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Területi szaktanácsadóink

Kedves Olvasó!
A 2019-es szezonban debütált szántóföldi összefoglaló kiadványunk kedvező fogadtatásra talált,
így az új évben is összeállítottuk annak érdekében, hogy megkönnyítsük a termékeinket választó
gazdálkodók és növényvédelmi szakemberek munkáját. Az utóbbi hónapokban hozott, hatóanyag-kivonásokra vonatkozó döntések érintenek néhányat a mi termékeink közül is, ezért kérjük,
figyelmesen olvassa el a felhasználásra vonatkozó figyelmeztetéseket.
Kiadványunkban a legfontosabb szántóföldi kultúrákra – a kalászosok, a kukorica, a repce és a
napraforgó – mutatjuk be a már ismert és közkedvelt, valamint a 2018-ban végbement akvizíciókkal
a portfóliónkba került növényvédő szereink alkalmazhatóságát. Rövid, képekkel színesített leírást
adunk a hazánkban legjellemzőbb kórokozókról és kártevőkről, és nagy hangsúlyt fektettünk arra,
hogy akár az Ön gazdaságára jellemző problémák megoldására a lehető legegyszerűbb legyen
megtalálni a valóban hatásos termékeket.
A növényvédő szerek leírása mellett a legtöbb esetben javaslatokat, tanácsokat adunk arra vonatkozóan is, hogy a hatás további fokozása érdekében azokat milyen egyéb termékkel érdemes
egy időben vagy az adott gyom-, kórokozó- vagy kártevőhelyzet alapján, a kultúra fenofázisának
megfelelően eltérő időben kijuttatni. Így összetett és speciális problémák is könnyedén orvosolhatóvá
válnak, nincs szükség további keresgélésre vagy új kombinációk kipróbálására, hiszen mi minden
esetben már kipróbált és gyakorlati helyzetben is bizonyított tanácsokkal állunk az Ön rendelkezésére. Ezt támasztják alá a részletesen bemutatott és független szakemberek által végrehajtott gyomirtási, gombaölő, illetve rovarölő szeres vizsgálatok, amelyeket szintén megtalál a kiadványban.
Fontosnak tartottuk, hogy célközönségünket, magukat a termelőket is megszólaltassuk: nekik milyen tapasztalataik vannak a Nufarm készítményeiről? Hiszen az ő véleményük a legfontosabb.
Meggyőződésünk, hogy a Szántóföldi kultúrák növényvédelme 2020 remekül kiegészíti a Nufarm növényvédelmi megoldások 2020 kiadványt, és így együtt válik teljessé és átfogóvá a kép a
termékpalettánkról. Ha mégsem elégedett, és további kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal
területi szaktanácsadóinkhoz, akik örömmel állnak rendelkezésére.
Eredményes gazdálkodást, hozzá jó erőt és egészséget kívánok önnek a Nufarm Hungária Kft.
csapata nevében 2020-ban is!
Üdvözlettel,

Salamon György
ügyvezető
Nufarm Hungária Kft.
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A TERMESZTÉS CÉLJA HATÁROZZA MEG AZ
ESZKÖZÖKET
Az eltérő intenzitású búzatermesztési technológiák sikerességére különböző hatással vannak a
termelési tényezők. A búza termésmennyiségét extenzív termesztéstechnológia esetén döntő
mértékben meghatározzák a környezeti feltételek (évjárat és talaj), míg az agrotechnikai tényezők közül legjelentősebb a talajművelés szerepe. Intenzív búzatermesztési technológiával lényegesen mérsékelhető a környezeti tényezők (pl. aszály) termésre gyakorolt negatív hatása, így a
technológiai tényezők közül megnő a fajtaválasztás, a tápanyag-utánpótlás és a növényvédelem szerepe.

FAJTAVÁLASZTÁS ÉS VETÉS
A fajtaválasztás a minőségi búzatermesztés kiinduló eleme. A megfelelő fajta kiválasztását követően a termesztési célhoz igazodó agrotechnikát szükséges alkalmazni. A helyes fajtaválasztás és
a jó minőségű, fémzárolt vetőmag ugyanis önmagában nem elég, ha nem társul hozzá a szakszerűen megválasztott és végrehajtott agrotechnika. Már a vetésnél figyelembe kell venni a fajták
specifikus igényeit, továbbá a vetéshez kapcsolódó technológiai elemek (pl. elővetemény, talajművelés) egymásra gyakorolt hatását.

NÖVÉNYTÁPLÁLÁS
A búza harmonikus makro- (N, P, K), mezo- (Ca, Mg) és mikroelem-utánpótlást (főként Cu) igényel. A
mennyiségi és minőségi búzatermesztésben egyaránt döntő hatású a nitrogén, azonban nagy
termést és jó minőséget csak harmonikus NPK-ellátás esetén lehet elérni. A termés mennyisége
szempontjából optimális tápanyagdózis kisebb, a minőséget célzó műtrágyaadag nagyobb. A minőségi búzatermesztés azonban nemcsak nagyobb tápanyagadagokat, hanem a tavaszi nitrogén-utánpótlás többszöri megosztását is indokolttá teszi. Míg mennyiség szempontjából általában
a nitrogén őszi és tél végi kijuttatása, addig minőségi szempontból az őszi nitrogénkijuttatás mellett
a tél végi, a szárba indulás körüli és a kalászolásra időzített, többszöri megosztás javasolt, mivel
ez jobban igazodik az őszi búza tápanyagfelvételi dinamikájához és a fehérjeképződés üteméhez.
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CSÁVÁZÁS
A vetőmaggal terjedő és a csírafertőző kórokozók ellen a leghatékonyabb és leggazdaságosabb
eszköz a csávázás. A mai csávázószerek minden tekintetben megfelelnek a legmagasabb szintű
igényeknek, mivel szerformájukból adódóan egyenletes eloszlást, jó tapadóképességet (azaz minimális leporlást) biztosítanak a magon. Nem csökkentik a csírázóképességet, és a kezelt mag tárolhatóságát sem rontják. Sőt, éppen ellenkezőleg.
A csávázással már a vetés pillanatától védjük a vetőmagot és a belőle kifejlődő növényt. A kezelt
növények gyors és zavartalan kezdeti fejlődése kiegyenlítettebb állományt és a terméspotenciál
jobb kihasználását eredményezi.
A jó csávázási minőség szempontjából nagyon fontos a csávázásra szánt vetőmag minősége.
A vetőmagnak – mind fajta, mind minőség tekintetében – jól tisztítottnak és egységesnek kell lennie,
továbbá garantáltan magas csírázóképességgel, csírázási eréllyel kell rendelkeznie. A csávázás
minőségét hátrányosan befolyásolja a vetőmag porral, rögdarabokkal, növényi maradványokkal
és tört szemekkel való szennyezettsége. Kitűnő minőségű csávázás csak korszerű, üzembiztos gépekkel és azok szakszerű kezelésével érhető el.
A csávázott vetőmagot elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni! A csávázott vetőmagot tilos emberi fogyasztásra vagy takarmányozásra felhasználni! A vadállomány védelme érdekében tilos a csávázott vetőmagot vetés után a talaj felszínén hagyni! A csávázott vetőmag
kizárólag vetésre használható fel!

Az Orius 6 FS felszívódó hatású gombaölő csávázószer, amely a kalászosok (búza, árpa, tritikálé,
rozs, zab) csíra- és fiatalkori betegségei ellen nyújt védelmet. A vizes szuszpenzió 60 g/l tebukonazol hatóanyagot tartalmaz. Dózisa 0,5 l/t. Az Orius 6 FS csávázószert nedves csávázás formájában kell a magvak felületére felvinni, géptípustól függően tonnánként 10–20 liter csávázólé
felhasználásával. A csávázást a magvak teljes fedettségével kell elvégezni, amit a magvak durva
cseppes permetezésével és a bepermetezett magvak további keverésével lehet elérni. Ehhez légbeszívásos lapos sugarú fúvóka ajánlott hagyományos kivitelben, alacsony nyomáson üzemeltetve.
Az Orius 6 FS csávázószer árát érdemes összehasonlítani a versenytárs ajánlatok költségével. Megéri utánaszámolni.
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ŐSZI GYOMIRTÁS
A kalászosok vetése előtt kikelt gyomokat a talajművelő eszközökkel rendszerint elpusztítjuk. A
vetést követően kikelt gyomok fejlődését pedig
már a kultúrnövény állapota is jelentősen
befolyásolja. Az őszi búza gyomnövényeinek
egy része a kultúrnövénnyel egy időben kel,
együtt is fejlődik vele, és többnyire 2-3 leveles
vagy tőlevélrózsás állapotban telel. Habár
ezeknek a gyomoknak (pl. tyúkhúr, pásztortáska, veronikafélék, árvacsalánfélék) a ke- Tyúkhúr
Pásztortáska
lése ősszel kezdődik, de enyhe teleken is
folytatódik. Nem különösebben magas, körülbelül 10-30 cm-esre fejlődő növények, de sűrű gyökérzetükkel akadályozzák a gabonagyökerek
növekedését. Kora tavasszal már virágoznak, és
sűrű bokraikkal árnyékolják a kultúrnövényeket.
Rövid az életciklusuk, tömegüknél fogva mégis
számottevően gátolhatják a kultúrnövény
kezdeti fejlődését. Ennek egyenetlen kelés
vagy alacsony csíraszámmal vetett, intenzív
Bársonyos árvacsalán
állományok esetében van különösen nagy je- Repkény veronika
lentősége.
A pipacs, a szarkalábfélék (mezei és keleti
szarkaláb), valamint a búzavirág hagyományos gabonagyomnövénynek tekinthetők. Őszszel és télen is nagy tömegben csíráznak, magas
termetük és hosszabb tenyészidejük miatt akár a
gabona éréséig is megtalálhatók a táblákon.
Az ebszékfű és a pipitérfélék nem válogatnak a talajban. Szinte az egész országban tömegesen jelenhetnek meg. Nagy termetük,
Ragadós galaj
Ebszékfű
erőteljes gyökérzetük miatt nagyon kártékonyak,
tömeges előfordulásuk esetén közel 70-80 százalékos termésveszteséget is okozhatnak.
A ragadós galaj a legkártékonyabb ősszel
csírázó kétszikű gabonagyom. Ősszel és télen is
kelhet, néha kora tavasszal is megjelenhet. Csírázási optimuma 10-12 °C, de +4 °C-on már csírázhat. Szárazságtűrése jobb, mint a gabonáké,
maghozama 360-1000 db/tő. Tömeges fellépése esetén 30-60 százalékos termésveszteséget
Parlagi ecsetpázsit
is okozhat. Komoly veszélyt jelent a gabona- Nagy széltippan
repce vetésváltású táblákon.
A gabonavetésekben a gyomfüvek terjedése is egyre erőteljesebb. A tavasszal csírázó héla
zab inkább a kötött talajokon, míg az ősszel és kora tavasszal csírázó nagy széltippan a laza homoktalajokon, valamint a savanyú kémhatású agyagtalajokon jellemző. Ritkábban és inkább a Dunántúlon, valamint a délkeleti országrészben a parlagi ecsetpázsit jelentkezik.
Az ősszel csírázó és áttelelő kétszikű gyomnövények látszólag jelentéktelenek, kis lombozatuk miatt nem tűnik fel a tömegességük és a gabonára kifejtett káros hatásuk, de a fiatal gabonanövények kezdeti növekedését jelentősen gátolhatják. Ez különösen száraz őszön okozhat komoly
károsodást. Tavaszra a gabona kinőheti ezt a lemaradást, de keményebb teleken a gyenge gyö6

kérzetű növényeken a fagykár is jelentkezhet, később indulnak növekedésnek, ellenálló képességük
csökken, ami miatt a gabonabetegségek könnyebben megjelennek a lombozaton.
Az olyan területeken is megfontolandó az őszi gyomirtás, ahol nem okoz gondokat a nagy széltippan fertőzése. Amellett, hogy a tavaszi munkacsúcs csökkenthető azáltal, hogy egy munkafolyamatot ősszel végzünk el, ilyenkor könnyebben elpusztíthatók a korai fejlettségű gyomnövények is. A
herbicidek hatóanyagai kevésbé gyorsan bomlanak le az őszi-téli időszakban, tovább megtartva
hatékonyságukat. Összefoglalva: kisebb gyomirtószer-beavatkozással nagyobb eredmény
érhető el ősszel.
Az őszi állománypermetezés optimális a kétszikű gyomnövények 2–4 leveles és az egyszikűek 1–3 leveles (gyökérváltás előtti) fejlettsége esetén. Tehát erre az időszakra kell időzíteni a
védekezést. Célszerű olyan készítményt választani, amely nemcsak levélen keresztül hat, hanem
gyökéren keresztül is felvehető a gyomok számára. Így a később csírázó gyomnövények ellen
is megoldást nyújt.

AZ ŐSZI GYOMIRTÁS ELŐNYEI
• Ősszel mind az egyszikű, mind pedig a kétszikű gyomok a legérzékenyebb fenológiai stádiumban
vannak, így a gyomirtás hatékonysága ilyenkor a legnagyobb.
• Korai sikeres gyomirtással időben kikapcsoljuk a kultúrnövény mellől a gyomkonkurenciát, megszüntetjük a versengést a vízért és a tápanyagért.
• Az őszi gyomirtásra alkalmas készítmények tartamhatással rendelkeznek, így a télen és kora tavasszal csírázó gyomok ellen is védenek.
• Van néhány olyan gyomfaj, mint például a vékony egércsenkesz, amelyek esetén ez az egyetlen
fenológiai állapot, amikor hatékonyan tudunk védekezni.
• Ha a területen nincs évelő kétszikű (pl. acat, szulák) vagy mélyről csírázó, magról kelő kétszikű (pl.
napraforgó-árvakelés), akkor az ősszel elvégzett gyomirtás elégséges lehet. Ha ezek a gyomok tavasszal megjelennek, akkor is egy olcsó hormonos kezeléssel, akár a gombaölő szeres kezeléssel
együtt, egy menetben elvégezhetjük a felülkezelést.
• Az egyszikűek ellen hatékony készítmények nagy része őszi árpában tavasszal nem használható.
• Ha a gyomirtást ősszel elvégezzük, a tavaszi munkacsúcs jobban időzíthető, széthúzható, kisebb
a munkák torlódása, főleg szeles, csapadékos időjárás esetén.
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Gyomnövény
Bársonyos árvacsalán
Széles hatásspektrumú, kombinált hatóanyagú gyomirtó szer az őszi búza, őszi árpa
és tritikálé magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényei ellen. Az Agility két ismert hatóanyag, a
klórtoluron és a diflufenikán gyári kombinációja. A készítményt korai posztemergensen, a
kultúrnövény 3 leveles állapotától, a magról kelő
gyomnövények szik–2 valódi leveles, a nagy
széltippan (Apera spica-venti) és a vékony egércsenkesz (Vulpia myuros) 1–3 leveles fenológiai
állapotában, 1,25 l/ha dózisban, 200–300 l/ha
permetlében kell kijuttatni. A készítmény kijuttatható tavasszal is, az őszi búza, őszi
árpa, tritikálé bokrosodásának végéig
(BBCH 29). A jó gyomirtó hatás érdekében fontos, hogy a készítményre érzékeny gyomfajok a
fentebb megjelölt fenológiai állapotnál ne legyenek fejlettebbek. A készítmény egy vegetációs
időszakban csak egy alkalommal használható. A légi kijuttatás nem engedélyezett.
A permetezést követő 2–3 héten belül lehullott
10–20 mm csapadék segíti a hatóanyagok hatáskifejtését. Növeli a hatás tartamát a tél korai
beköszöntése, mivel a fagyott talajon lassabban
bomlanak le a hatóanyagok. Normál felhasználás mellett káros utóhatással nem kell számolni, ezért a kezelt gabonafélék után bármilyen
kultúrnövény vethető.

Boglárkafélék
Ebszékfű (kis rozetta)

A közölt adatok tájékoztató jellegűek. A hatékonyságot
számos tényező befolyásolhatja (gyomok fejlettsége,
időjárás, a kijuttatás ideje és módja stb.).








Ebszékfű (szárba indult)
Folyondár szulák
Füstikefélék*



Kék búzavirág
Keserűfűfélék*
Libatopfélék*
Mezei acat*




Pipacs



Ragadós galaj
Sebforrasztó zsombor
Szikfű (kamilla)

Veronikafélék
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Piros árvacsalán
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Napraforgó*
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Mezei árvácska
Pásztortáska










Kenderkefűfélék*

Vékony egércsenkesz
* A kijuttatási idő és a gyom megjelenése eltérhet, ilyen esetben
nincs hatás. ** Gyökérváltás előtt.
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Az Európai Unió döntése alapján a metszulfuron-metil hatóanyag őszi használatát korlátozták,
ennek megfelelően módosult a Mezzo, az Accurate és az Alliance 660 WG termékek engedélyokirata is. Őszi búzában és őszi árpában a Mezzo és az Accurate ősszel már nem, tavasszal azonban továbbra is felhasználható bokrosodás kezdetétől a bokrosodás végéig 20–30 g/ha
dózisban a magról kelő kétszikű gyomok ellen. A metszulfuron-metil- és diflufenikán-tartalmú gyári
kombináció, az Alliance 660 WG őszi felhasználására vonatkozó előírások is megváltoztak. Őszibúza-, ősziárpa-kultúrákban ősszel a kultúrnövény háromleveles állapotától a bokrosodásig (három
mellékhajtás) 50 g/ha-os dózisban, csak kombinációban lehet kijuttatni klórtoluron vagy klórtoluron+diflufenikán, továbbá proszulfokarb hatóanyagot tartalmazó készítmények engedélyezett
dózisával.
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Az új engedélyokiratoknak megfelelően állítottuk össze az Agility+Alliance csomagunkat,
amely 20 l Agilityt és 800 g Alliance 660 WG-t
tartalmaz. Az Agility dózisa 1,25 l/ha, az Alliance 660 WG dózisa pedig 50 g/ha, tankkeverékben. Az új csomagban a klórtoluron
hatóanyag hektárra kijuttatható mennyisége
nem változott, így a tankkeverék megőrzi a széltippan elleni hatékonyságot. A metszulfuronmetil mennyisége – igazodva az előírásokhoz
– csökkent, hektáronként 3 g hatóanyag kerül ki.
Ez a mennyiség jól kiegészíti a másik két hatóanyagot, és fokozza a repceárvakelés és az
ebszékfű elleni hatékonyságot. Az Alliance 660
WG diflufenikán hatóanyagának köszönhetően
megemelt diflufenikán-mennyiséggel számolhatunk. A diflufenikán önmagában is széles hatásspektrumú hatóanyag elsősorban a magról kelő
kétszikűek, T1-es és T2-es gyomnövények ellen.
Így ez az új tankkeverék amellett, hogy
megőrizte a széltippan elleni kiváló hatékonyságát, megerősített hatással rendelkezik árvácskával, veronikával, árvacsalánnal, pásztortáskával és kék búzavirággal
szemben. Az Agility+Alliance csomag 16 hektár
gyomirtására elegendő. Az Agility+Alliance kombinációban szereplő mindhárom hatóanyag levélen és talajon keresztül is kifejti hatását. A
talajhatásnak köszönhetően tartamhatással is
rendelkezik, így az enyhe, csapadékos teleken
csírázó és fejlődő gyomok további megjelenését gátolja. Az Agility+Alliance csomag használatával időben kikapcsoljuk a gyomkonkurenciát, és tavaszra gyommentes állományt biztosíthatunk őszi kalászos kultúránknak. Amennyiben
az őszi időjárás miatt csúszik a gyomirtás, a kombinációt enyhe téli napokon is kijuttathatjuk. Amire
oda kell figyelni, hogy a kezelés fagymentes időszakban történjen, a kijuttatási hőmérséklet 5 oC
felett legyen.

Agility+Alliance

Gyomnövény
Bársonyos árvacsalán
Boglárkafélék
Ebszékfű (kis rozetta)
Ebszékfű (szárba indult)












Folyondár szulák



Füstikefélék*
Kék búzavirág
Kenderkefűfélék*
Keserűfűfélék*
Libatopfélék*
Mezei acat*
Mezei árvácska
Napraforgó*
Pásztortáska
Pipacs
Pipitérfélék
Piros árvacsalán
Ragadós galaj
Repcsényretek
Sebforrasztó zsombor
Szarkalábfélék
Szikfű (kamilla)
Tarsóka
Tyúkhúr
Vadrepce
Vékony egércsenkesz
Veronikafélék
Nagy széltippan**












































































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

ŐSZI GYOMIRTÁSI VIZSGÁLATOK ŐSZI KALÁSZOSOKBAN
Az Agility+Alliance csomag hatékonyságát 2016 ősze óta minden évben kísérletekben teszteltük, és 2018 őszétől már a gazdálkodók is nagy felületen használták. Mind az üzemi tapasztalatok, mind a vizsgálati eredmények arról tanúskodnak, hogy a két termék együttes kijuttatásával
kiválóan védekezhetünk a T1-T2-es gyomok ellen.
2016 őszén az Ughy Péter (Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala Agrárügyi
és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály) által elvégzett vizsgálatokban szerepelt az Agility+Alliance kombináció.
A kezelést posztemergensen, az őszi búza 2–3, a kétszikű gyomnövények 2–4, a széltippan
1–2 leveles állapotában végeztük Agility 1,25 l/ha és Alliance 50 g/ha tankkeverékével. A gyo9

mok borítása a kísérleti parcellákban a következőképpen alakult: széltippan 92–138 db/m2, pásztortáska 6–11 db/m2, veronika 19–31 db/m2, kék búzavirág 6–38 db/m2.
Az Agility 1,25 l/ha + Alliance 660 WG 50 g/ha gyomirtószer-kombináció
hatása őszi búzában
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Borostyánlevelű
veronika

Kék búzavirág

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

Nagy széltippan

2016.12.05.

2017.03.08.

Pásztortáska
2017.04.13.

2017.06.04.

A területet ezután gyomborítottsági szempontból négyszer ellenőriztük. A kezelés után tíz nappal,
majd a következő tavasszal még háromszor visszatértünk, a búza növekedését és a kombináció
hatékonyságát ellenőrizni. Tavasszal mindhárom alkalommal – 03.08-án, 04.13-án és 06.14-én – azt
tapasztaltuk, hogy a figyelemmel kísért gyomnövények nem jelentek meg, a kombináció tehát kiemelkedő, 100%-os hatékonyságot mutatott, a kultúrnövényt azonban egyáltalán nem károsította.

Kezeletlen kontroll, Kám

Agility+Alliance kombináció hatása tavasszal,
Kám

őszi gyomirtás Agility+Alliance kombinációval

kezeletlen kontroll
Betakarítás előtt, Kám
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Az ezt követő két évben Zalaerdődön és Gödöllőn végeztünk kísérleteket az Agility+Alliance csomaggal, melyek hasonló eredményt adtak. A felsorolt gyomok elleni hatékony védekezés nemcsak
azért fontos, mert nagy terméskiesést okozhatnak, hanem a betakarítást is nagyon megnehezíthetik,
gondoljunk csak a nagy széltippanra vagy a nagy zöld felülettel rendelkező ebszékfűre.
Az Agility 1,25 l/ha + Alliance 660 WG 50 g/ha gyomirtószer-kombináció
hatása őszi búzában
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Ebszékfű

Nagy széltippan

Perzsa veronika

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

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

Pipacs

Tyúkhúr

Agility 1,25 l/ha + Mezzo 30 g/ha (üzemi)
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Betakarítás előtt, Zalaerdőd
Gyomirtószer-kombinációk hatásának összehasonlítása őszi búzában
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Bársonyos Borostyán- Ebszékfű
Mezei
Nagy
Perzsa
Pipacs
Tyúkhúr
árvacsalán
levelű
gyöngy- széltippan veronika
veronika
köles
Forrás: Gödöllő, 2018–2019
Agility 1,25 l/ha + Alliance 50 g/ha
standard kezelés 1.
standard kezelés 2.
(Nufarm fejlesztési kísérlet)
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kezeletlen kontroll
őszi gyomirtás Agility+Alliance kombinációval

Betakarítás előtt, Gödöllő

Kétszikű gyomok a kalászosban betakarítás előtt

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

TERMELŐK MONDTÁK...
„A gazdaság 700 hektáron folytat növénytermesztést, ebből évről évre 200 hektár kalászos.
A területeinken 15 éve megjelent a széltippan, és
évjárattól, valamint helytől függően hol kisebb,
hol nagyobb nyomásban okoz gondot. Ezért
több mint tíz éve nálunk az őszi gyomirtás kihagyhatatlan technológiai elem. Amióta ősszel
végezzük a gyomirtást, a nagy széltippan mellett a veronika- és árvácskafélék, az árvacsalán,
a pásztortáska és a pipacs okozta problémát is
megoldottuk. Az őszi gyomirtásra a Nufarm
Agility+Alliance 16 hektáros csomagját használjuk, most már második éve, amióta felváltotta
az Agility+Mezzo csomagot. Ezzel a csomaggal nemcsak az imént említett T1–T2-es gyomnövényeket, a széltippant tudjuk tökéletesen
eltüntetni a terültről, hanem a repce árvakelésével is nagyon jól meg tudunk birkózni. Kalászosaink már ősztől tiszták, így biztosítjuk a gyomkonkurencia-mentes bokrosodást. A területeink
egy részén helyenként megjelenik a mezei acat.
Ez ellen a gyomnövény ellen tavasszal állományban a Mecomorn 750 SL 1,0 l/ha dózisával szoktunk védekezni. Ezt a készítményt azért
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szeretem, mert nagyon rugalmasan, 2 nódusz
után is használhatom, ha szükséges. Ez a gyomirtási technológia évek óta jól bevált, hatékony
és hektárköltségben is megfelel. Én az Agility+
Alliance csomag mellett tettem le a voksom, és jó
szívvel ajánlom is.”
Marácz István termelésirányító,
Erdődi Farmer Kft., Zalaerdőd

TAVASZI GYOMIRTÁS
Kalászos-vetésterületünk jelentős részén elterjedtek a veszélyes gyomnövények, mint az ebszékfű,
a mezei acat és a ragadós galaj. Ezek nemcsak a termés betakarítását nehezítik, hanem a termesztés jövedelmezőségét is veszélyeztetik. Jelenlétük rontja a termés minőségét és csökkenti annak
mennyiségét. Ráadásul a fertőzött gabonatábla rossz előveteménye a következő kultúrnövénynek,
hiszen annak gyomirtását is megdrágítja. Az összetett gyomflórájú gabonatáblák védelmére érdemes többféle hatóanyagot tartalmazó gyomirtószer-kombinációt választani.
A szulfonil-karbamid hatóanyagcsoportba tartozó készítmények felfedezésük óta nagy népszerűségnek örvendenek, mivel számtalan előnnyel rendelkeznek a vegyszeres gyomirtásban. Dózisuk nagyságrendekkel kisebb, mint más gyomirtóké. Hektáronként mindössze néhány gramm
elegendő a készítményekből a hatás kifejtéséhez. Könnyen kezelhetők, könnyen tárolhatók
és kevésbé fagyérzékenyek. A szulfonil-karbamidok hatásmechanizmusukat tekintve az ALS-gátlók (acetolaktát-szintetáz-működést gátló herbicidek) csoportjába tartoznak. A fehérje-anyagcserét
az aminosav-bioszintézisen keresztül zavarják. A készítmények között vannak levélherbicidek, és
vannak, amelyek talajon is és levélen keresztül is hatnak (pl. metszulfuron-metil). A permetezést
követő 3-5 óra után lehulló csapadék már nem befolyásolja a készítmény hatékonyságát. A szulfonil-karbamidok perzisztenciáját a talajban annak szervesanyag-tartalma, szerkezete, pH-ja és a
csapadék mennyisége határozza meg. Savanyú pH-jú talajon, csapadékos időben ezek a hatóanyagok könnyebben lebomlanak. Kipermetezés után a gyomok fokozatosan pusztulnak el, már
pár óra után bekövetkezik az ALS gátlása, de átlagosan két hét szükséges a teljes pusztuláshoz.
Több mint húszévi széles körű használat után számtalan jó tulajdonságát ismerjük már a készítményeknek. A rezisztencia és a vegyszertoleráns (tribenuron-metil) napraforgó megjelenése óta sok
esetben érdemes más hatóanyagcsoportba tartozó készítményekkel kombinációban alkalmazni.

és
A metszulfuron-metil hatóanyagú Mezzo és Accurate egyaránt kimagasló mezei acat elleni hatással rendelkezik a szulfonil-karbamidok hatóanyagcsoportjában. Levélen és talajon keresztül is
hatnak. Kora tavaszi kijuttatás esetén elsősorban a magról kelő kétszikűek ellen hatékonyak. A
magról kelő egyszikűek közül a nagy széltippant csak akkor irtják, ha az még gyökérváltás előtt
van. Ebben az esetben a legmagasabb dózist célszerű alkalmazni. Maximális dózis alkalmazása
esetén az utóvetemény-hatásra különös tekintettel kell figyelni!
Mindkét készítményt tavasszal, posztemergensen kell kijuttatni, 20–30 g/ha dózisban. A Mezzót a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől a bokrosodás végéig (BBCH 21–29), az Accurate-ot
pedig szintén a bokrosodás kezdetétől a szárba indulás kezdetéig (BBCH 21–30) lehet felhasználni.
A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 leveles korukban, a ragadós galaj 1–3 levélörvös fejlettségekor a legérzékenyebb a készítményre. A gyomirtó hatás fokozására a permetléhez hatásfokozó adalékanyagot (például Spraygard) kell keverni. Ragadós galaj (Galium aparine) erős
fertőzése esetén vagy fejlettebb egyedek ellen fluroxipir hatóanyagú készítménnyel, kombinációban célszerű kijuttatni.
A Mezzo vagy az Accurate kijuttatását követően ugyanabban az évben csak őszi kalászosok és őszi káposztarepce vethető. Őszi káposztarepce csak a 6,5-nél alacsonyabb pH-értékű talajokon, a készítménnyel való kezelést követő 120 nap elteltével, mélyszántást követően –
továbbá ha a kijuttatás után a vegetációs idő nem volt hosszan aszályos – vethető. A vegetációs
idő alatti hosszú szárazság, illetve aszály esetén a metszulfuron-metil hatóanyag gátolt lebomlása
miatt az őszi káposztarepce károsodást szenvedhet.
A Mezzóval vagy Accurate-tal kezelt kalászosok betakarítását követő év tavaszán a cukorrépa kivételével bármely szántóföldi kultúra vethető. Zöldség, dísz- és gyógynövények,
gyümölcsösök telepítése, palántázása, illetve mák vetése előtt kérje szaktanácsadónk véleményét!
A kultúrnövény kipusztulása esetén a kezelt területre csak kalászos gabona vethető.
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A Nuance 750 WG tribenuron-metil hatóanyagú termék, a SU-toleráns napraforgó megjelenésének
köszönhetően a szulfonil-karbamidok talán legismertebb tagja. Hatása számos kétszikű gyomnövényre kiterjed. Őszi és tavaszi kalászosokban is használható (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa,
zab, rozs, tritikálé) kora tavasztól egészen a zászlós levél megjelenéséig, kivéve a zabot, amelynél
2 nóduszig. A kezelés hatékonyságát elősegíti a magasabb hőmérséklet (15 oC), illetve úgy válasszuk
meg a kezelés időpontját és dózisát, hogy az a gyomnövények fejlettségéhez és a gyomfajok öszszetételéhez igazodjon. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Az érzékeny gyomnövények növekedése gyorsan leáll, és az
időjárástól függően 3–10 nap elteltével a kezelés tünetei láthatóvá válnak. A kalászosokban fellelhető valamennyi magról kelő kétszikű gyomnövény és a mezei acat ellen is hatékony, kivétel
az orvosi füstike, a porcsin keserűfű és a ragadós galaj, melyek esetében kombinációs partner
szükséges. A mezei acat tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre, amelyet
20–25 g/ha dózisban kell kijuttatni. Mezei acat erős fertőzése és vegyszertoleráns napraforgó esetén a Nuance 750 WG hatékonyságát fokozhatjuk 1,0 l/ha MCPA hatóanyagú Mecomorn 750 SL
hozzáadásával. Egyéb kétszikű gyomnövények (disznóparéjfélék, poloskafű, libatopfélék, vadrepce, tyúkhúr, zsomborfélék, árvacsalánfélék, ebszékfű, parlagfű) ellen 20 g/ha dózisban kell alkalmazni. Fejlett és erős ragadós galaj fertőzése esetén kombinációs partnert igényel, amire a
„galajspecialista” fluroxipir hatóanyag jól alkalmazható. Ha a terméket önmagában juttatják ki, nedvesítőanyag hozzáadása javasolt (például Spraygard 0,2 l/ha dózisban). A készítmény felhasználása után normál körülmények között nincs utóvetemény-korlátozás.

A Nuance Super tribenuron-metil és tifenszulfuron hatóanyagai jól ismertek a kalászosok gyomirtásában, szinte az összes magról kelő kétszikű gyomnövény ellen hatásosak. A hatóanyagok
levélen keresztül szívódnak fel a gyomnövényekbe, és ALS-gátlás révén fejtik ki hatásukat. Őszi és
tavaszi kalászosokban is használható (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé) kora
tavasztól egészen a zászlós levél megjelenéséig, kivéve a zabot, amelynél 2 nóduszig. A kezelés
hatékonyságát elősegíti a magasabb hőmérséklet (15 oC), illetve úgy válasszuk meg a kezelés időpontját és dózisát, hogy az a gyomnövények fejlettségéhez és a gyomfajok összetételéhez igazodjon. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles korukban, a ragadós galaj 2–3
levélörvös, a mezei acat és ebszékfű tőlevélrózsás állapotban a legérzékenyebb a készítményre.
A hatóanyagok a gyomnövényekbe történő felszívódást követően már 2-3 óra múlva zavart okoznak a fehérje-anyagcserében. A tünetek kezdetben színelváltozásban, majd a hajtás- és gyökércsúcs növekedésének leállásában nyilvánulnak meg. A gyomok teljes pusztulása a környezeti
(hőmérséklet, csapadék) és talaj (típus, kémhatás) tulajdonságoktól függően 2-4 hét alatt következik
be.
A készítmény a kalászos gabonákban károsító magról kelő kétszikű gyomok és a mezei acat
ellen megfelelő hatékonyságot biztosít. Árvakelésű napraforgó esetében a tribenuron-metilés imazamox-toleráns hibridek árvakelése ellen is biztonságos védelmet nyújt. Ezt a gyomirtószer-toleráns árvakelésű napraforgón kifejtett kiváló hatékonyságot a készítmény a magas
tifenszulfuron-tartalmának köszönheti. A Nuance Super nagy előnye, hogy az emelt tifenszulfurontartalom miatt a később csírázó, de annál komolyabb veszélyt jelentő T4-es gyomfajok (disznóparéjfélék, parlagfű, mályvafélék) ellen is kiváló gyomirtó hatást biztosít, és a herbicidtoleráns
árvakelésű napraforgó ellen is jó eredménnyel alkalmazható. Dózisa 40–60 g/ha.
Fejlett ragadós galajjal erősen fertőzött területen a fluroxipir hatóanyagú Barclay Hurlerrel érdemes tankkombinációban kijuttatni. Ez a kombináció a Nuance SuperB csomagban található
meg.
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Ha a terméket önmagában alkalmazzák, nedvesítőanyag hozzáadása javasolt (például
Spraygard 0,2 l/ha dózisban). A készítmény folyékony nitrogénnel is kijuttatható, ebben az esetben
viszont nedvesítőszer, hatásfokozó hozzáadása tilos! A készítmény felhasználása után normál körülmények között nincs utóvetemény-korlátozás.
Köztudott, hogy a szulfonil-karbamid típusú készítmények kisebb hatékonyságot mutatnak a kora
tavasszal már fejlettebb veronika, árvácska, árvacsalán stb. ellen. A nehezen irtható gyomok ellen
az alacsonyabb hőmérsékleti tartományban is kitűnő hatékonysággal rendelkező, floraszulam-tartalmú Saracen javasolt.

A floraszulam a triazolpririmidinek csoportjába tartozik. Hatásmechanizmusa megegyezik az ALSgátló herbicidek hatásmódjával, de más helyen gátolja a fehérjék szintézisét, mint a szulfonil-urea
típusú hatóanyagok. Ezért a floraszulam kalászosokban a magról kelő kétszikű gyomnövények,
valamint a ragadós galaj mellett kiváló hatékonysággal bír a gyomirtószer-toleráns napraforgó-árvakelésekkel szemben is. A hatóanyag erősségei közé tartozik a mezei acat, a galaj (45 levélörvig) és számos kétszikű gyomnövény. Tavaszi kalászosokban (tavaszi árpa, zab) 3 leveles
állapottól kétnóduszos állapotig, őszi kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikálé) 3 leveles
állapottól a zászlós levél kiterüléséig használható a készítmény. Levélen keresztül szívódik fel a
gyomnövényekbe, de a felvétel után a hatóanyag a gyomnövény minden részébe eljut. A
floraszulam már alacsony hőmérsékleten is hatékony (akár 5 oC-on is), így akár már kora tavasszal, hűvösebb időjárás esetén is bátran használható, 0,1 l/ha dózisban. A herbicidtoleráns
napraforgók térhódítását követően nagy gondot okozhat a termelőknek az árvakelésű napraforgó.
A Saracen hatékonyan irtja az összes árvakelésű napraforgót. A készítmény felhasználása után
normál körülmények között nincs utóvetemény-korlátozás.
Kitűnő kombinációs partnere lehet a szulfonil-karbamidok csoportjába tartozó Nuance 750
WG vagy Nuance Super. Mivel a termékek hatóanyagai különböző hatóanyagcsoportba tartoznak és más-más helyen kötődnek az ALS enzimekhez, így együttes felhasználásuk során gyorsabb,
biztonságosabb és szélesebb hatásra számíthatunk.
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®
A Saracen Delta két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag gyári kombinációja, amely kiváló hatékonysággal alkalmazható a nehezen leküzdhető kétszikű gyomnövények elpusztítására. A
floraszulam tipikus ALS (acetolaktát-szintetáz) gátló hatóanyag. A diflufenikán a fotoszintézisben
kulcsszerepet játszó karotinoid-bioszintézist gátolja, ezáltal a gyomnövények klorotikus tüneteket
mutatnak, és a blokkolt fotoszintetikus folyamat következtében elpusztulnak. A hatóanyag további
előnye, hogy talajon keresztüli tartamhatással is rendelkezik. A Saracen Delta gyomirtó készítményt őszi és tavaszi kalászos gabonákban, a tavaszi időszakban a szárba indulás kezdetéig
(BBCH 20–32) kell kipermetezni. A kezelés 2-3 °C-on esetén már elkezdhető, de legoptimálisabb hatást a gyomok életfunkcióinak beindulásakor, 5 °C felett érhetjük el. Fontosabb szempont, hogy a kezelést a gyomok fejlettségi állapotához igazítsuk, így a magról kelő kétszikű gyomok 2–4 leveles,
valamint a ragadós galaj 2–4 levélörvös (maximum 15-20 cm-es) fejlettségéig történjen meg a védekezés.
A Saracen Delta dózisa 0,1 l/ha, amelyet 200–300 l/ha vízmennyiséggel juttassunk ki. Mezei
acattal fertőzött területeken a hatékonyság növelése érdekében kombinációs partnerként alkalmazhatjuk a Nuance 750 WG 20 g/ha vagy a Nuance Super 40 g/ha-os dózisát vagy az MCPA
hatóanyagú Mecomorn 1,0 l/ha dózisát, figyelembe véve, hogy a hormonhatású készítmények
5 °C felett tudják igazán jól kifejteni hatásukat.
A készítményt a tenyészidőszak alatt csak egyszer szabad alkalmazni. Normál vetésváltás esetén a kezelt kalászos betakarítását követően ugyanabban az évben kalászosokat, őszi káposztarepcét és lóbabot szabad vetni, továbbá káposztaféléket szabad palántázni. A készítmény
kijuttatását követő évben kalászosok, őszi káposztarepce, lóbab, borsó, cukorrépa, burgonya és
kukorica vethető, illetve káposztafélék palántázhatók.

A Nuance SuperB csomag tartalma 2x0,1 kg Nuance Super és 2x1 l Barclay Hurler 200. A csomag tartalmát együttesen, tankkeverékben kell kijuttatni. A Nuance Super dózisa 40 g/ha, a Barclay Hurler dózisa kombinációban 0,4 l/ha, így a csomag 5 hektár kezelésére elegendő. A
csomagban így három hatóanyag található, amelyek együttes alkalmazásának köszönhetően
széles hatásspektrumú a kombináció. A tribenuron-metil és a tifenszulfuron hatóanyagok jól ismertek a kalászosok gyomirtásában, szinte az összes magról kelő kétszikű gyomnövény ellen hatásosak. A hatóanyagok levélen keresztül szívódnak fel a gyomnövényekbe és ALS-gátlás révén fejtik
ki hatásukat. A fluroxipir az érzékeny gyomnövényekben abnormális mértékű sejtburjánzást idéz
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elő. A növény tápanyagkészlete elhasználódik, mérgező anyagcseretermékek halmozódnak fel.
A normális hormonszint helyett megemelkedik a „mesterséges” hormonszint, mivel az auxinhoz hasonló hatású herbicidet a növény nem képes hatástalanítani.
A Nuance SuperB csomagot széles körben (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab,
tritikálé) rugalmasan lehet használni, a fagyok megszűnésétől a zászlós levél megjelenéséig lehet
kijuttatni, zab esetén 2 nóduszig. A kezelés hatékonyságát elősegíti a magasabb hőmérséklet (15 oC
vagy felette), illetve úgy válasszuk meg a kezelés időpontját és dózisát, hogy az a gyomnövények
fejlettségéhez és a gyomfajok összetételéhez igazodjon. A magról kelő kétszikű gyomnövények
2–4 valódi leveles korukban, a ragadós galaj 2–3 levélörvös, a mezei acat és az ebszékfű tőlevélrózsás állapotban a legérzékenyebb a készítményre.
A Nuance SuperB széles hatásspektrummal rendelkezik, a kombinációra érzékeny gyomfajok
a következők: árvacsalán, kamilla, pipitér, tyúkhúr, mezei tarsóka, pásztortáska, pipacs, szarkaláb,
magról kelő keserűfűfélék, vadrepce, repcsényretek, parlagfű, napraforgó-árvakelés, disznóparéj,
ragadós galaj, kenderkefű, ugari szulákpohánka, hamvas szeder, sövényszulák, aprószulák, mezei
acat.

A Mystic Pro 500 a Nuance SuperB gyűjtőcsomaggal együtt, Nuance SuperB+Mystic Pro
csomagban is beszerezhető. Ezzel a kedvező árú kalászosgyomirtó- és gombaölőszer-gyűjtőcsomaggal egyszerre oldható meg a gyomirtás, valamint a levélvédelem.
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TAVASZI GYOMIRTÁSI VIZSGÁLATOK ŐSZI KALÁSZOSOKBAN
Kora tavaszra a T1-es gyomnövények nagy borításban és virágzó állapotban vannak. Ebben a fenológiai stádiumban nagyon ellenállók a gyomirtó szerrel szemben. A gyengébb kalászosállományban nagy termésveszteséget tudnak okozni azáltal, hogy uralják a területet, rengeteg vizet
és tápanyagot vonnak el a kultúrnövénytől. Így az időben elvégzett gyomirtás a kalászosok esetén
is fontos. A T1-es gyomok mellett ott vannak a T2-es gyomok, amelyek már nagy tömeget képviselhetnek, a későbbiekben megnőve képesek akár a kalászost is elnyomni, gondoljunk az agresszív
ebszékfűre, galajra, pipacsra. A nagyobb termetű gyomot nehezebb elpusztítani, nem beszélve
arról, hogy ilyenkor már a takarás lehetősége is fennáll, így a levélherbicidek nehezebben tudják
kifejteni hatásukat. Emiatt a kora tavaszi gyomirtásnak több szempontból is nagy jelentősége van.
Az időjárás viszont sokszor keresztülhúzza a számításunkat. A munkák feltornyosulhatnak, és a kalászos gyomirtását akaratunk ellenére sem tudjuk időben elvégezni. A Nufarm kínálatában szerepel
egy korai gyomirtási technológiai javaslat a Saracen Deltára és kombinációira alapozva,
valamint egy rugalmasan kijuttatható termékkombináció, a Nuance SuperB.

Virágzó T1-es gyomnövények tavasszal

Posztemergens gyomirtási kísérletek Nufarm-kombinációkkal
2018 tavaszán Kaposváron és Debrecenben állítottunk be gyomirtási vizsgálatokat őszi búzában.
A vizsgálatok célja az volt, hogy két különböző gyomflórával borított területen igazoljuk a
Nuance SuperB gyomirtószer-kombináció hatékonyságát.
A Nuance SuperB gyomirtószer-kombináció (Nuance Super 40 g/ha
+ Barclay Hurler 0,4 l/ha) hatása
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Forrás: Kaposvár, 2018 (Nufarm fejlesztési kísérletek), értékelés a kijuttatást követő 15. napon
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Tyúkhúr

Veronikafélék

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

A kezelések mindkét helyen a fontosabb, nagyobb felületen károsító gyomok ellen üzemi szinten is kiváló (98-100 százalékos) gyomirtási hatékonyságot mutattak.
2019-ben a kora tavaszi kísérlet március 15-én Gödöllőn lett beállítva. A terület erős gyomosodást mutatott, és a legtöbb T1-es gyom már virágzó állapotban volt. Elsősorban a veronikafélék, az árvacsalán és a pásztortáska uralták a területet, de viszonylag nagy borításban jelentkezett az ebszékfű is.
A kísérletet a kijuttatást követő 14. napon értékeltük.
Tavaszi gyomirtó szeres kezelések hatásának összehasonlítása őszi búzában
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Forrás: Gödöllő, 2019
(Nufarm fejlesztési kísérlet)
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Nuance Super 0,06 kg/ha
Nuance Super 0,04 kg/ha + Barclay Hurler 200 0,4 l/ha
Saracen Delta 0,1 l/ha + Nuance 750 WG 0,02 kg/ha

Mind a Nuance SuperB, mind a Saracen Delta+Nuance 750 WG kombináció kiváló a szóban forgó T1-T2-es gyomnövényekkel szemben, és nagyon jó, 95-100%-os hatékonyságot mutatott.
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TERMELŐK MONDTÁK...
„Tömörkény vonzáskörzetében termelek, 250
hektáron. A gazdaságomat az elmúlt 18 évben
alakítottam ki, főleg bérelt területeken, amelyek zöme nagyon gyenge adottságú, ezt tükrözik szerényebb terméseredményeim is.
Emiatt mindent ár-érték arányban közelítek
meg. A Nuance SuperB csomag, melyet a Nufarm Hungary Kft. forgalmaz, azért tetszett meg,
mert az eddig használt konkurens gyomirtó szernél magasabb mennyiségű hatóanyagot tartalmaz, és megoldást jelent az összes, táblán
található kétszikű gyom ellen, illetve az árvakelésű napraforgót is szépen irtja. A csomagban
található fluroxipir hatóanyag pedig kiváló hatékonyságú a ragadós galajjal szemben. Tapasztalatom szerint gombaölő és rovarölő szerekkel
gond nélkül keverhető, nagyon rugalmasan kijuttatható kora tavasztól a zászlós levél állapotig,
és fitotoxicitás soha nem volt észlelhető a kijuttatások során. A Nuance SuperB csomagot javaslom minden olyan termelőnek, aki nem küzd
egyszikűek okozta problémával, és széles hatásspektrumú kalászosgyomirtót szeretne vásárolni, baráti áron.”
Szombathelyi Péter
gazdálkodó, Tömörkény

„Bács-Kiskun megyében gazdálkodom 150 hektáron, családi gazdálkodóként. A növénytermesztés mellett állattartással is foglalkozom. A
területi adottságaink nem túl jók, gyengén humuszos homoktalajokon dolgozunk. A vetésterületem felét minden évben a kalászosok teszik ki,
főként árpát és búzát vetünk, aminek egy részét
takarmányozásra, a másik felét eladásra termesztjük. Mivel állattartással is foglalkozom, a
földjeim egy részén szervestrágyázással igyekszem javítani a talaj minőségét és a termés
mennyiségét. Aki használ szerves trágyát, tudja,
hogy a következő néhány évben ezeken a területeken sokkal nagyobb gyomnyomásra számíthat. Kora tavasszal legtöbbször összetorlódnak
a munkák, ezért olyan gyomirtót kerestem,
amelyet hosszú ideig kijuttathatok, hatékony
és jó árban van. 2019-ben használtam először
a Nuance SuperB csomagot. Három hatóanyagának köszönhetően nagyfokú biztonságot nyújt szinte minden gyomviszony esetén.
Bokrosodás végétől a zászlós levél megjelenéséig kijuttatható, és a vegyszertoleráns napra20

Szombathelyi Péter

Nagy László

forgó-árvakelést is szépen kivitte. Ha olyan az évjárat, sokszor igyekszem átsegíteni a stresszes
időszakokon a búzát, árpát lombtrágya kijuttatásával is, ezt legtöbbször a gyomirtással egy
menetben oldom meg. A Nuance SuperB keverhetőségével sem volt semmiféle problémám. Bátran ajánlom a terméket gazdatársaimnak.”
Nagy László
egyéni vállalkozó, Nyárlőrinc

Átlagos gyomviszonyok vagy csekély mértékű gyomborítás esetén elegendő lehet az egyetlen hatóanyagot tartalmazó, alacsonyabb árfekvésű készítmények használata is. Ilyen esetben gazdaságos megoldást nyújtanak a hormonbázisú vagy szulfonil-karbamid hatóanyagot tartalmazó,
hagyományosnak tekinthető szerek.
A Mecomorn 750 SL egy ilyen megbízható, MCPA hatóanyagot tartalmazó, jól ismert márkanevű készítmény. Önmagában használva költségtakarékos megoldás, ugyanakkor kiváló kombinációs partnere más, gabonában használható gyomirtó szereknek. A gyomirtó hatás kiegészítése
mellett megfelelő partner akkor is, ha a gyomnövények herbicidekkel szembeni rezisztenciájának
kialakulását szeretnénk megakadályozni.
A Mecomorn 750 SL felhasználására lehetőség nyílik a gabonafélék szárba indulása után,
a három szárcsomós állapotot követően (BBCH 33) egészen a zászlós levél kiterüléséig (BBCH
39), 0,8–1,0 l/ha dózisban. A későn megjelenő magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények (napraforgó-árvakelés, mezei acat, szulákfélék, parlagfű stb.) ellen alkalmazható a Mecomorn 750 SL
önmagában és szulfonil-karbamid vagy fluroxipir hatóanyagú készítményekkel kombinációban.
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A készítmény a gabonafélék gyomirtására engedélyezett ötféle fenoxi-alkán-karbonsav típusú,
hormonhatású herbicid hatóanyagból hármat tartalmaz. A diklórprop-P hatóanyag főként a fészkes
virágú gyomnövényekre, a ragadós galajra, a keresztes virágú gyomokra és a keserűfűfélékre hatásos. A mekoprop-P hatóanyag elsősorban a tyúkhúr, az árvacsalán, az útifűfélék és a herefélék
ellen hatásos, míg az MCPA fő erőssége a pipacs, a szarkaláb és a mezei acat. A három hatóanyag
kombinációja egymás hatását felerősíti, és a hatásspektrumot kiszélesíti.
Az Optica Trio így a gabonafélék egynyári és évelő kétszikű gyomnövényeinek széles köre ellen
hatásos. Eredményesen alkalmazható a kalászosokban előforduló, nehezen irtható kétszikű
gyomnövények ellen, mint például a ragadós galaj, a szikfűfélék, a pipitérfélék, a keserűfűfélék, a
veronikafélék, az árvakelésű napraforgó, a mezei acat és az apró szulák.
Hatását a növényi növekedési hormon túladagolása révén fejti ki, aminek következménye anyagcserezavar, növekedésgátlás, valamint a hajtások torzulása. A zöld növényi részeken felszívódva
eljut a gyökerekbe, rizómákba, így hatása az évelő kétszikű gyomok ellen is tartós. Kijuttatása
után már egy napon belül látható tüneteket okoz, de teljes hatását az időjárástól függően 10–
14 nap alatt fejti ki.
Az Optica Trio az őszi és tavaszi kalászos gabonafélék gyomirtására használható 1,5–2,0
l/ha adagban, a gabonafélék 3 leveles korától a szárba indulás kezdetéig (BBCH 13–30). A magról
kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles állapotukban, a ragadós galaj 2–4 levélörvös stádiumban, a mezei acat tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre. Használatát
követően nincs vetésváltás-korlátozás, utána bármilyen kultúra vethető.
Az Optica Trio 1,5 l/ha + Spraygard 0,3 l/ha kombináció hatása
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Forrás: Kaposvár, 2015 (Nufarm fejlesztési kísérletek), kijuttatás ideje: 2015.04.09.

Fenoxi-herbicidek a sikeres zöldítés érdekében
•Szulfonil-urea hatóanyagot tartalmazó gyomirtó szer felhasználása esetén előfordulhat,
hogy a zöldítésre szánt vetőmag kelését akadályozza a kalászosgyomirtó szer.
•A probléma elkerülhető, ha fenoxi-herbicideket használunk a kalászosok gyomirtásánál.
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TERMELŐK MONDTÁK...
„A Praktika Kft. 1997-től foglalkozik termeltetéssel,
a kft. fő célja a termelők segítése jó minőségű
alapanyagokkal, folyamatos szaktanácsadással. Vetőmagüzemünkben őszi kalászos (árpa,
búza, tirikálé) vetőmagokat fémzárolunk, melyeket integráció keretében termeltetünk meg. Megfelelő szakmai háttérrel rendelkező gazdák
biztosítják a kiváló minőségű vetőmag-alapanyagot. Ahhoz, hogy a jó vetőmagból egészséges kalászos növény és bő termés lehessen,
első lépésként a csávázásra kell odafigyelnünk.
Sok betegség ellen ezzel a mozzanattal kezdődik el a védekezés. Számos csávázószerrel dolgoztunk üzemünkben az elmúlt évek alatt. A
tebukonazol hatóanyagú szereket régóta használjuk csávázásra, hiszen kitűnően védi a kalászosokat a csírakori betegségek, a búza- és
árpa-kőüszög, a búza- és árpa-porüszög, a
búza-szárüszög, a csírakori szeptória, a tavaszi
árpa levélfoltosodása, a rozs-szárüszög, valamint a zab fedett- és porüszög ellen. Kielégítő hatékonyságot mutat a nehezebben leküzdhető
fuzáriumos és helmintospóriumos gyökér- és
szárrothadás ellen is. 2018-ban kipróbáltuk az
Orius 6 FS-t. A szintén tebukonazol tartalmú csávázószerről elmondhatom, hogy könnyen kezelhető, hiszen tonnánként mindösszesen 0,5 liter a
dózisa. A készítmény jól tapad a mag felületére,
a csávázott vetőmag nem tapad össze, a színe
is élénk.”
Szabó Attila, Praktika Kft., Törtel

„Az Agrokemol Kft. Békés megyében, Mezőkovácsházán folytatja tevékenységét, ami mezőgazdasági szolgáltatásból, növényvédelmi
szaktanácsadásból és növényvédőszer-kereskedelemből áll. 2018-ban körülbelül 900 hektárnyi területen több Nufarm-termék felhasználásával oldottuk meg kalászosaink növényvédelmét.
A Nuance SuperB csomag előnye többek között, hogy a kalászosok teljes gyomspektrumát
irtja, beleértve a nehezen kezelhető Cirsium és
Gallium fajokat is, továbbá a tenyészidőszakban rugalmasan használható korai, de akár
megkésett gyomirtásra is. Fontos szempont,
hogy nincs semmiféle perzisztencia a követő kultúrákra nézve, ez nálunk a repce miatt különösen fontos. A csomagban található Mystic Pro
használatával egyúttal a levél- és kalászvédelmet is biztonságosan megoldottuk. A csomag

Szabó Attila

Gyüre András

kedvező hektárköltsége mellett az sem elhanyagolható, hogy a szaktanácsadási területünkről
csak pozitív visszajelzések érkeztek, így jövőre
még nagyobb területen számítunk rá.”
Gyüre András, Agrokemol Kft.,
Mezőkovácsháza
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GOMBABETEGSÉGEK ELLENI VÉDEKEZÉS
A gombabetegségek fellépése az állományban elsősorban évjárat, agrotechnika és fajtafogékonyság kérdése. A gombabetegségek állományban történő megjelenését több tényező befolyásolja.
A hajlamosító időjárási tényezők mellett az agrotechnika (vetésváltás, talajművelés, tápanyag-utánpótlás) és a vetett fajta fogékonysága együttesen határozzák meg, hogy az egyes betegségek milyen mértékben fognak károsítani.
Kalászosokban a lisztharmat, a rozsdák – elsősorban a vörösrozsda, bizonyos évjáratokban
a sárgarozsda –, a levélfoltosságok és a kalászfuzárium igénylik a legnagyobb odafigyelést.
A megváltozott éghajlati viszonyok miatt a levélfoltosságok egyre nagyobb gondot okoznak az
őszibúza- és ősziárpa-területeken.
Szeptóriás levélfoltosság (Septoria tritici): Egyes szakirodalmak szerint a jövő betegsége. A kórokozó már ősszel megjelenhet a friss vetéseken, és enyhe teleket követően kora tavasszal már
jelentős mértékben károsítja a kora tavaszi állományt. Az alsó levelek elszáradnak, és a nekrotizálódott foltokon fekete pontok formájában jelennek meg a gomba szaporítóképletei, a piknídiumok.
Ha a hőmérséklet 15-20 oC, az időjárás pedig szeles, csapadékos, nagy valószínűséggel számíthatunk komolyabb fertőzésre.
Pirenofórás levélfoltosság (Pyrenophora tritici-repentis/Drechslera tritici-repentis): A betegség
a szármaradványokról aszkosporákkal indul, ezért a vetésváltás és a szármaradványok aláforgatása fontos elem a növényvédelemben. Későbbiekben az ivartalan alak konídiumok formájában
fertőzi az állományt. A konídiumokat a szél már távolabbra is képes szállítani. A levélen először kisméretű barna foltok jelennek meg, melyeket világos udvar vesz körül. Később nagy barna folttá olvadnak össze. A fertőzés az alsóbb levelekről halad a felsőbb szintek felé, általában a levél csúcsi
részéről indul, majd az egész levéllemez elszárad.
Ramuláriás levélfoltosság (Ramularia collo-cygni): Jelenleg az árpa egyik legsúlyosabb levélfoltbetegsége. Európában 2000-ben, Magyarországon 2007-ben írták le először. 2016-ban már komoly fertőzést okozott országszerte. A barna foltok, melyeket sárga udvar vesz körül, nedves,
csapadékos időjárás esetén jelennek meg a leveleken. Virágzást követően a felsőbb levélemeletek

Kalászfuzárium
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Fuzárium tünete búzaszemen
(bal oldalon fuzáriumos, jobb
oldalon egészséges szemek)

Rozsda tünete levélen

Szeptóriás levélfoltosság tünete
levélen

Rinhospóriumos levélbetegség
tünete levélen

fertőzése nagy termésveszteséget okoz. Tekintettel arra, hogy az árpa zászlós levele lényegesen
kisebb, mint az őszi búzáé, az alatta lévő leveleknek nagyobb szerep jut, mint a búza esetén. Árpa
esetén ezért különösen fontos, hogy preventíven védekezzünk, minél tovább zölden és betegségmentesen tartsuk az alsóbb leveleket is.
Lisztharmat (Erysiphe graminis): A lisztharmat a növény minden föld feletti zöld részén megtalálható. A betegség hosszú, meleg őszökön már a friss vetéseken is megjelenik, aminek következtében
a legyengült állomány áttelelőképessége csökken. Kora tavasszal a fehér micéliumtömeg a szártöveken, alsó leveleken jelenik meg, és nem megfelelő védekezés esetén – főleg buja, nitrogénnel jól
ellátott állományban – megállíthatatlanul halad a felsőbb növényi részek felé.
Vörösrozsda (Puccinia recondita): A kórokozó őszi vetéseken, árvakeléseken uredomicélium formájában már megjelenik. Enyhe őszt és telet követően biztosan számíthatunk tavaszi fertőzésére. A
fertőzéshez a levelek vízborítottságára van szükség, ilyenkor a gomba 15-22 oC-on gyorsan fejlődik.
Az első vörös színű uredotelepek már a bokrosodás idején feltűnnek. Az uredotelep után a levelek
fonákán jelennek meg a teleutotelepek, melyek a vastag falú, áttelelő teleutospórákat hozzák létre.
Sárgarozsda (Puccinia striiformis): Ritkán, 7-8 évenként fellépő betegség. Legutóbb 2014-ben tarolt Magyarországon. A hőoptimuma lényegesen alacsonyabb, mint a vörösrozsdáé, ezért megfelelő időjárási körülmények között már kora tavasszal megjelenhet. Telepei sárgák és szabályosan,
varrógépöltéshez hasonlóan helyezkednek el a levélen. A növények szöveteiben telel, –10 oC alatt
elpusztul. 2018 őszén mind a pázsitfüveken, mind az árvakeléseken tömegesen jelent meg, így ha
a tél enyhe lesz, várhatóan időben figyelni kell majd a sárgarozsda tüneteire.
Fuzárium (Fusarium spp): A fertőzésben mintegy 15 fuzáriumfaj vesz részt. A fuzáriumfajok polifág
gombák, az összes gabonát fertőzik, beleértve a kukoricát is, ezért a vetésváltás betartása és a
szármaradványok aláforgatása a prevenció alapeleme. A betegség a talajból indul, csíranövénypusztulást, tőhiányt, rossz telelést okozva. Mégis a legsúlyosabb kárt a virágzás során bekövetkező
fertőzés okozza. A kalászkák sterilekké válnak, a magok töppedtek. Először fehér, majd rózsaszín
penészbevonat jelenik meg, rajta apró, fekete pontokkal, a gomba peritéciumaival. Azonkívül, hogy
romlik a termés malomipari minősége, a gomba toxinokat termel, ami súlyosan károsíthatja az emberek egészségét.

Lisztharmat tünete levélen

Lisztharmat tünete kalászon

Pirenofórás levélfoltosság
tünete levélen

Vörösrozsda és sárgarozsda
együttes előfordulása, 2018. tavasz

Ramuláriás levélfoltosság tünete
árpán
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és
A Mystic 250 EW és az Orius 20 EW hatóanyaga az egyik leghatékonyabb triazol, a tebukonazol.
Mindkét gombaölő szer kijuttatását gabonafélékben a bokrosodás vége–3 nóduszos fejlettség
és a kalászhányás–virágzás közötti védekezésre javasoljuk időzíteni. A kalászfuzáriózis elleni védelmet célzottan, a virágzás idején indokolt elvégezni, biztosítva a kalászok egyenletes permetléfedettségét. Mindkét terméket egy vegetációban két alkalommal lehet felhasználni.
A kijuttatást mindig finom porlasztással, 250–400 mikronos átlagos cseppnagysággal, 50–70
csepp/cm2 fedettséggel kell biztosítani. A hatóanyag a permetezés helyén felszívódik, majd csúcsi
irányban szállítódik. A védendő felületet teljes egészében le kell permetezni, különben a tőhöz közelebb eső részek védtelenek maradnak. A Mystic 250 EW dózisa 1,0 l/ha, az Orius 20 EW dózisa 1,0–1,2 l/ha. A gombaölő szerek ezekben a dózisokban alkalmazva megbízható védelmet
nyújtanak a korai lisztharmat, a rozsdák, a levélbetegségek és a kalászfuzáriózis ellen is.
2020-ban a Mystic 250 EW a Tazer 250 SC-vel együtt Tazer Kombi, a Saracen Deltával együtt
pedig Saracen Delta+Mystic 250 EW csomagban is elérhető.

A Mystic Pro 500 készítmény a tebukonazol mellett prokloráz hatóanyagot is tartalmaz. A tebukonazol felszívódik a növénybe, majd a nedvkeringéssel csúcsi irányba vándorol. A prokloráz mély
hatású, azaz beszívódik a növény szöveteibe, de onnan nem szállítódik tovább.
A két hatóanyag erősségei kiegészítik egymást, így biztosítva a kalászosok minden fontos gombabetegségével szembeni csaknem teljes hatékonyságot. Az 1,0–1,25 l/ha-os dózisban kijuttatott
Mystic Pro 500 gombaölő szer a teljes dózisú tebukonazol hatóanyag mellett a prokloráz teljes
dózisának több mint 80 százalékát tartalmazza kombinációs partnerként.
A Mystic Prót kalászosokban két alkalommal, szárba indulás kezdetétől a zászlós levél megjelenéséig (1. védekezés) és kalászhányás kezdetétől a virágzásig (2. védekezés) célszerű kijuttatni. Ha a kártételi veszélyhelyzet nem indokolja a korai védekezést, a kalász védelmére időzített
egyszeri kezelést a kalászhányás kezdete és vége közötti időszakban javasoljuk elvégezni.
Szeptória erős fertőzése esetén Tazer 250 SC 0,8–1,0 l/ha-os dózisával javasoljuk kiegészíteni.
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A Zamir a Mystic Próhoz hasonlóan tebukonazol és prokloráz hatóanyagokat tartalmaz, ennek
köszönhetően széles hatásspektrummal és hosszú hatástartammal rendelkezik a legtöbb gombafertőzéssel szemben. A prokloráz lokálszisztémikus hatóanyag blokkolja a kórokozók terjedését,
megakadályozza a szaporítóképletek kifejlődését. A készítmény másik hatóanyaga a jól ismert tebukonazol, mely felszívódás után transzlokálódik, így védve a növény fiatal részeit is. A két hatóanyag jól kiegészíti egymást, ennek következtében tökéletes védelmet biztosít a kultúrnövénynek,
fertőzést megakadályozó és gyógyító hatással egyaránt rendelkezik. Hatásspektrumába beletartoznak a lisztharmat, a rozsda, a fuzáriumos betegségek és a levélfoltosságok is. Ha szeptória
erős fertőzése mutatkozik az állományban, és az időjárás továbbra is hajlamosító marad, a tartamhatás megnövelése céljából a Tazer 250 SC 0,8–1,0 l/ha adagjával történő kombinációját javasoljuk.
A Zamir dózisa kalászosokban 1,0–1,5 l/ha. A készítményt lehetőleg megelőző jelleggel, 2 nóduszos állapot, illetve a kalászhányás–virágzás idején célszerű kijuttatni, egy vegetációban legfeljebb két alkalommal. Fuzárium elleni védekezés, illetve egyéb gombafajok erős fertőzése esetén
célszerű a magasabb dózist alkalmazni.

SZÉLES HATÁSSPEKTRUM – OPTIMÁLIS ÖSSZETÉTEL

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

A Timpani a Nufarm egyedülálló gombaölő szere, amely egy felszívódó (90 gramm/liter tebukonazol) és egy kontakt (250 gramm/liter klórtalonil) gombaölő hatóanyag gyári kombinációja.
A készítmény felhasználható az őszi búza és az őszi árpa levél- és kalászbetegségei ellen, ezen
belül is különösen a levélfoltosságokkal szemben kiváló hatású. A kombináció előnye, hogy a
két hatóanyag különböző helyeken avatkozik be a gomba élettani folyamataiba, így a rezisztenciatörés egyik kiváló eszköze. A formulációnak köszönhetően egyenletes fedést és gyors felszívódást biztosít. Kiváló esőállósággal rendelkezik, és hosszú védelmet biztosít a kórokozókkal szemben.
A Timpani két hatóanyaga közül a klórtalonil az egyik leghatékonyabb az árpa ramuláriás
levélfoltossága ellen.
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A készítmény felhasználását a fertőzés mértékétől függően egy vagy két alkalommal javasoljuk,
1,5–2,0 l/ha dózisban. Lisztharmat erős fertőzése esetén kiegészítést igényel. Korai védekezéskor
kénnel, később a Tazer 250 SC 0,8–1,0 l/ha dózisával célszerű kombinálni. A permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor – a szárba
indulás fázisában – kell megkezdeni és szükség esetén kalászhányás idején megismételni.
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A Timpani engedélye 2019. november 20-i hatállyal visszavonásra került. Az engedélyes, továbbá a nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2020. május 20-ig értékesíthetik.
A termék felhasználása szintén 2020. május 20-ig engedélyezett.
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TERMELŐK MONDTÁK...
„A Nufarm Orius 20 EW készítményét több táblában is alkalmaztuk. A készítményből önmagában is és kombinációban is juttattunk ki. Őszibúza-kultúrában a második kezelés során célzottan a levélvédelemre alkalmaztuk 1,0 l/ha
dózissal, míg egy másik táblában egy első strobis kezelést követően két kalászvédelemre is
szükség volt. A kezelés hatása az elvárásnak
megfelelt, az eredménnyel elégedett voltam. A
megfelelő termésátlag elérésének egyik eleme
a megfelelő minőségű és időben kijuttatott gombaölő szereknek is köszönhető volt.”
Csipkés Dávid
növénytermesztési vezető,
Töltéstavai Mg. Zrt., Töltéstava
„Kislétán gazdálkodunk édesapámmal és testvéremmel. 200 hektár területet művelünk, a területek Kiséta és Kállósemjén határában helyezkednek el. A terület adottságai gyenge közepesnek
mondhatók, átlagban 14-19 között van az AKértékük. Területeinken kukorica, napraforgó, őszi
káposztarepce és őszi búza termesztésével
foglalkozunk. A szántóterületen kívül 3 hektár
meggy- és 3 hektár almaültetvényt is művelünk.
Ezenfelül még egy 500 darabos anyajuhállománnyal is rendelkezünk. Az őszi búza termesztése fontos szerepet tölt be a gazdálkodásunkban. A megfelelő hozam és minőség elérése
érdekében az utóbbi években a két gombaölő
szeres kezelést indokoltnak tartjuk. A tavaszi időszakban a levélbetegségek és az utóbbi időben a lisztharmat is jelentős mértékben van jelen
az állományban. A Mystic 250 EW készítményt
évek óta alkalmazzuk eredményesen ezen betegségek kezelésére. Tavasszal az első kezelést
önmagában 1,0 l/ha-os dózisban, kalászvédelemben általában kombinációban alkalmazzuk
egyéb gombaölő szerekkel. A készítményt árérték arányban nagyon jónak tartom, melyben
egy jól bevált hatóanyag található. Megfelelően
keverhető lombtrágyákkal és rovarölő készítményekkel is. Bátran ajánlom gazdatársaimnak.”
Szűcs Szabolcs
gazdálkodó, Kisléta
„Az Aranyszarvas Zrt. 1400 hektáron gazdálkodik, valamint 800 hektáron végez teljes körű
agronómiai szolgáltatást. Területeink a Gomba–
Úri–Tápiószentmárton–Cegléd vonalon helyezkednek el, domborzati viszonyaink eltérőek,
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talajaink középkötöttek. Vetéstervünkben kalászosok, repce, napraforgó és takarmánykukorica találhatók. 2018 őszén 340 hektár őszi búza
került elvetésre, amiből 160 hektárt étkezési termesztési céllal vetettünk el. Búzáink a száraz időjárás ellenére jó növekedési eréllyel indultak a
télbe, bizakodóan vártuk a tavaszt. 2019 tavaszának időjárása minket sem kímélt, azonban
ahhoz nem fért kétség, hogy továbbra is kiemelt
figyelmet kell fordítanunk a lomb- és kalászvédelemre egyaránt. Az őszi búzák korai lombvédelmét a szárba indulást megelőzően, gyomirtással egy menetben, propikonazol-ciprokonazol
hatóanyag-tartalmú gombaölő szerrel végeztük
el. A 160 hektár étkezési célú őszi búzára jól bevált, megbízható hatóanyagpárost kerestem. A
Mystic Pro 500-at több növényvédős-szakirányító kollégám is ajánlotta, ezért bátran vágtam
bele a kalászvédelembe ezzel a termékkel. Étkezési búzáink virágzásának kezdete június első
hetére esett, amit kiadós mennyiségű május közepi-végi csapadék előzött meg, tehát minden
adott volt a fuzáriumfertőzés kialakulásához. Én
mindig, minden esetben a prevencióban hiszek,
ezért a Mystic Pro 500 1,2 l/ha-os dózisának kijuttatását a virágzás kezdetére időzítettem. A
Mystic Pro 500 lambda-cihalotrinnal és mikroelem-tartalmú szuszpenziós lombtrágyával
került kiszórásra 280 liter permetlében hektáronként. Keverhetősége, oldódása és fedése is a várakozásnak megfelelő volt. A kezelést követő
öt-hét napra újabb csapadék hullott, és nagyon
meleg, párás volt az idő. A zászlós levél a kezelés után 18-22 nappal is még egészséges volt, az
állomány levélzete szép zöld maradt, míg a kalászokon sem tapasztaltam elváltozást. Ezeket
az őszi búzákat 6-7 tonnás terméssel, étkezési
minőségben takarítottuk be. A termékkel összességében elégedett voltam, továbbiakban is tervezem a használatát.”
Majoros Máté termelésirányító,
növényvédelmi szakirányító, Aranyszarvas
Zrt., Tápiószentmárton
„Fejér megyében, Agárdon és körülbelül 40 kilométeres körzetében 3000 hektáron szaktanácsolok szántóföldi kultúrákban. A fő növények a
kukorica, napraforgó, őszi káposztarepce és
őszi búza. Az idei évben a 600 hektár búzából
megközelítőleg a felét – már nem először – a
Nufarm Mystic Pro 500 nevű gombaölő készítményével kezeltünk. Az évjáratnak köszönhetően a búzákat egy kezeléssel meg lehetett
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védeni. Ennek időpontja a kalászhányás végi, illetve a virágzás eleji fenofázis volt. A választás
azért a Nufarm gombaölő szerére esett, mert a
benne lévő tebukonazolt a prokloráz kiegészíti,
és a literenkénti 500 gramm hatóanyag szavatolja a jó és tartós védelmet a fuzárium ellen. A
kezeléssel a Mystic Pro 500-at az engedélyokiratban leírt felső, 1,25 l/hektár dózissal juttattuk ki.
Védekezésünk eredményeként nem volt toxinos
búzánk 2019-ben. A termékben lévő hatóanyag ismert és kedvelt a maga szegmensében,
melyhez a Mystic Pro 500 esetében kapcsolódik
egy igen jó ár-érték arány is. Ez igen lényeges
kérdés a gazdálkodás során, ezért bátran ajánlom mindenkinek.”
Klemencsics András
szaktanácsadó, Agárd

A Tazer 250 SC széles hatásspektrumú gombaölő permetezőszer, növénykondicionáló hatással.
Védelmet nyújt a kórokozókkal szemben, élettani hatásának köszönhetően elősegíti a tápanyagfelvételt, támogatja az asszimilációt, javítja a vízháztartást, csökkenti az aszály okozta stresszt, lassítja
az öregedést. A Tazer 250 SC készítmény 250 g/l azoxistrobin hatóanyagot tartalmaz, szuszpenzió
koncentrátum formájában.

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

A Tazer 250 SC gombaölő és zöldítő hatásának köszönhetően nő a hozam és javul a termés minősége. Alkalmazása növeli a termésbiztonságot és a jövedelmet. Felhasználható kalászos gabonafélékben, repcében és olajretekben, hagymafélékben, hajtatott zöldségfélékben, spárgában,
valamint dísznövényekben. Dózisa kalászosokban 0,8–1,0 l/ha.

A Tazer Kombi két nagy hatékonyságú gombaölő permetezőszer kombinációja, amelyben
a készítmények gombaölő és élettani hatása összeadódik. Még több termés, még jobb minőség,
még több jövedelem.
A Tazer Kombi gyűjtőcsomag összetétele: 2x5 liter Tazer 250 SC + 2x5 liter Mystic 250 EW.
A kombináció felhasználható kalászos gabonafélékben és repcében, egyszeri vagy kétszeri védekezésre. Együttes kijuttatás esetén a zászlós levél védelme érdekében a kalászhányás kezdetén javasoljuk kipermetezni.
Osztott kezelés esetén a Mystic 250 EW-t a kalászosok szárba indulásának kezdetén vagy
virágzásban célszerű kijuttatni. A Tazer 250 SC-t a kalászhányás kezdetén, más gombaölő szerrel kombinálva javasolt kijuttatni.
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TAVASZI GOMBAÖLŐ SZERES VIZSGÁLATOK KALÁSZOSOKBAN
A gombafertőzések kialakulását adott évben leginkább az időjárás határozza meg. Míg 2018-ban
inkább a levélfoltosságok, azon belül is a szeptória okozta a legnagyobb gondot, addig 2019ben a lisztharmat volt a vezető gombabetegség, de mellette megtalálható volt a szeptória, és
helyenként a vörösrozsda jelent meg erőteljesen bizonyos területeken és fajtákon. Már 2018 őszén
sok helyen permetezni kellett a lisztharmat ellen, majd az enyhe telet követően, már kora tavasszal
megjelent az állományokban, és találkozhattunk egy-egy „pötty” vörösrozsdával is. A kora tavaszi
szárazság miatt sokan nem védekeztek a gombák ellen, annak ellenére, hogy a fertőzési forrás ott
volt az alsó leveleken. Így a májusi időjárás miatt elsősorban a lisztharmat, majd a vörösrozsda feljött
az állományokban, és későbbi permetezésekkel már nagyon nehezen lehetett kordában tartani.
Kísérletünkben Acteur őszibúza-fajtát használtunk, amely a legtöbb gombabetegségre fogékony.
Azt vizsgáltuk, hogy milyen jelentősége volt a kétszeri levélvédelemnek egy olyan évjáratban, amikor a tavasz szárazan indult, és bár az áprilisi időjárás nem volt kifejezetten hajlamosító, a csapadékos május és június kedvezett a gombák elterjedésének.
A kaposvári kísérleti területen a februári szemle során az előző évről áttelelt lisztharmattelepeket
találtunk, illetve elvétve egy-egy vörösrozsdatelepet. Levélfoltosságok is nyomokban előfordultak.
Három parcella nem kapott korai lombvédelmet, csak a második lombvédelem alkalmával permeteztünk. A többi parcellán elvégeztük a korai lombvédelmet, majd a zászlós levél kiterülésekor ismét
védekeztünk.
(Levélemeletek elnevezése: L1 – zászlós levél, L2 – zászlós levél alatti levél, L3 – kettővel a zászlós levél alatti levélemelet.)
Az értékelést a 2. kezelés után két héttel végeztük el. Ekkor már azt mondhattuk, hogy a lisztharmat
fertőzési gyakorisága 100% volt. A kezeletlen parcellákon az L3 és L2, vagyis a zászlós levél
alatti levelek teljesen elszáradtak, a zászlós levelek lisztharmattal, rozsdával és szeptóriával is erősen fertőzöttek voltak. Az elszáradt levelek fertőzését a legfontosabb gombák esetén
100%-nak vettük, de az L2-es és L3-as levelek száradását nagyrészben a lisztharmat és a szeptória
okozta.

Erős lisztharmatfertőzés őszi árpán
2018 őszén (Kaposvár)
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Lisztharmatfertőzés őszi búzán
2019. február 15-én (Kaposvár)

Lisztharmatfertőzés mértékének csökkenése a kezelések hatására
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Szeptóriafertőzés mértékének csökkenése a kezelések hatására
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Vörösrozsda-fertőzés mértékének csökkenése a kezelések hatására
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kezeletlen
T1: nincs védekezés, T2: Tazer Kombi*
T1: nincs védekezés, T2: Mystic Pro 500 1,25 l/ha
T1: nincs védekezés, T2: Zamir 1,5 l/ha
T1: Mystic Pro 500 1,25 l/ha, T2: Mystic Pro 500 1,25 l/ha
T1: Mystic Pro 500 1,25 l/ha, T2: Tazer Kombi*

Forrás: Kaposvár, 2018–2019 (Nufarm fejlesztési kísérletek)
T1: korai lombvédelem, T2: zászlós levél védelme
*Tazer 250 SC 1,0 l/ha + Mystic 250 EW 1,0 l/ha
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Lisztharmatfertőzés a szártövön és az alsó
levélemeleteken 2019. májusban

Kezeletlen állomány 2019. június 11-én
(Kaposvár)

Azokon a parcellákon, ahol nem végeztük el az első kezelést, csak a zászlós levél kiterülésekor védekeztünk, azt tapasztaltuk, hogy a korai fertőzés miatt az L3-as levélen 20-30%-os volt
a lisztharmat-, 15-20%-os a szeptóriafertőzés. A permetezés a gombákat blokkolta, így az L2-es
levélen az erős fertőzési nyomás ellenére is a lisztharmat már csak 6-9%-ban, a zászlós levélen
1-2%-ban volt jelen. A szeptória az L2-es levélen szintén 7-9%-ban, az L1-es levélen 2-3%-ban jelen
meg. A rozsda az L3-L2-es levélen 3-5%-ban volt jelen, de a kezelés hatására a zászlós levél mentes
maradt. Bár a kezelés az erős fertőzési nyomás ellenére jól sikerült, júniusban mégis azt tapasztaltuk,
hogy az alsó levélemeleteken és a szártövön megmaradt gombaképletek a májusi és júniusi esőzések hatására újabb fertőzéseket indítottak el, így ezek a parcellák később jobban fertőződtek,
mint azok, amelyek részesültek a korai lombvédelemben.
Azokon a parcellákon, ahol elvégeztük a korai lombvédelmet, az L3-as levél is sokkal kisebb mértékben volt fertőzött, csupán a szeptória érte el a 10%-ot. Az L2-es és a zászlós levél pedig
gyakorlatilag mentes volt a fertőzéstől. Ezt a nagy különbséget még június közepén is láthattuk.
A zászlós levelek gyakorlatilag mentesek voltak a betegségektől, de még az alattuk lévő L2-es és
L3-as levelek is zöldek maradtak, nagy asszimilációs felülettel rendelkeztek, így a szemkitelítődés és
a tápanyag-beépülés zavartalanul mehetett végbe.
A kezeletlen terület erre az időre nagyjából leszáradt, a zászlós levélen is már csak alig maradt
zöld felület. A kezeletlen növényeken a zászlós levélen mindhárom betegség megtalálható volt, és
közülük látványosan megerősödött a vörösrozsda. Összességében megállapíthatjuk, hogy
azokon a parcellákon értük el a legjobb eredményt, ahol két levélvédelmet végeztünk.
A gombák elleni védelemben különösen fontos a megelőzés, főleg, ha tudjuk, hogy az állományban a korai fertőzések miatt sok a szaporítóképlet. Fontos ez még akkor is, ha a kora tavaszi
időjárás nem különösebben kedvez a gombák felszaporodásának. A májusban megérkező csapadék, majd a meleg hatására bekövetkező párás mikroklíma a megbújó gombák felszaporodását és robbanásszerű elterjedését okozhatja. Ekkor viszont már nehéz ellenük a védekezés, sokszor
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Csak egy lombvédelem, a korai lombvédelem elmaradt, a zászlós levél védelme Tazer
Kombival, 2019. június 11.

Állomány két lombvédelem után 2019. június
11-én. Korai lombvédelem Mystic Pro 500
1,25 l/ha dózissal, zászlós levél védelme Tazer
Kombival

még ilyenkor is kénytelenek vagyunk kétszer permetezni, viszont ekkorra már a növény nagy asszimilációs felületet veszít, ami termésveszteséget von maga után.
Kísérletünkben nagyon jó eredményt adott, amikor a Mystic Pro 500-at kétszer használtuk
1,25 l/ha dózissal. Adott fertőzési nyomás mellett a lisztharmat és a rozsda ellen 96-98%-os hatékonyságot, szeptória ellen 94-96%-os hatékonyságot tapasztaltunk. Ennél jobb eredményt értünk
el, amikor első kezelésre a Mystic Pro 500 1,25 l/ha dózisát, majd a zászlós levél kiterülésekor Tazer Kombit (Tazer 250 SC 1,0 l/ha + Mystic 250 EW 1,0 l/ha) használtunk. Ezzel a technológiával még június közepén is a lisztharmat és a rozsda esetén 98-100%-os hatékonyságot, a
levélfoltosságok esetén 96-98%-os hatékonyságot értünk el.
Az őszi árpa esetén is azt tapasztaltuk, hogy az állomány ilyen időjárási körülmények között
meghálálja a kétszeri kezelést. Az őszi árpa zászlós levelének felülete lényegesen kisebb, mint
az őszi búzáé. Így az alatta lévő levélemeleteknek még fontosabb szerepük van a szemek kitelítődésében, mint a búzánál. Ezért a korai lombvédelem az őszi árpa esetén kiemelkedő jelentőségű lehet. A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy célszerű előre hozni az azoxistrobin
használatát. Ennek megfelelően az a parcella mutatta a legjobb eredményt, ahol az első kezelés
Tazer Kombival, a második kezelés pedig Mystic Pro 500-zal történt.
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TERMELŐK MONDTÁK...
„Mintegy 1380 hektáron gazdálkodunk, ennek a
nagy részét a kalászosok teszik ki. Évről évre
600-700 hektáron termesztünk durumbúzát, sörárpát és malmi minőségű őszi búzát. Minőséget
állítunk elő, így mind a tápanyag-utánpótlás,
mind a növényvédelem nagyon fontos számunkra. Minden kalászos esetén két lombvédelmet és
egy kalászvédelmet tervezünk. A védekezéseket megelőző jelleggel végezzük el, hogy az állomány a vegetációban betegségektől mentes
legyen, biztosítva, hogy mind mennyiségben,
mind minőségben a lehető legtöbbet hozzuk ki
a növényekből. A levélvédelemben a Nufarm
technológiáját követjük. A búzák esetén a korai
lombvédelemben a Mystic Pro 500 készítményt
permetezzük ki 1,25 l/ha dózisban, ezzel a lisztharmatot és a korai levélfoltosságokat blokkoljuk,
majd a zászlós levél védelmére a Tazer Kombit
juttatjuk ki. A tankkeverék 1,0 l/ha Mystic 250 EW-t
és 1,0 l/ha Tazer 250 SC-t tartalmaz. Ebben az
időszakban a levélfoltosságok mellett a rozsdák
is megjelennek, de a durumbúzán a lisztharmatfertőzés sem ritka. Ezzel a technológiával évről
évre nagyon jól tudunk dolgozni, kiváló hatékonyságot figyeltünk meg a betegségek ellen. A
Tazer azoxistrobin-tartalma pedig zöldítő hatásával is hozzájárul a jobb minőség, a többlettermés előállításához. Amióta ezzel a technológiával dolgozunk, mind a termés mennyisége, mind
a minősége és a termelés jövedelmezősége is
javult. Az évek óta bevált technológiát továbbra
is alkalmazni fogom, és ajánlom gazdálkodótársaimnak is.”
Csiszár István ügyvezető,
Pinkamenti Agrár Kft., Vasalja
„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.
A Mystic Pro 500 egy jól bokrosodó, magas
szárral rendelkező búzafajtánknál került felhasználásra. Mivel itt eleve terveztünk szárszilárdítást,
Stabilan SL-lel együtt vásároltuk meg. Két kezeléssel sikerült a gombabetegségek ellen védekeznünk. Elsőre a zászlós levél kiterülésénél
Mystic 250 EW-t használtunk 1,0 l/ha dózissal.
Addig nem kellett fertőzéssel számolnunk, mert a
március közepén kijuttatott gyomirtó- és rovarölő36

kombináció mellé rendszerint adunk egy nagy
dózisú kontakt rezet is, ami a kezdeti fertőzések
ellen elegendő. Körülbelül egy hónap múlva jelent meg a zászlós levél, itt használtunk Mystic
250 EW-t egy rovarölővel kombinálva, majd virágzás elején-közepén került ki a Mystic Pro 500.
Mellé egy közepes dózisú, kalászosra fejlesztett
lombtrágyát használtunk, minőségjavítási célra.
Közepes adottságú területeken, extenzív technológia mellett sikerült 6,7 t/ha átlagot elérnünk,
amivel ebben az évben meg voltunk elégedve.
A búzán nem érzékeltünk fertőzést, a Mystic 250
EW és a Mystic Pro kitűnően dolgozott, a regulálás is megfelelő volt a Stabilan SL által.”
Kerekes Balázs és Sümegi Richárd
agronómusok, Mezőszöv Zrt., Enying

„Gazdaságunk Szentgáloskéren, a Somogyidombság területén található. A kedvezőtlen
adottságú, erodált domboldaltól a mély fekvésű,
csernozjom talajig szinte mindenféle talajtípussal
rendelkezünk. Fő növényeink az őszi búza, az
őszi káposztarepce, a kukorica és a napraforgó. Szeretjük, ha a növényeink egészségesek, ezért igyekszünk a legjobb hatóanyagokat
a legjobb ár-érték arányban megvásárolni. Így
akadtunk a tavalyi évben a Tazer Kombi csomagra. Ez a csomag magas hatóanyag-tartalmával (250 gramm azoxistrobin és 250 gramm
tebukonazol literenként) és az ehhez kapcsolódó kedvező árával hívta fel magára a figyelmet. Összetétele alapján bátran használjuk mind
repcében, mind őszi búzában. A jó gazdálkodáshoz számunkra fontos az egészséges növény, ezért a terméket mi teljes dózisban használjuk lombvédelemre. A jövő évben is szeretnénk vásárolni belőle, mert a tudásához megfelelő árat is találtak rá a Nufarmnál.”
Hársházi Péter ügyvezető, Eu-Agrár Kft.,
Szentgáloskér
„Szövetkezetünk 1800 hektáron gazdálkodik,
ebből 400 hektáron termesztünk tavaszi árpát.
A 2017-es termésátlag üzemi szinten hat tonna/hektár volt sörárpából. Nálunk a tavasziárpa-termesztés technológiájának egyik legfontosabb eleme a kétszeri gombaölő szeres kezelés. Az első védekezés általában egy azol típusú
szerrel történik, a második pedig egy azol–strobilurin kombinációval. Tavasszal a Nufarm területi
képviselője egy új, saját gyártású strobi–azol termékkel, a Tazer Kombival keresett meg, hogy
próbáljam ki tavaszi árpában. A termék kiváló
hatásfokkal dolgozott a lisztharmat ellen, nagyon jó eredményt mutatott a pirenofórás levélfoltosság ellen is. A strobilurin hatóanyag hatására a növények nyolc-tíz nappal tovább voltak
zöldebbek, mint az azolos kezelés után. Az eredmények meggyőztek, a továbbiakban is szeretném használni tavaszi árpában, kedvező árhektár költség esetén akár nagyobb területen is.”
Kovács József, Kércsagro Szövetkezet,
Hernádkércs
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ROVARKÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉS
A soroló vetésben október közepétől november elejéig károsítanak a gabonalegyek. Az őszi
bokrosodás időszakában, novembertől megjelenhet a gabonatripsz, valamint a vírusvektor levéltetvek és gabonakabócák. A jellegzetes sárgulással járó betegséget okozó vírus átvitelében
a gabonán élő levéltetvek mellett a kabócafajok is részt vesznek. Felszívódó hatóanyagú rovarölő
szeres vetőmagcsávázással, valamint a kelő állomány levéltetvek és kabócák elleni hatékony
védelmével lehetséges a vírusfertőzés megelőzése. A kártevők elleni permetezést azok tömeges betelepülésére érdemes időzíteni, ami különösen a vetőmagtermesztésben alapvető fontosságú.
A gabonafélék legveszélyesebb kártevője a vetésfehérítő, melynek lárvája és imágója egyaránt a növények leveleit fogyasztja. A kártevők leginkább a zabot és a tavaszi árpát kedvelik, de
a zászlós levél felületének csökkentésével az őszi kalászosokban is érzékeny károkat tudnak
okozni. A védekezésre legalkalmasabb időszak, amikor a lárvák tömegesen kelnek. Ilyenkor még
elejét vehetjük a gazdasági kártételnek. A permetezést célszerű piretroid hatóanyaggal végezni és
a délelőtti órákra időzíteni, amikor a károsítók táplálkozása a legintenzívebb.
A „zászlóskalászúságot” vagy „ablakos” kalászokat okozó gabonapoloskák ellen azok tömeges betelepülésekor védekezhetünk.
Időnként már ősszel megjelennek a gabonatáblában a vírusvektor levéltetvek, melyek
szívogatásuk mellett a vírusbetegségek terjesztésével is gazdasági károkat okozhatnak. A védekezést ellenük a kártevők tömeges betelepülésekor érdemes elvégezni.

Gabona-levéltetvek

Gabonatripsz

Csíkos gabonakabóca

Csíkoshátú búzalégy lárvája

Vetésfehérítő lárvája

Gabonapoloska

A Sumi Alfa 5 EC bevált, széles hatásspektrumú rovarölőszer-márka. Az egyik legtisztább ún. monoizomeres piretroid, amely a fenvalerát rovarölő hatóanyagnál négyszer hatékonyabb eszfenvalerát optikai izomert tartalmazza. Hatását a szívó és rágó kártevőkre többféle módon is kifejti,
mivel egyszerre kontakt (taglózó) és gyomorméreg, továbbá a rovarok táplálkozását gátló
és riasztó hatással is rendelkezik. Hatásspektruma szinte valamennyi kártevőt felöleli, ráadásul
mérsékelt kockázatot jelent a méhekre. Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a
kalászosok rovarkártevői ellen.
A vetésfehérítő bogarak és lárváik, valamint a levéltetvek elleni védekezést az imágók betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése idején célszerű elvégezni. Dózisa levéltetvek ellen 0,1 l/ha,
vetésfehérítő bogarak és lárváik ellen 0,2 l/ha.
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A Kaiso EG egy teljesen egyedi formulációja a lambda-cihalotrin hatóanyagnak, mely a szabadalmi oltalom alatt álló, innovatív Sorbie® technológiával készül. A Kaiso EG ugyanolyan egyszerűen kiönthető és dozírozható, mint a folyékony készítmények, de kisebb eséllyel folyik mellé.
Ha mégis kiömlik, a szemcséket a folyadékoknál sokkal könnyebb feltakarítani. A granulátum formuláció nemcsak könnyen kezelhető, hanem a környezet alacsonyabb oldószerterhelésével is
jár. A Kaiso EG biztonságosabb a felhasználóra, mint a piretroidok hagyományos EC formulációja.
A Kaiso EG lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok között kimagaslóan hosszú ideig tartó
hatással és széles hatásspektrummal rendelkezik a szívó és rágó kártevők ellen. A Kaiso EG egy
gyors hatású, széles hatásspektrumú rovarölő szer a kalászosok három legveszélyesebb kártevője, a vetésfehérítő, a gabonapoloska és a levéltetvek ellen. A Kaiso EG dózisa 0,15–0,2
kg/ha, amelyben mindhárom felsorolt kártevő ellen hatékony.
Vetésfehérítő elleni védekezés esetén, különösen sűrű állományban a tökéletes hatás
eléréséhez javasoljuk légzsákos permetező és nedvesítőszer használatát.

A Bulldock 25 EC béta-ciflutrin hatóanyagú piretroid. Az eredményes védekezés feltétele a megfelelő időzítés, így célszerű a fiatalabb lárvák ellen időzíteni a permetezést. Kontakt és gyomorméregként gyors, látványos taglózó hatást érhetünk el használatával. Hatását adjuváns
hozzáadásával fokozhatjuk, erre a Spraygardot javasoljuk 0,2 l/ha dózisban. A vetésfehérítő bogarak esetén célszerű az imágók ellen védekezni. Elhúzódó lárvakelés esetén, amikor több fejlődési
stádiumú lárva van a területen, az adjuváns hozzáadásának különös jelentősége van a nagyobb
lárvák elleni védekezésben.
A Bulldock 25 EC-t egy vegetációban kétszer lehet alkalmazni, egyszer az őszi és egyszer a tavaszi kártevők ellen kalászhányás végéig. A vetésfehérítő bogarak, levéltetvek és gabonapoloskák ellen 0,3 l/ha dózisban permetezzünk. A méhek védelme érdekében virágzásban nem
lehet kijuttatni, továbbá akkor sem használható, ha a területen mézharmat vagy virágzó növény
(gyomnövény) van.

MAVRIK 24 EW
A vegetáció során előfordulhat, hogy amikor rovarölő szeres kezelést kellene végezni a gabonatáblán, ott virágzó gyomok vannak, amit látogatnak a méhek, vagy a szomszédos táblákon virágzó kultúra van, és a kalászostáblánk átrepülő útvonala a beporzó rovaroknak. Ilyenkor
olyan rovarölő szert kell használni, amely megkíméli a méheket.
Ilyen, a virágzásban is teljes biztonsággal használható, tau-fluvalinát hatóanyagú termék
a Mavrik 24 EW, mely méhkímélő, így nappal is használható rovarölő piretroid. A készítményt a
vetésfehérítő bogarak, a levéltetvek és a poloskák betelepedésekor, illetve a lárvakelés
kezdetén kell kijuttatni. Amennyiben a területen virágzó gyomok vannak, melyek csalogatják a méheket, nappali alkalmazását önmagában javasoljuk. Kalászosokban (őszi búza, rozs, tritikálé,
árpa, zab) dózisa 0,2 l/ha. Kontakt és gyomorméregként azonnali taglózó hatást fejt ki a kártevő
rovarokra. Hatásfokozás céljából adjuváns (például Spraygard 0,2 l/ha dózisban) hozzáadása
javasolt. Egy vegetációban kétszer alkalmazható.
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SZÁRSZILÁRDÍTÁS, TERMÉSNÖVELÉS
A retardánsok a szintetikus növekedésgátlók egy csoportját alkotják. Elsősorban a gibberellinszintézis gátlása révén csökkentik a növekedés sebességét, de közben az osztódószövetek működését
nem gátolják. Így a növény a szokásos fejlődési ciklusain mehet keresztül különösebb torzulás nélkül
úgy, hogy egyes részei arányosan kisebbek lesznek. (TŐKÉS, 1995)
A Nufarm palettáján 2020-tól három különböző hatóanyagú regulátor szerepel: a klórmekvát
hatóanyagú Stabilan SL, a trinexapak hatóanyagú Optimus és az etefon hatóanyagú Ephon Top.
A klórmekvát és a trinexapak hatóanyag a gibberellinszintézis-gátlók közé, míg az etefon az etilénhatású regulátorok közé tartozik. A növényi hormonok közül az auxin leginkább a sejtek megnyúlásáért, a citokinin a sejtek osztódásáért felelős, míg a gibberellinek mind a sejtmegnyúlásban,
mind a sejt osztódásában fontos szerepet játszanak, így a legmeghatározóbbak a szár növekedésében is. A növekedésserkentő hormonok egymás működésére is hatással vannak, közöttük szinergizmus lép fel, együttesen felelősek a növény normális fejlődéséért. Az etilén a gátló hormonok
közé tartozik, a szár törpítésében is fontos szerepet játszik. Általában stressz hatására a növényben
etilén termelődik. Az etilén negatív visszacsatolás révén gátolja a gibberellinszintézist, és ezáltal gátolja a szár növekedését is. A szár méretének csökkentésével mérsékelhetjük vagy megakadályozhatjuk a megdőlést. A megdőlés ugyanis komoly termésveszteséggel járhat. Egyes szakirodalmi
adatok alapján a virágzáskor bekövetkező dőlés több mint 40%, két héttel a virágzás után
bekövetkező dőlés körülbelül 30%, míg a betakarítás előtt bekövetkező dőlés 20% termésveszteséget is okozhat. A termésveszteségen túl a földön heverő gabona minősége is romlik,
mert a talajközeli mikroklíma kedvez a gombafertőzéseknek, különösen a fuzáriumnak.
A megdőlés megakadályozásán túl a regulátoroknak direkt termésnövelő hatásuk is van.
A bokrosodás és szárba indulás kezdetén kijuttatott regulátor hatóanyag a főhajtás növekedésének
visszafogása révén a mellékhajtások keletkezését serkenti. Ezáltal több száron több kalász képződhet, ha a későbbi időjárási körülmények és a tápanyag-ellátottság is megfelelő. A későbbi fenológiai
stádiumban kijuttatott hatóanyag a szárak hosszirányú megnyúlását csökkenti, ennek eredményeként a növény a tápanyagot a szárak falának megvastagítására használja fel, a későbbiekben
pedig a szemtermés kitelítődésére fordítja. A regulátorok a direkt termésnövelő hatásukat csak megfelelő tápanyag- és vízellátottság esetén tudják kellő mértékben kifejteni. A regulátorok használatával
ilyen körülmények között a növényeknek jobb kondíciót biztosítunk, azok ellenállóbbá válnak a gombabetegségekkel szemben is.
A növekedésszabályozó anyagokat a körülményeknek megfelelően, körültekintően kell alkalmazni. Szárazságban vagy rossz tápanyag-ellátottságú területen az egyébként is stresszelt növények rosszul reagálhatnak a regulátorokra.
Forrás: Tőkés Gábor: Növekedésszabályzó anyagok alkalmazhatósága gabonaféléknél – Doktori értekezés, 1995.
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A Stabilan SL az őszi búza szárszilárdító készítménye, amely 460 g/l klórmekvát hatóanyagot
tartalmaz. Csökkenti a szalmaszár növekedését, növeli annak falvastagságát, ezáltal mérsékli a
megdőlés kockázatát. Serkenti a gyökérnövekedést, ezzel javítja a víz és a tápanyagok felvételét,
erősíti a búza aszálytűrését. Elősegíti az új hajtások képződését és azok megtartását.
A Stabilan SL hatóanyaga a gibberellin típusú növényi hormonok szintézisét gátolja. A sejtek
hosszirányú növekedésének mérséklése révén rövidíti a szalmaszárat, növeli a szalmaszár falvastagságát, ezzel erősíti annak állóképességét, egyben segíti a szártörő betegségek elleni fungicidek
hatását is. A kipermetezett hatóanyag elsősorban a leveleken keresztül szívódik fel, de kisebb mértékben a gyökereken át is bejut a növénybe.
A Stabilan SL 1,5–2,0 l/ha adagját az őszi búza bokrosodásának kezdetétől egy szárcsomós állapotig (BBCH 21–31) kell kijuttatni. Osztott kezelés (1,5 l/ha + 0,5 l/ha) esetén a bokrosodás
kezdetétől két szárcsomós állapotig (BBCH 21–32) lehet kipermetezni. Ekkor a két kezelés között
10–15 napnak kell eltelnie.
A permetezést el lehet végezni a gyomirtással egy menetben. Hormonbázisú gyomirtó szerekkel, gombaölő szerekkel kombinálható, és keverhető a legtöbb lombtrágyával is. Etefon hatóanyagú regulátor engedélyezett dózisával együtt szintén kijuttatható.
A készítmény dózisát 20–25 százalékkal csökkenteni lehet, ha a napi középhőmérséklet tartósan
eléri a 12–15 oC-ot. Etefonos kombináció használata esetén, illetve az etefonnal külön időpontban
végzett kezelésnél gyomirtó szerekkel nem keverhető. A védekezést ebben az esetben 12–15 nap
múlva lehet elvégezni.

Az Optimus olyan szárszilárdító készítmény, melynek használata elősegíti a növénymagasság,
ezáltal a megdőlés okozta veszteségek csökkenését. Kijuttatásának ideje őszi búzában a bokrosodás vége és a zászlós levél megjelenése közötti időszak. Őszi árpában 1–3 nóduszos állapottól
a zászlós levél megjelenéséig, tavaszi árpában, rozsban, zabban és tritikáléban a kezelést 1-2 nóduszos állapotban célszerű elvégezni. 8 oC alatti hőmérséklet, illetve éjszakai fagyok esetén a kezelést el kell halasztani. Dózisa őszi búza, rozs, zab, tritikálé esetén 0,4–0,6 l/ha, őszi árpában
0,6–0,9 l/ha, tavaszi árpában 0,5–0,7 l/ha. Aszályos időben, gyenge tápanyag-ellátottságú talajon az alacsonyabb, míg csapadékos időjárásban, jó tápanyagellátás mellett a magasabb dózist
kell alkalmazni. Egy vegetációban csak egyszer lehet használni. Egy menetben kijuttatható
gyomirtó, gombaölő vagy rovarölő szerekkel. Az Optimus nagy előnye, hogy rugalmasan,
bokrosodás után is kijuttatható. A koronagyökerek aktivitásának növelésével javul a növény szárazságtűrése. A szár megvastagodásával pedig a növény ellenállóvá válik a betegségekkel és a
környezeti tényezőkkel szemben.
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Az Ephon Top a Nufarm új szárszilárdító terméke, 660 g/l etefon hatóanyagot tartalmaz. Az Ephon
Top az etilénhatású regulátorok közé tartozik. Hatását azáltal fejti ki, hogy pH4 fölött etilénre, sósavra
és foszforsavra bomlik. A felszabaduló etilén a növekedési hormonok, mindenekelőtt az auxinok és
gibberellinek szintézisét gátolja, ezáltal a növekedés lassulását idézi elő a kalászosokban. A gabona szára alacsonyabb és vastagabb lesz, ami jelentősen csökkenti a megdőlés mértékét
vagy teljesen megakadályozza azt. Az etilén ugyanakkor stresszhormon, amely túladagolva vagy
későn kijuttatva terméscsökkenést okozhat. Fokozottan ügyelni kell a megfelelő használatára. Kifejezetten aszályos időszakban vagy gyenge tápanyag-ellátottság idején a kezelést inkább el kell
hagyni, mert a növény ilyenkor negatívan reagálhat a stresszhormonok megjelenésére.
Dózisa őszi és tavaszi búzában, őszi árpában 0,4–0,75 l/ha. Kijuttatható a kalászos egy
szárcsomós állapotától az első toklászok megjelenéséig, de a legoptimálisabb időpont a zászlós
levél megjelenése (BBCH 37) és a zászlós levél nyelvecskéjének megjelenése (BBCH 45) között van.
Tavaszi árpában 0,5 l/ha, tritikáléban 0,75 l/ha, rozsban 1,0–1,1 l/ha dózissal lehet alkalmazni
egy szárcsomós állapottól az első toklászok megjelenéséig. A kezelést a gyomirtó szeres permetezést és a műtrágya kijuttatását követően 10 nap elteltével célszerű elvégezni.
Az Ephon Top használatával nemcsak a növényállomány megdőlését akadályozhatjuk meg,
hanem ahogy a többi regulátor alkalmazása során is, az előnyös élettani folyamatok következtében
direkt termésnövekedést is elérünk. A hatást fokozhatjuk, ha Stabilan SL-lel kombinálva juttatjuk
ki, vagy osztottan, először korán, a bokrosodás és szárba indulás kezdetén kipermetezzük a Stabilan SL-t 1,5 l/ha dózissal, majd egy későbbi időpontban, két szárcsomós állapottól a zászlós levél
nyelvecskéjének megjelenéséig (ha a körülmények is megfelelőek) kijuttatjuk az Ephon Topot az engedélyezett dózisban.

TERMELŐK MONDTÁK...
„Nagyságrendileg 4000 hektár kalászos gabona növényvédelmi szakirányítását végzem.
Olyan növényvédelmi technológiákat állítunk
össze, amelyekkel mind a minőségi, mind a
mennyiségi paraméterben a legnagyobb termésátlagot tudjuk elérni területegységenként. A
kalászosterületek egy részén az elágazások
számának növelése, illetve a megdőlés csökkentése céljából használjuk a Stabilan SL-t. Kijuttatásakor figyelembe vesszük az időjárási körülményeket is. Általában kora tavasszal, egyszeri alkalommal, a bokrosodás és egy szárcsomós
fejlettségi állapot között juttatjuk ki, kellő csapadék esetén 2,0 l/ha dózisban. Ha szárazabb
időjárásra számítunk, a dózist 1,5 l/ha-ra csökkentjük, illetve nagy szárazság esetén a kezelést
elhagyjuk. Hosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy a Stabilan SL nagyon markáns szárcsökkentő hatással rendelkezik. Ez normál vagy
csapadékos időjárás esetén kiváló hatás, szárazságban viszont a kelleténél jobban törpítheti
a búzát. Mind a bokrosodás, mind a megdőlés
megakadályozása komoly termésnövelő ténye42

ző. Ebben a munkában a Stabilan SL már évtizedek óta bevált termék nemcsak kiváló hatása,
hanem kedvező árfekvése miatt is.”
Fülöp László növényvédelmi
szakirányító, Gyermely

TERMELŐK MONDTÁK...
„Békés megyében, Szarvason és környékén
gazdálkodik a Misa-Farm Kft. mintegy 850 hektáron, erősen kötött talajokon. Az időnként nehéz
termesztési körülmények ellenére intenzív technológiát alkalmazva folytatunk növénytermesztést, nyereségesen. Őszi búzát és árpát
vetőmagnak is 350 hektáron 7 t/ha, napraforgót
és repcét 140-150 hektáron 3 t/ha feletti eredménnyel takarítottunk be. Borsóvetőmagot 25
hektáron termesztünk. Évek óta termesztünk cukorrépát is, 2017-ben 105 hektáron. Termesztéstechnológiánkban a kalászos gabonáink
150–170 kg/ha nitrogén hatóanyagot kapnak.
Mivel vetőmag-előállítással is foglalkozunk, a kalászosoknál nem ritka a háromszori gombaölő
szeres kezelés. A vetőmag magas értéke miatt
nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyszer is kockáztassuk az állományok rovarfertőzését. Jó néhány éve alkalmazzuk már a Sumi
Alfa 5 EC-t a vetésszerkezetünk szinte minden
kultúrájában. Mindegyik általunk termesztett kultúrában van engedélye, ezzel a beszerzés egyszerűsödik. A termékre kedvező ár-érték aránya
és hatékonysága miatt esett a választás. Kalászosterületeinkre csak úgy megy ki permetezőgép, hogy a tartályban Sumi Alfa biztosan van.”
Molnár István fő mezőgazdász,
Misa Farm Kft., Szarvas
„Békés megyében, Orosházától 15 kilométerre,
Csanádapáca községben gazdálkodunk családi tulajdonú, 280 hektár területünkön. Vállalkozóként 500 hektár körüli területen teljes körű
mezőgazdasági szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek, növényvédő mérnökként pedig növényvédelmi szolgáltatást és szaktanácsadást
végzek 1200 hektáron. Vállalkozóként és szolgáltatóként is kalászosokat, repcevetőmagot,
napraforgót, borsót és kukoricát termesztek. A
búzáknál a hazai fajták vannak túlsúlyban, az
alkalmazott intenzív termesztéstechnológia
eredménye az átlag 7,0-8,0, nemritkán 9,0 t/ha
átlagtermés. A jó talajművelésen, a megfelelő
tápanyagellátáson, a jó fajtán, a jól elvégzett
gyomirtáson, rovar és gomba elleni védekezésen túl a technológia állandó eleme a Stabilan
SL alkalmazása. Mondhattam volna szárszilárdítást, de nem teszem, mert a Stabilan nem csak
szárszilárdító. Megfelelően alkalmazva regulátorként működik az őszi búzában. Megrövidíti a
szalmaszárat, erősíti a gyökérfejlődést és ser43

kenti a bokrosodást. Fontos a kijuttatás ideje. Tapasztalatom szerint a Stabilan hatása a bokrosodási időszak közepén kijuttatva a legjobb. Ezt
mondjuk korai kijuttatásnak, amikor kedvezőek a
körülmények a hatáskifejtésre. A búzának rendelkezésre áll a téli csapadék, megkapta a fejtrágyát, és még kedvezően alacsony a hőmérséklet. Kimutathatóan nő az aktív gyökérvégek
száma, és az ott termelődő hormonok tovább
tartják fiatalon a növényt, mint kezelés nélkül. A
tenyészidőszakban később kijuttatott Stabilan
erőteljesebb szárszilárdító hatást fejt ki, azonban
elmarad a kedvező élettani hatás, és a magas
hőmérséklet vagy aszály kockázatot jelent. Jó
néhány éves tapasztalatom azt mutatja, hogy
minimum 0,3 t/ha termésnövekedés jelentkezik,
azonban volt olyan év, amikor 1,6 t/ha termésnövekedést mértem. Számomra nem kérdés a Stabilan használata, hiszen a kezelés hasznot hoz,
a befektetés bőven megtérül.”
Benke Mihály mezőgazdasági vállalkozó,
Csanádapáca

„Az Agro-ferr Kft. Békés megye déli részén gazdálkodik 2700 hektáron. Kalászosokból 5-600
hektár a vetésterület. Ezenkívül 1000 hektár hibrid-, valamint 700 hektár siló- és árukukoricát termesztünk. Hibridnapraforgó 250, szója 180,
dinnye 70, fokhagyma 30, vöröshagyma 50
hektáron szerepel a vetésszerkezetben. Minden
évben probléma a kalászosok megdőlése, főként az őszi árpáé. Ez elsősorban a sűrű vetésnek, a technológia és a fajták változásának a
következménye. Ezt próbáljuk kiküszöbölni szárszilárdítók alkalmazásával. A trinexapak-etil hatóanyagú Optimust használjuk, és mellette még
etefon hatóanyagú szert is alkalmazunk. A jó
eredmény eléréséhez fontos a kijuttatás időpontja, tapasztalatom szerint a bokrosodás végéig elvégzett kezelés a legjobb.”
Hegedűs Sándor, Kisdombegyházi
Agro-ferr Kft., Dombegyház
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TARLÓÁPOLÁS
A gabona gyomnövényeinek jelentős része a nyári száraz, meleg időszakban nem csírázik, ezért
ezek ellen nem hatásos a tarlókezelés. Kiritkult vagy megdőlt gabonatáblákon, csapadékos tavaszon viszont a késői kelésű gyomok (parlagfű, libatop, muhar, kakaslábfű) is tömegesek lehetnek.
Az előbbiek elpusztítása főleg a gabonagyomirtási technológia feladata, de a későn kelő és a tarlón is szaporodó, magot érlelő gyomnövények ellen a tarlón kell védekezni.
A betakarítást követően nem érhet véget a veszélyes gyomnövények elleni következetes védekezés, hiszen annak része a tarlókezelés is. A gabonatarlón kikelt, valamint az aratás előtt már
kikelt és kihajtott, majd később megerősödött évelő gyomok (pl. mezei acat, fenyércirok, sövényszulák, nád) ellen csak felszívódó hatóanyagot tartalmazó készítménnyel érhetünk el tartós sikert.
Erre a célra bevált hatóanyag a glifozát és annak sói. A mélyen gyökerező, évelő gyomnövények
ellen a nyári tarlókezelés adja a leghatásosabb védekezést. A fenyércirok, tarackbúza és nád
a nyár végi, kora őszi időszakban (augusztus vége–szeptember) raktározzák el az átteleléshez
szükséges tartalék tápanyagot. A mezei acat és a sövényszulák a nyári virágzás időszakában
mutatja a legnagyobb levélfelületet, ezért ilyenkor érdemes permetezni.

Mezei acat gabonatáblában

Parlagfű gabonatarlón

Fenyércirok gabonatarlón

A glifozátot (izopropil-amin só formájában) 360 g/l töménységben tartalmazó Amega Up készítmény totális hatású gyomirtó szer. Hatóanyaga a gyomok levelén keresztül szívódik fel, majd a
nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a föld alatti részekbe (pl. tarackokba, rizómákba) is, azok pusztulását okozva. Hatékonyan irtja nemcsak a magról kelő, hanem az évelő
egy- és kétszikű gyomokat is.
Az Amega Upot tarlókezelés esetén az évelő gyomnövények intenzív növekedési szakaszában
vagy a tartalék tápanyagok elraktározásának időszakában kell kijuttatni. A búza betakarítása után
elvégzett tarlóhántás segíti a gyomnövények újrahajtását. Az évelő gyomnövények föld alatti hajtásait, rizómáit a tarlóhántás feldarabolja, így újrahajtásra serkenti. Az elhullott gyommagvak egy
része is kicsírázik, amelyek a későbbi kultúrákban jelentenének gondot.
Az Amega Upot a gyomnövények 20–30 cm-es hajtáshosszánál, egynyári gyomnövények
ellen a virágzás kezdetén kell kipermetezni. A parlagfű a virágzat megjelenését követően ellenállóbbá válik a gyomirtó szerekkel szemben. Parlagfűvel fertőzött táblán ezért a virágzat megjelenése előtt javasolt elvégezni a gyomirtást. Az Amega Up csak levélen keresztül jut be a
gyomnövényekbe, ezért nagyon fontos a jól elvégzett permetezés, a kiváló permetléfedés a
gyomnövények levélzetén.
Dózisa tarlókezelés esetén a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen 2,0–3,0 l/ha,
évelő egy- és kétszikű gyomok ellen 4,0–6,0 l/ha. A legmagasabb adagot a nád hajtásai ellen ajánlott kipermetezni. A permetléhez adagolt 5,0 kg/ha ammónium-nitrát műtrágya a hatást fokozza.
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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
védekezést úgy kell időzíteni, hogy a magról kelő gyomnövények a virágzás állapotánál ne legyenek fejlettebbek, így nem keletkezik csíraképes mag az újabb termésből. A parlagfű a virágzat
megjelenését követően ellenállóbbá válik a gyomirtó szerekkel szemben. Parlagfűvel fertőzött táblán ezért a virágzat megjelenése előtt javasolt elvégezni a gyomirtást. Az évelő gyomnövények akkor a legérzékenyebbek, amikor intenzív hajtásnövekedésben vannak. Az évelők
esetében is fontos, hogy azok ne érleljenek magot, de a fejlettségük a 20-30 cm-es nagyságtól a
virágzás végéig terjedhet. Így a megfelelő nagyságú lombozat elegendő hatóanyag felvételét
teszi lehetővé ahhoz, hogy a rizómák, föld alatti hajtások lehető legnagyobb része elpusztuljon. A
védekezésnél törekedni kell a lombozat teljes bepermetezésére.
A Kyleo javasolt dózisa tarlókezelésre 3,0–5,0 l/ha, aminek kijuttatásához 250–300 l/ha permetlé szükséges.
A gabona tarlóján kikelt, illetve kihajtott gyomnövényeket a készítmény már körülbelül
két hét alatt elpusztítja. Így csak a védekezést követő 2. héttől kezdve ajánlatos a talajmunkák megkezdése, hogy a felvett hatóanyagoknak legyen idejük a gyomnövényekben
kifejteni hatásukat.

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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TERMELŐK MONDTÁK...
„A Töltéstavai Mg. Zrt. Győr-Moson-Sopron megyében, nagyságrendileg 1600 hektáron végez
mezőgazdasági tevékenységet. Főbb növényeink a kalászosok, kukorica, napraforgó, repce,
szója. Az idei évben alkalmaztuk először a Nufarm Kyleo készítményét. A Kyleót őszi árpában
tarlókezelés céljából vetettük be. Néhány éve
került vissza a zrt. kezelésébe az a terület,
amelyben a nyár közepe-vége felé jelentős mezeiacat-fertőzést tapasztaltunk. Őszi borsó vetését terveztük ebbe a táblába, ezért a választásunk a gyors hatású Kyleóra esett. A kezelést
tarlón végeztük a mezei acat 20-25 cm-es magasságánál, 5,0 l/ha dózissal. Kedvező, gyors
hatást tapasztaltunk, hiszen a területen lévő érzékenyebb növények néhány nap alatt, az acat
körülbelül két hét alatt pusztult el. Közel két hónap
eltelte után forgatásos talajművelést alkalmaztunk az őszi borsó vetése előtt. A következő talajművelésig nem volt újra gyomosodás. Bízunk
benne, hogy a következő években nem lesz
gond az acattal. A későbbiek során ismét alkalmaznánk a Kyleót a területeinken, ha hasonló
problémákat tapasztalnánk.”
Csipkés Dávid növénytermesztési vezető,
Töltéstavai Mg. Zrt., Töltéstava

„A Nufarm szaktanácsadójának javaslatára próbáltam ki a Kyleo-t tartókezelésre, 5,0 l/ha dózisban. A gabonatarlón a kétszikűek közül
mezei acat, selyemkóró, folyondár szulák, parlagfű, farkasalma, libatop- és disznóparéjfélék,
az egyszikűek közül pedig gabona-árvakelés,
ragadós muhar és kakaslábfű voltak túlsúlyban.
A készítmény hatása rendkívül gyors volt, már a
kijuttatást követő ötödik napon látszottak a tünetek. A kétszikű gyomokon csavarodást, torzulást
(hormonhatás), az egyszikűeken színváltozást
tapasztaltam. Kifejezetten érzékeny volt a termékre a libatop, a disznóparéj és a folyondár
szulák. Két hét elteltével a fejlettebb gyomokon is
szembetűnő volt a gyomirtó hatás. A terület ezután művelésre került, az utóveteményben semmilyen fitotoxicitást nem tapasztaltam. Bátran
ajánlom a Kyleót azoknak, akik a tarlókezelést
vegyszeres úton kívánják megoldani.”
Károly Péter családi gazdálkodó,
Nagycsécs
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ZAMIR

TAZER KOMBI
MYSTIC 250 EW

AMEGA UP

MECOMORN
750 SL
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750 SL

vagy

KYLEO

OPTICA TRIO

MEZZO
+ nedvesítőszer

ACCURATE
+ nedvesítőszer

NUANCE SUPERB

NUANCE SUPER

NUANCE 750 WG

SARACEN DELTA

SARACEN

AGILITY+ALLIANCE

A NUFARM-KÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA KALÁSZOSOKBAN
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STABILAN SL

EPHON TOP

OPTIMUS

AMINOPLANT

**engedélyokirat-változás történt, felhasználás előtt, kérjük, ellenőrizze a termék felhasználhatóságát!

ORIUS
6 FS

SUMI ALFA 5 EC

SUMI ALFA 5 EC

MYSTIC PRO 500

TIMPANI**
KAISO EG

MYSTIC PRO 500

MYSTIC PRO 500

BULLDOCK 25 EC

TAZER KOMBI*

MYSTIC PRO 500*

*őszi árpa esetén célszerű a két termék
sorrendjének megfordítása
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GYOMIRTÁS
Kukorica-vetésterületünk gyomösszetétele folyamatosan változik. Az utóbbi években főként a
magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények
borítási sorrendjének átalakulása szembetűnő.
Az első 20 jellemző gyomnövény közül már
8 faj tartozik a fűfélék közé. A kakaslábfű mellett
látványosan terjednek a muharfajok és a köles,
valamint a fenyércirok, és a tarackbúza mögött már a csillagpázsit is felkerült a húszas listára.
A kétszikűek között a parlagfű vezet, de nyomában ott a fehér libatop és a szőrös disznóparéj. A csattanó maszlag és a mezei acat
mögé feljött a selyemmályva és az árvakelésű
napraforgó. A bojtorján szerbtövis borítása
ugyan csökkent, de még mindig tagja a húszas
listának. Továbbra is jelentős kukoricagyom az
apró szulák és a sövényszulák.
A fenti gyomnövények vegyes előfordulása
alaposan megnehezíti a védekezést ellenük,
mivel eltérő időben jelennek meg a táblán, és
a biológiájuk is eltérő. A változékony tavaszi
időjárás mellett tovább bonyolítja a feladatot,
hogy nem elég a gyomirtó szerek hatásspektrumát figyelembe vennünk, hanem felhasználásuk
időpontját egyrészt a kukorica, másrészt a gyomok fejlettségéhez kell igazítanunk. Márpedig
az alkalmazott gyomirtási technológia vagy
a felhasznált szerkombináció helytelen megválasztása nemcsak többletköltséggel, hanem
jelentős termésveszteséggel is járhat.

Kakaslábfű

Vadköles

Fenyércirok

Tarackbúza

Parlagfű

Csattanó maszlag

Mezei acat

Selyemmályva

Árvakelésű napraforgó

Szerbtövis

A KUKORICA PRE-, ILLETVE KORAI
POSZTEMERGENS GYOMIRTÁSA
A gyomnövények a kukorica fejlődéséhez szükséges vizet és tápanyagot vonják el, ezáltal gátolják a kultúrnövény tápanyagfelvételét, lassítják
növekedését, végső soron a termés mennyiségét
csökkentik. A legnagyobb termésveszteséget
akkor okozzák, amikor a kukoricával együtt kelnek, és vele azonos talajrétegből veszik fel a vízben oldott tápanyagokat. Mivel a keléstől
néhány leveles korig tartó időszak kritikus
a várható termésmennyiség szempontjából,
az ideális eset az lenne, ha a gyomok ki sem kelnének.
A vetés után, kelés előtt (pre) végzett gyomirtás éppen ezt a célt szolgálja. A kezelést a
vetés után közvetlenül, de legalább 1-2
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napon belül el kell végezni, hogy a gyomirtó hatóanyagok a csírázó gyommagvakhoz mosódhassanak a következő csapadékkal. Ennél a technológiánál követelmény az apró morzsás talajfelszín, mert a nagyobb rögök alól csírázó gyomokat nem tudja elérni a hatóanyag. Fontos, hogy
a még gyommentes talajra permetezzük ki a készítményt, mert csak így találkozik minden
gyomnövény a vegyszerrel.

Ha a táblán nem fordulnak elő évelő és mélyről csírázó, nagy magvú gyomnövények, a vetés
után, kelés előtt alkalmazott technológia sikerét már csak a csapadék befolyásolja. Amennyiben
a kezelést követő két héten belül megérkezik a várva várt eső, a talajon keresztül ható gyomirtó
szer a kukorica kelésétől kezdve gyommentessé teszi az állományt. Ha ebben az időszakban nincs
csapadék, a hatás elmarad, és a kikelt gyomok ellen levélen keresztül ható szerekkel védekezhetünk.
Napjainkban széles körben, preemergensen kijuttatott hatóanyag a pendimetalin. A pendimetalin a növekedésgátló, csírázásgátló hatóanyagok családjába tartozik. Elsődlegesen növekedésgátló, másodlagos hatása pedig, hogy a növények gyökerében megbontja az egyensúlyt a
hormonok között. A toxikus hatás a csírázás után figyelhető meg, amikor a másodlagos gyökerek
és a hajtás fejlődése leáll. A szár vagy a szik alatti szárrész vastaggá és törékennyé válik, rajta vöröses-kék elszíneződés látható. A hatóanyagot az egyszikűek a gyökéren és a hajtáson, a kétszikűek a szik alatti szárrészen veszik fel.

A Pendigan 330 EC pendimetalin hatóanyagú gyomirtó szer számos kultúrában engedélyezett
termék a magról kelő egyszikűek és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény ellen. Preemergensen vagy korai posztemergensen javasoljuk kijuttatni. A kukorica vetése után, kelése
előtt 4,0–5,0 l/ha, ezt követően szögcsíraállapottól 4 levélig 4,0 l/ha dózisban kell alkalmazni a magról kelő egyszikűek és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény ellen. A Pendigan
330 EC előnye, hogy rugalmasan kijuttatható, az egyszikűek közül jól irtja a kakaslábfüvet, a vadkölesfajokat, a muharféléket, az egynyári perje ellen pedig kiváló. A magról kelő kétszikűek közül a
selyemmályva és a libatop ellen jó hatékonysággal használhatjuk. Egyéb kétszikűek ellen kombinálni érdemes, például terbutilazin hatóanyagú készítménnyel, illetve kombinálható bármelyik, kukoricában engedélyezett preemergens gyomirtó szerrel.
53

Szintén pre- vagy korai posztemergensen szoktuk használni a terbutilazin hatóanyagot. A terbutilazin azok közé a herbicidek közé tartozik, amelyek a gyomnövényekben a fotoszintézist gátolják
úgy, hogy a PS-II rendszerben megakadályozzák az elektronok szállítását. A terbutilazin ezen belül
is a szimmetrikus triazinok közé tartozik, amelyeket elsősorban talajherbicidként alkalmazzák,
de levélen keresztül is felszívódik. A talajhatáshoz bemosó csapadékra van szükség. A hatóanyag talajban történő mozgását befolyásolja a csapadék mennyisége, a dózis, a talaj szervesanyag- és ásványianyag-tartalma. A növényekben a xilémben szállítódik, ami összefügg annak
vízháztartásával. A gyomok kicsíráznak, a talajhatás pedig azután tapasztalható, hogy a kis gyökerükön keresztül a hatóanyagot felveszik. A növények akkor pusztulnak el, amikor még csírakorban
megindul a fotoszintézis. Elsősorban a magról kelő kétszikű gyomfajok ellen hatékony, ám részleges
mellékhatással bír a magról kelő egyszikűek ellen is, azok gyökérváltásáig.

Míg a terbutilazin elsősorban a magról kelő kétszikűeket, a pendimetalin a magról kelő egyszikűeket irtja, így a két hatóanyag kombinációja kiválóan kiegészíti egymás gyomspektrumát. A terbutilazin és a pendimetalin gyári kombinációja a Trek P. Kijuttatása szintén preemergensen vagy
korai posztemergensen javasolt legkésőbb a kukorica 1–3 leveles állapotában, a kétszikűek tömeges kelésekor és az egyszikű gyomok 1–3 leveles fejlettségekor. A gyomirtó hatás kifejtéséhez a
kijuttatást követően két héten belül 10-15 mm bemosó csapadékra van szükség. Ha a Trek P-t sekélyen
(2-3 cm mélyen) bedolgozzuk a talajba, a bemosó csapadék mennyiségétől függetlenül is kifejti
gyomirtó hatását.
A Trek P kiválóan kombinálható olyan készítményekkel, amelyek a kultúrnövény 2–3 leveles állapotában már kijuttathatók. Így remek kombinációs partner a kukorica 2 leveles állapotától használható, mezotrion hatóanyagú Kideka, a 3 leveles állapottól használható, szulkotrion hatóanyagú
Sulcogan és a nikoszulfuron hatóanyagú Ikanos.
A Pendigan 330 EC és a Trek P engedélye 2019. július 31-i hatállyal visszavonásra került. Az engedélyes, továbbá a nagy- és kiskereskedők a meglevő raktárkészleteket 2020. január 31-ig
értékesíthetik. A termékek felhasználása az eltarthatósági idő végéig engedélyezett.

ÜZEMI SZINTŰ GYOMIRTÁSI VIZSGÁLATOK KUKORICÁBAN
2018 tavaszán Gödöllőn és Jután állítottunk be korai posztemergens kukorica-gyomirtási vizsgálatokat, amelyek célja az volt, hogy nagyparcellás eredményekkel is igazoljuk a Trek P-kombinációk
hatását.

Korai posztemergens gyomirtási kísérletek Trek P-kombinációkkal
Mind a gödöllői, mind a jutai kísérletben a Trek P-t négyféle kombinációban próbáltuk ki.
1. kombináció: Trek P 2,75 l/ha + Sulcogan 1,5 l/ha
2. kombináció: Trek P 2,75 l/ha + Sulcogan 1,5 l/ha + Ikanos 1,0 l/ha
3. kombináció: Trek P 2,75 l/ha + Kideka 1,0 l/ha
4. kombináció: Trek P 2,75 l/ha + Kideka 1,0 l/ha + Ikanos 1,0 l/ha
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A gödöllői gyomirtó szeres kezelést 2018.05.07-én végeztük, a kukorica 2–3 leveles állapotában.
A területen egyszikű gyomok voltak a jellemzőbbek. Közülük is különösen nagy borításban volt a
kakaslábfű, a zöldmuhar és a pirók ujjasmuhar. A magról kelő kétszikűek közül a libatop, a parlagfű,
a disznóparéj, a napraforgó-árvakelés és a varjúmák volt értékelhető borításban.

A Trek P gyomirtószer-kombinációk hatása korai posztemergens kijuttatás esetén
– 1. értékelés (2018.05.17., 10 nappal a kijuttatást követően)
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Az első értékelést a kezelést követő 10. napon végeztük. Már ekkor láthattuk, hogy mind a négy kombináció kiválóan működött a felsorolt gyomok ellen. Az Ikanos hozzáadásával az egyszikűek elleni
hatás némileg megnőtt, de igazából mind a négy kezelés üzemi szinten is tökéletes hatékonysággal működött.

A Trek P gyomirtószer-kombinációk hatása korai posztemergens kijuttatás esetén
– utolsó értékelés (2018.06.26.)
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Az utolsó értékelés időpontja 2018.06.26-án volt, a kijuttatástól számítva közel másfél hónap múlva.
A gyomirtási hatékonyság ebben az időszakban is kiválónak bizonyult, így elmondható, hogy mind
a négy kombináció nagyon jó tartamhatással rendelkezik.
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A másik kísérleti terület Jután, Somogy megyében volt. A gyomirtó szeres kezelést 2018.05.08-án végeztük, a kukorica 2–3 leveles állapotában. A területen elsősorban kétszikű gyomok voltak jellemzőek, a libatop, a parlagfű, a disznóparéj, keserűfűfélék és a fekete csucsor volt nagyobb
borításban. Az egyszikű gyomok közül a kakaslábfű volt az uralkodó.

A Trek P gyomirtószer-kombinációk hatása korai posztemergens kijuttatás esetén
– 1. értékelés (2018.05.18., 10 nappal a kijuttatást követően)
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Forrás: Juta, 2018
(Nufarm fejlesztési kísérletek)
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Az első értékelést a kezelést követő 10. napon végeztük. Már ekkor láthattuk, hogy mind a négy
kombináció kiválóan működött a felsorolt gyomok ellen.
A Trek P gyomirtószer-kombinációk hatása korai posztemergens kijuttatás esetén
– utolsó értékelés (2018.08.10.)
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Forrás: Juta, 2018
(Nufarm fejlesztési kísérletek)
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Az utolsó értékelés időpontja ezen a területen betakarítás előtt, 2018.08.10-én volt. A gyomirtási hatékonyság ebben az időszakban is kiválónak bizonyult, így elmondható, hogy mind a négy kombináció nagyon jó, hosszú tartamhatással rendelkezik.
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A Trek P + Sulcogan + Ikanos kombináció hatása, Juta
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A KUKORICA KORAI POSZTEMERGENS, ILLETVE POSZTEMERGENS
GYOMIRTÁSA
A mélyről kelő, nagy magvú gyomnövények és az évelők ellen levélen keresztül ható szereket
vethetünk be. Mivel ezek a gyomok a kukoricával azonos talajrétegből veszik fel a vizet és a tápanyagot, jelenlétük erősen korlátozza a kukorica tápanyagfelvételét. Fontos, hogy az állománypermetezést időben elvégezzük, hiszen a késlekedéssel tonnákban mérhető terméscsökkenést
okozunk.
Elhúzódó gyomkelés, heterogén gyomösszetétel vagy eltérő fejlettségű gyomok jelenléte
esetén ezért inkább osztott kezelés javasolt. Az első védekezéssel biztosíthatjuk a kezdeti gyommentességet, a második permetezéssel pedig a sorzáródásig tisztán tarthatjuk a táblát.
Az állománykezelés a sikertelen alapkezelések felülkezelésére, illetve az alapkezelések kiegészítésére is alkalmas gyomirtási technológia.
Az állományban alkalmazható szerek egy része nemcsak levélen, hanem gyökéren keresztül is felvehető a gyomnövények számára. Ilyen készítmény a Zeagran 340 SE is, amely egyesíti
az alapkezelő és az állományban alkalmazott szerek előnyös tulajdonságait.

Innovatív posztemergens gyomirtó szer, mellyel gyors, mégis tartós hatást érhetünk el a kukorica kétszikű gyomnövényei ellen. A hatóanyagok (terbutilazin+bromoxinil) kombinációjának köszönhetően gyökéren és levélen keresztüli hatással is rendelkezik.
Markáns levélen keresztüli hatásának köszönhetően gyorsan kikapcsolja a kétszikű gyomkonkurenciát, talajon keresztüli tartamhatása révén a magról kelők újrakelését gátolja. Ideális partnere a
kukoricában használatos egyszikűirtó alapkezelő szereknek pre+poszt technológiában és a
felülkezelő készítményekkel (pl. szulfonilkarbamidok, triketonok) tankkombinációban.
A készítményt a kukorica kelése után posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 6 leveles állapotáig. A kijuttatási időpont megválasztásakor a gyomnövények fejlettsége az irányadó. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles állapotukban a legérzékenyebbek a
készítményre. Egyszikű gyomfajok ellen a kukoricában engedélyezett egyszikűirtó készítményekkel
kombinálható, azok engedélyokiratában meghatározott paramétereik szerint. A Zeagran 340 SE
dózisa önmagában használva 2,0–3,0 l/ha, kombinációban (nikoszulfuron vagy mezotrion
hatóanyagú készítménnyel együtt) 1,0–2,0 l/ha, amit hektáronként 250–300 liter permetlémennyiséggel javasolt kijuttatni.

Kontakt, perzselő és felszívódó, fotoszintézis-gátló hatás

levelek

talajfelszín
gyökerek

Tartamhatás gyökéren keresztül
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A ZEAGRAN 340 SE ALKALMAZÁSA
Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a Zeagran 340 SE alkalmazásának sokoldalúságát. A
hatféle élethelyzet rövid ízelítőt ad a gyomirtó készítmény nyújtotta problémamegoldási lehetőségekből.
1. HELYZET: Szulfonil-urea- vagy imidazolinon-rezisztens napraforgó árvakelésére lehet számítani.
MEGOLDÁS: A Zeagran 340 SE 2,0 l/ha-os dózisa és ennek kombinációja (pl. Zeagran Top) nagy
biztonsággal irtja még a szulfonil-urea vagy imidazolinon-rezisztens napraforgót is, ami a kukoricában használható szulfonil-urea típusú készítményekkel nem vagy nehezen oldható meg.
2. HELYZET: A kukoricatáblán elsősorban a magról kelő kétszikű gyomnövények tömeges kelése jelenti a gondot.
MEGOLDÁS: A Zeagran 340 SE 2,0 l/ha-os dózisa a kukorica 2–6 leveles korában a kikelt kétszikű
gyomnövényeket nagyon rövid idő alatt elpusztítja, ugyanakkor tartamhatása révén a később csírázó gyomok kelését is megakadályozza. A hatás kialakulásának gyorsasága attól is függ, hogy
a permetezés után mennyi napsütés éri a kezelt területet. Minél napfényesebb az időjárás, annál
gyorsabb a hatás, így akár már 3-4 nap alatt elpusztulhatnak a gyomnövények.
3. HELYZET: A kukorica gyomirtása szulfonil-urea vagy triketon típusú készítményre alapozott. Minden
szulfonil-karbamid (pl. nikoszulfuron, foramszulfuron, rimszulfuron) vagy triketon típusú herbicid (pl.
mezotrion, topramezon, tembotrion) hatásspektrumából kiesnek egyes gyomnövények, amelyek
később felszaporodhatnak. Ilyenek például a keserűfűfélék, a libatopfélék és egyes fészkes virágú
gyomnövények, mint például a szerbtövis.
MEGOLDÁS: A kétszikű gyomnövények ellen Zeagran 340 SE kombinációs partnerrel együtt kijuttatott
szulfonil-urea vagy triketon típusú készítmény lényegesen eredményesebb hatást ad. Másrészről a
Zeagran 340 SE csökkenti a rezisztencia kialakulásának veszélyét és tartamhatást is biztosít a kombinációnak.
4. HELYZET: Vetés után, kelés előtt alkalmazott alapgyomirtó szerre épülő technológia.
MEGOLDÁS: A Zeagran 340 SE ideális partnere a vetés után, kelés előtt használt gyomirtó szereknek.
Az alapkezelésben kijuttatott egyszikűirtó herbicidek hatását egészíti ki a Zeagran 340 SE a kikelt
kétszikű gyomnövények elpusztításával. A Zeagran 340 SE kijuttatása nincs időhöz kötve, a kukorica
6 leveles koráig bármikor kijuttatható, a gyomok fejlettségéhez igazítva.
5. HELYZET: A kukorica gyomirtása korai posztemergens kezelésen alapul (s-metolaklór, dimeténamid-p).
MEGOLDÁS: A Zeagran 340 SE kiválóan kombinálható a korai állománykezelésben alkalmazott
gyomirtó szerekkel. A kukorica 1–3 leveles korában kipermetezett kombináció a magról kelő egyés kétszikű gyomnövényeket egyaránt kiválóan irtja. Korai kipermetezése hamar megszabadítja a
fiatal kukoricanövényeket a gyomkonkurenciától. Látványosan gyors hatása révén megakadályozza, hogy a gyomnövények együtt nőjenek a kukoricával, ami különösen száraz tavaszon lehet
veszélyes.
6. HELYZET: Évelő kétszikűek is vannak a kukoricaterületen.
MEGOLDÁS: A Zeagran 340 SE kiváló kombinációs partnere lehet az évelő kétszikű gyomnövények
ellen használható 2,4-D hatóanyagú herbicideknek (pl. Dezormon). A Zeagran 340 SE perzselő hatása révén felgyorsul a hatóanyag felszívódása a gyomnövényekbe, majd a gyomok pusztulása
is gyorsan bekövetkezik. A Zeagran 340 SE kiegészíti a 2,4-D hatóanyagú herbicidek hatásspektrumát is.

59

A nikoszulfuron hatóanyag szulfonil-karbamidként az ALS-gátlók közé tartozik. A fehérjék az élő
szervezet legfontosabb építőkövei. A szulfonil-karbamidok, így a nikoszulfuron is, a fehérje-anyagcserét akadályozzák azzal, hogy zavarják az aminosav-bioszintézist. A nikoszulfuron alapvetően
levélherbicid, de némi talajhatással is rendelkezik. A hatóanyagot elsősorban korai posztemergensen célszerű kipermetezni. Nem perzisztens, felezési ideje csupán 7–10 nap, ezért utóvetemény-hatással nem kell számolni.
Az Ikanos a Nufarm felszívódó gyomirtó szere a takarmánykukorica magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényei ellen. A 40 g/l nikoszulfuron hatóanyagot tartalmazó készítmény egy
vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel, 1,0 l/ha dózisban, 250–300 l permetlémennyiséggel. Kijuttatását a kukorica 3–7 leveles fenológiai állapotára kell időzíteni, amikor a
magról kelő egyszikű gyomnövények 1–3 levelesek. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2–4 leveles
korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Csapadékszegény időjárás, légköri aszály esetén
a nedvesítőszer használatán túl 3,0–4,0 kg/ha ammónium-nitrát vagy bármely más, engedélyezett
N-tartalmú műtrágya kijuttatása javasolt.
A permetezést közepes cseppnagysággal (400–600 mikron) és 25–50 csepp/cm2 fedettséggel kell elvégezni. A túl apró cseppek fokozzák a kultúrnövény fedettségét és esetleges perzselését,
a túl nagy cseppek pedig megtapadnak a levél felületén és szintén erős perzselést okozhatnak.
A készítménnyel kezelt kultúrnövény esetleges kipusztulása esetén a kezelt területre a szántást követően csak kukorica vethető. Szerves foszforsav-észterrel kezelt állományban csak a kezelést
követő 7. nap elteltével végezhető a gyomirtás.
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FENOXI-HERBICIDEK KUKORICÁBAN
A kukorica gyomirtására a hormonhatású hatóanyagok közül felhasználható a 2,4-D, a dikamba,
a fluroxipir és a klopiralid. Ezek önmagukban vagy kombinációban alkalmazhatók. A 2,4-D és dikamba kombinációjával (Dicopur Top 464 SL) a legfontosabb egynyári és évelő kétszikű gyomnövények elpusztíthatók.
A 2,4-D és a dikamba a hormonhatású hatóanyagok közé tartozik. Ezek az anyagok a csírázást
követően a növény osztódó szöveteiben fejtik ki hatásukat. Akkor a leghatékonyabbak, amikor a
növény gyors növekedési szakaszban van. Hatásukra a levelek torzulnak, tekerednek. A pusztulási
folyamat a növény fejlettségétől függően 1-2 hét.
A fluroxipir és a klopiralid elsősorban speciális célokra használható, mint a folyondár szulák és
mezei acat elleni védekezés. A többi fenoxialkán-karbonsav-származék a kukoricát is károsítja.
Ennek oka, hogy a hatóanyagok felszívódása gyorsabb, mint a lebontásuk a kultúrnövényben.
A fenoxiherbicidek (pl. Dezormon) jó partnerei lehetnek az egyszikűirtó herbicideknek, főleg az
évelő és egyes magról kelő, nehezen irtható kétszikű gyomnövények elleni védekezésben.

A megbízható 2,4-D hatóanyag egy jól ismert márkanévvel rendelkező készítményben. A Dezormon herbicid költségtakarékos megoldás önmagában vagy kombinációs partnerként. Elsősorban mezei acattal, apró szulákkal, folyondár szulákkal és sövényszulákkal fertőzött
területekre ajánljuk, mivel a gyomnövénybe felszívódva annak föld alatti részeihez is eljut. A Dezormon dózisa kukoricában 1,0 l/ha. Keserűfűvel fertőzött területen a Zeagran 340 SE 2,0
l/ha dózisával kombinációban ajánljuk, mert a keserűfűfélék a 2,4-D hatóanyaggal szemben
toleránsak.

A Zeagran Top csomag egyik alkotóeleme a Dicopur Top 464 SL, mely a kukorica állománykezelésére kifejlesztett gyomirtó szer. Két jól ismert és széles körben használt hatóanyag, a dikamba
és a 2,4-D gyári kombinációja. Hatása kiemelkedő a mezei acat tőlevélrózsás és a szulákfélék intenzív növekedési állapotában, valamint a magról kelő kétszikű gyomnövények 4–6 leveles korában kijuttatva. A kukorica 10–20 centiméteres fejlettségénél, 0,8–1,0 l/ha dózisban, 250–300 l/ha
permetlémennyiséggel javasoljuk használatát. Magról kelő gyomok ellen, valamint kombinációban
felhasználva adagja 0,8 l/ha, évelő gyomnövények ellen, önmagában kijuttatva 1,0 l/ha a dózisa.
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 Nem elégséges hatás

 Gyakorlatilag hatástalan

Levélen és gyökéren keresztüli hatás a kikelt, kihajtott gyomnövények ellen. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. A hatékonyságot
számos tényező befolyásolhatja (gyomok fejlettsége, időjárás, a kijuttatás ideje és módja stb.).

A Zeagran Top egy olyan gyomirtószer-kombináció kukoricában, amely öt jól bevált hatóanyagot tartalmaz. Hatása független a csapadékviszonyoktól és a kukoricában uralkodó gyomösszetételtől. A magról kelő egy- és kétszikű, illetve évelő kétszikű gyomok ellen látványosan gyors,
mégis tartós hatással rendelkezik.
Kontakt és felszívódó hatóanyagai levélen és gyökéren keresztül is hatnak. A kétszikű gyomnövényeken akár már egy napon belül láthatóak a levélen keresztüli hatás tünetei. Talajon keresztüli tartamhatása révén gátolja a csírázó gyomok kelését. Az öt hatóanyag (bromoxinil,
terbutilazin, nikoszulfuron, 2,4-D dimetilamin só és dikamba) eltérő hatásmódja és különböző hatáshelye hozzájárul a teljes körű gyomirtó hatás kialakulásához, továbbá gátolja a gyomnövények ellenálló képességének kialakulását. Így a kukoricában jellemző gyomnövények ellen nem
szükséges kombinálni.
A csomag tartalma 2x5 liter Zeagran 340 SE + 5 l Ikanos + 5 liter Dicopur Top 464 SL, amely
5 hektár kezelésére elegendő. Felhasználása rugalmas, a gyomok keléséhez, kihajtásához igazítható. A kezelést követően nem kell káros utóhatástól tartani, ezért normál vetésváltás esetén nincs
utóvetemény-korlátozás.
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A készítményeket a kukorica 3–5 leveles, illetve 10–20 centiméteres állapotában javasoljuk kipermetezni, amikor a magról kelő egyszikű gyomnövények 1–3 levelesek. A magról kelő kétszikű
gyomfajok 2–4 leveles korukban, az acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás korában, az apró szulák
(Convolvulus arvensis) és a sövényszulák (Calystegia sepium) pedig intenzív növekedési szakaszukban – amikor a hajtásaik átlagosan 15-20 cm hosszúak – a legérzékenyebbek a készítményre. Tankkeverékben történő kijuttatásnál a Dicopur Top 464 SL dózisát 1,0 l/ha-ról 0,8 l/ha-ra javasoljuk
csökkenteni. Tekintve, hogy a Zeagran Top csomag minden alkotóelemét teljes dózisban tartalmazza, a készítmények kijuttatása – a gyomok keléséhez igazítva – két menetben is lehetséges.
Ennek a gyakorlatban jól bevált technológiának az alkalmazása során először a Dicopur Top
464 SL-t juttatjuk ki 1,0 l/ha dózisban, majd a Zeagran 340 SE-t és az Ikanost együtt, az egyszikű
gyomok fejlettségéhez igazítva.
Kedvező időjárás esetén 24 órán belül látványos lankadást, levélkárosodást mutatnak a gyomnövények. Teljes pusztulásuk 7–10 napon belül következik be. Tartósan borult égbolt és alacsony hőmérséklet esetén a hatás teljes kialakulásához 14–20 nap szükséges. A Zeagran Top használata
nem javasolt hűvös, erősen csapadékos, szeles időben. Alkalmazása során nem javasolt nedvesítőszer hozzáadása, mivel az növeli a levélpettyesedés kialakulásának kockázatát.
Szerves foszforsav-észterrel kezelt állományban csak a kezelést követő 7. nap elteltével
végezhető a gyomirtás. Ne kezeljen közvetlenül eső után! A kultúrnövény levelén a viaszréteg kialakulásához 1-2 nap szükséges. Ne kezeljen tartósan hűvös időjárás esetén vagy ha a
kezelést követően tartósan hűvös, csapadékos időjárás várható! Más növényvédő szerrel történő
keverés esetén keverési próbát kell végezni.

Zeagran Top hatása selyemmályván (21. nap)

Zeagran Top hatása mezei acaton (21. nap)

Zeagran Top hatása libatopon (21. nap)

Zeagran Top hatása kakaslábfüvön (21. nap)
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ÜZEMI SZINTŰ GYOMIRTÁSI VIZSGÁLATOK KUKORICÁBAN
2018 tavaszán Debrecenben és Jután állítottunk be korai posztemergens kukorica-gyomirtási vizsgálatokat, amelyek célja az volt, hogy nagyparcellás eredményekkel is igazoljuk a Zeagran Top
csomag hatását.

Zeagran Top korai posztemergens gyomirtási kísérletek
Mindkét kísérleti helyen a Zeagran Top csomagot (Zeagran 340 SE 2,0 l/ha + Ikanos 1,0 l /ha
+ Dicopur Top 464 SL 0,8 l/ha) tankkeverékben korai posztemergensen, a kukorica 3 leveles
állapotában juttattuk ki. Debrecenben 2018.05.03-án, Jután pedig 2018.05.08-án permeteztünk.
A kétszikű gyomok keltek, illetve 2 leveles állapotban voltak, az egyszikű gyomok közül a kakaslábfű
jobbára 1, helyenként 3 leveles állapotban volt. Jután számítottunk még muharfertőzésre, de az csak
elvétve kelt. Összességében mindkét területen a kétszikű gyomok fertőzése volt jellemző.

A Zeagran Top gyomirtószer-kombináció hatása korai posztemergens kijuttatás esetén
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A Zeagran Top gyomirtószer-kombináció hatása korai posztemergens kijuttatás esetén
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Parlagfű

Szőrös
disznóparéj

1. értékelés: 2018.05.18.

Szulák
keserűfű

Zöldmuhar

utolsó értékelés: 2018.08.10.

Az első értékeléskor kiváló gyomirtó hatást láthattunk. Az utolsó értékelések során az egyszikű
gyomok némi utánkelését tapasztaltunk, főleg a zöldmuhar esetén, mivel a kombinációban az
Ikanos az egyszikűirtó komponens, amely nem rendelkezik számottevő talajhatással. Így olyan
helyeken, ahol nagy egyszikűnyomásra számítunk, vagy az időjárás miatt az egyszikű gyomok kelése elhúzódó lehet, a Kideka Power csomagunkat ajánljuk. A kétszikű gyomok
ellen a Zeagran Top kombináció tartamhatása nagyon jó.

Debreceni terület a kijuttatás után, az első értékeléskor (2018.05.09.)

Zeagran Top

kezeletlen kontroll
Debreceni terület a permetezéskor (2018.05.03.)

A Zeagran Top hatékonysága az 1. értékelésnél, Debrecen (2018.05.09.)
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TRIKETONOK KUKORICÁBAN
A szulkotrion és a mezotrion hatóanyag a pigmentbioszintézis-gátlókon belül a plasztokinonbioszintézis-gátlók csoportjába tartozik. Hatásukra a gyomnövények először kifehérednek, majd elszáradnak. Főleg levélherbicidek, de rendelkeznek talajon keresztüli tartamhatással is. A mezotrion elsősorban a magról kelő kétszikűek ellen hatásos, és mellékhatásként jól pusztítja a magról
kelő egyszikűek közül például a kakaslábfüvet. A szulkotrion a magról kelő egy- és kétszikű gyomok
ellen használható hatóanyag. Egyszikűirtó spektruma és hatékonysága köles- és muharfajok ellen
jobb, mint a mezotrioné.

A Sulcogan szelektivitásának köszönhetően az árukukorica mellett a vetőmag- és a csemegekukoricában is felhasználható. A készítmény a kukorica 3–5 leveles korától juttatható ki, ameddig a kezelt
állomány átlagos magassága nem haladja meg a 25-30 cm-t. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles, a magról kelő egyszikűek 1–3 leveles állapotban a legérzékenyebbek a
hatóanyagra. A készítmény markáns tartamhatással rendelkezik talajon keresztül is. A Sulcogan a kukorica bármely fenológiai állapotában szelektív a kukoricára.
A kukorica betakarítása után érzékeny kétszikű kultúra (cukorrépa, pillangós kultúrák, őszi káposztarepce, napraforgó és zöldségfélék) termesztése legalább 15 cm mély szántás után javasolt. Kalászosok, angolperje és olaszperje vetése szántás nélkül is lehetséges. A kultúrnövény esetleges
kipusztulása esetén kukorica, tavaszi árpa, mák vagy pohánka vethető.
Érzékeny gyomnövények a kakaslábfű, magról kelő fenyércirok, vadköles, muharfajok, libatopfélék, selyemmályva, disznóparéjfajok, csattanó maszlag, parlagfű, szerbtövisfajok, napraforgó-árvakelés, fekete ebszőlő, egyéves szélfű, keserűfűfélék, varjúmák, vadrepce. Ahogy azt az előző
részben láttuk, a Sulcogan kiváló kombinációs partnere a Trek P-nek. Fejlettebb kukoricaállomány
esetén a Sulcogan tankkeverékben Zeagran 340 SE-vel és Ikanosszal együtt kijuttatva is nagyszerű
gyomirtó hatást ad. A Zeagrannal kombinációban kijuttatva csaknem valamennyi magról kelő kétszikűt irtják, még az évelő kétszikűeken is látható mellékhatás, az Ikanosszal együtt pedig nagyon
széles spektrumban pusztítják a magról kelő egyszikű gyomokat.
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ÜZEMI SZINTŰ GYOMIRTÁSI VIZSGÁLATOK KUKORICÁBAN
2018 késő tavaszán Debrecenben és Jután állítottunk be posztemergens kukorica-gyomirtási vizsgálatokat, amelyek célja az volt, hogy nagyparcellás eredményekkel is igazoljuk a Sulcogan-kombináció hatását.

Állománykezeléses (posztemergens) gyomirtási kísérletek
Sulcogan-kombinációval
Mindkét kísérleti helyen a Zeagran 340 SE 1,0 l/ha + Sulcogan 1,5 l/ha + Ikanos 1,0 l/ha kombinációt tankkeverékben, posztemergensen, a kukorica 4–5 leveles állapotában juttattuk ki. Debrecenben 2018.05.09-én, Jután pedig 2018.05.18-án permeteztünk. Gyomok szempontjából a kétszikűek inkább már 4-6 levelesek, az egyszikűek 3 levelesek voltak, helyenként túl a gyökérváltáson.

A Sulcogan-kombináció hatása posztemergens kijuttatás esetén
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A Sulcogan-kombináció hatása posztemergens kijuttatás esetén
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A Zeagranban lévő bromoxinilnek köszönhetően a gyomok viaszrétege meggyengült, így a többi
hatóanyag könnyen bejutott a növények szöveteibe. Ennek köszönhetően annak ellenére, hogy a
gyomok már fejlettebbek voltak az optimálisnál, a gyomirtó hatás mindkét helyen kiválónak
bizonyult. A kombináció a tartamhatás szempontjából is tökéletesen vizsgázott.

A Kideka a Nufarm felszívódó gyomirtó szere a csemege- és takarmánykukorica magról kelő kétszikű gyomnövényei ellen. A 100 g/l mezotrion hatóanyagot tartalmazó készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel, 1,0–1,5 l/ha dózisban. Kijuttatását a
kukorica kelése után (posztemergensen), annak 2–8 leveles fenológiai állapotára kell időzíteni, amikor a magról kelő kétszikű gyomnövények 2–6 levelesek. Ilyenkor még nem fedik egymást a levelek,
és a permetlé fedettségét minden növényen biztosítani lehet. A permetezést közepes cseppnagysággal (250–400 mikron) és 25–40 csepp/cm2 fedéssel ajánlatos elvégezni. A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni, és a tartályt, a
szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!
Bár a mezotrion önmagában is rendelkezik egyszikűirtó mellékhatással, egyszikű gyomnövények ellen a kukoricában engedélyezett készítmények bármelyikével kombinálható az engedélyokiratukban meghatározott dózisokban, amennyiben az optimális kijuttatási időpontok is
egybeesnek.
Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának, ha a készítmény kijuttatása július elseje előtt történt, a jó mezőgazdasági gyakorlat elveivel összhangban. Érzékeny kétszikű kultúra (cukorrépa, pillangós kultúrák, őszi káposztarepce,
napraforgó és zöldségfélék) termesztése legalább 15 cm mély szántás után javasolt. Kalászosok,
angolperje és olaszperje vetése szántás nélkül is lehetséges. A kultúrnövény esetleges kipusztulása
esetén kukorica, tavaszi árpa, mák vagy pohánka vethető. Csemegekukoricában a készítmény
használatára vonatkozóan a felhasználás előtt a fajtafenntartó véleményét is ki kell kérni.

A Kideka Power a Nufarm széles hatásspektrumú gyomirtó permetezőszer gyűjtőcsomagja,
amely takarmánykukoricában használható fel. A csomag kontakt és felszívódó gyomirtó szerek,
illetve hatóanyagok kombinációja, amely a kukorica magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényei ellen egyaránt védelmet biztosít. A Kideka Power gyűjtőcsomag összetétele: 5 l Zeagran 340
SE + 5 l Ikanos + 5 l Kideka, és 5 hektár kezelésére alkalmas. A készítményeket tankkeverékben,
nagyon rugalmasan lehet kijuttatni elsősorban a gyomok fejlettségéhez igazítva, a kukorica szempontjából korai posztemergensen vagy posztemergensen, amikor a magról kelő egyszikű
gyomnövények 1–3 levelesek. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményekre. A kombináció a talaj felszínére jutva a később csírázó gyomnövényeket is elpusztítja, ezzel többhetes tartamhatást biztosítva.
A permetezést közepes cseppnagysággal (250–400 mikron) és 20–40 csepp/cm2 fedéssel ajánlatos elvégezni. A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal
ki kell üríteni, és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni
tiszta vízzel!
Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának, ha a készítmény kijuttatása július elseje előtt történt, a jó mezőgazdasági gyakorlat elveivel összhangban. Érzékeny kétszikű kultúra (cukorrépa, pillangós kultúrák, őszi káposztarepce,
napraforgó és zöldségfélék) termesztése legalább 15 cm mély szántás után javasolt. Kalászosok,
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angolperje és olaszperje vetése szántás nélkül is lehetséges. A kultúrnövény esetleges kipusztulása
esetén kukorica, tavaszi árpa, mák vagy pohánka vethető.
Szerves foszforsav-észterrel kezelt állományban csak a kezelést követő 7. nap elteltével
végezhető a gyomirtás.

Állománykezelés Kideka Powerrel – a tartamhatás a tarlón is látszik (Vasalja, 2018)

HIVATALOS GYOMIRTÁSI VIZSGÁLATOK KUKORICÁBAN
Egy növényvédő szerrel végzet kísérlet – legyen az gombaölő, rovarölő vagy gyomirtó szer – mindig akkor árul el a legtöbbet egy adott termékről termelőnek és gyártónak egyaránt, amikor a hatékonyságot a konkurens termékekkel együtt vizsgáljuk. Így volt ez 2018-ban Zalabéren, ahol a
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Zala Megyei Szervezete által megszervezett és a Zala Megyei Kormányhivatal által kijuttatott és értékelt kísérletben szerepelt
a Kideka Power (Zeagran 340 SE 1,0 l/ha + Ikanos 1,0 l/ha + Kideka 1,0 l/ha) és a Sulcogan 1,5 l/ha
+ Zeagran 340 SE 1,0 l/ha + Ikanos 1,0 l/ha kombinációja. A kísérletben még további 11 konkurens
termék vett részt, melyek a grafikonon referenciatermékként vannak feltüntetve.
A kombinációk három időpontban kerültek kijuttatásra: egy parcellán preemergensen, egy parcellán korai posztemergensen, a többin pedig – köztük a Nufarm két parcelláján – posztemergensen permeteztek.
A területet főleg kétszikűek fertőzték, az egyszikűek közül a kakaslábfű volt értékelhető mennyiségben a parcellákban. A gyomborítottságnak megfelelően a kísérletet végző szakember négy
gyomnövényre értékelte a kísérletet.
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Kukorica gyomirtó szerek teljesítménye a hivatalos kísérletekben
(NMNK Zala Megyei Szervezete/Zala Megyei Kormányhivatal, 2018, Zalabér)
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A Kideka Power csomag és a Sulcogan 1,5 l/ha + Zeagran 340 SE 1,0 l/ha + Ikanos 1,0 l/ha
kombinációja a preemergens és korai posztemergens kezelések esetén a legjobbak között végzett. A posztemergens kezelések közül pedig egyértelműen a legjobbnak bizonyult.

Kideka Power

kezeletlen kontroll
Kideka Power hatása 1. (Zalabér)

Kideka Power hatása 2. (Zalabér)

Sulcogan-kombináció hatása (Zalabér)
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ÜZEMI SZINTŰ GYOMIRTÁSI VIZSGÁLATOK KUKORICÁBAN
2019 tavaszán Gödöllőn állítottunk be újabb korai posztemergens kukorica-gyomirtási vizsgálatokat,
amelyek célja az volt, hogy nagyparcellás eredményekkel is igazoljuk a Nufarm-kombinációk hatását.

Korai állománykezeléses (posztemergens) gyomirtási kísérletek
Nufarm-kombinációkkal
A kísérletben négyféle kombinációt próbáltunk ki:
1. kombináció: Kideka 1,0 l/ha + Zeagran 340 SE 1,0 l/ha + Ikanos 1,0 l/ha (Kideka Power)
2. kombináció: Zeagran 340 SE 2,0 l/ha + Ikanos 1,0 l/ha + Dicopur Top 464 SL 0,8 l/ha (Zeagran Top)
3. kombináció: Kideka 1,0 l/ha + Ikanos 1,0 l/ha + Dicopur Top 464 SL 0,8 l/ha
4. kombináció: Sulcogan 1,5 l/ha + Ikanos 1,0 l/ha + Dicopur Top 464 SL 0,8 l/ha
A választott terület erősen gyomos volt, sok kétszikű és több egyszikű fajt is találtunk a területen. A
legnagyobb borításban a parlagfű, selyemmályva, libatop, keserűfűfélék és a kakaslábfű fordult
elő. A kísérlet során a kombinációkat korai posztemergensen juttattuk ki, a kétszikűek 2–4 leveles állapotban voltak. Az egyszikűek közül a muharfélék keltek, illetve 1–3 leveles állapotban voltak, a kakaslábfű néhány egyedet leszámítva jobbára még nem jutott túl a gyökérváltáson.
A Nufarm gyomirtószer-kombinációk hatása korai posztemergens kijuttatás esetén
– 1. értékelés (14 nappal a kijuttatást követően)
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Forrás: Gödöllő, 2019
(Nufarm fejlesztési kísérletek)

1. kombináció

1. kombináció (Kideka Power)

kezeletlen kontroll
Az 1. kombináció (Kideka Power) hatása
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Napra- Parlagfű Pirók Selyem- Szőrös
forgóujjas- mályva disznóárvamuhar
paréj
kelés
2. kombináció

3. kombináció

Zöldmuhar

4. kombináció

Mind a négy kombináció esetén kiváló gyomirtó hatást értünk el. A Zeagran 340 SE-t tartalmazó kombinációk a bennük lévő bromoxinil és terbutilazin miatt kicsit gyorsabban hatottak.
A Nufarm gyomirtószer-kombinációk hatása korai posztemergens kijuttatás esetén
– 2. értékelés (30 nappal a kijuttatást követően)
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Forrás: Gödöllő, 2019
(Nufarm fejlesztési kísérletek)

Napra- Parlagfű Pirók Selyem- Szőrös
forgóujjas- mályva disznóárvamuhar
paréj
kelés

1. kombináció

2. kombináció

3. kombináció

Zöldmuhar

4. kombináció

2. kombináció (Zeagran Top)

kezeletlen kontroll
A 2. kombináció (Zeagran Top) hatása
3. kombináció (Kideka + Ikanos
+ Dicopur Top 464 SL)

4. kombináció (Sulcogan +
Ikanos + Dicopur Top 464 SL)

kezeletlen kontroll

kezeletlen kontroll

A 3. kombináció (Kideka + Ikanos + Dicopur
Top 464 SL) hatása

A 4. kombináció (Sulcogan + Ikanos + Dicopur
Top 464 SL) hatása
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TERMELŐK MONDTÁK...

„150-250 hektár kukorica-vetésterületünkön általában erős problémát jelentenek a kakaslábfű és
muharfélék a gazdaságunkban. Ezért ezeken a
területeken a kétszikű gyomok mellett az egyszikűek ellen is védekeznünk kell. Erre a problémára javasolta a Nufarm területi képviselője a
Sulcogan nevű készítményüket. 1,5 l/ha dózisban használtuk korai posztemergens kijuttatással a kukorica 5 leveles állapotában. Az évelő
kétszikű gyomok miatt kiegészítettük 1,0 l/ha
Zeagran 340 SE dózisával. A kijuttatás időpontjában a magról kelő kétszikű gyomnövények 4
leveles, a magról kelő egyszikűek 3 leveles állapotban voltak. Azt tapasztaltuk, hogy a Sulcogan és Zeagran kombinációban kijuttatva a
területen lévő magról kelő kétszikűeket (selyemmályva, parlagfű, libatop, disznóparéj) maradéktalanul elpusztította, az évelő kétszikűeket
(acat, folyondár szulák, fekete üröm) pedig leperzselte. A kukoricára a termékpár a megadott dózisban nem volt fitotoxikus. A két készítmény
hatása együtt a magról kelő egyszikűekre
(muhar, kakaslábfű) is igen meggyőző volt. A
kombináció a tartamhatás szempontjából is tökéletesen vizsgázott. A következő években is tervezem a készítmény használatát akár kombinációkban, akár önállóan kijuttatva, az adott
gyomproblémának megfelelően.”
Szaniszló Máté, Agroszan Bt., Szendrő
„2000 hektáron gazdálkodunk, és évről évre a
terület csaknem felét kukorica foglalja el. Vegyes
gyomflóra jellemzi a földjeinket, mivel vannak
olyanok, amelyeket nemrég óta művelünk. Ezeken a területeken az elmúlt években azt láttuk,
hogy az évelők komoly borításban jelennek
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meg. A permetezéseket a nagy kukorica-vetésterületre való tekintettel szeretjük egy menetben
elvégezni, ha lehet, ezért több hatóanyagból
álló tankkeveréket állítunk össze. Az elmúlt évben
az ilyen erősen gyomos, mind az egyszikűek,
mind a kétszikűek tekintetében széles gyomflórával borított területen használtuk a Sulcogan 1,5
l/ha + Zeagran 340 SE 1,0 l/ha + Ikanos 1,0 l/ha
+ dikamba hatóanyagú készítmény 0,5 l/ha
kombinációját. A legfontosabb gyomnövények
a parlagfű, libatop, disznóparéj, szerbtövis, virágzó mezei boglárka, mezei acat, apró szulák,
ragadós muhar, kakaslábfű voltak, de számítottunk a köles megjelenésére is. A kijuttatáskor a
gyomok fejlettek, főleg a kakaslábfű esetén talán
már túlfejlettek is voltak. A gyomokon a perzselés
tünetei szinte másnap láthatók voltak, a gyomállomány körülbelül 10 nap alatt teljesen megbarnult és elpusztult. A kukorica levelén is megjelentek perzseléses pöttyök, de ezt hamar kinőtte,
így termésdepressziót nem tapasztaltunk. A Sulcogan + Zeagran + Ikanos kombinációt önmagában is kiválónak tartom, nálunk a dikamba-

kiegészítésre a mezei acat nagy borítása miatt
volt szükség. Ezt a kombinációt jó szívvel ajánlom minden olyan területre, ahol erős a gyomnyomás, és esetlegesen a gyomirtással már egy
kicsit meg is késtünk, helyenként a gyomok túlfejlettek. A Nufarm készítményeivel, a Sulcogan +
Zeagran + Ikanos kombinációval magam is
hosszú távon számolok.”
Kuti Roland termelésirányító, Kampfl
Mezőgazdasági Kft., Zalaegerszeg

„Adony környékén, 3000 hektáron gazdálkodunk, 10-30 AK-értékű, mind domborzati, mind
minőségi szempontból változatos adottságú területeken. Őszi búza, durumbúza, kukorica, napraforgó, repce és szemes cirok található jelenleg
a vetésforgóban. Az idei évben 1100 hektár kukoricát vetettünk. Területeink jó kultúrállapotban
vannak, általánosnak mondható gyomviszonyokkal találkozhatunk. Leginkább magról kelő
egy- és kétszikű gyomok vannak nálunk. Nem
szoktunk korán vetni, így a gyomok és a kukorica
is egyenletesen kijön, döntően posztemergensen oldjuk meg a gyomirtást. Az idei évben a Nufarm gyomirtó készítményét, a Kideka Powert is
használtuk közel 400 hektáron. A kezeléseket 45 leveles fejlődési állapotban végeztük el. A készítmény használata után gyors és eredményes
hatásról tudok beszámolni. Pontosan olyan eredményt mutatott, mint a versenytárssal kezelt állomány. Előnyére válik, hogy a készítmény kedvező ár-érték arányú, így gazdaságossági
szempontból jól vizsgázott. Minden kedves gazdálkodónak csak ajánlani tudom. Mi jövőre is a
Kideka Powert fogjuk használni.”
Csóri Csaba ügyvezető igazgató, növényvédelmi szakmérnök, Helianthus Kft., Adony

„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.
Az idei évben a kukoricaterületünk elérte az 510
hektárt, ebből 290 hektáron, tehát a terület több
mint felén a Zeagran Top csomagot használtuk.
Nem osztottuk meg a kezelést, hanem egy menetben juttattuk ki a kukorica 5-6 leveles állapotában. Jelentős gyomnyomás volt megfigyelhető
a területen, főleg kétszikűoldalon. Túlfejlett gyomok ellen – repce árvakelése, csattanó maszlag, napraforgó árvakelése, fenyércirok, kakaslábfű, disznóparéj, libatop és foltokban mezei
acat esetén – kellett bevetnünk egy teljes körű
megoldást. Május 17–18-án juttattuk ki szélcsendes időben, azokban a napokban nem volt nagyon meleg. A csomagban található Zeagran
340 SE, Ikanos és Dicopur Top 464 SL szépen
dolgozott együtt, és főleg a Zeagran miatt nagyon látványos, gyors hatást hozott. Nem észleltünk fitotoxikus hatást a kukoricán. A gyomirtás
utáni időszakban csak kevés napraforgó-árvakelésünk volt, amit egy kultivátorozással már
könnyedén megoldottunk. Olyan helyekre ajánlom, ahol széles hatásspektrumú készítményre
van szükség, amellyel költséghatékony gyomirtást szeretnénk végezni egy menetben.”
Kerekes Balázs és Sümegi Richárd
agronómusok, Mezőszöv Zrt., Enying
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A glifozátot (izopropil-amin só formájában) 360 g/l töménységben tartalmazó Amega Up készítmény totális hatású gyomirtó szer. Hatóanyaga a gyomok levelén keresztül szívódik fel, majd a
nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a föld alatti részekbe (pl. tarackokba,
rizómákba) is, azok pusztulását okozva.
Az Amega Up a kukorica vetése előtt vagy vetése után, a csírázás megindulásáig alkalmazható 3%-nál magasabb humusztartalmú talajokon, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag, apró morzsás talajréteg takarja. A vetés utáni permetezés ülepedett magágyba vetett
kukoricában például köles elleni védekezésnél javasolt. Természetesen a kölessel együtt csírázhat még a parlagfű, a csattanó maszlag, a fehér libatop, a szerbtövis és még számos más
gyomnövény, amelyek ellen szintén hatékonyan alkalmazható ez a technológia. Évelő egy- és
kétszikű gyomnövényekkel (pl. mezei acat, fenyércirok, nád, fekete üröm, fekete nadálytő), árvakelésű napraforgóval erősen fertőzött táblákon is használható ez a megoldás.
Az Amega Up dózisa magról kelő egy- és kétszikű gyomok esetén 2,0–3,0 l/ha, évelőkkel fertőzött területen hektáronként 4,0–6,0 l/ha. A permetléhez adagolt 5 kg/ha ammónium-nitrát
műtrágya a hatást fokozza.

AMEGA UP AZ ÁLLOMÁNYSZÁRÍTÁSBAN
Kukoricában állományszárításra akkor kell kijuttatni, amikor a szemek nedvességtartalma 30–
40%-ra csökken. Gyommentes kukoricában az Amega Up dózisa 2,0 l/ha, évelő gyomokkal erősen fertőzött területen 5,0 l/ha.
A készítmény nem szelektív, a permetlé elsodródása esetén a környező kultúrákat károsíthatja.
Légi kijuttatása kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10 hektár összefüggő területen, cseppnehezítő adalék felhasználásával engedélyezett. A kijuttatáshoz 50–60 l/ha permetlémennyiség és finom porlasztás javasolt.

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 gyorsabb
a tisztán glifozát hatóanyagú termékekhez
viszonyítva. A szerben alkalmazott adju- Kezeletlen kontroll
Kyleo-kezelés hatása
váns kizárja a két eltérő hatóanyag antagonizmusát, így látványosan gyors és tartós gyomirtó hatást lehet vele elérni az egynyári
és évelő gyomok mindegyike ellen. A két hatóanyag tankkeverékben történő alkalmazásához képest a Kyleo használata egyben kényelmes is.
A Kyleo a kukorica vetése előtt, illetve után a csírázás megindulásáig alkalmazható akkor,
ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag, apró morzsás talajréteg takarja. A 3%-nál alacsonyabb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a gyomirtási technológia nem alkalmazható. Amennyiben a hatóanyagok a maggal vagy a kelő növénnyel érintkeznek (pl. a kezelés után egyszerre
lehulló nagy mennyiségű csapadék), a kelő kukorica károsodhat! A készítmény használata különösen ajánlott az évelő kétszikű gyomnövények (pl. mezei acat) tömeges előfordulása esetén.
A Kyleo dózisa 3,0–5,0 l/ha, melynek kijuttatásához 250–300 l/ha permetlé szükséges.
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TERMELŐK MONDTÁK...
„Enying környékén, 2200 hektáron gazdálkodunk, 10–30 aranykorona-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. Számunkra a tarlókezelés
nagy jelentőséggel bír, egyrészt gyomirtó hatékonysága miatt, másrészt a tarlón a mechanikai
műveletek számának csökkentése lehetővé teszi
a talaj nedvességtartalmának megőrzését. Cukorrépa előtt, tarlókezelésre használtuk szeptember végén a Nufarm Kyleo termékét, amely
glifozát és 2,4-D gyári kombinációja. A kétszikű
gyomnövényeket lényegesen gyorsabban és
biztosabban pusztítja el, mint a tisztán glifozát
hatóanyagú termékek. A terület erősen fertőzött
csattanó maszlaggal, keserűfűvel, disznóparéjjal, árvakelésű napraforgóval és rizómás fenyércirokkal. A Kyleo 4,0 l/ha dózisban, 220 l/ha
vízmennyiséggel kijuttatva egyöntetű és látványos eredményt adott 240 hektáron. Napsütéses
időben már a forduló befejezése után látható
volt a jellegzetes hormonszerű tünet a kétszikűeken. Bátran ajánljuk olyan területekre, ahol nehezen irtható kétszikűek ellen a tisztán glifozát
hatóanyagú termékek nem adnak kielégítő
megoldást.”
Kerekes Balázs és Sümegi Richárd
agronómusok, Mezőszöv Zrt., Enying
„Pest megyében gazdálkodom viszonylag kis területen. A mezőgazdaság és a növénytermesztés nem a fő megélhetési forrásom, geodéta
(földmérő) vagyok. Nagyapám földműves volt,
és tőle örököltem a föld, a mezőgazdaság szeretetét. A területeimen kalászos és kukorica vetésváltásban terem meg. Sajnos az elmúlt években
elszaporodott a földjeimen a mezei acat, amelyet az állományból nem tudtam maradéktalanul kiirtani. 2016-ban az árpavetésemben is sok
helyen megjelent a gyomnövény, és a gyomirtás
után is megmaradtak a nagyobb, kifejlett példányok. Némi utánajárást követően találtam meg
az interneten a Kyleo gyomirtót. A területi szaktanácsadóval történt konzultáció után 5,0 l/haos dózisban alkalmaztam a készítményt a
tarlón. A kezelést követően körülbelül két héttel
közösen tartottunk szemlét a területen, és örömmel tapasztaltam, hogy nemcsak a mezei acat,
de a tarlón lévő parlagfű és más gyomok is el-

sárgultak, elszáradtak. Mint megtudtam, lehet,
hogy csak a csatát nyertem meg, a háborút még
nem, de az biztos, hogy jövőre is használom a
Kyleót, ha szükség lesz rá.”
Hering Attila őstermelő, Ceglédbercel
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SZAKÉRTŐK MONDTÁK...
„Közismert tény, hogy ha ezt a gyári kombinációt
valaki egy önálló glifozát só és egy 2,4-D só keverékéből, tankmixben állítja elő, akkor kellemetlen tapasztalatokra tehet szert, különösen, ha
ráadásul kemény vizet használ a permetlé készítéséhez. Kristályosodások, kiválások keletkeznek a tartályban, dugulások a szórókeretnél, jól
észlelhetően csökken a glifozát egyszikűek elleni hatása, és a 2,4-D sónál bekövetkező kationcserék miatt romlik a hatóanyag növénybe
történő felszívódása, bejutása és ezen keresztül
a széles levelűek elleni gyomirtó hatás is. Oldódási, kijuttatási problémák és antagonizmus miatti csökkent hatékonyság jelentkezik. A két
hatóanyag teljesen más jellegű oldódást, eltérő
kémhatású és Ca-, Mg-, K-sók nagy mennyiségétől lehetőleg mentes permetléközeget kíván, amit
»házilag« szinte lehetetlen megvalósítani. A gyári
kombinációban viszont a megfelelő segédanyagoknak és az adjuvánsnak köszönhetően
gátolt a sók káros kicserélődése, ezáltal sokkal
hatékonyabb lett. A két hatóanyag szinergizmusban képes dolgozni, javítva ezzel az olyan nehezen irtható gyomok elleni hatást is, mint
például a folyondár szulák.”
Benécsné dr. Bárdi Gabriella,
2007-ben „Az év növényorvosa”

Glifozát + 2,4-D tankkombináció, a kezelés
után 30 nappal

„A Kyleo készítmény tarlón kihajtó acat elleni hatékonyságát értékeltük a kezelést követő tavaszon. A 2012–2013. évi gyomirtási vizsgálatok
igazolták, hogy a Kyleo gyomirtó szerben kijuttatott glifozát és 2,4-D hatóanyagok között antagonista hatás nincs.”
Szabó László gyombiológus, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság

Kyleo 5 l/ha, a kezelés után 30 nappal
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ROVARKÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉS
A pattanóbogarak (Elateridae) imágói a virág
nektárjával táplálkoznak, és a kultúrnövény közelébe rakják petéiket. Szívesen választják tojásrakásra a kevésbé bolygatott, növényekkel
fedett helyeket. A drótférgek teste nevüknek
megfelelően erősen kitinizált, lapos. A lárvák sárgásbarna színűek, mintegy 2 centiméteresre
nőnek meg és a növények föld alatti részein
károsítanak. Gazdasági kárt a gyökerek megrágásával okoznak, aminek következtében a növények foltokban sárgulnak, hervadnak, majd
elpusztulnak. Kukoricában főként a kis pattanóbogarak lárvái károsítanak, így a mezei pattanóbogár (Agriotes ustulatus), a réti pattanóbogár (Agriotes sputator), valamint a vetési pattanóbogár (Agriotes lineatus). A tojásrakás május
végétől júniusig tart, a lárvák 3–5 évig fejlődnek
a talajban. A fiatal lárvák elhalt gyökereken, az
idősebb lárvák friss gyökéren táplálkoznak, és
ezzel tetemes kárt okozhatnak a kultúrnövényekben.
A cserebogarak (Melolonthidae) lárvái sárgásfehér színű, jellegzetesen görbült testű pajorok. Testméretük az utolsó lárvastádiumra eléri a
3–4 cm-t is. A leggyakoribb faj, a májusi cserebogár (Melolontha melolontha) 3–4 év alatt fejlődik ki. A cserebogarak tojásrakására erdők,
fasorok szomszédságában, humuszban gazdag, gyorsan melegedő talajokon számíthatunk
leginkább.
A fent említett kártevők a talaj nedvességállapotára és hőmérsékletének változására érzékenyen reagálnak, ezért a lárvák a talajban mind
vízszintes, mind függőleges irányban vándorolnak. Mindkét csoport lárvái többéves fejlődésűek, így károsításukra is elsősorban a monokultúrában termesztett növényeknél számíthatunk.
A rendszeres és szakszerű talajművelés, valamint az elővetemény gyommentesítése jelentősen hozzájárul a károsítók populációjának
csökkentéséhez. Amennyiben a talajvizsgálat
négyzetméterenként 2-3 drótféreg, pajor előfordulását mutatja, indokolt a vegyszeres védekezés.
A többéves fejlődésű lárvákon kívül gyakori a
bagolylepkék (Noctuidae) hernyóinak megjelenése is. A leggyakrabban előforduló faj az
évente 2 nemzedékes vetési bagolylepke (Agrotis segetum). Az első nemzedék nyár elején, a
második szeptemberben–októberben károsít.
Lárvái, a „mocskospajorok” 3–3,5 cm-re is meg-

Vetési pattanóbogár
lárvája

Májusi cserebogár
lárvája

Vetési bagolylepke
hernyója

Gyapottok-bagolylepke hernyója

Kukoricamoly lárvája

Amerikai kukoricabogár
lárvája

Kukoricabogár

Kukoricabarkó kártétele

Kukoricabogár lárvájának gyökérkártétele
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növő hernyók, piszkosszürke színűek, nem szőrözöttek. A fiatal hernyók a levelek fonáki részén hámozgatnak, a fejlettebbek karéjoznak. Ha a növények gyökérnyaki részét megrágják, a növény el
is pusztulhat. Az L1-es lárvastádium még nem, de az L2-es már fénykerülő, ezért elsősorban éjszaka
károsítanak.
Megfelelő talajmunkával számos lárvát, illetve bábot lehet megsemmisíteni. Hatékony gyomirtással a kártevő számára kedvezőtlen körülményeket teremthetünk. A lepkék rajzásának kombinált varsás szexferomoncsapdával történő nyomon követése, valamint a lárvakelés időpontjának
megállapítása (Biofix módszer) szükséges a vegyszeres védekezéshez. Amennyiben a csapdák
fogási eredményei hetente 10 darabnál több lepkét mutatnak, a várható lárvakártétel ellen indokolt
védekezni. A fiatal (L1–L2) lárvák május végén, június elején jelennek meg.
A kelő kukoricában gyakran okoz tetemes károkat a kukoricabarkó (Tanymecus dilaticollis). Fő
tápnövénye a kukorica, de a takarmány- és cukorrépát, a zabot, a kölest, a búzát, a rozst, a napraforgót, sőt a vörös herét, a lucernát, a babot és a szóját is megrágja. A kukoricára „szegállapotban”
a legveszedelmesebb. Sokszor a csíranövényt már a kelés előtt, a talajfelszín alatt felkeresi, és súlyos
károkat okoz a növények kiritkításával. Főképpen éjszaka rág, nappal csak borús időben. Egyébként vagy a kukorica összesorolt levelei, vagy a növény töve körüli talajrögök alatt tartózkodik. A
2–3 leveles kukoricára akkor jelent veszélyt, ha négyzetméterenként 30-50 imágó fordul elő. Évente
egy nemzedéke van, imágó alakban telel a talajban. Az imágók március végén, április elején jelennek meg a felszínen.
A kukorica egyenletes kelésének biztosítása a barkókártétel mérséklésének egyik fontos feltétele.
Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera) a kukorica legveszedelmesebb talajlakó kártevője. A károsítónak évente egy nemzedéke fejlődik, és tojás alakban telel át a talajban.
A lárva a kukorica vetése után, májusban jelenik meg. Kezdetben a kis lárvák a kukorica hajszálgyökereivel táplálkoznak, később a gyökér bélszövetébe rágják be magukat és ott járatokat készítenek. Nagy egyedsűrűségük esetén akár teljesen le is rághatják a gyökeret. Ennek tünete az
úgynevezett „hattyúnyak” kialakulása. Az amerikai kukoricabogár imágói polifágok, így különféle
gyomnövények virágzatán táplálkoznak (pl. Amaranthus retroflexus). A megtermékenyített nőstények a gyomos gabonatarlókon is raknak tojásokat. Emiatt vetésváltást követően is tapasztalhatunk
lárvakártételt, akár növénydőlést is. A kártevő tojásainak eloszlása a táblán belül nem egyenletes,
hanem foltszerű.
A kártevő természetes ellenségét eddig nemcsak hazánkban, de őshazájában, az amerikai kontinensen sem találták meg. Mivel a transzgenikus növények termesztése az Európai Unióban nem
engedélyezett, a károsítóval szemben ellenálló kukoricahibridek vetése nem jelent védekezési alternatívát a gyakorlat számára.
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A védelem sarkalatos pontja a helyes agrotechnika, mivel a vetésforgó alkalmazása csökkenti a
kártevők felszaporodásának esélyét, ezáltal a gazdasági kártétel kockázatát. Tehát a monokultúra,
azaz a kultúrnövény önmaga utáni termesztésének kerülése az egyik legfontosabb alapelv. A 3–4
éves vetésforgó a kukoricabogár eltűnését eredményezi, mivel az áttelelt tojásokból kikelő lárvák
nem találnak megfelelő táplálékot, így elpusztulnak. Fontos még a téli csapadékot megőrző okszerű
talajművelés és a fajtaválasztás, mivel a rövid tenyészidejű hibridek általában kevésbé károsodnak.
A lárvák kártételét a gazdasági küszöbérték alatt lehet tartani a vetéssel egy menetben adagolt
talajfertőtlenítő készítményekkel. A védekezés hatékonysága nagyban múlik azon, hogy mennyi
idő telik el az alkalmazás és a lárvakelés között, valamint a csapadékviszonyoktól is függ. Csapadék
hiányában a hatóanyag felszabadulása is, lebomlása is lassúbb.
Fontos a vetőgépek és a granulátumszóró adapterek pontos beállítása a vetés megkezdése előtt.

VÉDEKEZÉS A TALAJLAKÓK ELLEN

A talajlakó kártevők ellen leghatékonyabban a vetőmag csávázásával vagy talajfertőtlenítéssel tudunk védekezni. Az elmúlt években a hatóanyag-kivonások miatt a lehetőségek beszűkültek, aminek következtében ezek a kártevők több kultúrában is egyre nagyobb gondot jelentenek. A talaj
fertőtlenítésére a legfontosabbak ellen, mint a cserebogár lárvája, a pajorok, a pattanóbogarak lárvája, a drótférgek és az amerikai kukoricabogár lárvája, kiváló hatékonysággal alkalmazható készítmény a Pyrinex 48 EC. A készítmény 480 g/l klórpirifosz hatóanyagot tartalmaz. Gázosodó
hatásának köszönhetően a talajra permetezett, majd bedolgozott Pyrinex 48 EC a talajlakó
kártevőkön kívül elpusztítja a talajrögök között megbújó lombkártevőket is. Hosszú tartamhatással rendelkezik, így a talaj mélyebb rétegeiből később feljövő károsítókat is irtja. Teljes felületkezelés esetén a Pyrinex 48 EC dózisa 5,0–6,0 l/ha, és a vetőágykészítés műveletei során,
legkésőbb az utolsó forgatás előtt szántóföldi permetezőgéppel vagy szuszpenziós műtrágya kijuttatására szolgáló permetezőgéppel, 200–300 l/ha vízmennyiség felhasználásával kell kijuttatni
és 8-10 cm mélyen a talajba dolgozni. Sorkezelés esetén a vetéssel egy menetben, a vetőgép sorpermetező adapterével (Pyrinex-pumpa), az egyenletes kijuttatáshoz szükséges hígítással (20 l/ha
vízmennyiséggel) kell a műveletet elvégezni. Kijuttatható szuszpenziós műtrágyákkal kombinációban is.
Gyomirtás az állományban nikoszulfuron hatóanyagú készítménnyel, például Ikanoszszal csak a Pyrinex 48 EC-kezelést követő 7. naptól végezhető.

A Pyrinex 48 EC engedélye 2020. február 16-i hatállyal visszavonásra került. Az engedélyes,
továbbá a nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2020. április 16-ig értékesíthetik.
A termék felhasználása szintén 2020. április 16-ig engedélyezett.
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VÉDEKEZÉS ÁLLOMÁNYBAN

A Kaiso EG egy teljesen egyedi formulációja a lambda-cihalotrin hatóanyagnak, amely 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 könnyen kezelhető, hanem a környezet alacsonyabb oldószerterhelésével is jár. A Kaiso EG biztonságosabb a felhasználóra, mint a piretroidok hagyományos EC formulációja. Bőrrel történő érintkezése esetén a túlérzékenységi reakció
esélye minimális.
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 kukorica legveszélyesebb rovarkártevői ellen.

5% lambda-cihalotrin
Sorbie® technológia
Formuláció: EG

A Sorbie®
részecskék

Kiváló minőségű,
egyforma
szemcseméretű
granulátumok

Gyors diszperzió
a vízbe kerülve;
a hatóanyag gyors
oldatba kerülése

A Kaiso EG dózisa kukoricában 0,25–0,3 kg/ha.
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EC-ként viselkedő
oldat

A Sumi Alfa 5 EC egy 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, ugyanakkor mérsékelt kockázatot jelent a
méhekre.
Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a kukoricabogár és a kukoricamoly ellen.
Dózisa kukoricamoly ellen 0,3 l/ha, kukoricabogár ellen pedig 0,4–0,5 l/ha.

A Bulldock 25 EC 2,5% béta-ciflutrin hatóanyagot tartalmaz. Piretroidként kontakt és gyomorméregként azonnali gyors, taglózó hatást fejt ki a rovarok ellen. Takarmány- és csemegekukoricában
a kukoricamoly és a gyapottok-bagolylepke ellen előrejelzésre alapozva (fénycsapdázással, szexferomon-csapdázással és tojáscsomó-vizsgálattal) a tömeges lárvakelés idején kell védekezni. A kukoricabogár elleni védekezés célja az imágók gyérítése tojásrakás előtt. Dózisa a kukoricamoly,
a gyapottok-bagolylepke és a kukoricabogár ellen 0,8 l/ha. A méhek védelme érdekében címerhányás előtti állapottól a virágzás végéig nem használható. Szintén nem alkalmazható, ha a
táblán mézharmat vagy virágzó gyomnövény van.

A Bactospeine WG a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 baktériumtörzs toxinkristályait és
spóráit tartalmazó rovarölő permetezőszer.
A biológiai készítmény a rovarok emésztőrendszerére hat. A rovarlárvák táplálkozásuk közben
elfogyasztják a kultúrnövény felületére permetezett toxinkristályokat és spórákat, majd röviddel ezután (1-2 órán belül) leáll a táplálkozásuk. A kultúrnövény tehát védetté válik a károsítással szemben.
A lárvák ugyan 2–5 nap múlva pusztulnak el, de eközben már nem károsítanak.
A Bactospeine WG nem csupán egy, hanem három különféle toxint tartalmaz, ami egyrészt
az érzékeny rovarkárosítók körét szélesíti, másrészt a rezisztencia kialakulásának kockázatát is csökkenti. A különféle toxinok különböző helyen hatnak, ezért a hatás biztos, a rovarok ellenállóvá
válásának esélye csekély.
A Bactospeine WG dózisa kukoricamoly és gyapottok-bagolylepke ellen 1,5 kg/ha, amit
400–800 liter permetlében javasolt kijuttatni. A permetezés elvégzése az esti órákban ajánlott. Legalább 7 napos időközönként, legfeljebb 8 alkalommal használható kukoricában. Légi kijuttatása nem engedélyezett.
A készítményt előrejelzés alapján, a fiatal lárvastádiumok (L1–L2) ellen kell alkalmazni. Erős
fertőzés és elhúzódó rajzás esetén 7–10 nap múlva szükséges megismételni a kezelést. A permetlé
mennyiségét a lombfelület nagyságától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani. Kezelni a tömeges lárvakeléskor, szexferomoncsapdás előrejelzésre alapozva kell.
A biológiai készítmény beilleszthető az integrált védekezési programokba. Munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap, élelmezés-egészségügyi várakozási ideje kukoricában (csemege,
takarmány és vetőmag) mindössze 2 nap.
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A készítmény vízoldható granulátum (WG) formulációja miatt rendkívül gyorsan diszpergálódik,
ezért könnyen kezelhető. Váltott alkalmazása (rotáció) a szintetikus rovarölő szerekkel nemcsak a
biológiai hatékonyságot növeli, hanem a rezisztencia kialakulásának kockázatát és a környezetterhelést is csökkenti.

ATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KUKORICÁBAN
A hibridkukorica-előállításban kötelező technológiai elemmé vált az atkák elleni védekezés. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy gazdasági kárt takarmánykukoricában is mérhetünk, de
erre a gazdák még kevésbé érzékenyek. Sok esetben a termelők nem tudnak a problémáról, és a
kezdeti szívogatásnyomokat bolhakártételnek tekintik. A későbbi, perzselésszerű tünetek megjelenésével a gazdasági kár már nem előzhető meg, ezért fontos az állomány folyamatos vizsgálata
és a védekezés megfelelő időzítése.
A takácsatka (Tetranychus urticae) rendkívül apró és
nehezen észrevehető, a levelek fonákján, finom szövedék védelme alatt szívogatja a leveleket. Ennek következményeként a levelek sárgulnak, száradnak. A
fertőzés/migráció a kukorica címerhányása előtti időszakra tehető. Betelepedése az állományba széllel,
„légi úton” történik, majd a tápnövényen felszaporodva
migrál/vándorol a kukorica alsóbb leveleire.

Az atkák elleni védekezésben – az atkák köztes növényének számító gyomok (disznóparéj, herefélék, kakaslábfű, muharfélék, selyemkóró és különösen az apró szulák) megfelelő irtásán túl – használható a Zoom 11 SC. A védelem alapját képezi az állomány folyamatos megfigyelése, mintázása
(kétheti rendszerességgel). A védekezést a felszaporodás kezdetén, megfigyelésre alapozva szükséges megkezdeni, amikor az egyedek száma eléri a kártételi küszöbértéket (3–5 egyed/levél). A
védekezés optimális ideje az első nemzedék kifejlett egyedeinek megjelenése előtti időszak. Erre
javasoljuk a Zoom 11 SC-t, amely egyedi hatóanyagot tartalmazó, atkaölő permetezőszer. Engedélyezett kukoricavetőmag-előállításnál, szójavetőmag-termesztésnél, gyümölcs-, szőlő- és
zöldségkultúrákban is.
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A Zoom 11 SC kontakt és mély hatású (transzlamináris), növekedésszabályozó (juvenoid) készítmény, hosszan tartó hatással. A kifejlett egyedek kivételével az atkák minden fejlődési alakja
(tojás, lárva és nimfa) ellen hatékony. Hatására a nőstény atkák terméketlen tojásokat raknak. A permetezést a reggeli vagy esti órákban végezzük el, nagy lémennyiséggel (legalább 600
l/ha), üreges kúpos szórófejekkel és belógó szórófejes kerettel. A jobb tapadás és hatékonyság elérése érdekében paraffinolaj-tartalmú készítmény hozzáadása javasolt. A készítményt egy tenyészidőszakban csak egyszer használjuk, hogy elkerüljük a rezisztencia kialakulását! A Zoom 11
SC felhasználható közönséges takácsatka ellen a kukorica BBCH 17–50 fenológiai stádiumában,
tehát legkésőbb a címerhányás előtti állapotig. Dózisa 0,5 l/ha.

ZOOM 11 SC ÜZEMI KÍSÉRLET KUKORICÁBAN
Vargáné Szabó Piroska 2013 júliusában Dombegyházán végzett kísérletet a Zoom 11 SC atkák elleni
hatékonyságával kapcsolatban, két parcellán. A mintavétel mindkét esetben a kezelés előtt, majd a
kezelést követő 4., 7., 13. és 21. napon történt. Kezelésenként 100–100 db, az alsó három fertőzött
szintről származó levél mikroszkópos vizsgálata történt. A kezelések előtti fertőzöttség mértéke 32%
volt. Összességében elmondható, hogy a Zoom 11 SC 0,5 l/ha + Vektafid A 4,0 l/ha kombináció kiváló
eredménnyel szerepelt a kísérletben. A kombináció atka- és tojásölő hatása lassan, a kezelés utáni
13. napra teljesedett ki. A kezelés hatására a növények fertőzési százaléka sem növekedett. A Zoom
11 SC 0,5 l/ha-os dózisa önmagában alkalmazva mintegy 20%-kal gyengébben szerepelt a kombinációnál, ezért használatát kombinációban ajánljuk.

tojáspusztulás (%)

A Zoom 11 SC atkaölő szer hatékonyságvizsgálata
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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.

ÁTLÓ ÉS
ÓDÁSG
ELSODR
EGYBEN
OKOZÓ
HATÁSF

86

Az 54,4%-ban állati eredetű aminosavakat és peptideket tartalmazó Aminoplant növénykondicionáló készítmény, amely valamennyi szántóföldi kultúra levélzetének kezelésére használható. A készítmény levéltrágyaként alkalmazható segédanyag, bioaktivátor, biostimulátor, melyet javarészt
hidrolizált fehérjék alkotnak. Elősegíti a növény közvetlen közelében található tápanyagok beépülését, felszívódása levélen és talajon keresztül is lehetséges. Az Aminoplant a glutamát-dehidrogenáz
és a nitrát-reduktáz enzim aktivitását fokozza, amelyeknek köszönhetően több aminosav képződik,
ami erőteljesebb növekedést, végeredményben nagyobb termést eredményez. Stresszhelyzetben
pedig azokat a géneket is aktiválja, melyek felkészítik a növényt, hogy megfelelően reagáljon a szokatlan helyzetekre.
Mind normál körülmények között, mind stresszhelyzetben (szárazság, hideg, hősokk stb.) ajánljuk
a terméket egyszeri vagy kétszeri alkalommal, minimum 10–14 nap eltéréssel kijuttatni, 1,5–3 l/ha dózisban, önmagában vagy más növényvédő szerrel kombinációban.
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A REPCE GYOMIRTÁSA
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, megviselt növények később regenerálódnak, kevesebb oldalelágazást fejlesztenek, ezzel teret adnak a
tavaszi gyomosodásnak. Az elágazódások
csökkenésével arányosan csökken a becőszám, ezáltal a hozam is.
A korábbinál alacsonyabb vetőmagnorma, a
ritkább térállás, a tápanyag-utánpótlás intenzívebbé válása és a hibridekben rejlő magasabb
terméspotenciál 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 elhatalmasodni, 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 pergésveszteséget okoz. Így a rosszul kivitelezett gyomirtásnak nemcsak a vegetáció,
hanem a betakarítás során is komoly termésveszteség lehet a következménye.

A repce sok esetben kalászos után következik a
vetésforgóban, így elkerülhetetlen, hogy a táblákban megjelenjen az őszibúza- vagy ősziárpa-árvakelés, de nem szabad megfeledkeznünk az olyan egyszikű gyomokról sem, mint a
nagy széltippan, a parlagi ecsetpázsit. Külön
gondot jelent a terjedőben lévő vékony egércsenkesz, ami ellen repcében szelektív egyszikűirtóval nem is tudunk védekezni, mivel toleráns
ezekre a hatóanyagokra. Ezek mind megjelennek a kalászosvetésekben is, és csak speciális,
nagy figyelmet igénylő gyomirtással lehet elle92

Pásztortáska

Ebszékfű

Ősziárpa-árvakelés

Őszibúza-árvakelés

Parlagi ecsetpázsit

Nagy széltippan

Kakaslábfű

Vadköles

Fenyércirok

Tarackbúza

nük hatékonyan védekezni. A szántás nélküli talajművelés miatt egyre inkább terjednek, és nagyon
fontos, hogy a repcében is megakadályozzuk a maghozásukat.

A magról kelő fűfélék (pl. nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit) mellett a gabona-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 önmagában juttassuk ki. Ne
keverjünk a permetléhez hatásfokozó adalékanyagot, ammónium-szulfát hatóanyagú terméket,
gyomirtó, gombaölő vagy rovarölő szert, illetve lombtrágyát. A kijuttatási idő megválasztásánál fontos figyelembe venni, hogy ahhoz, hogy a hatóanyag a növényben elérjen a hatáskifejtés helyére,
szállítódnia kell. Ehhez pedig 10 oC fok feletti hőmérsékletre van szükség. Figyeljünk, és ha a hőmérséklet tartósan 10 oC alá megy, már ne juttassunk ki szelektív egyszikűirtót!

Gramin

kezeletlen

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 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.
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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 cmes fejlettségi állapotában ajánlott kijuttatni.
A Fusilade Fortét a vegetáció során maximum egyszer lehet alkalmazni és legfeljebb a
repce virágzásáig.

A REPCE TERMÉSBIZTONSÁGÁNAK MEGALAPOZÁSA
A hazai klímán termesztett repcefajták és -hibridek hozamát alapvetően meghatározó tényezők a
termőhely, a tenyészidőszak időjárása és az alkalmazott termesztéstechnológia. Amíg a termőhely
adottságait és az időjárás alakulását egyáltalán nem vagy csak korlátozottan tudjuk befolyásolni,
addig a termesztés technológiáját magunk alakítjuk. A termőhely adottságainak megfelelő fajta
vagy hibrid kiválasztása, az optimális tőszám és vetésidő meghatározása, a kiegyensúlyozott
tápanyagellátás, a gyommentesen tartott, betegségektől és kártevőktől mentes növényállomány elengedhetetlen elemei a sikeres repcetermesztésnek.
Az egyre szélsőségesebb időjárás miatt hol az enyhe ősz, hol a kemény tél teszi próbára növényeinket. 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 növekedésszabályozó anyagok őszi használatával a repce termesztése biztonságosabbá tehető. Regulátor hatású készítményekkel a növény föld feletti részének növekedése visszafogható, ugyanakkor a gyökér vastagsága és mérete jelentős mértékben növelhető. Ezáltal
csökkenthető a téli fagykár kockázata.
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.
Az intenzív repcetermesztés során kijuttatott tápanyagok erőteljes növekedésre serkentik a fajtákat és hibrideket. Magas hozamot viszont csak a gazdagon elágazó, az oldalhajtásokon sok értékes becőt nevelő növények tudnak garantálni. Ezért a tavaszi szármegnyúlás idején kijuttatott
regulátor hatású készítményekkel tovább erősíthetjük a repce gyökérzetét és elősegíthetjük az oldalhajtások számának növekedését. A jól fejlett gyökérzet egyrészt fokozza a növények állóképességét, stressztűrését, másrészt intenzívebb tápanyag- és vízfelvételt tesz lehetővé. Ennek
köszönhetően csökken a megdőlés kockázata, a növények könnyebben átvészelik az aszályos időszakot, a szemek jobban kitelnek.
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VÉDEKEZÉS A REPCE GOMBABETEGSÉGEI ELLEN
A repce gombabetegségei károsíthatják annak levelét, szárát és becőjét is. A levélen fellépő betegségeknél (peronoszpóra, lisztharmat, fómás levélfoltosság) nagyobb veszélyt jelentenek azok,
amelyek a repce szárán és becőjén károsítanak. Ezek a fehérpenészes rothadás (Sclerotinia sclerotiorum), a szürkepenészes rothadás (Botrytis cinerea), a repcebecőrontó (Alternaria brassicae
és Alternaria brassicola) és a fómás betegség (Phoma lingam). Az általuk okozott termésveszteség súlyos esetben elérheti az 50%-ot is.
A fehérpenészes rothadás a repce egyik legsúlyosabb betegsége, amire a „repcerák” kifejezés is utal. A vizsgálatok szerint a kár elérheti az 50 százalékot is. A fertőzött növények szárain világosbarna, kerek, megnyúlt foltok jelennek meg. A gomba polifág, megtelepedik a napraforgón, a
szóján, a borsón, a dohányon stb. Túlságosan nedves talajokon, csapadékos területeken megfelelő
hőmérséklettel párosulva súlyos növénypusztulást okozhat. Védekezésnél az egyik legfontosabb
rendszabály az 5-6 éves vetésváltás betartása, illetve a fungicides állománykezelés.
A fómás levélfoltosság és szárrák előfordulása esetén a repceleveleken több milliméter átmérőjű, kifakuló, világos, kerekded foltok jelennek meg. Súlyosabbak a száralapi fertőzések, amelyeknek következtében barna, bemélyedő, megrepedező és összeszáradó foltok alakulnak ki. A primer
fertőzések már ősszel bekövetkeznek. Az enyhe, csapadékos tél tovább segíti a gomba terjedését.
Elsősorban őszre és kora tavaszra érdemes a védekezést időzíteni.
A repcebecőrontó 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.
A szár- és becőbetegségek elleni védekezés leghatékonyabb módja tehát az állományvédelem. Amennyiben gombaölő hatású (pl. tebukonazol hatóanyagú) készítményt választunk az
őszi és tavaszi növekedésszabályozás elvégzéséhez, egyúttal a gombabetegségek elleni kezelést
is megoldhatjuk.
Nem feledkezhetünk meg a vetésváltásról sem, amely a repce kórokozóktól való védelmének
egyik alapja. Vetésváltással elsősorban a fehérpenészes rothadás és a fómás betegség fellépését
előzhetjük meg. Mivel a fehérpenészes rothadás kórokozójának sok tápnövénye van (köztük a napraforgó és a szója is), és a szkleróciumok a talajban évekig fertőzőképesek maradnak, a repcét
önmaga és az előbb felsorolt kultúrnövények után 5 évnél korábban nem tanácsos ugyanarra
a területre vetni.

Repce fehérpenészes rothadás

Fómás levélfoltosság és szárrák

Repcebecőrontó
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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 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 gyökér-lomb arány növelésére. Hatására az oldalhajtások száma akár 25-30 százalékkal növekedhet. Az ebből adódó
terméstöbblet elérheti a 10-20 százalékot is. A tavaszi kezelés tovább erősíti a repce gyökérzetét,
csökkenti a növénymagasságot és a megdőlést, növeli a szárszilárdságot, valamint serkenti az oldalhajtások képződését. A regulátor hatás mellett mindkét esetben számíthatunk a Mystic 250 EW
és az Orius 20 EW megbízható gombaölő hatására. Ezzel a levélen, a száron és a becőn károsító
gombabetegségek által okozott gazdasági kárt háríthatjuk el eredményesen.
Mindkét termék ősszel a repce 4–8 leveles állapotában, tavasszal a szárba indulástól a becőképződésig alkalmazható. A Mystic 250 EW javasolt dózisa 0,75–1,0 l/ha, fagykárcsökkentés
céljára 0,5 l/ha. Az Orius 20 EW javasolt dózisa gombabetegségek ellen és fagykárcsökkentésre 0,6–1,25 l/ha. Ha a táblán található növények többsége négyleveles állapotban van, és a
kezelendő fajta vagy hibrid növekedési erélye gyenge, illetve közepes, a termékek alacsonyabbik
dózisát használjuk. Fejlettebb állomány és erőteljes növekedésű fajta vagy hibrid esetén a magasabbik dózissal kezeljünk. A növekedésszabályozó hatás csak a zöldbimbós állapotig elvégzett
permetezés esetén érvényesül.
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A Tazer 250 SC széles hatásspektrumú gombaölő permetezőszer, növénykondicionáló hatással.
Védelmet nyújt a kórokozókkal szemben, élettani hatásának köszönhetően elősegíti a tápanyagfelvételt, támogatja az asszimilációt, javítja a vízháztartást, csökkenti az aszály okozta stresszt, lassítja
az öregedést. A Tazer 250 SC készítmény 250 g/l azoxistrobin hatóanyagot tartalmaz, szuszpenzió
koncentrátum formájában.

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

A Tazer 250 SC gombaölő és zöldítő hatásának köszönhetően nő a hozam és javul a termés minősége. Alkalmazása növeli a termésbiztonságot és a jövedelmet. Felhasználható kalászos gabonafélékben, repcében és olajretekben, hagymafélékben, hajtatott zöldségfélékben, spárgában,
valamint dísznövényekben. Dózisa repcében 1,0 l/ha.

A Tazer Kombi két nagy hatékonyságú gombaölő permetezőszer kombinációja, amelyben a készítmények gombaölő és élettani hatása összeadódik. Még több termés, még jobb minőség, még
több jövedelem.
A Tazer Kombi gyűjtőcsomag összetétele: 2x5 liter Tazer 250 SC + 2x5 liter Mystic 250 EW.
A kombináció felhasználható kalászos gabonafélékben és repcében, egyszeri vagy kétszeri védekezésre. Együttes kijuttatás esetén a repcevirágzás elején javasoljuk kipermetezni.
A szklerotíniafertőzés a repce bimbós állapotától a virágzás végéig az időjárástól függően bármikor kialakulhat. 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.
Évek hosszú 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 fővirágzás során történő permetezéssel bezárólag biztosíthatunk védelmet a gombafertőzésekkel szemben. Sárga bimbós állapotban, amikor
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a 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 szirmok 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 egy korai aszkospora-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 repce-gubacsszúnyog elleni védekezéssel egy menetben juttatjuk ki.

A Zamir 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. A Zamir élelmezés-egészségügyi
várakozási ideje mindkét kultúrában 56 nap.
98

TERMELŐK MONDTÁK...
„200 hektáron gazdálkodom, a területek többsége Cégénydányád és Fehérgyarmat határában helyezkedik el. Átlagosan 16-23 AK között
mozog a területek minősége, melyek jellemzően
öntéstalajok. Vetésszerkezetet tekintve repcét, kukoricát, napraforgót és őszi búzát termelünk. Az
őszi káposztarepce vetésterülete 40 hektár körül
mozog éves szinten a gazdaságunkban. Az
utóbbi öt év termésátlagait tekintve 4 tonna/ha
az eredményünk. Ahhoz, hogy ezeket az eredményeket évről évre tartani tudjuk, vagy tovább
növelni, véleményem szerint elengedhetetlen a
korszerű növényvédelem és ezen belül a megfelelő gombaölő szeres kezelések alkalmazása.
A Nufarm Hungária Kft. által ajánlott Tazer
Kombi csomaggal pár éve ismerkedtem még,
és előszeretettel használom a repcetermesztés
során. A csomag 10 hektáros, és 10 liter Mystic
250 EW-t és 10 liter Tazer 250 SC-t tartalmaz.
Mivel ez a csomag egy virtuális csomag, én jellemzően szétszedem, és külön szoktam felhasználni. A Mystickel jó tapasztalataim vannak az
őszi regulátoros kezeléseknél, míg az azoxistrobin-tartalmú Tazert a virágzás körüli időszakban
szoktam kitenni. Utóbbi nagyon jó hatással bír a
szklerotíniás betegséggel szemben, és fiatalító,
zöldítő hatása is van a kultúrnövényre. Ráadásul
jól keverhető lombtrágyákkal és rovarölő szerekkel is. A csomag amellett, hogy hatékony, még jó
ár-érték aránnyal is rendelkezik, ezért bátran
ajánlom gazdatársaimnak.”
Szántó László gazdálkodó, Cégénydányád
„Saját és bérelt termőföldeken gazdálkodom,
összesen 110 hektáron. A teljes terület öntözött, 25
aranykoronás, középkötött, kilúgozott csernozjom talajokon termelünk. Fő profilunk a szántóföldi és kertészeti kultúrák termesztése hagyományos és kísérleti körülmények között. A szántóföldi kísérleteket ősszel repcében és kalászosokban állítjuk be, tavasszal pedig napraforgó-,
kukorica-, cukorrépa-, burgonya- és tavaszirepce-kultúrákban végzünk különböző növényvédelmi, tápanyag-visszapótlási és agrotechnikai kísérleteket. A 2015–16-os idény őszén a
Nufarm Hungária Kft. is végzett növényvédelmi
kísérleteket, majd folytatta tavasszal is, három
másik céggel együttműködve. A számtalan növényvédő szeres kezelés közül, amelyet a repcében alkalmaztunk, nekem a legjobban a
Tazer 250 SC gombaölő szer hatása tetszett. Vi-

rágzás elején juttattuk ki 1,0 l/hektár dózisban,
300 liter víz/ha permetlében. A Nufarm saját
gyártású, strobilurin tartalmú terméke kiválóan
vizsgázott a gombabetegségek ellen. Zöldítő
hatásának köszönhetően június közepéig zölden, egészségesen tartotta az állományt. Ez a
kedvező állapot a termésátlagokon is meglátszott, ugyanis a Nufarm-parcellában 20 százalékos volt a terméstöbblet a kontrollterülethez
képest. A versenytársak eredményeihez képest
pedig 5-10 százalékos volt a terméstöbblet.
Engem nagyon meggyőzött a Tazer készítmény
hatása, repcetermesztő gazdatársaimnak ajánlom a használatát a még sikeresebb repcetermesztés érdekében.”
Augusztinyi Nagy András
egyéni vállalkozó
Nyírtelek-Gyulatanya
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VÉDEKEZÉS A REPCE ROVARKÁRTEVŐI ELLEN
A repcedarázs kora ősszel megjelenő álhernyói a szikleveles vagy néhány lombleveles
növényeken táplálkoznak. Mivel a kártevő
fénykedvelő, a kezdetben szürke, később fekete
lárvákat könnyű észrevenni a leveleken. Jellegzetes kárképéről, a karéjozó rágásnyomról is felismerhető jelenléte. Védekezni ellene a fiatal
lárvák megjelenésekor, a repce fejlődését
még nem veszélyeztető, alacsony kártételi szintnél javasolt.
A repceszárormányos a repce legkorábban megjelenő és egyik legveszélyesebb kártevője. Rövid érési táplálkozás után az imágó a
levélnyelekbe, szárba helyezi el tojásait. A lárvák mélyen berágják magukat a szövetekbe, a
tenyészőcsúcsot veszélyeztetik. A főhajtás elcsökevényesedik, és csak gyenge oldalhajtások
képződnek. Kártétele ezerszemtömeg- és
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.
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 repce-fénybogár a virágbimbók megrágásával okoz kárt, miközben tápláléka, a virágpor után kutat. Rágása miatt többnyire a
bibekezdemény is megsérül, a virág lehullik, ami
terméskieséssel jár. Védekezni ellene a bogarak
táblára történő betelepedése idején, egyedszámának rendszeres megfigyelése alapján,
virágzás előtt szükséges. A virágzás közeli időszakban és virágzáskor, valamint virágzó gyomokkal fertőzött állományban méhkímélő technológiával kijuttatható szereket alkalmazzunk!
A repcebecő-ormányos imágója petéit a
becőkbe rakja. A becőben fejlődő lárva a
magkezdemények, éretlen magok rágásával okoz kárt. A kárt szenvedett becő kényszerérett lesz, és bekövetkezik a korai kovadás, ami
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Repcebolha

Repcebecő-gubacsszúnyog kártétele

a magvak elrúgását eredményezi. 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, bimbós állapotra célszerű
időzíteni. Így a védekezés a repce-fénybogár elleni kezeléssel összeköthető, egyetlen permetezéssel megoldható.
A repcebecő-gubacsszúnyog kártétele is jelentős lehet, kedvező évjáratban akár 18–28 százalékos termésveszteséget is 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 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.
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 szélében. 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 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 könnyen kezelhető, hanem a környezet alacsonyabb oldószerterhelésével is jár. A Kaiso EG biztonságosabb a felhasználóra, mint a piretroidok hagyományos EC formulációja. Bőrrel történő érintkezése esetén a túlérzékenységi reakció
esélye minimális.
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
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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 rendelkezik, 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 azonnal elillanni. Így
a rögök között és a levelek alatt elrejtőzött imágókat a „megrekedt” gáz könnyebben eléri és elpusztítja.

A Pyrinex 48 EC engedélye 2020. február 16-i hatállyal visszavonásra került. Az engedélyes,
továbbá a nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2020. április 16-ig értékesíthetik.
A termék felhasználása szintén 2020. április 16-ig engedélyezett.

A Pyrinex 48 EC-t egy vegetációban egyszer lehet használni. Tavasszal 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.
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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 ajánlata erre a Repce Plusz 48 csomag, amely 33
hektár kezelésére alkalmas, tartalma 5x1 kg Kaiso EG + 4x5 l Pyrinex 48 EC + 6x5 l Mystic 250 EW.

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. Dózisa repcedarázs és repce-fénybogár ellen 0,2 l/ha, repcebecőormányos ellen pedig 0,3 l/ha.

MAVRIK 24 EW
A virágzásban történő rovarölő szeres védekezés mindig nagy felelősség a gazdálkodóknak
és a növényvédős szakembereknek. Ma már nem is kérdés, hogy minden esetben olyan növényvédő szert kell választani, amely nem veszélyes a méhekre. Ilyen, a virágzásban is teljes biztonsággal használható tau-fluvalinát hatóanyagú termék a Mavrik 24 EW. Tíz éve folyó kutatások
bizonyítják, hogy a Mavrik nincs hatással a méhekre, virágzó kultúrában nappal, önmagában
kijuttatva nagy biztonsággal alkalmazható piretroid. Repcében, mustárban, olajretekben a védekezés szükségességéről a repce-fénybogarak egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni.
Növényenként 5 repce-fénybogár előfordulása esetén javasolt a védekezést elvégezni. A tavaszi időszakban a repce-fénybogár, repceszárormányos és repcebecő-ormányos ellen a kártevők táblára történő betelepedésekor, illetve az imágólétszám figyelemmel kísérésével javasolt a
védekezést elvégezni.
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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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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. A cég kezelésében 172 hektár repcekultúránk van. A vetés utáni első kezelésként a
terület egy részén Bulldock 25 EC, más részén
Sumi Alfa 5 EC piretroidtartalmú készítményeket
használtunk a korai posztgyomirtással egy menetben, mivel ekkor még nem volt nagymértékű
a bolhák egyedszáma, aminek egyik oka a kezelés előtti nagyobb mennyiségű csapadék. A
10 nappal későbbi kezelést már a kapszulázott,
klórpirifosz-tartalmú Pyrinex Supreme készítménnyel végeztük. Ekkor már a bolhák mellett a
repcedarázs álhernyói is jelentős egyedszámban voltak megtalálhatóak az állományban. A
gázosodó hatás jól érvényesült, a kezelés a repcét sokáig kártevőmentesen tartotta.”
Csipkés Dávid növénytermesztési vezető,
Töltéstavai Mg. Zrt., Töltéstava

„35 éve foglalkozom növényvédelemmel. Komáromban 4000 hektár feletti területet láttam el
szaktanácsaimmal, szinte nincs is olyan növény,
melyet nem termeltünk. Jelenleg hagyományos
szántóföldi növényeink vannak: őszi búza, kukorica, napraforgó, repce takarmánynövényként.
Időnként csemegekukorica, olaszperje, borsó is
színesíti a vetésterületet. Tapasztalatom a Mavrik
24 EW-vel már a termék magyarországi bevezetésekor megkezdődött. A méhkímélő technológia bevezetésétől alkalmazom, és a kedvező
ára is fontos. A Mavrikot azért választom előszeretettel repcében a virágzáskori, repce-fénybogár, repcebecő-ormányos és repcebecő-gubacsszúnyog elleni védekezésre, mert a benne
lévő tau-fluvanilát hatóanyagot a méhészetben
is használják a méhcsaládok Varroa atka fertőzésének kezelésére. Így a szántóföldi kezelések
során elkerülhetetlen duplázások – sorfedések a
forgóknál és csatlakozásoknál – sem okoznak
problémát. Kiemelném, hogy a Mavrik alkalmazása során nagyon jó hatást tapasztaltam a repcebecő-gubacsszúnyog ellen is.”
Schuck Róbert növénytermesztési ágazatvezető, Komáromi Mg. Zrt., Komárom
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Az 54,4%-ban állati eredetű aminosavakat és peptideket tartalmazó Aminoplant növénykondicionáló készítmény, amely valamennyi szántóföldi kultúra levélzetének kezelésére használható. A készítmény levéltrágyaként alkalmazható segédanyag, bioaktivátor, biostimulátor, melyet javarészt
hidrolizált fehérjék alkotnak. Elősegíti a növény közvetlen közelében található tápanyagok beépülését, felszívódása levélen és talajon keresztül is lehetséges. Az Aminoplant a glutamát-dehidrogenáz
és a nitrát-reduktáz enzim aktivitását fokozza, amelyeknek köszönhetően több aminosav képződik,
ami erőteljesebb növekedést, végeredményben nagyobb termést eredményez. Stresszhelyzetben
pedig azokat a géneket is aktiválja, melyek felkészítik a növényt, hogy megfelelően reagáljon a szokatlan helyzetekre. A vizsgálati eredmények is bizonyították, hogy az Aminoplant napraforgóban
és repcében is nagymértékben növelte a termésátlagot.
Mind normál körülmények között, mind stresszhelyzetben (szárazság, hideg, hősokk stb.) ajánljuk
a terméket egyszeri vagy kétszeri alkalommal, minimum 10–14 nap eltéréssel kijuttatni, 1,5–3,0 l/ha
dózisban, önmagában vagy más növényvédő szerrel kombinációban.

kezeletlen
kontroll
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Mystic 250 EW
0,8 l/ha

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

TERMELŐK MONDTÁK...
„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 káposztarepce 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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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.
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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 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.

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 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.

Fenyőgyanta
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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 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!

A

B

C

D

E

F

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

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.

50 l/ha
2. repülés

100 l/ha

1. repülés

50 l/ha
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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
cseppnehezítő adalék permetlébe keverése szükségtelen, így annak költsége
megtakarítható.

CSOMAGBAN IS
BESZEREZHETŐ

GLIFOZÁT AZ ÁLLOMÁNYSZÁRÍTÁSBAN
A glifozát a világ vezető agrokemikáliája, 1972 óta alkalmazzák. A glifozát hatóanyag olyan totális
gyomirtó szer, amely lassan fejti ki a hatását. A növények levelén keresztül szívódik fel, majd a gyökerek irányába szállítódik. A gyökérbe eljutva megszünteti a tápanyag és a víz felvételét, a növények elpusztulnak. Tarlókezelésen kívül állományszárításra is használják. Mivel a hatás kifejtéséhez
időre van szükség, deszikkálásra a várható betakarítás előtt 2-3 héttel célszerű kijuttatni.

A glifozátot (izopropil-amin só formájában) 360 g/l töménységben tartalmazó Amega Up készítmény totális hatású gyomirtó szer. Hatóanyaga a gyomok levelén keresztül szívódik fel, majd a
nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a föld alatti részekbe (pl. tarackokba, rizómákba) is, azok pusztulását okozva. Hatékonyan irtja nemcsak a magról kelő, hanem az évelő
egy- és kétszikű gyomokat is.
A 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 környező 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 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 cm-es nagyságtól a
virágzás végéig terjedhet. Így a megfelelő nagyságú lombozat elegendő hatóanyag felvételét
teszi lehetővé ahhoz, hogy a rizómák, föld alatti hajtások lehető legnagyobb része elpusztuljon.
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.

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.

ÁTLÓ ÉS
ÓDÁSG
ELSODR
EGYBEN
OKOZÓ
HATÁSF
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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 repcebecőből 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

„Földterületeim Békés város körül helyezkednek
el. Az évek folyamán stabilnak mondható vetészszerkezet alakult ki: évente 100 hektáron őszi
búzát, 150-150 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 kipergés114

ből 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

„Gazdaságunk évről évre 250-300 hektáron termel repcét. A repce az a növény, amelyet maximálisan ki kell szolgálni, és a tápanyag-utánpótlástól kezdve a növényvédelmen át a betakarításig mindennap ott kell lenni mellette. Fontosnak
tartom, hogy ha már az egész vegetációban
mindent megadtunk a növénynek, az utolsó pillanatban sem szabad megspórolni a pergésveszteség csökkentésére szolgáló kezelést,
hiszen akár 300 kg/ha magot menthetünk meg
vele. Ehhez a technológiai elemhez a Nufarm
Spodnam DC termékét használom már több
éve. Volt, amikor önmagában juttattam ki, a betakarítás előtt három héttel, 1,0 l/ha-os dózissal.
Viszont előfordult, ha a repce érése, illetve az
elhúzódó vegetáció megkívánta, hogy az Amegával együtt, szintén két-három héttel a betakarítás előtt juttattam ki. Az elmúlt években a
Spodnam nálam bizonyított, és már biztos, hogy
nem hagynám el ezt az utolsó, ugyanakkor nagyon fontos technológiai elemet a repcetermés
maximalizálása érdekében.”
Németh Ervin növényvédelmi szakirányító,
Somogyvári Mg. Zrt., Somogyvár

„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
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A NAPRAFORGÓ GYOMIRTÁSA
A napraforgó gyomirtása elsősorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó egyéves (T4) gyomokra irányul. A magról kelő fűfélék közül a legnagyobb gondot a kakaslábfű, a muharfajok és
a vadköles okozza. Az évelő egyszikűek közül a fenyércirok magról kelő és rizómás alakját kell
feltétlenül megemlíteni.

Kakaslábfű

Fenyércirok

Vadköles

Tarackbúza

A magról kelő fűfélék és az évelő egyszikűek (pl. fenyércirok, tarackbúza) ellen alkalmazhatók napraforgóban a szuperszelektív készítmények. A Gramin adagja magról kelő fűfélék ellen 0,7–
1,0 l/ha, a fenyércirok magról kelő alakja ellen 0,8 l/ha, míg a rizómás fenyércirok ellen
1,0–1,2 l/ha, tarackbúza ellen pedig 2,0–2,5 l/ha. Hatlevelesnél fejlettebb napraforgóban már
nem javasolt a használata. Napraforgóban legfeljebb 1,5 l/ha dózis alkalmazását javasoljuk. A készítményt lehetőleg önmagában juttassuk ki. Ne keverjünk a permetléhez hatásfokozó adalékanyagot, ammónium-szulfát hatóanyagú terméket, gyomirtó, gombaölő vagy rovarölő szert, illetve
lombtrágyát.

Gramin
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kezeletlen

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 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.
A gyomirtás során a dózist minden esetben a gyomnövényhez igazítva, annak fenológiai állapotát figyelembe véve kell meghatároznunk. A készítményt a magról kelő egyszikű gyomnövények
3–5 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni, 0,8–1,2 l/ha dózisban. Évelő egyszikűek közül a
rizómás fenyércirok ellen 1,8–2,0 l/ha, tarackbúza ellen pedig 2,5 l/ha-os dózisban kell alkalmazni, a gyomnövények intenzív növekedési időszakában, azok 20–30 cm-es fejlettségekor.
A Fusilade Fortét a vegetáció során maximum egyszer lehet alkalmazni és legfeljebb a napraforgó virágzásáig.

A magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény ellen használható, III. forgalmi
kategóriájú Pendigan 330 EC dózisa napraforgóban 4,0–5,0 l/ha. A 330 g/l pendimetalin hatóanyagot tartalmazó gyomirtó szert a vetést követő 3 napon belül vagy 1-2 cm mélyen a talajba dolgozva kell kijuttatni, 200–250 l/ha permetlémennyiséggel.

A Pendigan 330 EC engedélye 2019. július 31-i hatállyal visszavonásra került. Az engedélyes,
továbbá a nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2020. január 20-ig értékesíthetik.
A termék felhasználása az eltarthatósági idő végéig engedélyezett.
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TERMELŐK MONDTÁK...
„Területeink Baranya megyében, Pécsvárad környékén találhatók, mintegy 2000 hektáron gazdálkodunk. Elsősorban barna erdőtalajokat
művelünk meg, de a változatos talajadottságok
miatt szinte valamennyi talajtípus megtalálható.
Fő kultúráink az őszi kalászosok, őszi káposztarepce, napraforgó és kukorica, illetve a tehenészet kiszolgálása érdekében takarmánynövényeket is termesztünk. A Nufarm termékkínálatából az elmúlt években a Kaiso EG rovarölőt
használtuk, amellyel meg vagyunk elégedve. Az
idei évben a kedvező árfekvés miatt kipróbáltunk a Zamirt és a Gramint is. A Gramint napraforgóban a magról kelő és az évelő egyszikűek
ellen használtuk a napraforgó 6 leveles állapota
környékén. Hatásával meg vagyunk elégedve,
a kikelt gyomokat teljesen elpusztította. A Zamirt
a napraforgó első gombaölő szeres kezelésére
terveztük, de az élet úgy hozta, hogy végül az
őszi búza első kezelésére használtuk fel. Ez
2019-ben nálunk az április végi időpontot jelentette. Az üzemi terület nagy részén két, már
régóta használt azolos kombináció volt a „versenytárs”. A Zamir ezekhez képest is kiválóan
teljesített, nem lehetett elkülöníteni, hogy hol kezdődött az egyik és hol végződött a következő
kezelés. A különböző levélbetegségekre és levélfoltosodásokra megfelelően hatott. Emellett a
Zamirnak nemcsak a kalászosokban, hanem
napraforgóban és őszi káposztarepcében is
van felhasználási engedélye, ami számunkra
igen kedvező, hiszen ezeket a növényeket is termesztjük. Azt gondolom, a következő évek technológiájának megbízható része lesz nálunk is.”
Márton Tamás
növénytermesztési ágazatvezető
Kelet-Mecsek Kft., Pécsvárad

„A társaság 1980 hektáron gazdálkodik, amiből
400 hektáron vetünk napraforgót. Területeinken
a legsúlyosabb egyszikű gyomkonkurencia a
rizómás fenyércirok. Évek óta azt tapasztalom,
hogy a rizómás fenyércirok megjelenése időben
elhúzódik, ezért az ellene való védekezés optimális időpontját folyamatos megfigyelés mellett
is nagyon nehéz meghatározni. Így a területen
a 20-25 centiméteres egyedek mellett nagy
számban találkozhatunk már méretesebb,
40-50 centiméteres növényekkel is. A Gramin
122

1,25 l/ha dózisával, precíz kijuttatástechnikával
a túlfejlett fenyércirkot is sikerült elpusztítani. Az
állomány még betakarításkor is szép, gyommentes.”
Ózdi Lajos
növényvédelmi szaktanácsadó,
Pécsi Mezőgazdasági Zrt., Pécs

„Gazdaságunk, a Dunagyöngye Agrár Kft. a
Tolna megyei Bogyiszló környékén, mintegy
2350 hektáron gazdálkodik. Talajaink többnyire
dunai öntés-, réti és mezőségi talajok. Elsősorban
őszi búzát és árpát, őszi káposztarepcét, napraforgót és kukoricát termesztünk. Mint általában
Tolna megyében, nálunk is nagyon fontos gyomnövény a fenyércirok, amelyet igyekszünk már a
tarlón elpusztítani az itt megjelenő mezei acattal
együtt. Erre 2018-ban a Nufarm Kyleo gyomirtóját használtuk, melynek nagyon jó volt a hatása.
A tavaszi kultúrák közül a napraforgó szelektív
egyszikűirtására helyezünk nagy hangsúlyt,
mert abból az eltérő növényfajok miatt könynyebb a fenyércirkot kipusztítani. Az elmúlt években, így 2018-ban is igen jó hatékonysággal
használtuk a Fusilade Forte nevezetű készítményt. Általában a napraforgó hatleveles körüli
állapotában, 2,0–2,5 l/ha dózisban használjuk.
A dózist az adott tábla gyomflórájához igazítva
határozzuk meg, a teljes felületen Fusilade Fortét
használtunk. Az eddig próbált egyszikűirtók
közül ezzel van a legjobb tapasztalatunk,
ugyanis nagyobb napraforgóban is tudjuk használni, mivel a napraforgóval szemben kíméletes.
A fenyércirkot így jó hatékonysággal már itt viszsza tudjuk szorítani. A jövőben is számítunk a
Fusilade Fortéra a fenyércirok elleni védekezésben.”
Márkus Bence
agronómus-növényorvos,
Dunagyöngye Agrár Kft., Bogyiszló
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VÉDEKEZÉS A NAPRAFORGÓ
GOMBABETEGSÉGEI ELLEN
Évről évre jelentős károkat okoznak a növénytermesztésben a fitopatogén gombák. Jelentőségük
különösen a járványos években erősödik fel. A szélsőséges időjárási körülmények és a termésbiztonságra való folyamatos törekvés szükségessé teszi a megbízható tudású gombaölő szerek
használatát. Különösen igazak ezek az állítások az olajos növények termesztésénél. Az elmúlt években az őszi káposztarepce és a napraforgó vetésterülete is folyamatosan nőtt Magyarországon.
Sok esetben az olajos növények termesztésénél elvárt átlag feletti hektáronkénti jövedelem reményében nem tartják be a gazdák a helyes vetésváltás gyakorlatát. „A napraforgó a betegségre
fogékony növények közé tartozik, ezért ugyanabba a táblába 5 éven belül nem kerülhet.” (Antal)
A fehérpenészes szár- és tányérrothadás (Sclerotinia sclerotiorium) a napraforgó egyik legismertebb, legsúlyosabb betegsége világviszonylatban, így hazánkban is. A kár rendkívül változó,
néhány százaléktól a 40 százalékig, sőt 100 százalékig terjedhet. A gomba a talajba hullott szkleróciumokkal telel át, melyek hosszú ideig megőrzik fertőzőképességüket. A talajban 6-8 évig is életképesek maradnak (Vörös, 1983). Rendkívül polifág gombafaj. Hazánkban főbb gazdanövényeinek
a repce, bab, szója, gyökérzöldségek számítanak, de számos gyomnövényt is megfertőz, például
parlagfű, csattanó maszlag stb. Járványtani szempontból fontos a csapadékos időjárás és az alacsonyabb hőmérséklet (18-22 Celsius-fok), további hajlamosító tényező a túl sűrű állomány és a bőséges műtrágyázás, valamint a mély vetés.
A diaportés szárfoltosság és -korhadás (Diaporthe helianthi) először Romániában és Jugoszláviában idézett elő súlyos járványokat, ahol a fertőzések mértéke 50-80 százalék között változott. Ma már Magyarország valamennyi termőkörzetében előforduló, veszélyes kórokozó.
Általában a vegetációs időszak közepétől jelennek meg a betegség tünetei a növények különböző
részein. Járványtani szempontból fontos szerepe van az ellenálló hibridek termesztésének és a helyes agrotechnikának. Súlyos járványveszély esetén a kétszeri védekezés szinte teljes védelmet nyújt
a betegséggel szemben.
Az alternáriás levél- és szárfoltosság (Alternaria helianthi) a napraforgó régóta ismert betegsége, amely az utóbbi években hazánkban súlyos fertőzéseket okozott. A kaszatok leggyakoribb
gombáinak egyike. A legjellemzőbb tünetek a levéllemezen megjelenő különböző alakú és nagyságú, barna színű foltok. Általában súlyosabb fertőzések csak a vegetáció végére alakulnak ki. Magasabb hőmérséklet (20 fok felett) és nagy páratartalom esetén hatalmasodhat el a betegség. Kiváló
védelmet nyújt ellene a tányérbetegségek ellen alkalmazott fungicides kezelés.
A szürkepenészes szár- és tányérrothadás (Botrytis cinerea) hazánkban, de a világ valamennyi napraforgó-termesztő országában a szklerotínia mellett a legfontosabb napraforgókórokozónak tekinthető. A károk elérhetik a 90 százalékot is. A környezeti tényezők közül járványtani
szempontból fontos szerepe van a csapadékos, nedves, mérsékelten meleg időjárásnak. A túl sűrű
növényállomány, a túlzott nitrogénellátás, az erős gyomosodás kedvez a fertőzés és a betegség
kialakulásának. A rezisztencia csak bizonyos mértékű védelmet nyújt a betegség ellen. A hosszú tenyészidejű, vékony kaszathéjú hibridek általában erősebben fertőződnek. A betegség megelőzésében fontos szerepe van az agrotechnikának és a jó minőségű vetőmagnak, valamint a kémiai
védekezésnek is.

Fehérpenészes szár- és
tányérrothadás
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Diaportés szárfoltosság
és -korhadás

Alternáriás levél- és szárfoltosság

Szürkepenészes szár- és
tányérrothadás

A Zamir 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. Napraforgóban a készítményt fertőzésveszély fennállása esetén preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor, a
szárnövekedés időszakában célszerű kijuttatni, 1,0–1,25 l/ha dózisban. Erősebb fertőzésveszély
esetén a magasabb dózis használata indokolt. Az utolsó kezelés időpontja napraforgóban a magképződés időszaka. A Zamir élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 56 nap.

125

VÉDEKEZÉS A NAPRAFORGÓ ROVARKÁRTEVŐI
ELLEN
A többi kultúrnövényhez hasonlóan a napraforgónak is számtalan rovarkártevője van. A talajban
károsítanak a pattanóbogarak lárvái, a drótférgek. A drótféreg olyan többéves fejlődésű lárva,
amely polifág kártevőként a vetésváltásban az összes kultúrát károsítja, ám tőpusztulást okozó kártétele a kukoricában és a napraforgóban szembetűnő. Elsősorban talajfertőtlenítéssel tudunk védekezni ellene.
Szintén foltszerű tőpusztulást okoznak a vetési bagolylepke (Scotia segetum) lárvái, a mocskospajorok. Ezek a lárvák a talajrögök között élnek, fénykerülők. Nappal elbújnak és éjjel táplálkoznak.
A korai vegetációban a napraforgó zöld részeivel táplálkoznak a barkók. Közülük is a hegyesfarú barkót (Tanymecus palliatus) érdemes kiemelni, melynek a kétszikű növények a tápnövényei.
Kártétele, hogy karéjozgatva rágja a napraforgó levelét, de súlyos esetben akár tarrágásra is képes.
A növénypusztulás akkor következik be, ha táplálkozás közben megsérti a tenyészőcsúcsot. Telelőhelyeikről előjőve gyalog közelítik meg a táblát, így a kártétel a táblaszélekről indul.
Hosszú ideig, a napraforgó 3-4 levélpáros állapotától kezdve az egész vegetáció során jelen
vannak a levéltetvek. Szárazabb, meleg évjáratokban évente 14-15 nemzedékük is lehet. Szívogatásuk nyomán a levelek torzulnak, besodródnak, vírusbetegségre emlékeztető tünetek lépnek fel.
Öt lombleveles állapottól a virágzás időszakáig szívogatnak a mezei poloskák. Kártételük következtében a szár reped és torzul, a tányérfonákon, száron, levélnyélen ejtett sebzésekkel pedig
utat nyitnak a gombafertőzéseknek.
A kártevők táblára történő betelepedését növényvizsgálattal tudjuk nyomon követni. A védekezés szükségességéről ennek eredménye alapján dönthetünk. A virágzás közeli időszakban, valamint virágzó gyomokkal fertőzött állományban méhkímélő technológiával kijuttatható szereket
alkalmazzunk!

Vetési bagolypille
lárvája (mocskospajor)

Hegyesfarú barkó

Levéltetvek

Mezei poloska

VÉDEKEZÉS A TALAJLAKÓK ELLEN

A talajlakó kártevők ellen kiváló hatékonysággal alkalmazható készítmény a Pyrinex 48 EC. A készítmény 480 g/l klórpirifosz hatóanyagot tartalmaz. Gázosodó hatásának köszönhetően a talajra
permetezett, majd bedolgozott Pyrinex 48 EC a talajlakó kártevőkön kívül elpusztítja a talajrögök között megbújó lombkártevőket is. Hosszú tartamhatással rendelkezik, így a talaj mélyebb rétegeiből később feljövő károsítókat is irtja. Teljes felületkezelés esetén a Pyrinex 48 EC
dózisa 5,0–6,0 l/ha, és a vetőágykészítés műveletei során, legkésőbb az utolsó forgatás előtt szántóföldi permetezőgéppel vagy szuszpenziós műtrágya kijuttatására szolgáló permetezőgéppel,
200–300 l/ha vízmennyiség felhasználásával kell kijuttatni és 8-10 cm mélyen a talajba dolgozni.
Sorkezelés esetén a vetéssel egy menetben, a vetőgép sorpermetező adapterével (Pyrinexpumpa), az egyenletes kijuttatáshoz szükséges hígítással (20 l/ha vízmennyiséggel) kell a műveletet
elvégezni. Kijuttatható szuszpenziós műtrágyákkal kombinációban is.
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A Pyrinex 48 EC engedélye 2020. február 16-i hatállyal visszavonásra került. Az engedélyes,
továbbá a nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2020. április 16-ig értékesíthetik.
A termék felhasználása szintén 2020. április 16-ig engedélyezett.

VÉDEKEZÉS ÁLLOMÁNYBAN

Állománykezelésre levéltetvek és poloskák ellen javasoljuk Kaiso EG rovarölő szerünket. A Kaiso
EG egy teljesen egyedi formulációja a lambda-cihalotrin hatóanyagnak, mely a szabadalmi oltalom alatt álló, innovatív Sorbie® technológiával készül. A Kaiso EG ugyanolyan egyszerűen kiönthető és dozírozható, mint a folyékony készítmények, de kisebb eséllyel folyik mellé. Ha mégis
kiömlik, a szemcséket a folyadékoknál sokkal könnyebb feltakarítani. A granulátum formuláció nemcsak könnyen kezelhető, hanem a környezet alacsonyabb oldószerterhelésével is jár. A
Kaiso EG biztonságosabb a felhasználóra, mint a piretroidok hagyományos EC formulációja.
A Kaiso EG lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok között kimagaslóan hosszú ideig tartó
hatással és széles hatásspektrummal rendelkezik a szívó és rágó kártevők ellen. A Kaiso EG
egy gyors hatású, széles hatásspektrumú rovarölő szer a napraforgó legveszélyesebb rovarkártevői ellen. Dózisa 0,15–0,2 kg/ha.

MAVRIK 24 EW
Levéltetvek és poloskák ellen a virágzó napraforgóban is teljes biztonsággal alkalmazható,
tau-fluvalinát hatóanyagú termék a Mavrik 24 EW. Tíz éve folyó kutatások bizonyítják, hogy a Mavrik
nincs hatással a méhekre, virágzó kultúrában nappal, önmagában kijuttatva nagy biztonsággal
alkalmazható piretroid. A károsító levéltetvek ellen az első kolóniák megjelenésekor indokolt védekezni. A környező kultúrákból betelepedő mezei poloskák elleni védekezés szükségességéről növényvizsgálat alapján lehet dönteni. Az imágók elleni védekezéssel megakadályozhatjuk a
tojásrakást.
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TERMELŐK MONDTÁK...
„Társaságunk 600 hektáron gazdálkodik a Hernád folyó mentén. Ennek a területnek a felén termelünk kukoricát, amelynek zöme silókukorica a
tejelőszarvasmarha-állomány ellátása céljából.
A terület másik felén pedig kalászos és olajos
árunövényeket termesztünk fele-fele arányban.
A napraforgó termésterülete általában 50–100
hektár között váltakozik. Területeink kötött réti talajokon találhatóak, ezek a talajok jól megfelelnek a napraforgó-termesztés technológiájának.
A mély talajfekvés és az erősebb páraborítottság miatt a technológiába mindig kétszeri gombaölő szeres kezelést tervezünk. Az első kezelés
8–12 leveles állapotban történik strobilurin vagy
azol-strobi típusú szerrel vagy szerkombinációval. A második kezelés időpontja csillagbimbós
állapot vagy virágzás eleje, fertőzési nyomástól
függően. Második kezelésre már csak azol típusú gombaölő szereket alkalmazunk. 2018ban a második gombaölő szeres védekezést a
Nufarm új szerével, a Zamir nevű készítménnyel
végeztük 1,0 l/ha dózisban. Ez a termék két
hatóanyag kombinációját tartalmazza, ennek
köszönhetően a teljes növényre kiterjedő védettséget biztosít, 4-6 hetes tartamhatással a napraforgó legfontosabb gombabetegségei ellen.
Napraforgóban virágzás környékén is problémát okoznak a levéltetvek, poloskák. Erre a
Mavrik 24 EW méhkímélő rovarölő szert használtuk a Nufarm új palettájáról, 0,2 l/ha-os dózisban, ami taglózó és tartamhatású is. A méheket
nem bántja, virágzó állományokban nappal is
permetezhető készítmény. Végül a 80 hektár
napraforgó termésátlaga 3,9 t/ha lett. Mind az
elért terméssel, mind a felhasznált Nufarmtermékekkel maximálisan elégedettek vagyunk.
Úgy gondoljuk, hogy a sikeres napraforgótermesztés technológiájának elengedhetetlen
része a kétszeri gombaölő szeres védekezés. Mi
ezt továbbra is a Nufarm Zamir nevű készítményével tervezzük megoldani.”
Krajnyák Gergő
agronómus
Geo-Fríz Kft., Onga
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A NAPRAFORGÓ ÁLLOMÁNYSZÁRÍTÁSA
A napraforgó elhúzódó érése során a legkorábban érő kaszatok az érési folyamat végére túlérettek lesznek. A túlérett kaszatok a természetes szóródás, továbbá a madár-, rágcsáló-, valamint
viharkár miatt veszendőbe mennek. Az elhúzódó érés miatt a korán beérett kaszatok a legkíméletesebb betakarítás ellenére is elszóródnak.
Másrészről viszont a növény vegetatív részei a termés beérésének idejére nem száradnak le, így
a betakarítás során a termény visszanedvesedik, jelentősen növelve a szárítási költségeket. Ezenkívül az érési folyamat során nagy valószínűséggel fellépő esős időjárás a termés minőségében is
súlyos romlást okozhat.
Mivel hazánk nyár végi, ősz eleji klímája jellemzően csapadékos, a közepes és hosszú tenyészidejű napraforgófajták termesztése többnyire csak vegyszeres állományszárítással
együtt lehet biztonságos. Ha ehhez hozzávesszük az elszóródott kaszatok (árvakelés) és gyommagvak későbbi gyomosítását, a napraforgó állományszárítási költségének megtérülése nem is
lehet kérdéses.

GLIFOZÁT AZ ÁLLOMÁNYSZÁRÍTÁSBAN
A glifozát a világ vezető agrokemikáliája, 1972 óta alkalmazzák. A glifozát hatóanyag olyan totális
gyomirtó szer, amely lassan fejti ki a hatását. A növények levelén keresztül szívódik fel, majd a gyökerek irányába szállítódik. A gyökérbe eljutva megszünteti a tápanyag és a víz felvételét, a növények elpusztulnak. Tarlókezelésen kívül állományszárításra is használják. Mivel a hatás kifejtéséhez
időre van szükség, deszikkálásra a várható betakarítás előtt 2-3 héttel célszerű kijuttatni.

A glifozátot (izopropil-amin só formájában) 360 g/l töménységben tartalmazó Amega Up készítmény totális hatású gyomirtó szer. Hatóanyaga a gyomok levelén keresztül szívódik fel, majd a
nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a föld alatti részekbe (pl. tarackokba, rizómákba) is, azok pusztulását okozva. Hatékonyan irtja nemcsak a magról kelő, hanem az évelő
egy- és kétszikű gyomokat is.
A 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.
Napraforgóban állományszárításra akkor
kell kijuttatni, amikor a kaszatok nedvességtartalma 20–30 százalékos. Gyommentes napraforgóban az Amega Up dózisa 2,0 l/ha, évelő
gyomokkal erősen fertőzött területen 5,0 l/ha.
A készítmény nem szelektív, a permetlé elsodródása esetén a környező kultúrákat károsíthatja.
Légi kijuttatása kizárólag napraforgóban és
kukoricában, legalább 10 hektár összefüggő területen, cseppnehezítő adalék felhasználásával
engedélyezett. A kijuttatáshoz 50–60 l/ha permetlémennyiség és finom porlasztás javasolt.
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Az 54,4%-ban állati eredetű aminosavakat és peptideket tartalmazó Aminoplant növénykondicionáló készítmény, amely valamennyi szántóföldi kultúra levélzetének kezelésére használható. A készítmény levéltrágyaként alkalmazható segédanyag, bioaktivátor, biostimulátor, melyet javarészt
hidrolizált fehérjék alkotnak. Elősegíti a növény közvetlen közelében található tápanyagok beépülését, felszívódása levélen és talajon keresztül is lehetséges. Az Aminoplant a glutamát-dehidrogenáz
és a nitrát-reduktáz enzim aktivitását fokozza, amelyeknek köszönhetően több aminosav képződik,
ami erőteljesebb növekedést, végeredményben nagyobb termést eredményez. Stresszhelyzetben
pedig azokat a géneket is aktiválja, melyek felkészítik a növényt, hogy megfelelően reagáljon a
szokatlan helyzetekre.
Mind normál körülmények között, mind stresszhelyzetben (szárazság, hideg, hősokk stb.) ajánljuk
a terméket egyszeri vagy kétszeri alkalommal, minimum 10–14 nap eltéréssel kijuttatni, 1,5–3,0 l/ha
dózisban, önmagában vagy más növényvédő szerrel kombinációban.
Aminoplant nélkül

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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Aminoplanttal
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*engedélyokirat-változás történt, felhasználás előtt, kérjük, ellenőrizze a termék felhasználhatóságát!
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Felelős kiadó: Salamon György
Szakmai konzulens: Gaál Orsolya
(Nufarm Hungária Kft. – www.nufarm.com/hu)
Tervezés, tördelés: Sebők Szilvia, Demeter Ádám
(Ambitus Bt. – www.ambitus.hu)
Tanácsadás, kivitelezés: Varanka Mariann, Pólya Árpád
(AgroStratéga – www.agrostratega.hu)
Kérjük, termékeink felhasználása előtt olvassa el és kövesse a növényvédő szer
csomagolásán található felhasználási javaslatokat és biztonsági előírásokat. A gyártó
és a forgalmazó cég nem vállalhat felelősséget az ellenőrzése alá nem vonható
tényezőkből (pl. helytelen tárolás, rendkívüli időjárás, helytelen felhasználás, esetleg
rezisztens károsítók megjelenése) eredő károkért.
A kiadványban előforduló esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A Szántóföldi kultúrák növényvédelme 2020 szerkesztése lezárva: 2020. január
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el
a címkét és a használati útmutatót!
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