, ami kedvező
a gomba szempontjából. Így az aszkospóra-szóródás már viszonylag korán
megkezdődhetett. Bár tény, hogy a fertőzés bekövetkeztéhez vízborításra van
szükség, a kiszámíthatatlan időjárás
miatt akár már sárga bimbós állapotban
is indokolt lehet a védekezés. Ha figyelembe vesszük a növény habitusát, és
azt szeretnénk, hogy a növényvédő
szer hatóanyaga ténylegesen eljusson a
repcenövény zöld részeihez, erre a bimbós állapotú repce esetén nagyobb
esély van. A virágzásban kijuttatott gombaölő szer nagy része a virágszirmokon
marad, és amikor azok lehullanak, a
zöld részek közelébe kerülnek a rájuk tapadt hatóanyaggal együtt. Kérdés,
hogy a növény ebből mennyit tud „hasznosítani”. Így aztán nem csoda, hogy a
szklerotínia elleni védekezés időzítése
továbbra is nehéz kérdés a szakembereknek.
A Nufarm a szklerotínia, fóma és alternária elleni védekezésre négy terméket
tud ajánlani: a Mystic 250 EW-t, az Orius
20 EW-t, a Zamirt és a Tazer Kombi csomagot.
A Mystic 250 EW és az Orius 20 EW,
ahogy azt már korábban is olvashattuk,
tebukonazol hatóanyagú készítmények.
A hatóanyag a gomba életfolyamataiba két ponton avatkozik be. A növényben felszívódik és szállítódik, megvédve
ezzel más részeit is. A Mystic 250 EW engedélyezett dózisa 0,5–1,0 l/ha, az
Orius 20 EW-é pedig 0,6–1,25 l/ha. Szklerotínia ellen és tekintettel arra, hogy a
repce már nagy zöldtömeggel rendel-

kezik, a magasabb dózis kijuttatását javasoljuk. A repce viaszossága miatt
pedig a 0,2 l/ha Spraygard használata
nagyban segíti a gombaölő szer hatékonyságát.
Gyári kombinációnk a Zamir, amely
2014 óta jól vizsgázott mind a napraforgó, mind a repce növényvédelmében. Köszönhető ez annak, hogy két
hosszú tartamhatású hatóanyagot tartalmaz a készítmény. A prokloráz lokálszisztémikus hatóanyag blokkolja a
kórokozók
terjedését,
megakadályozza a szaporítóképletek kifejlődését.
Az ép, egészséges leveleket hosszú
ideig (3-4 hétig) védi az esetleges fertőzéstől, még esős, párás időben is. A készítmény másik hatóanyaga a jól ismert
tebukonazol, mely felszívódás után
transzlokálódik, így védve a növényt. A
két hatóanyag jól kiegészíti egymást,
ennek következtében tökéletes védelmet
biztosít a kultúrnövénynek. Repcében
egy tenyészidőszakon belül egy alkalommal lehet felhasználni a készítményt,
amelyet megelőző jelleggel virágzás
idején, legkésőbb a virágzás végéig
juttassunk ki, 1,0–1,25 l/ha dózisban (célszerű a magasabb dózist alkalmazni).
A Zamir élelmezés-egészségügyi várakozási ideje mindkét kultúrában 56 nap.
A Tazer Kombi fizikai csomagként
nagy rugalmassággal kezelhető gombaölő szeres védelmet biztosít a repcében a szklerotíniával és az alternáriával
szemben. Hatalmas előnye, hogy a két
hatóanyag, a tebukonazol és az azoxistrobin két külön kannában található,
így akár külön-külön is kijuttatható, igazodva a repce elnyúló virágzásához. A
csomag tartalma 2x5 liter Mystic 250 EW,
amely a tebukonazolt és 2x5 liter Tazer

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

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

egészséges
életmûködés

lassuló
öregedési
folyamatok

A növény
teljesítménye
növekvô
tápanyag-beépülés

javuló
vízháztartás

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

• csökkenti a párologtatást
• mérsékli az aszály okozta
stressz hatását
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Keserű tobozfülőke gomba

250 SC, amely az azoxistrobin hatóanyagot tartalmazza.
A strobilurinok a fungicidek újabb generációját képviselik. Mezőgazdasági
felhasználásuk 1996-ban kezdődött. A
strobilurin-A a keserű tobozfülőke (Strobilurus tenacellus) kalapos, bazídiumos
gomba másodlagos anyagcsereterméke. Ezek a kalapos gombák ennek a
természetes gombaölő szernek az előállítása útján képesek életterüket megvédeni más gombafajok behatolásától. A
gombából izolált anyag nem volt
eléggé fotostabil, ezért tökéletesítették,
így szintetikusan előállított párja már
ennek a kritériumnak is megfelel. Az azoxistrobin hatásspektruma szinte minden
fontos kórokozó gombára kiterjed. Ez
pedig annak köszönhető, hogy a mitokondriális enzimrendszerekhez kapcsolódva a sejtlégzést gátolja. Az ATP-szintézis, a spóracsírázás, a csíratömlő fejlődésének gátlása, az apresszóriumok és a
micélium növekedésének akadályozása révén fejti ki hatását.
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A széles fungicid hatás mellett legalább olyan fontos, hogy a hatóanyag
a növényekben kedvező élettani változást indít el. Ez az úgynevezett zöldítő
hatás hosszabb élettartamot, több tápanyag felvételét és asszimilációt, ezáltal
több és jobb minőségű termést eredményez. A Tazer 250 SC hatóanyaga felszívódik a növénybe, majd szállítódik a
fiatal részek felé, hosszú hatástartamot
biztosítva a készítménynek. Legjobb, ha
a fertőzést megelőzően juttatjuk ki, így
biztosíthatjuk az egészséges állományt.
Hosszú évek tapasztalata, hogy a
zöldítő hatású készítmények a növények
vegetatív életszakaszát kicsit jobban kitolják, a becők később érnek. Ez az ára
annak, hogy a strobilurin használatával
magasabb terméstöbbletet és jobb minőséget realizálhatunk. A zöldítő élettani
hatás még jobban érvényesül, ha a hatóanyag korábban kerül kijuttatásra,
ténylegesen még a vegetatív szakaszban és nem feltétlenül fővirágzásban.
Így esetleg az is elkerülhető, hogy túlságosan kitolódjon a virágzás utáni idő. Ez
egybevág azzal, hogy a szklerotínia
ellen is talán jobb lenne kicsit korábban
védekezni. A Tazer Kombi csomag rugalmassága abban rejlik, hogy a két hatóanyag kijuttatása időben elkülöníthető,
így a bimbós állapottól a fővirágzásig
végzett permetezéssel biztosíthatunk védelmet a gombafertőzésekkel szemben.
Sárga bimbós állapotban, amikor a
repce-fénybogár és a repcebecő-ormányos ellen egyébként is kell permetezni,
a rovarölő szerrel együtt kijuttathatjuk a
Tazer 250 SC-t 1,0 l/ha dózisban. A szir-

mok ilyenkor a permetlevet még nem
fogják fel, az azoxistrobin hatóanyag
közvetlenül a zöld növényi részekre
jutva a zöldítő hatásán kívül maradéktalanul kifejtheti gombaölő hatását is. Ez
még korai aszkospóra-szóródás esetén
is preventív védekezésként szolgál. A
csomag másik részét, a tebukonazol hatóanyagú Mystic 250 EW-t magasabb,
1,0 l/ha dózisban pedig a megszokott
időben, fővirágzásban, a repcebecőgubacsszúnyog elleni védekezéssel
egy menetben juttatjuk ki.
Mivel a Mystic 250 EW kijuttatása egy
vegetációban egyszer engedélyezett,
megtehetjük, hogy a csomagban lévő
Mystic 250 EW-t korábban, a szárba induló repce regulátorozására és a fóma
elleni védelemre permetezzük ki. Majd
sárga bimbós állapotban kijuttatjuk az
azoxistrobin hatóanyagú Tazer 250 SC-t,
virágzásban pedig a Zamirt alkalmazzuk. A Zamirban a tebukonazol mellett
lévő prokloráz hatóanyaggal kontakt
módon a már esetleg jelen lévő gombaképleteket azonnal blokkolhatjuk. Az így
alkalmazott Nufarm-technológia nagy
előnye, hogy három hatóanyagot vonultat fel a gombabetegségekkel szemben
úgy, hogy ebben a tavaszi, nagyon érzékeny időszakban végig, megszakítás
nélkül biztosít védelmet a repcének a fómával, a szklerotíniával és az alternáriával szemben. Mindezt megtehetjük úgy,
hogy külön kijuttatási költség nincs, mert
ezekben az időszakokban a rovarok
ellen mindenképpen permetezni kell.
Gaál Orsolya – Hörömpő László

VIRÁGZÁSBAN IS

MAVRIK 24 EW
Virágzó kultúrákban nappal is kijuttatható rovarölő szer az őszi káposztarepce,
a mustár, az olajretek, a napraforgó, a kalászosok, az alma és a szőlő veszélyes
rovarkártevői ellen. A Mavrik 24 EW nappali alkalmazását önállóan javasoljuk.
Így Ön az állomány hatékony védelme mellett a beporzó rovarokat sem veszélyezteti.
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és
a használati útmutatót!
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Méhvédelem a növényvédelemben
A méhkímélő technológia alkalmazása nem
csupán jogszabályban előírt kötelezettség, a
termelőknek is komoly érdekük fűződik a megporzó rovarok fokozott védelméhez.
Az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület (OMME) által 2007-ben indított
monitoringvizsgálatban igen fontos feladat a segítségnyújtás a növényvédelmi
káreseményekben érintett méhészetek
tulajdonosai számára. Ennek keretén
belül először a begyűjtött növény- és
méhminták kémiai analíziseinek költségeit is vállaltuk, később, amikor a hatóság megalkotta az ilyen esetekben
alkalmazandó eljárásrendet, tevékenységünk a károk elismertetéséhez szükséges szakmai segítségnyújtásban (peren kívüli egyezségek megkötése, bírósági eljárásokhoz szükséges szakvélemények kialakítása stb.) nyilvánult meg.
Igen fontos és komoly eredménynek
számít az a munka is, amelynek során
tapasztalatainkat, szaktudásunkat felhasználva eredménnyel vettünk részt a
növényvédelmi feladatok kivitelezését
szabályzó 43/2010 FVM rendelet megalkotásában. Ennek megfelelően minden
földhasználónak felhívjuk a figyelmét az
említett rendelet 15. §-ának tartalmára:
1. Méhekre kifejezetten veszélyes
szerrel virágzás kezdetétől a végéig
semmiféle kultúrát nem szabad kezelni. Ez a tiltás akkor is érvényes, ha:
a. a permetezett tábla virágzó gyomokkal szennyezett,
b. a tábla ugyan nem virágzik, de a
szegélyén a méhek számára attraktív
növények (virágzó akácos) találhatók,
c. a táblában termesztett növényeket
a méhek valamilyen okból (mézharmat
vagy ivóvíz gyűjtése céljából) látogatják.
2. Az 1. pontban említett szituációban
alternatívát jelent a méhekre mérsékelten
veszélyes (kockázatos) készítmények alkalmazása a méhkímélő technológia
szabályainak betartása mellett (csillagászati napnyugtát megelőzően egy órával kezdve és 23 óráig befejezve).

3. Természetesen a virágzó növények
rovarkártevőinek leküzdésére has z nálhatók a méhekre nem jelölésköteles
készítmények is, akár nappali permetezéssel. Ezek alkalmazásakor viszont
számolni kell azzal, hogy egyes esetekben (például olyan tankkeverékek esetében, amelyekben az acetamiprid hatóanyagot az ergoszterolbioszintézisgátló gombaölőkkel kombinálják) a
módosított engedélyokiratok szerint fokozódhat az alkalmazott rovarölő szer
méhekre gyakorolt hatása.
4. Hasonló eredményre jutottunk a tiakloprid és a tebukonazol hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek
együttes kijuttatása esetén is, aminek következtében tapasztalataink szerint az
előbb említett (acetamiprid + tebukonazol) kombinációnál markánsabb méhpusztulás figyelhető meg. Az engedélyokiratok jelenleg még nem tartalmazzák
azokat a megszorításokat, amelyek
ennek a két hatóanyagnak az együttes
kijuttatására vonatkozóan előírnák a méhkímélő technológia kötelező alkalmazását, ám a hazai méhészeti ágazatban
tevékenykedők számára kívánatos lenne ennek a gyakorlatnak a bevezetése,
ugyanis nagyban növelné a méhek és a
vadon élő beporzók életesélyeit.
Lássunk néhány példát azokra a kényes helyzetekre, amikor a növényvédelemnek kell alkalmazkodnia a méhek
életéhez:
1. Gyakori probléma a szárba indulás elején lévő repce hosszú hatástartamú szerrel (például klórpirifosz hatóanyaggal) történő permetezése akkor,
amikor a táblában virágzik a piros árvacsalán.
2. Ugyanez vonatkozik a gabona vetésfehérítő bogár vagy levéltetű elleni
védelmére is, ha a tábla pipaccsal fertőzött. Ilyen esetben csak méhkímélő tech-

nológiával vagy pedig méhekre nem
jelölésköteles szerrel oldható meg a védelem.
3. Komoly problémák forrása a virágzó akácosok közé ékelődő gabonatáblák rovarölővel történő permetezése
is. Ilyenkor a gazda azzal védekezik,
hogy a gabonát nem járja a méh, de
számunkra igen komoly veszteségeket
jelent a permetléfelhő fölött elrepülő
méhek elvesztése. Az OMME vizsgálatai
tisztázták, hogy a virágzó gabonák
(például tavaszi árpa) alkalomadtán
virágporforrásként szolgálhatnak a méhek számára is.
4. A borsó levele remek vízforrás, virágja nektárforrás is lehet a méheknek.
Az ivóvízzel begyűjtött növényvédő szerek hatóanyagai befolyásolhatják a családok életét és akár a hordás mértékét is.
5. A kukorica (különösen a csemegekukorica) virágpora gyakorta jelent táplálékot a méhek számára, amit a kukoricabogár és a különböző molykártevők
elleni védekezéskor is figyelembe kell
venni. Ne feledjük, hogy az öntözött kukoricanövények levelének felületén és a
levelek tövénél összegyűlt nedvesség a
nyári forróságban szintén fontos vízforrás a méhek számára. Ha ebben méhekre kifejezetten veszélyes szerek hatóanyagai (például klórpirifosz, cipermetrin) jelennek meg, az a méhcsalád
életére végzetes is lehet.
6. A kabakosokat és a virágzó vöröshagymát is előszeretettel látogatják a
méhek, tehát ezek kezelésekor is külön
figyelemmel kell lenni.
7. Gyümölcsösökben nemcsak a virágzás alatt, hanem a virágzási időn
kívül is előfordulhat, hogy méhkímélő
technológiát vagy méhekre nem jelölésköteles terméket kell alkalmaznunk a rovarkártevők ellen. Ennek egyik oka a
parcellákban található virágzó gyo-
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mok, a másik pedig az esetleges mézharmat képződése.
8. A kereskedelmi kínálatban vannak
olyan permetezőgépek, amelyek alkalmazásával minimálisnak érezhetjük az
elsodródás veszélyét. Ezek használata
mellett is be kell tartanunk a fent említett
jogszabály előírásait.
9. Ne feledjük, hogy a közelmúltban
néhány készítmény engedélyokirata
éppen a méhveszélyességi besorolás
szempontjából megváltozott. Ezek ható-
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anyagának – dimetoát, klórpirifosz és
indoxakarb – alkalmazási feltételei változtak, ahogy módosultak a feltételei a
méhekre egyébként nem jelölésköteles
acetamiprid és a tebukonazol gombaölő tankkeverék formájában történő
együttes kijuttatásának is. Javasoljuk
használat előtt ezeket az információkat
ellenőrizni.
10. Szakmai körökben komoly meglepetést jelenthet a méhcsaládok által képviselt termelési érték nagysága. Ne

feledjük azonban, hogy a méhcsaládok
és a méhészeti termékek ára az év folyamán szezonálisan változik. A legmagasabb áprilisban, akácvirágzás előtt, és
ez az időszak éppen egybeesik a fő
növényvédelmi szezonnal. Így nem
csoda, hogy a káresemények áldozatául esett családok és az elmaradt
hozam értéke magas, mivel a veszteség
épp olyankor lép fel, amikor a méhészetek a fő termelési időszakra (repce- és
akácvirágzás) készülnek.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kérése
a gazdálkodókhoz a következő:
Úgy gondoljuk, hogy mind a növénytermesztőknek, mind pedig a méhészeti
tevékenységgel foglalkozó méhészeknek közös a céljuk: mindannyian nagy
termést szeretnénk elérni. Ennek feltétele
az egészséges, gyomoktól és kártevőktől mentesített és a beporzók által akadálytalanul látogatott növényállomány.
A méhészek tudomásul veszik, hogy
ennek az állapotnak az elérése nem lehetséges növényvédelmi beavatkozások nélkül, ugyanakkor nyomatékkal
kérjük minden gazdatársunkat, hogy a

siker érdekében végzett munkája során
vegye figyelembe a méhészek és a
megporzók szempontjait is. Tisztában
vagyunk azzal, hogy egy méhészet fenntartása alapvetően a méhész feladata, azonban azokért a
veszteségekért, amelyeket a termelési időszakban végzett növényvédelmi munkák okoznak, a helytelenül permetező gazda a felelős.
Tóth Péter
méhészeti szaktanácsadó
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BETAKARÍTÁS ELŐTT A REPCE

Egyetlen szemet se veszítsünk
el az utolsó pillanatban
Eddig is sokat dolgoztunk azért, hogy a repcénk egészségesen, bő
termést ígérve jusson el az aratásig. Már csak egy kicsit kell kitartani.
A repce augusztus második felétől június végéig kint van a szántóföldön. Láthatjuk, hogy még szinte ki sem kelt, már
jó néhány rovar látogatja. A későbbiekben pedig se szeri, se száma ezeknek a
kártevőknek. Még a tél beállta előtt védekeznünk kell a gombák ellen is, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen
állapotban megy a növényünk a télbe.
A természet még javában alszik, amikor
februárban már megjelennek az ormányosok, és március elejétől a növényvédősnek nap mint nap résen kell lennie,
hogy az újabb és újabb kórokozókat legyűrje és a rovarkártevőket elűzze. Amikor már végre megnyugodhatnánk, az
időjárás, egy tisztán fizikai törvényszerűség és élettani hatás miatt a becők betakarítás előtt elkezdenek felnyílni, és a
termés egy része a földre hullik. Pedig ha
belegondolunk, mennyi mindent megtettünk ezért a termésért! Hát ne hagyjuk
veszni egy szemét se az utolsó pillanatban!

A repce érése
A repcebecők érése nem egyöntetű, ez
a jelenség két okból fakadhat. Az egyik,
ha már ősszel egyenetlenül kelt az állomány, és a 6-8 leveles repce mellett lehetnek kelőfélben lévő vagy 2-4 leveles
növények is. Ezt az egyenetlenséget várhatóan a későbbiekben is megtartja az
állomány, főleg, ha nem használunk biostimulátort. A másik ok az elhúzódó virágzás. Ahogy 2017-ben is ez történt,
szinte egy hónapon keresztül virágzott
a repce. Persze ez örömteli a gazda
számára, hiszen a hosszú virágzás több
becővel, több terméssel kecsegtet, viszont a betakarítás optimális idejének kiválasztását megnehezíti. Először a
felsőbb virágok nyílnak ki, majd az oldalhajtások alsóbb virágai. Ennek megfelelően történik az érés is. Először a

felső, majd az alsó becők kezdenek el
érni. Az időjárás viszontagságainak
viszont egyértelműen a felső becők vannak kitéve, így érettségükből és helyzetükből fakadóan is ezek fognak elsőként
kiperegni. A pergéscsökkentéssel és a kíméletes állományszárítással pont az a
célunk, hogy az állományérést kicsit
szinkronizáljuk, és a „ragasztóanyag”
használatával megóvjuk a felsőbb becőket a szétnyílástól, amíg az alsóbb
becők is aratható állapotba kerülnek.
A biológiai érettséget megelőző 4
hétben képződik a termés nagy része,
míg az olajtartalom zöme az utolsó 2
hétben halmozódik fel. Mivel ugyanazon növényen a becők eltérő időpontban érik el a biológiai érettséget, a
betakarítás optimális időzítése nem
könnyű feladat.
Ha az elsőként beérett becőkhöz időzítjük a betakarítást, akkor a később érő
becők nem érnek be teljesen, ezért kevesebb termést és olajat adnak.
Ha akkor aratjuk a táblát, amikor az
összes becő elérte a biológiai érettséget, a korábban beérett becők jelentős

része a betakarítás idejére már felnyílik,
és a szemek kiperegnek.

A repce betakarítása
A repcetermesztés egyik legfontosabb,
a jövedelmezőséget alapvetően meghatározó technológiai művelete a betakarítás. A termés optimális időben történő
aratása, a lehető legkisebb veszteséggel és a lehető legjobb munkaminőséggel, alapjaiban meghatározhatja a
gazdálkodás eredményességét.
Mivel a repce betakarítása során alkalmazott gépek kiválasztásának szempontjait a repce termőterületénél jóval
nagyobb kalászosgabona- és kukoricaterületek határozzák meg, a kombájnokat lényegében adottnak kell tekintenünk.
A repce azonban nem gabonaféle,
így eltérő morfológiai és egyéb tulajdonságai miatt is különös odafigyelést igényel. A gabonavágó asztalt például célszerű felszerelni repcebetakarító adapterrel, továbbá rendválasztó oldalkaszák alkalmazásával csökkenteni a
pergésveszteséget. E speciális műszaki
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megoldások beruházása ugyan jelentős anyagi áldozatot igényel, de általában 3-5 éves megtérüléssel számolhatunk esetükben.
A haladás iránya és sebessége, valamint a motolla kerületi sebessége is jelentősen befolyásolja a magpergést. Az
aratás helyes technikájának elsajátítása
ez esetben még beruházást sem igényel,
így mindenképpen érdemes élni vele.
Az agrotechnikai elemek mellett célszerű figyelembe venni a pergésveszteség csökkentésének vegyszeres lehetőségeit is.

Spodnam DC
A Spodnam DC különleges formulációjú,
természetes terpénpolimer (pinolén) és
adjuvánstartalmú készítmény, amely őszi
káposztarepcében a pergésveszteség
csökkentésére alkalmazható.
A Spodnam DC a becők felnyílásának megakadályozásával, ezáltal a
magok és a becők érésének elősegítésével biztosítja a növények számára elérhető teljes terméspotenciált. Lassítja a
becők öregedését, valamint egy féligáteresztő hártya kialakításával megakadályozza a becők újranedvesedését
(pl. eső vagy harmat miatt).
A Spodnam DC használatával csökken az állományszárítás szükségessége, kivéve, ha azt a – betakarítási
problémákat okozó – erős gyomosodás egyébként indokolttá teszi. Ezáltal a
növény elérheti a természetes érettség
(teljes érés) állapotát, biztosítva ezzel a
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legjobb minőséget és a legnagyobb termésmennyiséget.
A Spodnam DC használatával már
hetekkel a rendes betakarítás előtt elejét
vehetjük a magpergésnek, így a növény
fejlődésének és a termés természetes
érésének elősegítésével csökkenthetjük
a veszteséget.

A Spodnam DC működése
A Spodnam DC a becőkre ragadva
megakadályozza azok felnyílását és a
magok kipergését, ezért különösen alkalmas – egy várhatóan elhúzódó betakarítás esetén – a magok kipergéséből
adódó termésveszteség csökkentésére.
A Spodnam DC különleges védőhártyával vonja be a felületet. Ez a féligáteresztő hártya kívül tartja a csapadékból származó nedvességet, így a kiszáradó becő nem pattan szét.
A formuláció adjuvánstartalmának köszönhetően a Spodnam DC-vel kezelt felület egyenletesen fedett. A féligáteresztő
hártya a permetlé beszáradását követően sem repedezik meg. A folytonos
védőhártya lehetővé teszi a belső nedvesség távozását, biztosítva a magok
kiszáradását. Nincs tágulás vagy összehúzódás, ezáltal nem keletkezik feszültség a „becővarratokon”. Így a becővarrat ép marad a betakarításig, tovább fejlődhet a becő és csökken a pergési
veszteség.
A Spodnam DC formulációja nem
ionos nedvesítőszert tartalmaz, amely
segíti a permetlé szétterülését.

A

B

C

D

E

F

Fenyőgyanta

FELHASZNÁLHATÓ:
• önmagában, állományszárítás nélkül,
• gombaölő szerekkel kombinálva,
• állományszárító szerekkel kombinálva és
• megdőlt vagy álló növényállományban az állományszárítást megelőzően.

A Spodnam DC használata
és időzítése
A készítményt a becősárgulás idején, a
betakarítás várható időpontja előtt 10–
20 nappal, földi géppel vagy légi úton,
1,0–1,25 l/ha dózisban kell kijuttatni. Földi
géppel 300–500 l/ha permetlémennyiséggel, légi úton 60–80 l/ha permetlével
történő kijuttatás javasolt.
A túl késői kijuttatás (többségében már
kiszáradt becők) a hatékonyságot ronthatja. A legjobb hatékonyság eléréséhez törekedni kell a becők teljes
permetlé-borítottságának elérésére!
A Spodnam DC kijuttatható önmagában, valamint a repcében engedélyezett állományszárító készítményekkel
kombinációban. A kezelés elkezdhető,
amikor a becők többsége a B érettségi
állapotban van. Optimális a kijuttatási
idő, amikor a becők többsége C érettségi állapotú. Ilyenkor az állományban
B–E érettségi állapotú becők is találhatók. Az F érettségi állapotban lévő becők
esetén a Spodnam DC már nem tudja kifejteni hatását!
A pergésveszteség általában 5-10
százalék körül alakul, de kedvezőtlen
körülmények esetén ennél sokkal nagyobb is lehet. Az érés végéhez közeledve a becők színe és rugalmassága
napokon belül nagyon gyorsan változik
(különösen forró napokon).
Kezeljünk inkább korábban, mint túl
későn! A kezelés hatékonysága akkor a
legnagyobb, amikor az összes becő
még „zöldes” színű!
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Amire figyelni kell!

50 l/ha

A Spodnam DC hatékonysága jelentősen romlik, ha a becőket kórokozók
vagy rovarkártevők károsították.
A Spodnam DC kielégítő hatásához
elengedhetetlen a becők teljes fedése a
permetlé által, ezért földi és légi kijuttatás
esetén is különösen fontos a megfelelő
permetezési technika. Ha az állomány
fölé nőtt gyomok „beárnyékolják“ a becőket, a hatékonyság csökken.
A Spodnam DC a becőkön keresztüli
visszanedvesedést gátolja, csökkentve
ezáltal a veszteséget. A készítmény nem
akadályozza meg a félig érett magok újranedvesedését (pl. szárazságot követő
esőzés esetén), ha az a növény természetes életfolyamatai által valósul meg,
annak gyökerein keresztül.
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (hidas traktorral és légi úton történő kijuttatás esetén
20 m) távolságban tartson meg egy nem
permetezett biztonsági övezetet!

2. repülés

100 l/ha
50 l/ha

A Spodnam DC készítmény elsodródás csökkentése céljából 1,0–1,25
l/ha adagban gombaölő, rovarölő,
atkaölő és gyomirtó szerekhez adagolva juttatható ki.
Mivel engedéllyel rendelkezik az
elsodródás gátlására is, az állományszárító szerekkel történő
együttes kijuttatása esetén további

Légi kijuttatás esetén!
Javasolt a tábla „átfedő repülésekkel”
történő kezelése. Így a növényeket ellentétes irányból érkező permetcseppek
érik. Ez különösen fontos a megfelelő
fedés eléréséhez olyan sűrű állományú
kultúrákban, mint a repce.

TERMELŐK MONDTÁK...
„Vállalatunk Belvárdgyula térségében,
mintegy 8500 hektáron dolgozik. Elsősorban szántóföldi növényekkel foglalkozunk, és van egy szarvasmarhatelepünk is. Termesztünk szőlőt és ezzel
egyidejűleg borászatot vezetünk. Nálunk az őszi káposztarepce fontos növény, amellyel szeretnénk jó eredményt
elérni. Éppen ezért nemcsak a termesztése alatt teszünk meg mindent azért,
hogy minél nagyobb termést érjünk el,
hanem arra is gondot fordítunk, hogy a
már érőfélben levő repcéből minél kevesebb peregjen ki. Ezért próbáltuk ki
néhány évvel ezelőtt a Nufarm »ragasztóját«, a Spodnam DC terméket,
amely mára fontos eleme lett repcetermesztésünknek a repce kipergésének
meggátlására. Ezt a munkaműveletet
általában két-három héttel a betakarítás előtt végezzük el, amikor a repce-

1. repülés

becőből még O betűt lehet formálni. Az
általunk használt dózis 1,25 l/ha, amivel
nagyon jó eredményeket értünk el a
becők épen tartásában. Nagy előnye
még, hogy cseppnehezítőként is engedélyezett, így az új szabályok ellenére
azt sem kell külön használnunk. Deszikkálószerrel is nyugodtan keverhető,
ennek alkalmazásáról mindig az adott
repcetábla állapota alapján döntünk.”
Szűcs Imre
növényvédelmi szakirányító,
Belvárdgyulai Mg. Zrt., Belvárdgyula

cseppnehezítő adalék permetlébe
keverése szükségtelen, így annak
költsége megtakarítható.

CSOMAGBAN IS
BESZEREZHETŐ
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Glifozát a repce állományszárításában
A glifozát a világ vezető agrokemikáliája, 1972 óta alkalmazzák.
Az eltelt időben a gyomirtók között
egyetlen fő vetélytársa akadt, a szintén
nem szelektív hatású paraquat. Bár mind
a glifozát, mind a paraquat a totális hatású gyomirtó szerek közé tartozik, hatásmechanizmusuk eltérő. A paraquat
kontakt módon hat, azaz nem szívódik
fel a növényben. Ennek eredményeképpen kiválóan perzseli a növekedésnek
indult gyomok föld feletti részeit, ám az
évelők elleni hatása már nem mindig
kielégítő. Ilyenek a főleg mély gyökerekkel, illetve rizómákkal rendelkező gyomok. Ezzel ellentétben a glifozát a leveleken keresztül felszívódik, és minden
évelő fajt elpusztít. A másik jelentős különbség a két hatóanyag között, hogy
míg a glifozát lassan fejti ki a hatását, a
paraquat relatív gyorsan működésbe
lép. A glifozát valóban totális hatású,
ezért széles körben elterjedt a gyomirtás
szinte minden területén, így az állományszárításban is.
A glifozátot (izopropil-amin só formájában) 360 g/l töménységben tartalma-

zó Amega Up készítmény totális hatású
gyomirtó szer. Hatóanyaga a gyomok
levelén keresztül szívódik fel, majd a
nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a föld alatti részekbe
(pl. tarackokba, rizómákba) is, azok
pusztulását okozva. Hatékonyan irtja
nemcsak a magról kelő, hanem az évelő
egy- és kétszikű gyomokat is.
A Nufarm Amega Up készítménye ellenőrzött, tiszta hatóanyagot tartalmazó
és formázott termék. Versenyképes ára,
megbízható és széles körű disztribúciója
révén a termelők egyik kedvelt totális hatású gyomirtó szere.
Repcében állományszárításra akkor
kell kijuttatni, amikor a becőszint középső
harmadában a magvak legalább 60
százaléka barna színű. A becők ekkor
még zöldek. Gyommentes állományban
az Amega Up dózisa 3,0 l/ha, évelő
gyomokkal erősen fertőzött területen 4,0
l/ha. A permetlé javasolt mennyisége
150–250 l/ha. A készítmény nem szelektív, a permetlé elsodródása esetén a kör-

TERMELŐK MONDTÁK...
„Földterületeim Békés város körül helyezkednek el. Az évek folyamán stabilnak mondható vetésszerkezet alakult
ki: évente 100 hektáron őszi búzát, 150150 hektáron kukoricát és napraforgót,
valamint 85 hektáron őszi káposztarepcét vetek. A repce termesztése során nagy figyelmet fordítok a tápanyagellátásra, a gyommentesítésre, a
rovarok és gombák elleni védekezésre. A betakarítás közeledtével átvizsgálom a területeket, van-e szükség
deszikkálásra, esetleg gyomosodás
vagy kórokozók jelenléte miatt. Nem
vagyok híve a gyors állományszáradásnak, hagyom a szemeket teljesen
kifejlődni. Amennyiben szükséges, a glifozát hatóanyagú Amegát használom.
Legutóbb már az Amega Up végezte
a dolgát, pont olyan jól, mint az elődje.
Néhány éve figyelemmel kísérem a

repcetarló kizöldülését, és azt láttam,
hogy sok mag kipereg már a kombájnolás előtt. A megoldást a Spodnam
DC jelentette, mivel nem engedi a becőket kinyílni, és a betakarítás problémamentesebb, a kipergésből adódó
termésveszteséget csökkenti. A permetezés idejére kell csak figyelnünk, hogy
még a becők felnyílása előtt bevonja
azokat a szer. Állományt nem minden
évben szárítok, de a repcét mindig »beragasztom«.”
Balogh Béla, Békés

nyező kultúrákat károsíthatja. Repcében
a kijuttatás kizárólag földi géppel (hidas
traktorral) történhet. Nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő
adalékanyag hozzáadásával juttatható
ki a készítmény. Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.
A glifozát hatóanyag 15–25 oC között
és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez szükséges, hogy a kezelést követő 6 órán belül
ne hulljon csapadék, és a hatóanyag
maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben.
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A repcetarló ápolása
A repce aratása után, az őszi talajmunkák megkezdése előtt
időben hozzuk rendbe a tarlót.
A betakarítást követően a feladatok
sora még nem zárult le. A repce kiváló
előveteménye a következő kultúrának.
Általában a vetésforgóban kalászos következik utána. Ha időben sikerül betakarítani a repcét, a búza vetéséig van
idő rendbe tenni a tarlót. Különösen fontos ez, ha a tábla évelő egy- és kétszikűekkel fertőzött.
A repce tarlójának ápolásához nyújt
gyors segítséget a Kyleo. 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 formulációban
alkalmazott adjuváns és a hatóanyagok
optimális aránya látványosan gyors és
tartós gyomirtó hatást eredményez az
egynyári és évelő gyomok mindegyike
ellen. A két hatóanyag tankkeverékben
történő alkalmazásához képest a Kyleo
használata egyben kényelmes is.
A Kyleo használata különösen ajánlott az évelő kétszikű gyomnövények
(mezei acat, szulákfélék, fekete üröm,
csorbóka, fekete nadálytő, pitypang stb.)
tömeges előfordulása esetén. A Kyleo
gyors és hatékony megoldást nyújt az
imidazolinon-ellenálló repceárvakelés
ellen is, amely imidazolinon- és szulfonil-

urea-tartalmú készítményekkel nem
vagy csak nehezen irtható a következő
kultúrákból.
A védekezést úgy kell időzíteni, hogy
a magról kelő gyomnövények a virágzás állapotánál ne legyenek fejlettebbek, így nem keletkezik csíraképes mag
az újabb termésből. Az évelő gyomnövények akkor a legérzékenyebbek, amikor intenzív hajtásnövekedésben vannak. Az évelők esetében is fontos, hogy
azok ne érleljenek magot, de a fejlettségük a 20-30 centiméteres 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.
Tarlón a parlagfű elleni védekezést a
megfelelő hatékonyság érdekében a virágzat megjelenése előtt kell elvégezni!
A védekezésnél törekedni kell a lombozat teljes bepermetezésére.
A Kyleo javasolt dózisa tarlókezelésre
3,0–5,0 l/ha, aminek kijuttatásához
250–300 l/ha permetlé szükséges.
A repce tarlóján kikelt, illetve kihajtott
gyomnövényeket a készítmény gyorsan,
már körülbelül két hét alatt elpusztítja. Így
már a védekezést követő 2. héttől megkezdhetők az őszi talajmunkák, időben
előkészíthető az őszi gabonafélék magágya.

TERMELŐK MONDTÁK...
„A Töltéstavai Mg. Zrt. Győr-Moson-Sopron megyében, nagyságrendileg 1600
hektáron végez mezőgazdasági tevékenységet. Hagyományos szántóföldi
kultúráink vannak. Főbb növényeink a
kalászosok, kukorica, napraforgó, repce, szója. Korábbi jó tapasztalatunk
alapján 2018-ban is a Nufarm Kyleo
készítményét alkalmaztuk őszi árpa vetése előtt tarlókezelésre. A kezelt terület
előveteménye repce volt. A repce aratása után tarlóhántás következett, majd

a kigyomosodott táblát ősszel kezeltük
4 l/ha dózisú Kyleóval. Így nem kellett
a területen újabb talajmunkát végezni,
és több talajnedvességet őriztünk meg
az őszi árpa keléséhez. A Kyleo alkalmazásakor a gyomokon megfigyeltük a
látványosan gyors hatását. Időt és talajnedvességet biztosan nyertünk most is!”
Csipkés Dávid
növénytermesztési vezető,
Töltéstavai Mg. Zrt., Töltéstava

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.
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PA RT NE RO L DA L

RAPOOL Hungária Kft.

A repcenemesítés trendjei
Pálffy Andrással, a RAPOOL Hungária Kft. fejlesztőjével beszélgettünk.
Milyen szerepet tölt be a RAPOOL
a repcenemesítésben?
A RAPOOL immár több mint 120 éve a
repcenemesítés meghatározó háza.
Olyan mérföldkövek köthetőek a cég nevéhez, mint az első 00-s repcék, az első
MSL-hibridrepcék vagy az, hogy a világon elsőként nemesítettünk magas olajsavas repcét. A RAPOOL mindig is törekedett arra, hogy a legújabb eljárásokat és
trendeket kövesse a nemesítő munkája
során.
Melyek az aktuális trendek a nemesítésben?
Hosszú évek óta a terméshozam határozza meg a nemesítési irányokat
szerte Európában, az utóbbi időben
azonban a magasabb hozamok elérésének módja megváltozott. Alapvetően
a növény genetikai adottságai már a
vetés előtt meghatározzák, hogy egy
adott hibrid milyen terméspotenciálra
képes. A mai nemesítési módszerek inkább arra fókuszálnak, hogy a kedvezőtlen környezeti tényezők ellenében a
lehető legtöbbet megőrizzük ebből a
potenciálból. Ehhez szükséges, hogy
egy-egy hibrid jól alkalmazkodjon az új
technológiákhoz, ellenállóbb legyen a
betegségekkel szemben, vagy nehezebben peregjen ki betakarításkor.
Mit tanácsolsz a gazdálkodóknak,
hogyan válasszák ki az elvetendő
hibridet?
Olyan hibrideket kell választaniuk,
amelyek a legjobban alkalmazkodnak
az adott termelő technológiai színvonalához. Magas technológiai színvonal
esetén azokat a repcehibrideket ajánljuk, amelyek több tápanyag kijuttatása
esetén a legmagasabb relatív terméshozamot képesek elérni (például DALTON,
DARIOT). Nehezebb körülmények közé,
legyen szó homokosabb vagy aszályosabb területekről, olyan hibridet javaslunk, amely jól alkalmazkodik, és alacsonyabb tápanyag-ellátottság esetén is
képes stabil hozamokat produkálni. Erre a
célra például alkalmas a SHREK hibridünk.
Ha már a technológia került szóba, egyre szélesebb körben terjed a
széles sortávú repcevetés. Mi erről a
nemesítők véleménye?
Egyrészt ehhez a technológiához a

robusztusabb, erősebb növekedési erélyű hibrideket javasoljuk – mint amilyen
például a DARIOT is –, amelyek gyorsan
kitöltik a rendelkezésükre álló teret, és
sok oldalelágazás kinevelésére képesek. Úgy látom, a széles sortáv előnye
nem abban rejlik, hogy biztosan magasabb termést realizálunk a szezon
végén, hanem inkább abban, hogy a
vetést követően egyenletesebb és gyorsabb kezdeti fejlődést érhetünk el, ami
közvetve megalapozza a biztosabb
termést. Másrészt a precízebb gépekhez és technológiákhoz nekünk is alkalmazkodnunk kell. Egyre több termelő
igényli, hogy kalibrált vetőmagot tudjunk
számukra biztosítani, és folyamatos kapcsolatban állunk a gépgyártókkal, keresve azokat a megoldásokat, amelyekkel még precízebbé tehetjük a repcevetőmagok kijuttatását.
Hogyan döntitek el, melyik országban melyik hibrid kerüljön be a
kínálatba?
A RAPOOL rendkívül széles európai kísérleti hálózatának tagjait a nemesítőink
rendszeresen felkeresik. Természetesen
Magyarországra is ellátogatnak, hogy
felmérjék, miként viselkednek az egyes
hibridek ebben a régióban. A nemesítő
kollégák szívesen hoznak Magyarországra egy-egy érdekes hibridet, amelyet nem feltétlenül ebbe a régióba
szánnak, hátha kapunk érdekes eredményeket, de mára már kialakult, hogy
melyek azok az apai és anyai vonalak,
amelyek jobban működnek Európa déli,
délkeleti régióiban.
Milyen hibridek illenek a mi régiónkba?

Hazánkat a dél-délkeleti régióba sorolják a nemesítők, mivel olyan hibrideket
kell keresnünk, amelyek a rendkívüli
meleg, aszályos körülmények között is
képesek jól teljesíteni. Vannak olyan hibridek, amelyek kifejezetten csak a mi régiónk számára készültek, ilyen például a
SHREK. A Kárpát-medencében nem csupán a magas hozam kulcsfontosságú,
hanem a stabilitás is. Hosszú távon
előnybe kerülhetnek azok a hibridek,
amelyek egy repcének kedvező évben
ugyan nem nyerik meg a termésversenyeket, de aszályos évben is képesek olyan
terméseredményeket produkálni, ami
rentábilissá teszi a repce termesztését.
Melyek voltak a legérdekesebb
jelenségek, amelyek az elmúlt szezonban felkeltették a nemesítők érdeklődését?
2018-ban különös figyelmet fordítottak
a megdőlt repcékre, ugyanis az elmúlt
szezonban ez a jelenség több gazdának komoly fejtörést okozott. A kísérleti
parcellákat járva számos olyan fajtajelöltet láttunk, amely az időjárási és fertőzési viszonyok ellenére is állva maradt.
Biztos vagyok benne, hogy a kollégák
ezekkel a vonalakkal komolyan terveznek a jövőben, hogy még nagyobb
szárszilárdságú hibrideket tudjunk előállítani. A szárszilárdság mellett a betegség-ellenállóság is fontos kérdés. A már
jól ismert RLM7-es fómarezisztencia-gén
több hibridünkben is megtalálható, sőt
2018 óta már elérhető a golyvarezisztens CROQUET nevű hibridünk, amely
egy új, APR37 nevű fómarezisztenciagénnel is rendelkezik.
Köszönjük a beszélgetést.
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Yara Hungária Kft.

Repce volt a talpán…
…amely értette, mi is történt vele 2018-ban.
Hiszen olyan jól indult az élete! Szép,
hosszú, napsütötte ősz, időt hagyva mindenre. Talaj-előkészítés, alaptrágyázás,
vetés… Igaz, sok helyen remegni kellett
az esőért, hogy végre már katonás sorokban hallhassa a növény a déli harangszót, de aztán (last minute járattal
ugyan) megérkezett az égi áldás. Döntően homogén és megerősödött állományokat láthattunk 2017 utolsó negyedévében, s kis túlzással azt mondhattuk:
„Nincsenek csúnya repcék.” Aztán fordítottunk egyet a naptárunkon, és volt itt
minden: a mögöttünk hagyott évjáratra,
vagyis „félév-járatra” elfogytak a szavak.
Ébresztőóráját januárra beállító tavasz,
fejtrágyázásra minimális időt engedő, dilemmázó február. (Kimenjek, ne menjek,
ki tudok menni később? Kiszórjam, ne
szórjam, hiába „etetek” már később?)
Márciusi télben, jeges belvízben fuldokló, majd áprilisi nyárban hat hétig esőt
nem látó, hőstresszben szenvedő állományok. Hirtelen, varázsütésre robbanásszerű, szemet gyönyörködtető, de
nagyon gyors elvirágzás. Újabb országos csapadékhiány és egy újabb fohász, hogy a szépen telítődő becőink
minél kisebb veszteséggel kibírják a
kombájnig. A tavalyi, végérvényesen
megbolondult április után, ebben a kritikus időszakban is súlyos mázsákat cipeltek el tőlünk a vízhiányos napok. Mindezek ellenére azon gazdálkodók, akik
kellő odafigyeléssel, már az alaptrágyázástól kezdve, a teljes fenológiát végigkísérve, okszerűen gondoskodtak állományaik tápanyagellátásáról, joggal
voltak bizakodóak, és a betakarítás után
joggal voltak elégedettek. Velünk együtt.
Őszi káposztarepce alaptrágyázására most is a bevált és bizonyított YaraMila termékcsaládot javasoljuk. Az 500
kg-os BB kiszerelésű, melegen granulált,
mezo- és mikroelem-tartalmú komplex
termékek biztosítják valamennyi kultúránk kiegyensúlyozott tápanyagellátását. A magas hatóanyag-tartalom mellett
a kiváló fizikai tulajdonságok segítik a
pontos és egyenletes kijuttatást, teljes
felületen és vetéssel egy menetben egyaránt. A YaraMila 8-24-24 a legnépszerűbb YaraMila műtrágya, egyben a repcealaptrágyák zászlóshajója. 56%-os

hatóanyag-tartalmával, kén-, bór-, vas-,
mangán- és cinkkiegészítésével komoly
tápanyagforrást biztosít. Káliumigényes
kultúráról lévén szó, ha a területünk foszforral jobban ellátott, a YaraMila 7-20-28-at,
ha pedig nagyobb a talajunk felvehető
foszfor- és káliumtartalmának különbsége, a YaraMila 9-12-25-öt is nyugodt
szívvel ajánljuk repce alaptrágyázására. A dózis talajellátottságtól függően
250–400 kg/ha, vetéssel egy menetben
150–200 kg/ha között van.
Ha repcefejtrágya, akkor YaraBela
Sulfan (24% N, 15% SO3, 12% CaO és 0,8
MgO), a Yara kénes nitrogénműtrágyája.
Kiváló szóráskép, a magyar piacon példaértékű granulometria. Fizikából és
kémiából is csillagos ötös áll a bizonyítványában: a ként – nem a legerősebb
mértékben savanyító ammónium-szulfátban, hanem – teljesen vízoldható, a növények által azonnal hozzáférhető s
egyben pH-pufferként is funkcionáló kalcium-szulfát, vagyis gipsz formájában
tartalmazza.
A Yara a repce esetében is a gazdálkodók számára komplett lombtrágyázási javaslatot ad, melyet felhasználva
hozzájárulunk állományaink homogén
„télbe meneteléhez”, tél végi regenerációjához s a tavaszi, robbanásszerűen jelentkező tápanyagigény fedezéséhez
egyaránt. A YaraVita Brassitrel Pro mint
az őszi káposztarepce igényeire kifejlesztett növényspecifikus lombtrágya
portfóliónk egyik meghatározó terméke.
Sárga színű, szuszpenziós, magas fajsúlyú koncentrátum, 10 literes kiszerelésé-

nek tömege 15 kg feletti. 443 g/l összhatóanyag-tartalmával kiváló ár-érték arányú készítmény. Elsőként ősszel, 6–8
leveles állapotban, regulátorozással
egy menetben, 2,0 liter/ha dózisban alkalmazva javasoljuk a kijuttatását. Ezzel
felkészítjük a repcénket a télre, feltöltjük
bórral a karógyökeret, javítjuk a kondícióját, stressztűrő képességét, télállóságát.
A gyorsan hasznosuló tápelemekkel
a kezdeti fejlődés intenzívebb és egyenletesebb lesz, csökken a rovarkártétel
kockázata, „ülni fog” a repceállomány.
Tavasszal, az első növényvédelmi kezeléssel egy menetben, 3,0 l/ha dózissal
ajánlott elvégezni a második brassitreles
kezelést. A YaraVita Bortrac (150 g/l B)
a bórpótlás ideális terméke, önálló alkalmazása esetén 2,0–3,0 l/ha az adag,
YaraVita Brassitrel Pro mellett ez 1,0–1,5
l/ha-ra csökkenthető, zöld bimbós állapotban kijuttatva.
A Yara garantált minőségű alapot
nyújt az Ön gazdálkodásához is. Saját
szemével győződhet meg arról, érdemes minket választani és felhagyni a régi
szokásokkal. Felmerülő kérdéseivel, kérjük, forduljon bizalommal kollégáinkhoz,
és keresse fel megújult honlapunkat
(www.yara.hu). A Yara csapata nevében az előttünk álló szezonban is kívánok erőt, egészséget, repcének és gazdájának egyaránt!

Szabari Szabolcs
Yara Hungária Kft.
+36-30-964-9513
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A növényvédelemről okosan
a hatékonyság fokozása
érdekében
Biztos sokakkal előfordult már, hogy megfigyelésre, előrejelzésre
alapozva időzítették a védekezést, amihez a „nagyágyúk”
közül választottak készítményt, mégsem voltak maradéktalanul
elégedettek az eredménnyel.
Megpróbáltunk összeszedni néhány
körülményt, amelyre feltétlenül oda kell figyelni a termesztés és a növényvédő
szeres védekezések során. Ezek betartása kiegészíti, segíti, tökéletesíti munkánkat, a permetezés eredményét.

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

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

Tankkeverék-probléma miatt eltömődött szűrő

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

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

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

A víz keménységének meghatározása
Keménységi tartomány

lágy

közepes

kemény

nagyon kemény

0–1,3

1,4–2,5

2,6–3,7

>3,7

Német keménységi fok °d

0–7

8–14

15–21

>21

Angol keménységi fok °e

0–9

10–18

19–26

>26

Francia keménységi fok °f

0–13

14–25

26–37

>37

Összkeménység *mMol
földalkáli-ion/liter

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

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

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

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

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

A kijuttatott lémennyiségek optikai hatása

80 ml/m2

150 ml/m2

Fotók: Frank Korting

200 ml/m2
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