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ÚJDONSÁGOK, CSOMAGAJÁNLATOK
2020-BAN
Nuance SuperB + Mystic Pro 500 + Sumi Alfa 5 EC
Hat hatóanyagot – gyomirtó, gombaölő és rovarölő szereket – tartalmazó kereskedelmi ajánlat, amely rugalmas és gazdaságos megoldást
nyújt a kalászosok tavaszi növényvédelméhez.

Nuance SuperB + Trend vagy Spraygard
A kalászosok szinte minden magról kelő kétszikű gyomnövénye ellen
használható, három hatóanyagot tartalmazó gyomirtószer-kombináció,
tapadás- és hatásfokozóval kiegészítve.

Blossom Protect
Biológiai növényvédelemben is felhasználható, új gombaölő szer az
almatermésűek tűzelhalása és tárolási betegségei ellen.

Botector
Biológiai növényvédelemben is felhasználható, új gombaölő szer szőlőbotritisz ellen.

Flosul
Biológiai növényvédelemben is felhasználható, új gombaölő szer lisztharmat ellen. Az egyetlen folyékony kéntermék, amely számtalan szántóföldi és kertészeti kultúrában engedélyezett.

Gondos gazdaként
dolgozunk a földön,
mert a jövőjéért
közösen felelünk.
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Kedves Olvasó!
Minden eddiginél gazdagabb tartalommal jelentkezik a Nufarmer Magazin
28. száma. A célunk az volt, hogy a lehető legteljesebb áttekintést biztosítsuk a
termelők számára a növényvédelemmel
kapcsolatosan januártól egészen a betakarítás utánig.
Az éves feladatokat a mögöttünk álló
hónapokban tapasztalható időjárás
elemzésével indítjuk. Az évek óta jellemző meleg és száraz őszt szokatlanul
enyhe tél követte, aminek köszönhetően
az áttelelő szántóföldi kultúrák jó állapotban indultak újra növekedésnek. Ám
ahogy az igazi zimankó elmaradása
kedvez termesztett növényeinknek,
ugyanúgy kedvez a gyomnövényeknek, kórokozóknak és kártevőknek is.
Emiatt az idei év első teendője mindenki számára az állományok felmérése volt, amire már januártól rendszeresen sort kerítettünk. Mit tapasztalhattunk?
Az ősszel megjelenő gombabetegségek probléma nélkül teleltek át, így,
ahogy az időjárás erre lehetőséget
adott, minél korábban el kellett kezdeni
a védekezést. Ehhez a Nufarm többféle
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kontakt és felszívódó hatóanyagot, illetve ezek kombinációját tudja ajánlani,
a kultúra aktuális helyzetének megfelelően és a rezisztencia kialakulásának elkerülésére is ügyelve.
A gyomok ellen is már kora tavasszal
fel kellett lépni, hiszen ahol nem irtották
őket ősszel, ott gyors növekedésnek
indultak, tápanyagot és nedvességet
vonva el a fejlődő kultúráktól. Gyomhelyzetnek megfelelően külön-külön biztosítunk megoldásokat az egyszikű és
kétszikű gyomok vagy ezek kombinációja ellen, szükség esetén fejlettebb állományokban is. A gyomirtás pedig még
az aratáskor sem ér véget, hiszen a tarlóápolás a következő kultúrának teszi le
a jó fejlődés alapjait.
Szintén már kora tavasszal elkezdik a
betelepedést a rovarkártevők. Ellenük is
szükség van arra, hogy a növények fenológiai állapota szerint végezzük el a
permetezést, és akár virágzásban is, a
beporzókat kímélve védekezni tudjunk.
Cégünk erre a helyzetre, a repce és a
napraforgó esetén is javasol megoldást.
Mindezeken túl szíves figyelmébe
ajánlom adalékanyagainkat és szárszilárdító készítményeinket, melyekkel fokozottabb hatást és biztosabb betakarítást

Tartalom

érhet el. Valamint azokat a különleges
termékeinket, melyekkel a hatóanyagkivonások következtében egyre jelentősebbé váló biológiai, valamint hibrid növényvédelem valósítható meg.
Magazinunkban bemutatjuk újabb
két kollégánkat, beszámolunk nagy sikerű konferenciánkról, és nem feledkezünk
meg az Év Agráremberéről sem.
Remélem, kiadványunk tartalma elnyeri tetszését, az előttünk álló teendőkhöz pedig jó egészséget és sok sikert
kívánok Önnek a Nufarm Hungária Kft.
csapata nevében!

Salamon György
ügyvezető
Nufarm Hungária Kft.
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Kérjük, termékeink felhasználása előtt olvassa el és
kövesse a növényvédő szer csomagolásán található felhasználási javaslatokat és biztonsági
előírásokat. A Nufarmer Magazinban előforduló
esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A növényvédő szereket biztonságosan kell
használni. Használat előtt mindig olvassa el a
címkét és a használati útmutatót!
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Kalászosok kórtani helyzete
– az első lombvédelem jelentősége 2019-ben
A mezőgazdaságra és különösen a növényvédelemre nagyon igaz
az a közhelynek tűnő mondás, hogy minden év más, új meglepetéseket hoz és új tanulságokkal szolgál. 2019 azt mutatta meg, hogy nagy
jelentőséggel bír a korai lombvédelem.
A károsítók – gyomnövények, kártevő
rovarok, kórokozó gombák – közül a
környezetben, főleg az időjárásban bekövetkező változásokat a gombák követik le a legérzékenyebben. Így azt
mondhatjuk, hogy amíg 2018 a levélfoltosságok, addig 2019 a lisztharmat és
a fuzárium éve volt. A vetésváltás beszűkülése, a szántás elhagyása egy
adott területen kedvező a kórokozó
gombák szaporítóképleteinek fennmaradásához. Az alá nem forgatott szármaradványokon lévő gombaképletek

nagy része az enyhe téli időjárás miatt
áttelel, és kora tavasztól komoly veszélyt, fertőzési forrást jelent az állományra.
2018-ban hosszú, kellemesen meleg
őszünk volt, viszonylag kevés csapadékkal. A nagy napi hőingás miatt páralecsapódás volt tapasztalható, ami
egyértelműen a gombáknak kedvezett.
Elsősorban a lisztharmat okozott nagyobb bosszúságot, és már ősszel többen védekeztek a betegség ellen. De ha
nyitott szemmel jártunk, már ősszel talál-

kozhattunk szeptóriával, elvétve vörösés sárgarozsdával is.
Az enyhe őszt enyhe tél követte, így
már 2019 februárjában az áttelelt lisztharmat-gombatelepek sporuláltak, az
őszi árpán megjelentek a friss lisztharmattelepek, őszi búzán pedig már nagyon korán látható volt egy-egy kisebb
vörösrozsdatelep.
A tavasz első fele száraz volt, főleg
az ország keleti részén, ezért sokan
elhagyták az első gombaölő szeres védekezéseket. Majd májusban megérke-

Lisztharmatfertőzés árpán, 2018. ősz

Vörösrozsda-fertőzés gabona-árvakelésen, 2018. ősz

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

Lisztharmatfertőzés őszi búzán 2019. február 15-én
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Törperozsda- és lisztharmatfertőzés őszi
árpán, 2019. május

Ramuláriafertőzés őszi árpán, 2019. május

Lisztharmatfertőzés őszi búzán, 2019. május

zett a csapadék, a felhalmozódott munkák és az időjárás miatt sokan nem tudták kellő időben elvégezni a zászlós
levél védelmét. Azokon a területeken,
ahol elmaradt az első lombvédelem,
májusban elsősorban a lisztharmat az
alsóbb levelekről és a szártövekről a felsőbb levélemeleteket fertőzte meg. Ezeken a területeken a lisztharmatfertőzés
gyakorisága 100% volt, tehát gyakorlatilag nem volt olyan tő, amelyet ne támadott volna meg. Az őszi árpán – főleg az
érzékenyebb fajtákon – ekkor már

nagymértékben fertőzött az árpa törperozsdája és szintén a lisztharmat.
Mind az árpán, mind a búzán jelen voltak a levélfoltosságok, a szeptória és
a pirenofóra egyaránt. A levélfoltosságok közül őszi árpában ebben az
évben is a ramuláriának jutott a vezető szerep.
A vörösrozsda június elején hatalmasodott el az őszi búzában. A csapadékos időjárás júniusban tovább folytatódott. Július közepén a kezeletlen kontrollban a zászlós levél alatti levélemeletek

már gyakorlatilag leszáradtak, és a
zászlós levélen az összes betegség
megjelent, a gombák a zöld növényi részekért versengtek. A fokozott erősségű
fertőzési nyomás mellett tapasztalható
meg igazán a gombaölő szerek jelentősége, a jól időzített és megválasztott
gombaölő szer hatékonysága. 2019ben az ilyen fertőzési körülmények között elvégzett kísérletek egyértelműen
megmutatták a korai lombvédelem jelentőségét.

Lisztharmatfertőzés őszi búzán, 2019. május

Kórokozó gombák versengése zászlós
levélen, 2019. június

Lisztharmatfertőzés őszi búzán, 2019. június

Gaál Orsolya
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Legyünk résen 2020-ban is
2019 ősze, csakúgy, mint az előző évben, hosszan tartó, kellemes,
napfényes időjárással kényeztetett bennünket. A csapadék több volt,
mint 2018 őszén. A tél szintén kísértetiesen hasonlított az előző évihez.
Nagyon kevés volt a csapadék, hó
csak az ország egyes részein hullott, és
nagyon gyorsan el is olvadt. A hőmérséklet még éjszaka sem nagyon ment
–5 °C alá – legfeljebb egy-egy alkalommal –, és csak az ország egyes területein mértek –10 °C körüli hőmérsékletet.
Napközben pedig nagyon sokszor volt
0-5 °C, néha még 5-10 °C is előfordult.
Február közepén pedig gyakorlatilag
beköszöntött a tavasz.
Az őszi kalászosok általában jól keltek, szépen fejlett állományokkal mentek
a télbe. Az enyhe időjárásnak köszönhetően az őszi búzák kiválóan teleltek. Az
őszi árpák is jól fejlett állapotban várták
a hideg évszakot, viszont februárra nagyon megsárgultak az állományok, ami
részben élettani, részben kórtani okokra
vezethető vissza. Ahogy 2018-ban, úgy
2019-ben is már ősszel megjelentek a
betegségek, és a kellemes téli időjárás
nemcsak a növényeknek, hanem a kór-

okozó gombáknak is kedvezett. Azokon
a táblákon, ahol már ősszel láttunk betegségtüneteket, február közepére sem
javult a helyzet, őszi búzán a lisztharmat
és a szeptória, őszi árpán a hálózatos
levélfoltosság és a barna levélfoltosság
figyelhető meg. Egyes érzékenyebb
ősziárpa-fajtákon már ősszel felütötte
fejét az árpa törperozsdája, ennek áttelelt képletei fellelhetők ezekben a táblákban. Összeségében elmondhatjuk,
hogy gombabetegségek tekintetében
bőven találunk fertőzési forrást, amely
ilyen mértékben időzített bombának tekinthető, és nagy odafigyelést igényel
majd, hogy időben blokkolni tudjuk a
gombafélék felszaporodását. Így az
első, korai lombvédelem 2020-ban is
kulcsszerepet kap.
A korai lombvédelemre a Nufarm
többféle megoldást javasol, attól függően, hogy a területen milyen betegségek jelennek meg nagyobb nyomással.

Ha a kalászostáblánkon elsősorban
lisztharmat jellemző, vagy fennáll a veszélye a sárgarozsdának, a kéntartalmú Flosul SC, a tebukonazol hatóanyagú Mystic 250 EW vagy Orius 20
EW termékek mellett a tebukonazol és
prokloráz gyári kombinációjú Mystic
Pro 500 készítményt ajánljuk. Amennyiben a levélfoltosságok hatalmasodnak
el a területen, a tebukonazol- és klórtalonil-tartalmú Timpani és a tebukonazol
mellett prokloráztúlsúlyos Zamir készítményeket javasoljuk kijuttatni.
A Flosul SC 80% elemi ként tartalmazó
készítmény a lisztharmat elleni védelemre. Felhasználható őszi és tavaszi búzában, őszi és tavaszi árpában az első
levelek megjelenésétől a viaszérésig
maximum két alkalommal, 7,5–10,0 l/ha
dózisban. Kiváló hatékonyságát apró
szemcseméretének, jó szuszpenzibilitásának és esőállóságának köszönheti. A
lisztharmatbetegség jelentőségéről, a

Áttelelő gombaképletek őszi búzán, 2020.
február 14.

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

Őszi fertőzésből származó barna levélfoltosság, árpa-törperozsda és szeptória
tünetei őszi árpán, 2020. február 14.
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Őszibúza- és ősziárpa-állomány, 2020. február 14.

gomba élettanáról és a Flosul SC termékről hosszabban a 11. oldalon olvashat.
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 pedig 1,0–1,2 l/ha. A gombaölő
szerek ezekben a dózisokban alkalmazva megbízható védelmet nyújtanak
a korai lisztharmat, a rozsdák, a levélbetegségek és a kalászfuzáriózis ellen is.
A 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.
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. 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. 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.
A Zamir a Mystic Pro 500-hoz hasonlóan tebukonazol és prokloráz hatóanyagokat tartalmaz, ennek köszönhetően széles hatásspektrummal és hosszú
hatástartammal rendelkezik a legtöbb
gomba-fertőzéssel 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

N U FA R M E R M A G A Z I N
idején célszerű kijuttatni, egy vegetációban legfeljebb két alkalommal. Fuzárium
elleni védekezés, illetve egyéb gombafajok erős fertőzése esetén célszerű a
magasabb dózist alkalmazni.
Kutatások szerint az alsóbb levélemeletek – 2., 3., 4. levélemelet – összesen 33%-ban járulnak hozzá a termésmennyiséghez, a zászlós levél 43%-ban,
a kalász pedig 22%-ban. Az alsóbb levelek védelme nem csak a terméseredmény szempontjából fontos. A zászlós
levelet is sokkal könnyebben megvédhetjük, ha korábban a fertőzési forrásokat az alsóbb leveleken sikerrel blokkoltuk. A zászlós levél védelme, annak zölden tartása alapvetően befolyásolja a
termés mennyiségét és minőségét. Ennek
a levélnek a védelmére a Nufarm a korábban említett Mystic Pro 500 és Zamir
készítményeken kívül a Tazer Kombi
csomagot ajánlja.
A strobilurinok a fungicidek újabb generációját képviselik. Mezőgazdasági
felhasználásuk 1996-ban kezdődött. A
strobilurin-A a keserű tobozfülőke (Strobilurus tenacellus) kalapos, bazídiumos
gomba másodlagos anyagcsereterméke. Ezek a kalapos gombák ennek a természetes gombaölő szernek az előállítása útján képesek életterüket megvédeni más gombafajok behatolásától.
A gombából izolált anyag nem volt
eléggé fotostabil, ezért tökéletesítették,
így szintetikusan előállított párja már
ennek a kritériumnak is megfelel. Az azoxistrobin hatásspektruma szinte minden
fontos kórokozó gombára kiterjed. Ez
pedig annak köszönhető, hogy a mitokondriális enzimrendszerekhez kapcsolódva a sejtlégzést gátolja. Az ATP-szintézis, a spóracsírázás, a csíratömlő fejlődésének gátlása, az appresszóriumok és a
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micélium növekedésének akadályozása révén fejti ki hatását.
A széles fungicid hatás mellett legalább olyan fontos, hogy a hatóanyag
a növényekben kedvező élettani változást indít el. Ez az úgynevezett zöldítő
hatás hosszabb élettartamot, több tápanyag felvételét és asszimilációt, ezáltal
több és jobb minőségű termést eredményez. A Tazer 250 SC hatóanyaga felszívódik a növénybe, majd szállítódik a
fiatal részek felé, hosszú hatástartamot
biztosítva a készítménynek. Legjobb, ha
a fertőzést megelőzően juttatjuk ki, így
biztosíthatjuk az egészséges állományt.
Azoknál a fajoknál és fajtáknál, ahol
nagyon fontos a beltartalom, a jó minőség, például Antonius búza, durumbúza,

Keserű tobozfülőke gomba

zésre. Együttes kijuttatás esetén a zászlós levél védelme érdekében a kalászhányás kezdetén javasoljuk kipermetezni. Osztott kezelés esetén a Mystic

Az alsóbb levélemeletek – 2., 3., 4. levélemelet –
összesen 33%-ban járulnak hozzá
a termésmennyiséghez, a zászlós levél 43%-ban,
a kalász pedig 22%-ban.
egyéb étkezési búzák esetén, illetve a
sörárpatermesztés során az azoxistrobin hatóanyag használata nagymértékben segít a megfelelő beltartalmi paraméterek elérésében.
A Tazer Kombi két nagy hatékonyságú gombaölő permetezőszer kombinációja, amelyben a készítmények gombaölő és élettani hatása összeadódik.
Még több termés, még jobb minőség,
még több jövedelem.
A Tazer Kombi gyűjtőcsomag összetétele: 2x5 liter Tazer 250 SC + 2x5 liter
Mystic 250 EW. A kombináció felhasználható kalászos gabonafélékben és repcében, egyszeri vagy kétszeri védeke-

250 EW-t a kalászosok szárba indulásának kezdetén vagy virágzásban célszerű kijuttatni. A Tazer 250 SC-t a kalászhányás kezdetén, más gombaölő szerrel kombinálva javasolt kijuttatni.
Az őszi árpa esetén, amelynél az
utóbbi időben az egyik legsúlyosabb
betegség a ramuláriás levélfoltosság, a
zászlós levél védelmében a Timpani
1,5–2,0 l/ha és a Tazer 250 SC 0,8 l/ha
kombinációja szintén kiváló megoldás.
Ez a kombináció őszi búzában is eredményesen használható ebben az időszakban mind a levélfoltosság, mind
pedig a rozsdabetegségek ellen.
Gaál Orsolya – Hörömpő László

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

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

egészséges
életmûködés

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

N U FA R M E R M A G A Z I N
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A NUFARM-KÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA KALÁSZOSOKBAN

AGILITY+ALLIANCE
SARACEN
SARACEN DELTA
NUANCE 750 WG
NUANCE SUPER
NUANCE SUPERB
ACCURATE
+ nedvesítőszer
MEZZO
+ nedvesítőszer

KYLEO

OPTICA TRIO
MECOMORN
750 SL

MECOMORN
750 SL

AMEGA UP

TAZER KOMBI

ZAMIR

MYSTIC 250 EW

MYSTIC PRO 500*

TAZER KOMBI*

MYSTIC PRO 500

MYSTIC PRO 500

TIMPANI**

MYSTIC PRO 500

BULLDOCK 25 EC

KAISO EG

SUMI ALFA 5 EC

SUMI ALFA 5 EC

ORIUS
6 FS

AMINOPLANT
OPTIMUS

EPHON TOP
STABILAN SL

*őszi árpa esetén célszerű a két termék sorrendjének megfordítása **engedélyokirat-változás történt, felhasználás előtt, kérjük, ellenőrizze a termék felhasználhatóságát!

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

10

Kénnel a lisztharmat ellen
a szántóföldön
A lisztharmat elleni sikeres védekezés kulcsa a korai lombvédelem,
amit kénnel már kora tavasszal, különösebb hőigény nélkül nagy
hatékonysággal elvégezhetünk.
2019 tavaszán leginkább a lisztharmat okozott kihívást a gazdálkodóknak.
Bár mindenki számára jól ismert betegség, mégis érdemes néhány szót ejteni
róla, mert ha egy állományba betelepszik, onnan már nagyon nehéz kipusztítani. Biotróf kórokozó gombafaj, a
növény összes föld feletti részét károsítja.
Búzán és árpán is már ősszel fehér micéliumtelepek formájában megjelenhet.
Hamarosan fekete, pontszerű ivaros képleteket, úgynevezett kazmotéciumokat
hoz létre. Ezek a kazmotéciumok biztosítják az áttelelést, de enyhe időjárás
esetén micéliumokkal is átvészelheti a
hideg időszakot. Ezek a telepek enyhe
tél folyamán kicsit drappos színt vesznek
fel, de továbbra is életképesek, és megfelelő hőmérséklet esetén már nagyon
korán fertőzhetnek. Mégis az elsődleges
fertőzési forrást a kazmotéciumok jelentik, melyekből aszkospórák szóródása
okozza a betegség kialakulását. Tavaszszal konídiumos formában terjed a szártövekről és az alsó levélszintekről a
felsőbb levélemeletekre. Nitrogéntápanyaggal jól ellátott, laza szövetű, buja
állományokban makacsul megtelepszik.
Elhatalmasodott lisztharmat-megbetegedés során akár 25%-os terméskieséssel is számolnunk kell.
Árpán elsősorban a korai fertőzés,
búzán főleg a zászlós levél és a kalász
megbetegedése okozhat súlyos káro-

Micéliummal áttelelt lisztharmat, 2019. február
vége

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

Elhalt növényi részen kazmotéciummal áttelelő
lisztharmat, 2019. február
vége

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

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

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

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

N U FA R M E R M A G A Z I N
elpusztítva a betegség forrását – amelyet a későbbiekben felülről már nem érhetünk el –, ezzel megakadályozva az
alulról felfelé törekvő fertőzést.

Flosul SC – az egyetlen
folyékony elemi kén a
növényvédelemben
A Flosul SC formulációjú folyékony kén. A
termék 80% elemi ként tartalmaz. A formulációnak köszönhetően nagyon apró,
mikronméretben tartalmazza a kénszemcséket, homogén eloszlásban.
Vízben könnyen elkeveredik, homogén szuszpenziót képez. Jó szuszpenzibilitásának köszönhetően nagyon
lassan ülepszik, de ennél a terméknél is
fontos, hogy a kijuttatás folyamatos keverés mellett történjen. A bekevert permetlevet rögtön ki kell juttatni, ne hagyjuk a
tartályban órákon át vagy másnapig
állni. Az apró szemcseméretnek és a homogén eloszlásnak köszönhetően a
Flosul SC jól fed, formulációjának köszönhetően kiválóan tapad, így jó az esőállósága is. Felhasználható őszi és tavaszi
búzában, őszi és tavaszi árpában az
első levelek megjelenésétől a viaszérésig maximum két alkalommal 7,5–10,0
l/ha dózisban. Szántóföldi növények
közül még cukorrépában és takarmányrépában alkalmazható 5,0–7,5 l/ha dózissal. Ezenkívül engedélye van számtalan gyümölcs- és zöldségkultúrában, valamint természetesen szőlőben is. 25 °C
felett a kijuttatás az esetleges perzselés
lehetősége miatt nem javasolt.
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A Flosul SC ülepedését laboratóriumi körülmények között is vizsgáltuk.
A szuszpenziót több koncentrációban készítettük el, és azt figyeltük,
hogy az idő múlásával hogyan ülepedik a referenciatermékhez képest.
1. koncentrátum: 200 l vízben 4,0 l Flosul
2. koncentrátum: 200 l vízben 7,5 l Flosul
3. koncentrátum: 200 l vízben 10,0 l Flosul
4. koncentrátum: 200 l vízben 4,0 kg referenciakészítmény

10 perc elteltével

30 perc elteltével

240 perc elteltével

Gaál Orsolya
240 perc elteltével, leöntés után

Kiváló minőségű kén
Szemcseméret (mikron)

Kiváló formuláció
Szuszpenzibilitás % (m/m)

2,4

98,4%

3,3
referencia A
referencia B

0,8
0,9

referencia C

1,4

0,1
0,2
0,2

3,7

10,7

referencia A

3,6
87,8%

0,3
RÉSZECSKEMÉRET
KIS TARTOMÁNY

95,1%

RÉSZECSKEMÉRET
KÖZEPES TARTOMÁNY

72,1%

RÉSZECSKEMÉRET
NAGY TARTOMÁNY

egyéb készítmény
referencia B

referencia C

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

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

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

Erős lisztharmatfertőzés őszi árpán
2018 őszén

Lisztharmatfertőzés őszi búzán
2019. február 15-én

Lisztharmatfertőzés a szártövön és az alsó
levélemeleteken 2019. májusban
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időjárás nem különösebben kedvez a
gombák felszaporodásának. A májusban megérkező csapadék, majd a
meleg hatására bekövetkező párás mikroklíma a megbújó gombák felszaporodását és robbanásszerű elterjedését
okozhatja. Ekkor viszont már nehéz ellenük a védekezés, sokszor még ilyenkor
is kénytelenek vagyunk kétszer permetezni, viszont ekkorra már a növény
nagy asszimilációs felületet veszít, ami
termésveszteséget von maga után.
Kísérletünkben nagyon jó eredményt adott, amikor a Mystic Pro
500-at kétszer használtuk 1,25 l/ha
dózissal. Adott fertőzési nyomás mellett
a lisztharmat és a rozsda ellen 96-98%os hatékonyságot, szeptória ellen 9496%-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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kezeletlen
T1: nincs védekezés, T2: Tazer Kombi*
T1: nincs védekezés, T2: Mystic Pro 500 1,25 l/ha
T1: nincs védekezés, T2: Zamir 1,5 l/ha
T1: Mystic Pro 500 1,25 l/ha, T2: Mystic Pro 500 1,25 l/ha
T1: Mystic Pro 500 1,25 l/ha, T2: Tazer Kombi*

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

Gaál Orsolya

Kezeletlen állomány 2019. június 11-én

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

Állomány két lombvédelem után 2019. június 11én. Korai lombvédelem Mystic Pro 500 1,25 l/ha
dózissal, zászlós levél védelme Tazer Kombival
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Védekezzünk időben a gabona
kétszikű gyomjai ellen!
Az őszi kalászosokban az ősszel kelő gyomnövényeket legkésőbb kora
tavasszal irtani kell, különben túlfejlett állapotba kerülnek.
Ha van elegendő nedvesség a talajban, és megfelelő a hőmérséklet, a legtöbb gabonagyomnövény ki tud csírázni. Ezek az ősszel csírázó gyomok
kistermetűek, szinte jelentéktelennek tűnhetnek. Sokan nem is foglalkoznak velük,
pedig tömeges csírázásuk esetén teljes
gyomborítást is elérhetnek. A gabonáink
(őszi búza, őszi árpa, rozs) fiatalkorban
nagyon érzékenyek a talaj nedvességszolgáltató képességére és a tápanyagellátásra. A korán kelő egy- és kétszikű
gyomnövények gyökérzete a sekély termőrétegből veszi fel a vizet, tápanyagot, ezzel komoly konkurenciát jelentenek a kalászosoknak.
A legfontosabb ősszel csírázó kétszikű gyomnövények közé tartoznak az
árvacsalánfélék, tyúkhúr, veronikafélék,
pásztortáska, tarsóka, mezei árvácska,
pipacs, szarkalábfélék és a búzavirág is.
Ősszel és tavasszal is csírázhatnak a kamillafélék, mint az ebszékfű és a pipitérfélék, valamint a ragadós galaj.
Amennyiben a körülmények – elővetemény, vetésidő, csapadékviszonyok –
megfelelőek, ezen gyomnövények nagy
része a kalászossal együtt kicsírázik. A T1es életformába tartozó gyomok enyhe
tél esetén megerősödnek, és tél végénkora tavasszal akár virágzó állapotba
kerülhetnek. Ilyenkor viszont már nagyon
ellenállók a gyomirtó hatóanyagokkal
szemben. Így ellenük igazán akkor sikeres a gyomirtás, ha azt időben elvégezzük, elsősorban ősszel, vagy ennek elmaradása esetén kora tavasszal.

sét. Kora tavasszal már virágoznak, és hagyományos gabonagyomnövénysűrű bokraikkal árnyékolják a kultúrnövé- nek tekinthetők. Ősszel és télen is nagy
nyeket. Szántóföldeken, kertekben, sző- tömegben csíráznak, magas termetük és
lőkben és gyümölcsösökben, valamint hosszabb tenyészidejük miatt akár a ganem művelt területeken is gyakran meg- bona éréséig is megtalálhatók. A pipacs
találhatók.
és a mezei szarkaláb az egész országA tyúkhúr hasonló körülmények között ban jelen lehet. A keleti szarkaláb elsőfordul elő, de inkább csapadékos őszö- sorban a Tiszántúlon található meg és
kön-teleken válik erősen káokoz gondokat, a búA ragadós galaj a zavirág pedig inkább a
rosító tényezővé. Kora
tavasszal
virágzik
és
savanyú talajokon forlegkártékonyabb
magot érlel. Kártétele hadul elő tömegesen.
ősszel csírázó
sonló az előbbi fajokéhoz.
Az ebszékfű és a piA veronikafélék közül a
pitérfélék
nem válogatkétszikű
leggyakoribbnak a borosnak a talajban. Szinte
gabonagyom.
tyánlevelű veronika és a
az egész országban
perzsa veronika tekinthető.
tömegesen jelenhetnek
Mindegyik faj nagy tömegmeg. Nagy termetük,
ben fejlődhet akár száraerőteljes gyökérzetük
zabb körülmények között
miatt nagyon kártékoés laza talajon is. Korai vinyak, tömeges előforrágzásuk és magérlelésük
dulásuk esetén közel
miatt nagyon veszélyesek,
70-80 százalékos termert a gabona betakarímésveszteséget is okoztása idejére már el is száhatnak. A kamilla vagy
radhatnak.
orvosi székfű főleg a sziA pásztortáska, tarsóka, vadrepce, kes talajok gyomnövénye. Jól tűri a szásebforrasztó zsombor és más keresztes razságot, a talaj magas sótartalmát.
virágú gyomnövények a gabonatáblá- Szántóföldeken emiatt ritkán válik tömekon kevésbé tömegesek, de nagy leve- gessé és komoly károk okozójává.
lükkel, magas termetükkel és hosszabb
A ragadós galaj a legkártékonyabb
tenyészidejükkel akár nagyobb ter- ősszel csírázó kétszikű gabonagyom.
mésveszteséget is okozhatnak.
Ősszel és télen, néha kora tavasszal is
A pipacs, a szarkalábfélék (mezei és kelhet. Csírázási optimuma 10-12 °C, de
keleti szarkaláb), valamint a búzavirág +4 °C-on már csírázhat. Szárazságtű-

A gabonatáblák
legfontosabb kétszikű
gyomnövényei
Az árvacsalánfélék, mint a piros árvacsalán és a bársonyos árvacsalán, kelése
ősszel kezdődik, de enyhe teleken is
folytatódik. Nem különösebben magas,
körülbelül 10-30 cm-esre fejlődő növények, de sűrű gyökérzetükkel akadályozzák a gabonagyökerek növekedé-

Bársonyos árvacsalán
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Borostyánlevelű veronika

Kaporlevelű ebszékfű

Kék búzavirág

Keleti szarkaláb

Mezei szarkaláb

Nehézszagú pipitér

Parlagi sebforrasztófű

Pásztortáska

Perzsa veronika

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

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

Ott is megfontolandó az őszi gyomirtás, ahol nem okoz gondot 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. Ha az őszi gyomirtás nem oldható
meg, törekedni kell arra – főleg amikor
árvácska, veronika és árvacsalán van túlsúlyban a területen –, hogy a gyomirtást
tavasszal minél korábban végezzük el.
Dr. Kovács Imre
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Kora tavaszi gyomirtás
kalászosokban
A Nufarm széles termékpalettával, többféle hatóanyaggal támogatja
a termelőket a gyomok elleni küzdelemben.
gyomirtására (talán a növényvédőszerpiacon a legtöbb), gombaölő szereink
között van kontakt, felszívódó és strobilurin hatóanyagot tartalmazó is. Reményeink szerint az ezekből összeállított
csomagok közül minden gazdálkodó
megtalálja azt a megoldási javaslatot,
amellyel sikeres és elégedett lesz az idei
évben.

Gyomirtás a bokrosodás
végéig, szárba indulás
kezdetéig

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tavaszi gyomirtó szeres kezelések hatásának összehasonlítása őszi búzában

gyomirtó hatás (%)

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

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

A vizsgálatok célja az volt, hogy két
különböző gyomflórával borított területen igazoljuk a Nuance SuperB gyomirtószer-kombináció hatékonyságát.
A kezelések mindkét helyen a fontosabb, nagyobb felületen károsító gyomok ellen üzemi szinten is kiváló
(98-100 százalékos) gyomirtási hatékonyságot mutattak.
2019-ben a kora tavaszi kísérlet március 15-én Gödöllőn lett beállítva. A terület
erős gyomosodást mutatott, és a legtöbb T1-es gyom már virágzó állapotban
volt. Elsősorban a veronikafélék, az árva-
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csalán és a pásztortáska uralták a területet, de viszonylag nagy borításban jelentkezett az ebszékfű is. A kísérletet a
kijuttatást követő 14. napon értékeltük.
Mind a Nuance SuperB, mind a
Saracen Delta + Nuance 750 WG
kombináció kiváló a szóban forgó
T1-T2-es gyomnövényekkel szemben, és
nagyon jó, 95-100%-os hatékonyságot
mutatott.

SZEZONÁLIS AJÁNLAT!
A Nuance SuperB + Mystic Pro 500
csomagajánlatunkat most Sumi Alfa 5
EC rovarölő szerrel egészítettük ki.
Ezzel a kedvező árú termékcsomaggal egyszerre oldható meg a gyomirtás, a levélvédelem, valamint a kalászosok veszélyes kártevői elleni védekezés.

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

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

Gyomirtás átlagos gyomviszonyok esetén
Az őszi és tavaszi gabonafélék gyomirtására eddig engedélyezett, fenoxiszármazékot tartalmazó herbicidek közül
az MCPA hatóanyagú készítmények (pl.
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Kora tavaszi megoldások:
bokrosodás végéig, szárba indulás
elejéig

Magról kelő kétszikű gyomok ellen

Évelő kétszikű gyomok ellen

ACCURATE

mezei acat elleni mellékhatással

MEZZO

mezei acat elleni mellékhatással

SARACEN DELTA
OPTICA TRIO

Rugalmas megoldások:
kora tavasztól a zászlós levél
megjelenéséig

NUANCE 750 WG

mezei acat elleni mellékhatással

NUANCE SUPER

mezei acat elleni mellékhatással

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

Rugalmasan kijuttatható tankkeverékek,
kombinációs javaslatok

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

mezei acat elleni mellékhatással

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

N U FA R M E R M A G A Z I N
Mecomorn 750 SL) felhasználási idejét
kiterjesztették.
A későbbi permetezést indokolhatja,
ha időjárási okok (pl. belvíz, szélsőségesen csapadékos időjárás) miatt a normál
időpontban nem hajtható végre a védekezés, vagy a korai időpontban elvégzett gyomirtást követően a ritka állományban felnőnek a gyomnövények (pl.
mezei acat, napraforgó-árvakelés, parlagfű), ami akadályozza a későbbi betakarítást.
A késői permetezés segíthet az erős
mezeiacat-fertőzés leküzdésében. Fontos, hogy a védekezést az acat virágbimbóinak megjelenése előtt el kell
végezni. Az MCPA önmagában nem mindig ad kielégítő védelmet a területen
megjelent összes gyomnövény ellen,
ezért kombinálható más hatóanyagcsoportba tartozó hatóanyagot tartalmazó
készítménnyel. A késői permetezés nem
helyettesíti a normál idejű gyomirtást. Hatékonysága azért is elmarad a korai
védekezés hatásától, mert a sűrűbb gabonaállomány miatt a permetlé fedettsége romlik, valamint a gyomnövények
fejlettebb állapota miatt azok herbicidekkel szembeni érzékenysége is csökken.
Az MCPA hatóanyagú készítmények
késői kijuttatása kizárólag szántóföldi
permetezőgéppel végezhető el. A védekezés utolsó időpontja a gabonafélék zászlós levelének kiterülése. A készítmény elsodródásának megakadályozására fokozott figyelmet kell fordítani!
Átlagos gyomviszonyok vagy csekély mértékű gyomborítás esetén ele-
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gendő 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

TERMELŐK MONDTÁK...
„2014 óta dolgozom Jászladány településen, mintegy 5400 hektáron termesztünk szántóföldi növényeket. Több
kultúrában is sikeresen használjuk a Nufarm készítményeit. Mivel közel 3000
hektáron termesztünk kalászost, nagyon fontos számunkra, hogy sikeres
legyen a gyomirtás. Tavaly kezdtük el
használni a Nuance SuperB-t, és hacsak nem lesz drasztikus áremelkedés,
ezt a jövőben is folytatjuk, hiszen kiváló
gyomirtó hatást biztosíthatunk vele, jó
áron. Tavasszal a kalászosterületünk jó
részén használtuk a csomagot, amely
kiválóan, a zászlós levél kiterüléséig felhasználható. Három hatóanyagot tar-

talmaz, így a mezei acat mellett a ragadós galaj irtását is megoldja ez a régi, jól
bevált hatóanyag-kombináció. Mindez
csomagban, csomagáron. Egy nem
szokványos évben – gondolok itt a 2018
őszén jelentkező hatalmas aszályra – 6
tonna feletti termést takarítottunk be durumbúzából, amihez nagyban hozzájárultak a Nufarm készítményei. A Nuance SuperB-t jövőre is biztosan használni fogom, és bátran ajánlom gazdatársaimnak.”
Tóth Gábor
növényvédelmi szakirányító,
Jászföld Mg. Zrt., Jászladány

rezisztenciájának kialakulását szeretnénk megakadályozni.
A Mecomorn 750 SL felhasználására
lehetőség nyílik a gabonafélék szárba
indulása után, a három szárcsomós állapotot követően (BBCH 33) egészen a
zászlós levél kiterüléséig (BBCH 39), 0,8–
1,0 l/ha dózisban. A későn megjelenő
magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények (napraforgó-árvakelés, mezei acat,
szulákfélék, parlagfű stb.) ellen alkalmazható a Mecomorn 750 SL önmagában és
szulfonil-karbamid vagy fluroxipir hatóanyagú készítményekkel kombinációban.
Gaál Orsolya – Hörömpő László

N U FA R M E R M A G A Z I N
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Tavaszi védekezés
fenoxiherbicidekkel
A közel 80 éve használt hatóanyagok a
21. században is széles körben elterjedt,
költséghatékony megoldást biztosítanak.

Az első fenoxiszármazékot 1941-ben
fejlesztették ki az indolil-ecetsav (IES) analógiájára, a növények növekedésének
serkentésére. A fenoxivegyületek – a
természetes auxinokhoz hasonlóan – kis
dózisban segítik a növények növekedését. A kutatók rájöttek, hogy a hatóanyag nagyobb adagban alkalmazva
a kétszikű növények növekedését gátolja, illetve elpusztítja azokat. Így jött
létre az első szelektív herbicid, amely a
gabonafélékben, kukorica- és rizskultúrákban, valamint a legelőkön előforduló
kétszikű gyomnövények elpusztítására
alkalmas. Ez a vegyület a 2,4-D, azaz a
diklór-fenoxi-ecetsav volt, amelyet 1949ben engedélyeztek felhasználásra. Az
első hormonhatású vegyületet továbbiak követték, mint az MCPA, a 2,4,5-T
(tormona), majd a diklórprop, a mekoprop, valamint a fenoxiherbicidek hoszszabb szénláncú változatai. Utóbbiak a
növényben béta-oxidációval két szénatomos láncú vegyületté alakulnak, így
válva hatékony herbiciddé (2,4-DB, MCPB).
A herbicideket a növények bármelyik
szervükön keresztül képesek felvenni, de
a legnagyobb mennyiségben mégis a
levélen keresztül szívódnak fel. A talajra
jutott permetléből a hatóanyag még 1014 nap múlva is képes felszívódni a növény gyökerébe. Vízben oldhatósága
miatt így a talajba mosódott herbicid is
károsíthat.
A fenoxiherbicidek a természetes
auxinhoz hasonlóan fejtik ki hatásukat. Ezeket a gyomirtó szereket a természetes auxinoknál sokkal nagyobb
koncentrációban juttatjuk ki. A természetes növényi hormonok káros mennyiség-

ben nem halmozódnak fel a növényben, de a mesterséges hormonanalógokat a növény nem képes úgy hatástalanítani, mint a sajátját, így azok káros
mennyisége rendellenes sejtosztódást
vált ki. A fokozott sejtosztódás és a légzési folyamatok növekedése, a tápanyagfelvétel csökkenése, a tápanyagtartalékok kimerülése végül a növények
pusztulásához vezet.
A fenoxi-alkán-karbonsav hatóanyagok a növekedés megnyúlásos szakaszában különösen hatékonyak. A lepermetezett növények rövid időn belül torzulnak, csavarodnak, kanalasodnak,
„csalánosodnak”. Egyszikű növényekben is kialakulhatnak káros tünetek, mint
a levél bepödrődése, a szár felé behajlása, a szárcsomók megvastagodása,
törékennyé válása, az oldalgyökerek rövidülése és vastagodása, a hajtáscsúcs
törékennyé válása. Az érzékeny növény
pusztulási folyamata a fejlettségtől függően 1-2 hétig tart. A hatás gyorsaságát
befolyásolja a hatóanyag felszívódásá-

nak és szállítódásának sebessége, ami
a külső hőmérséklettől is függ. Optimális
a 16–26 °C. Hűvösebb időben kevésbé
mozog a hatóanyag, mert lassabb a
növényi asszimiláció. Melegben a felszívódás sebessége megelőzi a kultúrnövényekben a lebontási folyamatokét, így a
káros tünetek is gyorsan kialakulhatnak.
A fenoxiherbicidek csoportja felfedezésük óta, az elmúlt mintegy közel 80
évben hosszú utat járt meg. Az évek
folyamán a csoportba tartozó hatóanyagok száma nőtt, a molekulákat
folyamatosan fejlesztették, a termékek
formulációját a kor elvárásainak megfelelően alakították. A szulfonil-karbamidok
megjelenésekor és elterjedésekor használatuk visszaszorult. Időközben az
egyoldalú szulfonil-karbamid-használat
miatt egyes kétszikű gyomnövények
kiszelektálódtak, ellenállókká váltak. A
megváltozott talajművelési gyakorlat
miatt pedig az évelő kétszikű gyomok
okoznak egyre nagyobb gondot. Az
évtizedek során a kutatásoknak köszön-

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

• Költségtakarékos megoldást kínálnak.
• Jó kombinációs partnerei más herbicid hatóanyagoknak, azok hatását kiegészítik.
• Hosszú időn át megőrzik hatékonyságukat rezisztencia kialakulása nélkül.
• Környezeti toxicitásuk alacsony szinten tartható.

N U FA R M E R M A G A Z I N
hetően az optikailag aktív hatóanyagok
kifejlesztésével alacsony szinten tartható
a hatékony felhasználási dózisuk, emellett a kombinációs partnerekkel (például
szulfonil-karbamid
hatóanyagokkal)
szembeni rezisztencianyomást csökkentik. Észszerűen összeállított kombinációkkal a teljes gyomspektrumot le
lehet fedni. Mindemellett a hormonhatású herbicidek alacsony akut toxicitása miatt nem ártalmasak a
környezetre, ha a felhasználási utasításoknak megfelelően alkalmazzák azokat. Ennek köszönhető, hogy a
mai napig megőrizték létjogosultságukat
a modern gyomirtó hatóanyagok között, felhasználásuk a 21. században is
indokolt, annak ellenére, hogy 80 éve ismert molekulákról van szó.

A növényi hormonok
és jelentőségük
A növényi anyagcsere szabályozásának egyik legfontosabb vegyületcsoportja a növényi hormonoké. Ezek a
sejtosztódást, a növényi növekedést, a
sejtek megnyúlását, a fejlődést vagy
nyugalmi állapotot és az öregedést is
befolyásoló vegyületek, melyeket a növényi sejtek egy része állít elő. A hormonok kis mennyiségben termelődnek,
egymással összefüggésben fejtik ki hatásukat. A legfontosabb növényi hormonok az auxinok, a citokininek, a gibberellinek, az etilén és az abszcizinsav.
Emellett számos hormonjellegű vegyületet mutattak ki, amelyek kisebb-nagyobb
mértékben befolyásolják a növényi
anyagcserét.
Auxinok: A leggyakoribb auxin az
indolil-ecetsav (IES), amely a növekedéshez szükséges. A hormon a hajtáscsúcsban képződik, serkenti a hosszanti növekedést a hajtáscsúcsban és a szárban. A
hajtáscsúcsban képződött és raktározott
auxin a növényi alap irányába szállítódik, a gyökércsúcsban is magas koncentrációban van jelen. Az auxin az
egyetlen hormon, amely a növényi alap
felé szállítódik. A növényben oldalirányba és felfelé is szállítódhat kisebb mértékben. Az auxinok szerepe a növényi
életfolyamatokban:
• Az auxinok serkentik a hajtás növekedését, de gátolják a gyökérnövekedést. Az auxin adagolását követően,
10-12 perc múlva sokszorosára gyorsul a
sejt növekedése.
• Az auxin élettani hatása a fototro-
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pizmus (fény felé fordulás) és a geotropizmus (a gyökerek növekedése a gravitáció irányába).
• Az auxin a növény teljes életciklusát
is befolyásolja.
• A csúcsrügyben termelődő auxin
magas koncentrációja gátolja az oldalrügyek kihajtását.
• Az auxin csökkenő szintje az öregedés során növeli az etilén koncentrációját, és a levelek leválását is befolyásolja.
A gyökerek növekedését kisebb koncentrációban az etilénnel együtt serkenti.
Az auxintranszport szabályozza a virágrügy kifejlődését, esetenként a virágok nemének megváltoztatását is el
lehet érni auxinkezeléssel.
• Citokininek jelenlétében serkentik a
sejtosztódást.
• A levélben és a szárban serkentik a
járulékos gyökérképződést.
• Egyes növényekben az auxinok
mellett a gibberellinek befolyásolják a
hosszanti növekedést.
Citokininek: Hatásuk a sejtosztódás
és a növényi fejlődés szabályozása.
Szintézisük főleg a gyökércsúcs növekedési zónájában történik, ahonnan az
edénynyalábokban szállítódnak csúcsi
irányba, a növény minden részébe. A
hajtások növekedését befolyásoló citokinin a fiatal levelekben, termésekben is
szintetizálódik. A citokininek biológiai
szerepe:
• Az auxinnal együtt szabályozzák a
sejtosztódást.
• Egyes szövetekben serkentik a sejtmegnyúlást.
• Az auxin-citokinin arány határozza
meg a szövetek differenciálódását.
• A citokininek módosítják a csúcsi dominanciát,
• serkentik az oldalrügy kihajtását,
• késleltetik a levél öregedését,
• elősegítik a tápanyagok mozgását
a növényben,
• hatással vannak a kloroplasztiszok
fejlődésére.
Gibberellinek: Kölcsönhatásban vannak az auxinokkal és más hormonokkal
is. Egyes növényekben serkentik az IES
szintézisét. Egyszikű növényekben az
internódiumok hosszát növelik meg a
sejtosztódások számának növelésével.
Biológiai hatásuk kiterjed:
• A genetikai és fizikai törpeség feloldására,
• a növények megnyúlására,
• a fény- és hidegigényes magvak csírázásának serkentésére,

• a rügyek nyugalmi állapotának megszüntetésére,
• a virágzás siettetésére,
• a virágok nemi jellegének megváltoztatására.
Etilén: Az etilén a növekedést és fejlődést befolyásoló, gáz halmazállapotú
növényi hormon. A növény minden szervében, de leginkább az öregedő szövetekben és termésekben szintetizálódik. A környezeti stressz és az auxin is fokozza az etilén termelődését. Szállítása
a fa és háncs edénynyalábokban egyaránt lehetséges. Az etilén élettani hatása:
• Gátolja a megnyúlásos növekedést,
• fokozza a hajtás gibberellinekkel
szembeni érzékenységét,
• serkenti az öregedést és a szervek
leválásának folyamatát.
• Gyökeresedést indukál,
• megtöri a rügyek és magvak nyugalmi állapotát,
• serkenti a virágkezdemények képződését, a terméskötést és az érést.
• Fokozza a gabonamagvak csírázását.
• A virágokban a nőivarúság felé tolja
el az ivararányt.
Abszcizinsav (ABS): A gibberellin antagonistája.
• Serkenti az öregedési folyamatokat
és a levél leválási folyamatait.
• Szerepe van a rügyek nyugalmi folyamatainak szabályozásában,
• szabályozza a magvak nyugalmi
állapotát.
• Vízhiányos időszakban segíti a sztómák záródását,
• gátolja a megnyúlásos növekedést,
• indukálja a gyökérnövekedést és a
gyökérszőrök képződését.

N U FA R M E R M A G A Z I N
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NUFARM-FENOXIHERBICIDEK ÉS KOMBINÁCIÓIK HATÉKONYSÁGA A LEGFONTOSABB
SZÁNTÓFÖLDI GYOMNÖVÉNYEK ELLEN
Mecomorn
750 SL
1,0 l/ha

Dezormon
1,2 l/ha

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

Nuance
SuperB*

Gyomnövény latin neve

Gyomnövény
magyar neve

Anthemis spp.

Pipitérfélék





●●●

●●●

●●●

Atriplex spp.

Labodafélék

●●

●

●●●

●●

●●●

Capsella bursa-pastoris

Pásztortáska

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Cardaria draba

Útszéli zsázsa

●●

●●

●●

●●●

●●●

Centaurea cyanus

Kék búzavirág

●●

●

●●

●

●●●

Chenopodium spp.

Libatopfélék

●●●

●●●

●●●

●●

●●●

Cirsium arvense

Mezei acat

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Conium maculatum

Foltos bürök

●●

●

●●

●●●

●●

Consolida spp.

Szarkalábfélék

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Convolvulus arvensis

Folyondár szulák

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

Daucus carota

Vadmurok

●

●

●●

●●●

●●●

Descurainia sophia

Sebforrasztó zsombor





●●●

●●●

●●●

Diplotaxis muralis

Fali kányazsázsa

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

Fumaria spp.

Füstikefélék





●●

●

●●

Galeopsis spp.

Kenderkefűfélék





●●

●●●

●●

Galium aparine

Ragadós galaj





●●●

●●●

●●●

Heliantus annuus

Napraforgó

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Lamium amplexicaule

Bársonyos árvacsalán

●

●

●●

●●

●●●

Lamium purpureum

Piros árvacsalán

●

●

●●

●●

●●●

Matricaria chamomilla

Szikfű, kamilla





●●

●●

●●●

Tripleurospermum inodorum

Ebszékfű (kis rozetta)





●●

●●

●●●

Tripleurospermum inodorum

Ebszékfű (szárba indult)





●●

●●

●●

Papaver rhoeas

Pipacs

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Polygonum spp.

Keserűfűfélék





●●●

●●

●●

Ranunculus spp.

Boglárkafélék

●●

●●

●●

●●●

●●●

Raphanus raphanistrum

Repcsényretek

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Rumex spp.

Sóskafélék

●●

●

●●●

●●

●●●

Sinapis arvensis

Vadrepce

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Sisymbrium officinale

Hamvas zsombor

●●●

●●

●●●

●●

●●●

Spergula arvensis

Mezei csibehúr

●●

●●

●●●

●●●

●●●

Stellaria media

Tyúkhúr

●●●

●●

●●

●●

●●●

Thlaspi arvense

Tarsóka

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Tussilago farfara

Martilapu

●●

●●

●●●

●●●

●●

Veronica spp.

Veronikafélék

●

●

●●

●●

●●●

Vicia spp.

Bükkönyfélék





●●●



●

Viola arvensis

Mezei árvácska





●●

●

●●

Urtica urens

Kis csalán

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Xanthium spp.

Szerbtövisfélék

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

Gyomirtó hatás: ●●● 95–100%

●● 85–94% ● 75–84%  <74%

* 40 g/ha Nuance Super + 0,4 l/ha Barclay Hurler 200
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TERMELŐK MONDTÁK...
„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

Az MCPA felhasználási
lehetőségének kiterjesztése
a gabonafélékben
Az őszi és tavaszi gabonafélék gyomirtására eddig engedélyezett, fenoxiszármazékot tartalmazó herbicidek közül
az MCPA hatóanyagú készítmények (például Mecomorn 750 SL) felhasználási
idejét kiterjesztették.
Kalászosokban (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé, fénymag),
valamint köleskultúrában a készítmény a
kultúrnövény 4–6 leveles korától a
szárba indulás kezdetéig (BBCH 30), valamint három szárcsomós állapotot
(BBCH 33) követően a zászlós levél kiterüléséig (BBCH 39) alkalmazható. Egy, két
és három szárcsomós (BBCH 31–33) állapotban nem alkalmazható.
A későbbi permetezést indokolhatja,
ha időjárási okok (például belvíz, szélsőségesen csapadékos időjárás) miatt a
normál időpontban nem hajtható végre
a védekezés, vagy a korai időpontban
elvégzett gyomirtást követően a ritka állományban felnőnek a gyomnövények
(például mezei acat, napraforgó-árvakelés, parlagfű), ami akadályozza a későbbi betakarítást.
A késői permetezés segíthet az erős
mezeiacat-fertőzés leküzdésében. Fon-

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 napraforgó-árvakelést is szépen
kivitte. Ha olyan az évjárat, sokszor
igyekszem átsegíteni a stresszes idősza-

tos, hogy a védekezést az acat virágbimbóinak megjelenése előtt el kell
végezni. Az MCPA önmagában nem mindig ad kielégítő védelmet a területen
megjelent összes gyomnövény ellen,
ezért kombinálható más hatóanyagcsoportba tartozó hatóanyagot tartalmazó
készítménnyel. A késői permetezés nem
helyettesíti a normál idejű gyomirtást. Hatékonysága azért is elmarad a korai
védekezés hatásától, mert a sűrűbb gabonaállomány miatt a permetlé fedettsége romlik, valamint a gyomnövények
fejlettebb állapota miatt azok herbicidekkel szembeni érzékenysége is csökken.
A hatékonyságot a hőmérsékleten
kívül a száraz időjárás is befolyásolhatja. Ilyenkor a gyomnövények viaszrétege megvastagszik, így a hatóanyag
nehezen jut be a növénybe, ráadásul a
gyomok életfolyamatai is lelassulnak.
Ilyen esetben lassúbb hatást vagy csökkent hatékonyságot tapasztalhatunk.
A fenoxiszármazékok közül az MCPA
a legkíméletesebb a gabonafélékkel. Ennek a szulfonil-karbamidokkal
alkotott kombinációja kijuttatható az
őszi kalászos gabonafélék zászlós
levelének kiterüléséig.

kokon 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

Fenoxiszármazékok
használata őszi búzában
Az őszi búza legfontosabb kétszikű
gyomnövényei között évtizedek óta előkelő helyen szerepel az ebszékfű, a
mezei acat és a ragadós galaj. E három
gyomnövény együttes előfordulása esetén a védekezés csak nagy hatékonyságú herbicidkombinációkkal lehet
eredményes.
Az ebszékfű nagyon érzékeny a
szulfonil-karbamid hatóanyagokra, de
ritkán jelenik meg egyedüli gyomnövényként a gabonatáblákon. Vegyes
gyomfertőzés esetén célszerű a szulfonil-karbamid hatóanyagot más hatóanyagcsoportba tartozó hatóanyaggal
kiegészíteni és a kombináció összetételét a gyomösszetételhez igazítani.
A mezei acat jól irtható a fenoxialkán-karbonsav-származékokkal. A legeredményesebb védekezést az MCPA
(Mecomorn 750 SL) és a diklórprop
(Duplosan DP) hatóanyagok alkalmazása adja, továbbá hasonlóan kiváló
hatás érhető el a három fenoxiherbicidet
tartalmazó Optica Trio kijuttatásával. A
2,4-D + dikamba kombináció (Dicopur
Top 464 SL) is megfelelő hatású. Fontos,
hogy a mezei acat a hajtásnövekedés
időszakában kapja a gyomirtó perme-
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tezést, amikor elegendő levélfelülettel rendelkezik ahhoz, hogy kellő mennyiségű
hatóanyagot fel tudjon venni. A fenoxiherbicidek a levelek, a szár és a gyökérzet
eredményes pusztítása révén kiváló hatékonysággal irtják a gyomnövényt. A kombinációs partnerek, mint például a
metszulfuron-metil, a karfentrazon-etil
vagy a piraflufen-etil, felerősítik a hatást.
A ragadós galaj a kalászosok egyik
legnehezebben irtható kétszikű gyomnövénye. Speciális hatóanyag-kombinációkat kell bevetni ellene. Ezek közül a
legeredményesebb a fluroxipir, amelyet
szulfonil-karbamid hatóanyagú herbiciddel (például Mezzo) kiegészítve kiváló
hatás érhető el. A hatás feltétele, hogy a
hőmérséklet a 12–26 °C közötti tartományba essen a permetezés időpontjában. Hideg, csapadékos, borult időben
gyengül a gyomirtó hatás.
A kora tavaszi hűvös, borult időben is
hatásos a metszulfuron-metil + diklórprop
+ karfentrazon-etil kombináció, amelyet
viszont a búza szárba indulásának kezdetéig (BBCH 31-ig) szükséges kijuttatni.
A három fenti gyomnövény ellen hatékony herbicidkombinációk a többi, könynyebben irtható kétszikű gyomot is
elpusztítják.

Fenoxiszármazékok
használata kukoricában
A kukorica gyomfertőzöttségét vizsgálva látható, hogy a közönséges ka-
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kaslábfű már évtizedek óta vezeti a
gyomborítási sorrendet. Ezt követi változó sorrendben az ürömlevelű parlagfű, a szőrös disznóparéj, a fehér
libatop és a fakó muhar. A vegyszeres
gyomirtás bevezetése óta az évelő kétszikű gyomnövények (például folyondár szulák, mezei acat) súlya kissé
csökkent, de nem tűntek el a fontos gyomnövények közül, ezért továbbra is szükséges az ellenük történő védekezés.
Nemcsak a kalászosok, hanem a kukorica gyomirtására is alkalmas hormonhatású hatóanyag a 2,4-D, a dikamba, a
fluroxipir és a klopiralid. Ezek önmagukban vagy kombinációban alkalmazhatók. A 2,4-D és dikamba kombinációja, a
Dicopur Top 464 SL elsősorban a kukorica gyomirtásában terjedt el, mellyel a
legfontosabb egynyári és évelő kétszikű
gyomnövények elpusztíthatók. A fluroxipir és klopiralid elsősorban speciális célokra használható, mint a folyondár
szulák és mezei acat elleni védekezés.

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 széltip-

pant tudjuk tökéletesen eltüntetni a területről, 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 szeretem, mert nagyon
rugalmasan, 3 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

A többi fenoxi-alkán-karbonsav-származék a kukoricát is károsítja. Ennek oka,
hogy a hatóanyagok felszívódása
gyorsabb, mint azok lebontása a kultúrnövényben. A fenoxiherbicidek (például
Dezormon) jó partnerei lehetnek az
egyszikűirtó herbicideknek, főleg az
évelő és egyes magról kelő, nehezen irtható kétszikű gyomnövények elleni védekezésben.

Fenoxiherbicidek a sikeres
zöldítés érdekében
Szulfonil-urea hatóanyagot tartalmazó
gyomirtó szer felhasználása esetén előfordulhat, hogy a zöldítésre szánt vetőmag kelését akadályozza a kalászosgyomirtó szer. A probléma elkerülhető,
ha fenoxiherbicideket használunk a kalászosok gyomirtásánál.
Gaál Orsolya – dr. Kovács Imre –
Farkas Ádám
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Évek óta terjed a mezei acat
Az elmúlt évtizedek során és napjainkban is nagy változásokon
megy át a növényvédelem.
A szűkülő hatóanyag-kínálat mellett
számottevően változott az agrotechnika, átalakultak a növénytermesztési
technológiák, szokások. Nem utolsósorban az éghajlatunkban bekövetkező
változások is nehezítik a gazdálkodók
életét. Mindezek együttesen alakítják a
károsító szervezetek, kórokozó gombák
megjelenését és a gyomflórát is.
Az egyszikű gyomok elterjedése a
kalászosokban országrészenként változó, de összességében elmondhatjuk,
hogy egyre növekvő problémát jelent. A
kiszelektálódott árvácska-, veronika-, árvacsalánfajok már több évtizede nagyobb odafigyelést igényelnének, mert
bár kicsi a méretük, de hatalmas borításban jelennek meg az őszi vetésekben.
Jelenlétük miatt számottevő terméskieséssel számolhatunk. A gyomfelvételezések során szintén évtizedek óta az
élvonalban szerepelnek az évelő kétszikű gyomnövények, kiváltképpen a
mezei acat, amely nemcsak a kalászosban, hanem a repcében, napraforgóban és kukoricában is kihívást jelent.
Jelenléte miatt nemcsak termésveszteséggel kell számolnunk, hanem a betakarítás során is sok bosszúságot okozhat.
A 2007–2008-as gyomfelvételezés
során a szakemberek megállapították,
hogy a kalászosokban a kétszikű gyomnövények közül a legtöbb gondot a
mezei acat okozza. A gyomfaj nagymértékű elterjedésének legfőbb oka,
hogy a talajokat jobbára sekélyen műveljük. Ennek során a szaporítógyökeret
feldaraboljuk és a felső talajrétegben
széthurcoljuk. Régebben ezek a nagy
hidegben elpusztultak, ám az elmúlt évtizedben a teleket jobbára enyhe időjárás jellemzi. Emiatt a talajok sem fagynak
át kellő mélységben, és az áttelelő gyöktörzsek károsodás nélkül hajtanak ki következő tavasszal. A klímaváltozáson túl
az egyoldalú szulfonil-karbamid-használat is szerepet játszott az acat kiszelektálódásában, mivel a hatóanyagot
tartalmazó gyomirtó szerek jobbára a
növények föld feletti részeinek növekedését fogják vissza, de a föld alatti szaporítóképletek ellen nem hatékonyak.

A mezei acat nitrogén- és kötöttségjelző növény, eredetileg a nedves, erősen kötött réti agyagtalajokon volt a
legjellemzőbb, de napjainkban már
gyakorlatilag mindenhol jelen van. Gyökérzete mélyre lehatol, szerteágazó, a
föld alatt akár több gyökéremeletet is
képezhet. Az új hajtások a felszínhez
közeli „emeletről” hajtanak ki. A szaporítógyökerek mintegy 80 százaléka a 30
cm-es szántott rétegben található. Erőteljes gyökérrendszerének köszönhetően
a mezei acat a végletekig kizsarolja a
talaj tápanyag- és vízkészletét. Jelenlétének további káros következménye, hogy
a kalászostáblákon tömegesen megjelenő mezei acat a betakarítást is erősen
megnehezíti.
Az acat a mélyszántást nem viseli jól.
A szántás következményeként, valamint
ha a szaporítóképletek mélységében a
talaj fagyottá válik, a gyökérzetben raktározott tápanyag mennyisége nagymértékben csökken. Hogy biztos eredményt érjünk el, az agrotechnikai megoldás mellett vegyszeresen is védekezhetünk a gyomnövény további elszaporodása ellen, azonban ez több éven át
tartó, következetesen és tudatosan elvégzett tarlókezelést igényel. A vegyszeres védekezés a nyár második felében a
leghatékonyabb, mert ilyenkor kezdődik
meg a tápanyag visszaszállítása a gyökérzet irányába, amivel a növény felkészíti magát az áttelelésre és a tavaszi
újbóli kihajtásra. Ilyenkor a tápanyaggal
együtt a számára mérgező gyomirtó
hatóanyag is jobban szállítódik és nagyobb arányban jut el a szaporítógyökerekbe, ahol erőteljesebben tudja
kifejteni a hatását. Így nemcsak a zöld
növényi rész károsodik, hanem a föld
alatti részek is, aminek következtében tavasszal már kevesebb növény képes kihajtani.
Az utóbbi évtizedben a megfigyelések arra engednek következtetni, hogy
a mezei acatban is megjelentek MCPA-ra
és 2,4-D-re kevésbé érzékeny populációk. Ezeknek a növényeknek az esetében a gyombiológusok megállapították,
hogy nem rezisztenciáról, hanem in-

Mezei acat gabonatáblában

kább alkalmi toleranciáról van szó. Az
ilyen egyedek levelein vastagabb a viaszréteg, erőteljesebben szőrözöttek, a
légcserenyílások száma kevesebb. Így
a gyomirtó szer a levélzeten morfológiai
okból nem tud megtapadni és a növénybe bejutni. Ebben az esetben a
megfelelő hatás eléréséhez különösen
nagy jelentőségük van a permetléhez
kevert adjuvánsoknak és az apró cseppes kijuttatástechnológiának.
Állományban tavasszal hormonhatású készítményekkel jól visszafogható a
gyomnövény föld feletti részeinek fejlődése. Ezzel nagymértékben megkönynyítjük a betakarítást. A munkát a tarlón
kell folytatni, ahol a tarlóhántást követően a vegyszeres védekezésre is szükség van az acat elvárt mértékű ritkításához. Erre a legelterjedtebb hatóanyag a
glifozát, valamint a glifozát és a 2,4-D
gyári kombinációja.
Ha a vegyszeres gyomirtást kombináljuk az agrotechnikában rejlő lehetőségekkel, és a bemutatott műveleteket
több éven keresztül, következetesen hajtjuk végre, hosszú távon tartós eredményt
érhetünk el az acat elleni küzdelemben.
Gaál Orsolya
Forrás: Novák – Dancza – Szentey –Karamán:
Magyarország

szántóföldjeinek

gyomnö-

vényzete (2009); Hunyadi – Béres – Kazinczi:
Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia
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A kalászosok legfőbb
ellenségei a vetésfehérítő
bogarak és lárváik
Enyhe tél után általában súlyosabb rovarkártételre lehet számítani.
Az OMSZ adatai alapján a három téli
hónap középhőmérséklete 2,68 °C volt,
és a leghidegebb nap középhőmérséklete –3 °C alá sem süllyedt. Még a december végétől tapasztalt „hidegpárna”
is csak gyenge fagyokat okozott. Február 10-től 3-9 °C között alakul a középhőmérséklet, majd február közepétől
tavasziasra fordult az idő: volt, hogy
közel 20 °C-ot, 24-én Fertőrákoson
21,1 °C-ot mértek. A december és a február a szokásosnál csapadékosabb
volt, míg januárban a korábbi évek átlagának még a fele sem hullott le.
A nagyon enyhe időjárás kedvez a
talajfelszín közelében vagy az avar alatt
diapauzában lévő rovarok áttelelésének. A diapauza végén a hőmérséklet
határozza meg a mozgásukat, aktivitásukat, megjelenésüket a táblákban.

Imágó kártétele (fotó: Farkas István)

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

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

ilyenkor tűnik fel a jelenlétük, a védekezés már megkésett. Enyhe teleken az
állományokban szokatlanul korán megjelennek az imágók, és az elhúzódó tojásrakás miatt a lárvák az alsó és a felső
levélemeleteken is kelnek. Ha sűrű az állomány, a lárvákat nem tudjuk elég jól
permetlével elérni, így bár a fent lévő lárvák elpusztulnak, néhány napon belül
alulról újabbak jelennek meg. Az L3-L4
stádiumú lárvák elpusztítása még akkor
is nehéz, ha a felső leveleken tartózkodnak. Ezért célszerű a permetlébe adjuvánst keverni, amely a rovar hátán kialakult nyálkaréteget feloldja, és a kontakt
hatóanyag jobban hozzáfér a lárvához. Továbbá az alkalmazott rovarölő
szer felső dózisával kell dolgozni. A
nagymértékű lárvakártétel megelőzhető, ha az első permetezéseket az imágók ellen elvégezzük, megakadályoz-

va a tojásrakást. A vetésfehérítő ellen –
főleg ebben a korai stádiumban – leggyakrabban piretroidokat használunk,
amelyek enyhén savas közegben fejtik
ki legjobban a hatásukat, ezért célszerű
lehet a permetléhez citromsavat adni.
Legutóbb 2018-ban okozott a vetésfehérítő országos problémát. Ekkor felvetődött a gyanú, hogy ennek a fajnak az
esetében is megjelent a piretroidrezisztencia, amit eddig csak Németország
Bayern tartományában írtak le. Ám a
2018 tavaszán a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályán
Farkas István által elvégzett kísérletek azt
mutatták, hogy a piretroidos és az egyéb
akkor engedélyezett hatóanyagokkal
végzett permetezések hatásosak voltak,
rezisztenciáról nem beszélhetünk, a
problémák technológiai hibából eredtek.
Gaál Orsolya

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

reket (piretroid, acetamiprid stb.) kombináljuk.
• Nagyon fontos a kijuttatástechnika,
hogy az alsóbb szinteken lévő lárvákat jobban elérhesse a permetlé.
• Piretroid hatóanyag használata esetén célszerű enyhén savas tartományban tartani a tankkeveréket. Különösen
akkor kell erre odafigyelni, ha a rovarölővel együtt gombaölő szert és lombtrágyát is keverünk a tankba.
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Nufarm-piretroidokkal a kalászosok rovarkártevői ellen
Tavasszal a legtöbb figyelmet a vetésfehérítő elleni védekezés igényli,
de nem feledkezhetünk meg a levéltetvekről és a poloskákról sem.
A vetésfehérítő leginkább a zabot
és a tavaszi árpát kedveli, de a zászlós
levél felületének csökkentésével az őszi
kalászosokban is érzékeny kárt tud
okozni. Az ellene való védekezés során
több szempontot is célszerű szem előtt
tartani (ezekről részletesen az előző oldalon olvashat). Betartásukkal elejét vehetjük a gazdasági kártételnek. A permetezést célszerű piretroid hatóanyaggal végezni 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.
A Sumi Alfa 5 EC bevált, széles hatásspektrumú rovarölőszer-márka. Az
egyik legtisztább ún. monoizomeres piretroid, amely a fenvalerát rovarölő hatóanyagnál négyszer hatékonyabb
eszfenvalerát optikai izomert tartalmazza. Hatását a szívó és rágó kártevőkre többféle módon is kifejti, mivel
egyszerre kontakt (taglózó) és gyomorméreg, továbbá a rovarok táplálkozását gátló és riasztó hatással is rendelkezik. Hatásspektruma szinte valamennyi
kártevőt felöleli, ráadásul mérsékelt kockázatot jelent a méhekre. Megbízható,
ugyanakkor költségtakarékos megoldás
a kalászosok rovarkártevői ellen. A vetésfehérítő bogarak és lárváik, valamint
a levéltetvek elleni védekezést az imágók betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése idején célszerű elvégezni.
Dózisa levéltetvek ellen 0,1 l/ha, vetésfehérítő bogarak és lárváik ellen 0,2 l/ha.
A Kaiso EG egy teljesen egyedi formulációja a lambda-cihalotrin hatóanyagnak, mely a szabadalmi oltalom

alatt álló, innovatív Sorbie® technológiával készül. A Kaiso EG ugyanolyan egyszerűen kiönthető és dozírozható, mint a
folyékony készítmények, de kisebb esélylyel folyik mellé. A granulátum formuláció nemcsak könnyen kezelhető, hanem
a környezet alacsonyabb oldószerterhelésével is jár. A Kaiso EG biztonságosabb a felhasználóra, mint a piretroidok hagyományos EC formulációja.
Hatóanyaga a piretroidok között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatással és
széles hatásspektrummal rendelkezik a
szívó és rágó kártevők ellen. Gyors hatású, széles hatásspektrumú rovarölő
szer a kalászosok három legveszélyesebb kártevője, a vetésfehérítő, a gabonapoloska és a levéltetvek ellen. Dózisa
0,15–0,2 kg/ha, amelyben mindhárom
felsorolt kártevő ellen hatékony. Vetésfehérítő elleni védekezés esetén, különösen sűrű állományban a tökéletes hatás
eléréséhez javasoljuk légzsákos permetező és nedvesítőszer használatát.
A Bulldock 25 EC béta-ciflutrin hatóanyagú piretroid. Az eredményes védekezés feltétele a megfelelő időzítés, így
célszerű a fiatalabb lárvák ellen időzíteni a permetezést. Kontakt és gyomorméregként gyors, látványos taglózó hatást érhetünk el használatával. Hatását
adjuváns hozzáadásával fokozhatjuk,
erre a Spraygardot javasoljuk 0,2 l/ha
dózisban. A vetésfehérítő bogarak esetén célszerű az imágók ellen védekezni.
Elhúzódó lárvakelés esetén, amikor több
fejlődési stádiumú lárva van a területen,
az adjuváns hozzáadásának különös
jelentősége van a nagyobb lárvák elleni
védekezésben.
A Bulldock 25 EC-t egy vegetációban
kétszer lehet alkalmazni, egyszer az
őszi és egyszer a tavaszi kártevők ellen
kalászhányás végéig. A vetésfehérítő
bogarak, levéltetvek és gabonapoloskák ellen 0,3 l/ha dózisban permetezzünk. A méhek védelme érdekében virágzásban nem lehet kijuttatni, továbbá
akkor sem használható, ha a területen

Vetésfehérítő lárvája

mézharmat vagy virágzó növény (gyomnövény) van.
A vegetáció során előfordulhat, hogy
amikor rovarölő szeres kezelést kellene
végezni a gabonatáblán, ott virágzó
gyomok vannak, amit látogatnak a
méhek, vagy a szomszédos táblákon virágzó kultúra van, és a kalászostáblánk
átrepülő útvonala a beporzó rovaroknak. Ilyenkor olyan rovarölő szert kell
használni, amely megkíméli a méheket.
Ilyen, a virágzásban is teljes biztonsággal használható, tau-fluvalinát hatóanyagú termék a Mavrik 24 EW, mely
méhkímélő, így nappal is használható
rovarölő piretroid. A készítményt a vetésfehérítő bogarak, a levéltetvek és a poloskák betelepedésekor, illetve a lárvakelés kezdetén kell kijuttatni. Kalászosokban (őszi búza, rozs, tritikálé, árpa, zab)
dózisa 0,2 l/ha. Kontakt és gyomorméregként azonnali taglózó hatást fejt ki a
kártevő rovarokra. Hatásfokozás céljából adjuváns (például Spraygard 0,2
l/ha dózisban) hozzáadása javasolt. A
hatás fokozása érdekében célszerű a
permetlé pH-ját enyhén savas tartományba tolni. Amennyiben a táblán virágzó gyomok vagy a kalászostábla
mellett virágzó bokrok, virágzó kultúrák
vannak, a méhek védelmében a Mavrikot nappal csak önmagában (citromsavval enyhén savasított közegben) javasoljuk kijuttatni. Egy vegetációban kétszer alkalmazható.
A Nufarm által kínált piretroidok megbízható megoldást nyújtanak a kalászosok rovarkártevői ellen.
Gaál Orsolya
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Kyleo – két hatóanyagot tartalmazó, innovatív tarlóápoló szer
A mélyen gyökerező, évelő gyomnövények ellen a nyári tarlókezelés
adja a leghatásosabb védekezést.
A fenyércirok, tarackbúza és nád a
nyár végi, kora őszi időszakban
(augusztus vége–szeptember) raktározza el az átteleléshez szükséges tartalék tápanyagot. A mezei acat és a
sövényszulák a nyári virágzás időszakában mutatja a legnagyobb levélfelületet, ezért ilyenkor érdemes permetezni.
A Kyleo a magról kelő gyomok kelése és az évelő gyomnövények, továbbá fiatal cserjék és bokrok kihajtása

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

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

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

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

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

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

Zsurlóval fertőzött terület a Kyleo-kezelés után

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

A GLIFOZÁTADAGOLÁS MÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A TARLÓKEZELÉS
SORÁN

glifozát 360 g/l

Kyleo

(kevesebb mint ötleveles árvakelésű

3 l/ha

3 l/ha

gabonafélék, árvakelésű repce és más

= 1080 g glifozát

= 720 g glifozát

4 l/ha

4 l/ha

= 1440 g glifozát

= 960 g glifozát

6 l/ha

5 l/ha

= 2160 g glifozát

= 1200 g glifozát

Glifozáthasználat
csökkenése

Normál körülmények

33%

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

Nagyon nehéz körülmények
(évelő gyomnövények)

Glifozáttal kezelt tarló

33%
44%
Kyleóval kezelt tarló
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Egy csomagban minden, amit
a termelő szeretne
Rugalmas megoldás, széles hatásspektrum, kedvező hektárköltség.
Néhány évtizeddel ezelőtt nem volt
kérdés, hogy mikor végezzenek gyomirtást a kukoricában. A leggyakrabban
alkalmazott technológia a kukorica preemergens gyomirtása volt, amivel arra a
tenyészidőszakra – az évelő gyomokat
leszámítva – nagyjából meg is lehetett
oldani a problémát. De ahogy mondják,
„azóta már sok víz lefolyt a Dunán” – rengeteg változás következett be a felhasználható hatóanyagok, termékek körében, éghajlatban, gyomflórában. Ehhez
pedig a termelőknek, a szakembereknek is alkalmazkodniuk kellett.
Azt hiszem, általánosan elfogadható
szakmai tény, hogy a gyomokat minél
hamarabb ki kell irtani a kultúrnövény
mellől. Erre sokan alkalmazzák a korai
posztemergens kezeléseket. Az ebben
az időben használatos hatóanyagok
nagy részének a megfelelő tartamhatás
eléréséhez 15-20 mm bemosó csapadékra van szüksége. Az éghajlati viszonyok megváltozása, az egyenetlen és
kiszámíthatatlan csapadékeloszlás miatt
bizonyos évjáratokban a korai posztemergens kezelések nem hoznak maradéktalan sikert, így előfordulhat, hogy a
gyomirtásokat felül kell kezelni. Mivel a
gyomok kelését is a hőmérséklet- és csapadékviszonyok határozzák meg, sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem olyan
ütemben, „sorrendben” kelnek, mint
ahogy azt tanultuk, vagy akár 10-20
évvel ezelőtt megszoktuk. Így a gyomirtást már nagyon nehéz a megszokásokra alapozva sikerre vinni. Ezért sok
szakember úgy dönt, hogy kivárja, amíg
kikelnek a gyomok, mondván, jó, ha az
ember látja, mivel áll szemben. Ez azt jelenti, hogy a kukorica is inkább már 4-6
leveles, így posztemergens technológiát
fogunk alkalmazni.
Minden szakember nagyjából tudja,
hogy milyen gyomflóra várható az adott
területen. Vannak-e nagyobb felületen kiemelt figyelmet igénylő vagy nehezen,
csak speciális hatóanyagokkal irtható
gyomok, például fenyércirok, nád, köles,
keserűfüvek, mandulapalka, acat, szulák
stb.? Ha ezekkel nem kell számolni, a ter-

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

melők az olyan gyomirtó szereket kedvelik, amelyek a legtöbb magról kelő
egy- és kétszikű gyomnövény ellen kellő
hatékonyságot mutatnak, és akár korai
posztemergensen vagy posztemergensen is kijuttathatók, ráadásul tartamhatással is számolhatunk. A Nufarm palettáján
ilyen jól bevált és kedvelt megoldás az
öt hektárra elegendő Kideka Power
csomag.
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 ké-

szítményekre. 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, 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.
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gyomirtó hatás (%)

A Kideka Powerrel Kaposváron a területet 2017.05.10-én kezeltük, amikor a kétszikű gyomok sziklevél–2 lomblevél, a
kakaslábfű 1 leveles, a kukorica 3 leveles
állapotban volt.
Nyolc nappal később, az első értékeléskor a kezeletlen kontrollban az egyszikűek közül kakaslábfű, a kétszikűek
közül libatop, parlagfű, selyemmályva,
lapulevelű keserűfű, árvakelésű napraforgó, az évelők közül apró szulák és
mezei acat volt jelen. A kezelt állományban a magról kelő kétszikűek és a kakaslábfű ellen is kiváló, általában
99-100%-os, az apró szulák ellen közel
100%-os, a mezei acat ellen több mint
90%-os volt a hatékonyság.
A másik két értékelés során a hatás a
magról kelő kétszikűek esetén nem csökkent, és csupán nagyon minimális kakaslábfűkelés volt látható. A kezeletlenben
ekkor jelent meg a zöldmuhar, amelyet
szintén 98%-ban kiirtott a kombináció. A
nehezen kipusztítható selyemmályva
ellen a mezotrion hatóanyagnak köszönhetően kiváló hatékonyság és
tartamhatás volt megfigyelhető. Az
évelő kétszikűek lassan kezdtek visszazöldülni, de a kukoricának már nem jelentettek gyomkonkurenciát.
Mind a négy hatóanyag levélen keresztül is dolgozik, így gyors, széles hatásspektrumú eredményt lehet elérni
nemcsak a magról kelő egy- és kétszikűek, hanem az évelő kétszikűek ellen is.
A későbbi értékelések alapján a terbutilazin és a mezotrion talajhatásának köszönhetően a gyomirtás eredménye
nem csökkent.
Debrecenben a korai posztemergens
kezelést 05.11-én hajtottuk végre, amikor
a kétszikű gyomok szik–2 lombleveles, a
kakaslábfű 1 leveles, a kukorica pedig 3
leveles állapotban volt. A kezeletlen területen az egyszikűek közül a kakaslábfű,
a zöldmuhar, a kétszikűek közül az általános kukoricagyomok – libatop, parlagfű, árvakelésű napraforgó – mellett
nagy borításban jelentek meg a keserűfűfélék.
Az első értékelést a kezelés után 6
nappal hajtottuk végre. A kombináció a
magról kelő kétszikűek és a kakaslábfű,
zöldmuhar ellen is kiváló, 98-100%-os
hatékonyságot mutatott a gyors levélen keresztüli perzselő hatásnak köszönhetően.

A Kideka Power gyomirtószer-kombináció hatása korai posztemergens
kijuttatás esetén
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Apró szulák

Fehér
libatop

Kakas- Lapulevelű Mezei Napraforgó- Parlaglábfű
keserűfű
acat
árvakelés
fű
2017.05.18.

Selyemmályva

2017.06.01.

Zöldmuhar
2017.06.22.

Forrás: Kaposvár, 2017 (Nufarm fejlesztési kísérletek)

A Kideka Power gyomirtószer-kombináció hatása korai posztemergens
kijuttatás esetén

gyomirtó hatás (%)

Kideka Power korai
posztemergens kísérletek
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Forrás: Debrecen, 2017 (Nufarm fejlesztési kísérletek)

Kideka Power

Kideka Power

kezeletlen kontroll

kezeletlen kontroll

Kideka Power hatása az 1. értékeléskor (05.17.)

Kideka Power tartamhatása (08.23.)

A másik két értékelés során, 05.30-án
és 06.20-án a hatékonyság a magról
kelő kétszikűek esetén nem csökkent, és
csupán nagyon minimális egyszikűkelést
láttunk. A magról kelő kétszikűek közül a
több gyomirtó hatóanyaggal szemben
nagyon ellenálló vagy toleráns keserűfűfélék elleni hatékonyságot célszerű
kiemelni. A terbutilazin és a bromoxinil
kombinációja maradéktalanul elpusztítja
őket, sem utánkelés, sem visszazöldülés

nem tapasztalható. A mezotrion és a terbutilazin tartamhatása ezen a területen
is jól tapasztalható, mind a magról kelő
kétszikűek, mind az egyszikűek esetén.

Hivatalos gyomirtási
vizsgálatok kukoricában
Egy növényvédő szerrel végzet kísérlet
– legyen az gombaölő, rovarölő vagy
gyomirtó szer – mindig akkor árul el a
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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 ke
rültek 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.
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.
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Kukorica gyomirtó szerek teljesítménye a hivatalos kísérletekben
(NMNK Zala Megyei Szervezete/Zala Megyei Kormányhivatal, 2018, Zalabér)
gyomirtó hatás (%)
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Új korai posztemergens
gyomirtási kísérletek
Nufarm-kombinációkkal
2019 tavaszán Gödöllőn állítottunk be
újabb korai posztemergens kukoricagyomirtási vizsgálatokat, amelyek célja
az volt, hogy nagyparcellás eredményekkel is igazoljuk a Nufarm-kombinációk hatását.
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 borí-
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tásban 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 leszá-

mítva jobbára még nem jutott túl a gyökérváltáson.
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.
Gaál Orsolya

Nufarm-kombináció

kezeletlen kontroll

A Nufarm gyomirtószer-kombinációk hatása korai posztemergens kijuttatás esetén
– 1. értékelés (14 nappal a kijuttatást követően)
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A Nufarm gyomirtószer-kombinációk hatása korai posztemergens kijuttatás esetén
– 2. értékelés (30 nappal a kijuttatást követően)
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Régi-új gyomok, bevált
megoldások
Egyes gyomfajok már ellenállnak bizonyos herbicideknek, mások pedig
új fajként jelennek meg a kukoricában.
Az elmúlt években számtalan cikk jelent meg arról, hogyan alakul át szántóföldjeink gyomflórája. A szakemberek
több tényező együttes hatásának tulajdonítják ezt a folyamatot. Általában kellemesen meleg ősz és enyhe tél jellemzi
az időjárást. Gyökeresen megváltoztak
az agrotechnikai módszerek is, és a forgatásos talajművelést már csak nagyon
kivételes esetben végzik el a termelők. A
szulfonil-karbamidok nagyarányú használata következtében bizonyos gyomfajok kiszelektálódtak, nem pusztulnak el
az elvárt mértékben a hosszú ideje alkalmazott gyomirtóktól. A szélsőséges
csapadékviszonyok miatt, ami elsősorban a hosszan tartó, száraz forróságban nyilvánul meg, a gyomnövények
felülete erősen viaszossá válik, így jobban ellenállnak a gyomirtó szereknek. A
Nufarm többféle hatóanyagával és
gyomirtó csomagjával felkészült a változásokra, és különleges gyomviszonyok
esetén is megfelelő védelmet tud kínálni
a gazdáknak.

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 napon belül el kell
végezni, hogy a gyomirtó hatóanyagok
a csírázó gyommagvakhoz mosódhas-

sanak 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.

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
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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.

Fenoxiherbicidek
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
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dikamba kombinációjával 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 jó partnerei lehetnek
az egyszikűirtó herbicideknek, főleg az
évelő és egyes magról kelő, nehezen irt-

ható kétszikű gyomnövények elleni védekezésben.

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.
Gaál Orsolya – Hörömpő László

A NUFARM AJÁNLATA A KUKORICA GYOMIRTÁSÁRA
Magról kelő egyszikű
gyomok ellen
Preemergens
megoldások

Magról kelő kétszikű
gyomok ellen

Évelő kétszikű
gyomok ellen

néhány magról kelő kétszikű elleni
hatással

PENDIGAN 330 EC*

TREK P*
néhány magról kelő kétszikű elleni
hatással

PENDIGAN 330 EC*

TREK P*
SULCOGAN

Korai posztemergens megoldások

KIDEKA

egyszikűirtó mellékhatással

IKANOS

ZEAGRAN 340 SE

DEZORMON

ZEAGRAN TOP
KIDEKA POWER

évelő kétszikűek elleni mellékhatással

tankkeverékek:
TREK P* + SULCOGAN,
TREK P* + KIDEKA stb.
SULCOGAN
egyszikűirtó mellékhatással

Posztemergens

KIDEKA
ZEAGRAN 340 SE

IKANOS

megoldások
KIDEKA POWER

évelő kétszikűek elleni mellékhatással

tankkeverék: ZEAGRAN 340 SE + SULCOGAN + 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 értékesíthették. A termékek felhasználása az eltarthatósági idő végéig engedélyezett.
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A gyomirtás és az atkafertőzés
összefüggései kukoricában
A gyomirtás a 21. századi intenzív szántóföldi növénytermesztés egyik
alappillére.
A gyomnövények kártételük alapján
két nagy csoportra oszthatók, közvetlen
vagy közvetett módon károsíthatják a
kultúrnövényt.
Közvetlen kártétel esetén a kultúrnövényen élősködnek, és ezzel legyengítik, vagy olyan toxikus anyagokat termelnek, bocsátanak ki, amellyel akadályozzák a növény fejlődését.
A közvetett kártétel a kultúrnövény
életfeltételeinek korlátozásában nyilvánul meg azáltal, hogy kevesebb víz, tápanyag, illetve fény jut el a haszonnövényekhez. Ennek következtében csökken
a termés mennyisége, romlik a termés minősége és ezáltal kisebb lesz a termesztés jövedelmezősége, valamint gazdanövényként szolgálnak különböző vírusoknak, kórokozóknak és kártevőknek is.
A kukoricatermesztésnek növényvédelmi szempontból két fő eleme van: a
gyomirtás és a károsítók elleni védekezés. Eredményes gyomirtást a területen
előforduló gyomokat megfelelően ismerve végezhetünk. Különösen a nagy értékű kultúrákban (például vetőmag-előállítás) a gyomirtás megtervezésénél
számolni kell az atkák köztes növényének számító gyomok (disznóparéj, herefélék, kakaslábfű, muharfélék, selyemkóró) megfelelő irtásával. Az apró szulák
(Convolvulus arvensis) az atkák különösen kedvelt tápnövénye, ezért ha a területen megtalálható, akkor nagy valószínűséggel számíthatunk az atka megjelenésére.

Takácsatka-kártétel takarmánykukoricában – „perzselés”

Szövedék alatt károsított kukoricalevél
fonáki oldala

Szövedék alatt károsított kukoricalevél
fonáki oldala, apró tojásokkal

időjárás esetében jelenik meg szántóföldi körülmények között. Az éghajlatváltozás és az elmúlt években jellemző
száraz nyarak miatt egyre nagyobb
gazdasági kárt okoz a szántóföldön is,
például szójában és kukoricában.

talatai 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

„A gyomok köztesgazdák,
táplálékforrások lehetnek, s így elősegítik
a kártevők felszaporodását, áttelelését”
(Újvárosi, 1957).
A kétfoltos takácsatka (Tetranychus
urticae) Magyarországon leginkább
kertészeti kártevőként van jelen. Száraz

A hibridkukorica-előállításban kötelező technológiai elemmé vált az atkák
elleni védekezés. Az elmúlt évek tapasz-
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széllel, „légi úton” történik, majd a tápnövényen felszaporodva migrál/vándorol
a kukorica alsóbb leveleire.

Védekezési lehetőségek

A takácsatka egyik kedvelt tápnövénye – Convolvulus arvensis

Károsított kukoricalevél színi oldala

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
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7. nap
Zoom 11 SC 0,5 l/ha

Hörömpő László – Farkas Ádám

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/haos dózisa önmagában alkalmazva
mintegy 20%-kal gyengébben szerepelt a kombinációnál, ezért használatát kombinációban ajánljuk.

A Zoom 11 SC atkaölő szer hatékonyságvizsgálata

tojáspusztulás (%)

1) Gyomirtással, a megfelelő gyomirtási
technológia megválasztásával, amely
hatékonyan irtja az atka kedvelt tápnövényeit is. Erre javaslatunk a Zeagran
Top, amely öt jól bevált hatóanyagot tartalmaz. Hatása független a csapadékviszonyoktól és a kukoricában uralkodó
gyomösszetételtől. A magról kelő és
évelő, egy- és kétszikű gyomok ellen látványosan gyors, mégis tartós hatással
rendelkezik, többek között az apró szulák ellen is. Hasonlóan kiváló hatékonysággal irtja az atkák tápnövényeit a
négy hatóanyagot tartalmazó Kideka
Power, amelyet ebben az esetben korai
posztemergens kijuttatással javasolunk
alkalmazni.
2) Speciális akaricid készítménnyel, a
Zoom 11 SC-vel. 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-, szőlőés zöldségkultúrákban is.
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 (minimum 600 l/ha), üreges kúpos szórófejekkel és belógó
szórófejes kerettel. A jobb tapadás és
hatékonyság elérése érdekében parafinolaj-tartalmú készítmény hozzáadása javasolt. A készítményt egy
tenyészidőszakban csak egyszer használjuk, hogy elkerüljük a rezisztencia kialakulását!

13. nap

21. nap

Zoom 11 SC 0,5 l/ha + Vektafid A 4,0 l/ha
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Mire számíthatunk tavasszal
a repcetáblákon?
Amikor a téli pihenő alatt elkezdünk gondolkodni a tavaszi technológián, az első kérdés, ami felmerül bennünk, hogy vajon mire számíthatunk ezen a tavaszon. Persze a válasz csak feltevéseken alapulhat.
A sokéves tendencia, a téli időjárás és az évtizedek tapasztalata, ami
irányadó lehet a válaszkeresésben.
Ami február végén már tény, hogy hogyan alakult a téli időjárás. Ez az évszak
pedig az elmúlt években megszokottnál
is melegebb volt. December–február között közel 3 Celsius-fokos középhőmérsékletet mért az OMSZ, az igazi nagy
hidegek pedig teljesen elmaradtak. Februárban pedig tovább emelkedett a hőmérséklet, szinte tavasziasra fordult az
idő. December–januárban kicsit több
csapadék hullott az átlagosnál, de tartósan megmaradó hó sehol sem volt jellemző. Februárban viszont az átlagosnak a felét sem közelítette meg a csapadék mennyisége.
Az ilyen enyhe tél kedvez az őszi vetésű növényeknek, de kedvez a károsító
szervezeteknek is. A következő támpont
a válaszkeresésben, amikor először kimegyünk a területre, és megnézzük, hogyan telelt az állomány, és esetleg azt is
látjuk már, hogyan teleltek azok a kórokozók és kártevők, amelyekre fel kell
készülnünk. A 2020. február közepén
beköszöntő tavasz sokakat kicsalogatott a szántóföldekre. Mivel a hőmérséklet közelítette a 20 °C-ot, joggal feltételezhettük, hogy az ormányosok előbújtak a
téli rejtekükből és elindultak táplálékot keresni. A feltevés beigazolódott. Nagyka-

nizsa környékén február közepétől már
rendszeresen fogtak a sárga tálak ormányosokat. Viszont mivel az éjszakák még
hűvösek voltak, ráadásul csapadékosabb, szelesebb időszak következett, a
permetezés még túl korai lett volna.
Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy a repcék is jól teleltek. Miután megkapták a
fejtrágyát, alig néhány nap elteltével elkezdtek zöldülni, a korábbi lilás szín eltűnt, és egységes, szép állomány fedte a
talajt. Közelebbről nézve a repce alig
vesztett levelet, ugyanakkor az is látható,
hogy a leveleken gyakori a fóma, amely
szintén jól áttelelt. A fóma további fertőzésének egyik kulcsa a rovarkárté-

tel. Az ormányosok érési táplálkozása során, valamint a tojásrakás
során ejtett sebzéseken a kórokozó
gomba könnyen a szárba jut.
Az idei első szántóföldi tapasztalatok
arra engednek következtetni, hogy az
ormányosok ellen – ahogy az időjárás
engedi – március első-második hetében
védekezni kell, és a tavasz folyamán a
fóma elleni védelemnek is fókuszban kell lennie. Különösen a kora tavaszi időszakban fektessünk nagy
hangsúlyt erre, mert ha bekerül a
szárba a gomba, már semmivel sem
fogjuk tudni elérni.

A Nufarmer Magazin évente háromnégy alkalommal jelenik meg az adott
időszak növénytermesztési és főleg növényvédelmi aktualitásaival. Nemrégiben egy olyan különszámot is készítettünk, amelynek főszereplője a repce, sőt,
ennek időközben már a frissített, 2. kiadása is elkészült.
Repcével a jó eredmény érdekében
csak intenzív körülmények között érdemes foglalkozni. Ez magában foglal min-

dent, amit mi integrált növénytermesztésnek hívunk: a talajmunkától kezdve a
tápanyag-utánpótláson át a növényvédelemig. Kiadványunkban ezen témák
mindegyikével részletesen foglalkozunk, de természetesen kiemelt helyen
szerepel a növényvédelem.

Gaál Orsolya

A Nufarmer Magazin Repce Különszám 2. kiadása ingyenesen letölthető honlapunkról: www.nufarm.hu
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Népes társaság a repcében
A tavaszi fejtrágya kijuttatása mellett és közvetlenül utána
figyelmünket a kártevőkre kell irányítani.
Az első tevékenység tavasszal a repceföldeken a fejtrágya kijuttatása.
Ekkor 130–140 kg hatóanyagot két részletben és (a nitrátrendelet figyelembevételével) minél korábban kell kiszórni.
Ennek oka, hogy a növény már korán,
7 °C-tól fejlődni kezd (a hibridek még hamarabb, mint a fajták). Normál esetben
az áttelelt repcenövény gyökere 25-30
cm mélyen van a talajban. A tavaszi indulásra a nitrogénnek ebben a zónában kell lennie. A tápanyag kijuttatása
mellett és közvetlenül utána a figyelmünket azonban a kártevőkre kell irányítani.
A repcetáblákon tavasszal elsőként

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

rakják, és a kikelő lárvák a magokat rágják. A kárt szenvedett becő kényszerérett
lesz, és bekövetkezik a korai kovadás,
ami a magvak elrúgását eredményezi.
Hatékonyan csak az imágók ellen tudunk védekezni. Mivel a telelésből előjött
bogarak a növények szárát, levelét és a
fejlődés különböző fázisaiban lévő
virágbimbókat is megrágják, a repcebecő-ormányos elleni védekezést a bogarak táblára történő betelepedése
idejére, zöld vagy sárga bimbós állapotra célszerű időzíteni. Így a védekezés a repce-fénybogár elleni kezeléssel
összeköthető, egyetlen permetezéssel
megoldható.
A rovarok elleni sikeres
védekezés nemcsak a rovarkártétel csökkentése és
az abból fakadó terméskiesés elkerülése miatt fontos,
hanem a gombafertőzések szempontjából is lényeges. A gombák, legyen az a
fóma vagy a szklerotínia, a
Nagy repceormányos
Repceszárormányos
Repce-fénybogarak
Repcebecő-ormányos
rovarok által okozott sebzélárvája
lárvája
seken keresztül sokkal könynyebben behatolhatnak a
megjelenő kártevők az ormányosok, a gően zöld, illetve sárga bimbós fenoló- növény szöveteibe.
nagy repceormányos és a repceszáror- giát jelent. A repce-fénybogár – bár
Az őszi és téli időjárás érzékenyen
mányos. A nagy repceormányos – ha már 9 °C-on előjön rejtekhelyéről és érinti a növényeket. Ha a repce a kedvea talaj hőmérséklete eléri a 6 °C-ot – elő- 15 °C-on élénken repül – a fő kártételt zőtlen ősz miatt (késői vetés, szárazság
mászik téli rejtekéből. Tömeges megjele- mégis csak a bimbós repcén, a virág- stb.) fejletlenül ment a télbe, vagy éppen
nésük 9 °C-os talajhőmérséklethez köt- bimbók megrágásával okozza. Miköz- a meleg, hosszú ősz miatt túlfejletten, a
hető. Az imágók betelepedéséhez a ben táplálékát, a virágport keresi, berág nem túl extrém hideg téli időjárás is megrepcében legalább 9 °C-os léghőmér- a bimbókba, közben megsérti a bibe- viselheti az állományt. Ha ehhez még
séklet szükséges, és 12 °C felett igen inten- kezdeményt is. A virág terméketlenné nagyon hideg tél is járul, számíthatunk
zívvé válik. Ez az időszak általában válik, lehullik. A nőstények a porzószá- arra, hogy legyengült állomány fogad
március közepére esik. A bogarak bete- lakhoz ragasztják a tojásaikat. A kikelő bennünket tavasszal. Általános igazság,
lepedése sárga tálak segítségével jól kö- lárvák elsősorban a virágporral táplál- hogy a legyengült állomány sokkal fovethető. A meleg, napos idő különösen koznak, de a bibeszálat is megrághat- gékonyabb a betegségekre. Az elmúlt
kedvez az imágók számára. Az első bo- ják. Védekezni ellenük a bogarak táb- években jó néhányszor előfordult, hogy
garak megjelenése utáni 10-20 nap eltel- lára történő betelepedése idején, egyed- a kellemes, hosszú őszt enyhe tél kötével, táplálkozás és kopuláció után, számuk rendszeres megfigyelése alap- vette. Ez az időjárás kedvez a repcének,
18 °C körül a nőstények petéiket egyesé- ján, virágzás előtt szükséges.
főleg, ha a fejlődéséhez van elegendő
vel helyezik el a repce szárába.
A repcebecő-ormányos akkor kerül csapadék. De egyúttal kedvez a kórA repceszárormányos a telelőhelyet elő, amikor a levegő hőmérséklete eléri okozó gombáknak is. Így aztán kora taakkor hagyja el, amikor a hőmérséklet a 15 °C-ot. 20-21 °C körül már tömegesen vasszal nemcsak a rovarkártevők miatt
eléri a 7-9 °C-ot. A bogarak 10-15 °C-on
repül. A bogarak a kocsányt, a leveleket kell résen lennünk, hanem a gombák
kisebb-nagyobb távolságokat is képe- és a bimbókat rágják meg, de a fő kár- miatt is, vagy valamilyen okból éppen
sek repülni. Március közepétől általában tételt a lárvák okozzák. Az imágók a to- az állományt kell „gatyába rázni”.
Gaál Orsolya
már nagyszámú egyed található a rep- jásokat a 2-6 cm hosszúságú becőkbe

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

42

Kora tavaszi védelem a repce
károsítóival szemben
Az ormányosok elleni védekezés optimális időzítése az időjárási
szélsőségek miatt nagyon nehéz.
Az elmúlt években előforduló enyhe
telek miatt már februárban megjelentek
a „gyalogló” egyedek a táblák szélén.
Ekkor még repülni nem nagyon tudnak,
viszont kóstolgatják a repcét, érési táplálkozást folytatnak, és ha az időjárás
enyhe marad, hamar megerősödnek,
korán szárnyra kapnak és megjelennek
a tábla belsőbb részeiben is. A korán
megjelenő egyedek gyérítésére szükség esetén jó megoldás egy alacsony
költségű piretroidos kezelés. A védekezési küszöbérték sárga tálas vagy sárga
lapos csapdázás alapján csapdánként
10 nagy repceormányos vagy 15 repceszárormányos 3 nap alatt.
A béta-ciflutrin hatóanyagú Bulldock
25 EC kiváló hatékonysággal pusztítja a
korán megjelenő, repcét károsító ormányosfajokat. A készítményt legkésőbb a
repce rejtett bimbós állapotáig szabad
használni, 0,3 l/ha dózisban. Kontakt és
gyomorméregként gyors, látványos taglózó hatást érhetünk el a használatával.
A repce viaszos levele miatt a hatás
fokozása érdekében a permetlébe 0,2
l/ha Spraygard adagolása javasolt.
A Kaiso EG egy teljesen egyedi formulációja a lambda-cihalotrin hatóanyagnak, mely a szabadalmi oltalom
alatt álló Sorbie® technológiával készül.
Az innovatív technológiának köszönhetően a Kaiso EG úgy viselkedik a csomagolás, szállítás és felhasználás során,
mint egy vízben diszpergálható/oldható granulátum (WG). Vízben elkeverve
azonban emulzióképző, folyékony permetezőszerként (EC) működik. A Kaiso EG
formulációjában kiváló minőségű, egyforma szemcseméretű Sorbie® granulátumok találhatók. Így a hatóanyag gyors
oldódására és az oldat hosszú ideig
tartó stabilitására számíthatunk. A Kaiso
EG ugyanolyan egyszerűen kiönthető és
dozírozható, mint a folyékony készítmények, de kisebb eséllyel folyik mellé. Ha
mégis kiömlik, a szemcséket a folyadékoknál sokkal könnyebb feltakarítani. A
granulátum formuláció nemcsak köny-

nyen kezelhető, hanem a környezet alacsonyabb oldószerterhelésével is jár. A
Kaiso EG biztonságosabb a felhasználóra, mint a piretroidok hagyományos EC
formulációja. A Kaiso EG lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatással
és széles hatásspektrummal rendelkezik
a szívó és rágó kártevők ellen. A Kaiso
EG egy gyors hatású, széles hatásspektrumú rovarölő szer a repce legveszélyesebb rovarkártevői ellen. Dózisa
0,15–0,2 kg/ha.
Később, amikor a repce már megindult és nagyobb levélfelülettel rendelke-

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

eredménye, hogy 2019. december
6-án az Európai Bizottságban megszavazták a klórpirifosz betiltását.
A tagállamoknak 2020. február 16-ig
vissza kellett vonniuk azoknak a termékeknek az engedélyét, amelyek ezt a
hatóanyagot tartalmazzák, a forgalmazás és felhasználás pedig legfeljebb 2020. április 16-ig engedélyezett. Ezzel a lépéssel egy újabb alig
pótolható, különleges hatásmechanizmusú hatóanyag tűnik el végleg az
uniós piacról.
nyos imágója elleni permetezés következik. Erre már általában a zöld, illetve
sárga bimbós fenológiában kerül sor. A
klórpirifosz hatóanyagot tavasszal AKGben használni nem lehet. Nem AKG-s területen is vegetációban csak egyszer,
rejtett zöld bimbós állapotig lehet kijuttatni. Ezt követően a méhek védelme érdekében már méhkímélő technológiákat
kell alkalmazni. Figyelembe kell venni az
egyenetlen fejlődésű állományt is, azaz
ha az állomány nagy része ugyan még
zöld bimbós, már megjelenhetnek benne a sárga bimbós növények, sőt nemritkán akár virágzó egyedek is. Ezek
pedig már csalogathatják a méheket.
Így olyan tartamhatással rendelkező hatóanyagot célszerű választani, amely
egyben kíméli a méheket.
Gaál Orsolya – Fazekas Fanni
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Indítsuk egészségesen
a tavaszt
Az enyhe téli időjárás kedvez a repcének, de kedvez a kórokozó
gombáknak is.
Erre kiváló példa 2012. év vége és a
2013. év eleje. Az a tél nagyon enyhén
alakult. Március elején meglepő volt a
repcék állapota. A táblákon alig hagyott
nyomot a téli időjárás, és nagyon kevés
volt az elhalt levél. Ezt azt jelentette,
hogy a növény és az azon megtelepedett gombák is nagyon jól érezték magukat. Ahogy azt már korábban írtuk, a
fóma az ilyen enyhe, csapadékos telet
kedveli. Azon a télen alig ment 0 °C fok
alá a hőmérséklet. Az ilyen időjárásban
a gomba fejlődik, és külföldi szakirodalom szerint már 3 °C felett sporulálhat,
bár a legoptimálisabb hőintervallum a
gomba számára a 8-20 °C. Így március
elejére mind a fertőzés mértéke, mind a
fertőzés gyakorisága nagyon magas
volt a zalai repcetáblákon.
A leveleken áttelelő gombaképletek
ivaros termőtesteket képeznek és tömegesen szórják az aszkospórákat. A szár
fertőződésében nagy szerepük van az
ormányosok által ejtett sérüléseknek,
amelyeken keresztül a kórokozó könynyebben bejut a növény szöveteibe. A
legsúlyosabb kártétel a szárrák kialakulása, amikor a gomba feléli a szár bélál-

Korai fómafertőzés tünetei 2013 márciusában

lományát. A növényben megszűnik a
víz- és tápanyagszállítás, a repce kényszeréretté válik, a szemek nem telítődnek
ki. Szél hatására az állomány megdől. A
tábla messziről nézve úgy néz ki, mintha
tömeges szklerotíniafertőzés érte volna
a növényeket. Mivel a gomba optimális
hőmérsékleti tartománya széles, gyakorlatilag a tavasz folyamán egyfolytában
számolhatunk újabb és újabb fertőzéssel. Ezek során már leginkább a levelek,
illetve a becők (magok) fertőződnek, ami
szintén okozhat terméskiesést és olajtartalom-csökkenést. Enyhe teleket követően az időben elvégzett gombaölő
szeres kezelés az állomány számára létkérdés. A Nufarm erre a kezelésre két termékét ajánlja.
A Mystic 250 EW és az Orius 20 EW
az egyik leghatékonyabb felszívódó
hatóanyagot, a tebukonazolt tartalmazó gombaölő szer és egyben növekedésszabályozó készítmény. A tebukonazol a triazolok hatóanyagcsoportjában egyedülálló módon egyszerre két
ponton is gátolja a gombaszervezet
ergoszterol-bioszintézisét, ami nagy hatásbiztonságot eredményez. Számos

kultúrában, a kórokozók széles köre
ellen engedélyezett hatóanyag. Hatására a gomba növekedése rövid időn
belül leáll, majd elpusztul. A növényekben viszonylag lassan szállítódik a fiatal
növényi részek felé. Betegségmegelőző
hatása hosszú, ugyanakkor gyógyító és
megszüntető hatása is kitűnő. Emellett a
kultúrnövényre is biztonságos.
A tavaszi Mystic 250 EW- és Orius 20
EW-kezelés növeli a repce oldalhajtásainak számát. A regulátor hatás mellett
számíthatunk megbízható gombaölő
hatására is. Ezzel a levélen, a száron és
a becőn károsító gombabetegségek
által okozott gazdasági kárt háríthatjuk
el eredményesen. Tavasszal mindkét termék a szárba indulástól a becőképződésig alkalmazható. A Mystic 250 EW
javasolt dózisa 0,75–1,0 l/ha, az Orius
20 EW engedélyezett dózisa pedig
0,6–1,25 l/ha. Ha a repce fejlődésnek indult, nagyobb a levélfelület és a gombafertőzési nyomás is nagyobb, mindkét
készítmény esetén célszerű a magasabb dózist alkalmazni.
Gaál Orsolya
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Kártevők és kórokozók
a virágzó repcében
A rovarkártevők elleni védelem egészen a virágzás végéig feladatot
ad, a méhek megóvása eközben pedig külön kihívást jelent.
Az előző részben már részletesen
írtunk a repce-fénybogár és a repcebecő-ormányos jelentőségéről és kártételéről. Általában ezek a sárga bimbós
repcén jelennek meg először, de vannak évek, mint például a 2018-as is, hogy
korábban, már a zöld bimbós repcén is
károsítottak. 2018 ebből a szempontból
nagyon extrém év volt. Az ormányosok
már február elején, közepén megjelentek, sőt a kihelyezett sárga tálak fogtak is
belőlük. Ekkor sokan elvégeztek egy piretroidos védekezést. Majd a februári
kora tavaszi időjárás után beköszöntött
a márciusi tél, és legközelebb, amikor
újból rá lehetett menni a területre, a repce
már zöld bimbós állapotban volt. Így
azoknál, akik februárban nem kezeltek,
a szokásos első, ormányosok elleni védelem kimaradt. A zöld bimbós repcében pedig dőzsöltek a rovarok, együtt
az ormányosok a fénybogárral. Ettől
kezdve pedig gyakorlatilag alig lehetett
megfékezni őket. A méhek védelme a
sárga bimbós repcében már fontos
szempont, főleg akkor, ha a táblában van olyan növény, amely bontogatja a szirmait. Ilyenkor olyan rovarölő
szert érdemes használni, amely amellett,

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

Repcebecő-gubacsszúnyog kártétele (Kaposvár, 2018)

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

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

46

Szártövön kialakult szklerotíniafertőzés tünetei

Szklerotíniafertőzés miatt
kényszerérett repcetövek

Szklerotínia szártövi fertőzése során képződött szkleróciumok a szárban

szilárdítószövetei roncsolódnak, csak a
vastagabb rostok maradnak meg, így a
fertőzött növények kidőlnek, vagy a gátolt vízszállítás miatt hervadnak. A levelek
elsárgulnak és leszáradnak. Hasonló tünetek figyelhetők meg a beteg növények szárközépi részén. A foltok itt és a
szártövi részen is koncentrikusan sávozottak lehetnek. Időközben a szár belsejében létrejönnek a fekete szkleróciumok, amelyek a talajba kerülve a legfőbb fertőzési források a későbbiekben.
A fertőzés megindulása a szkleróciumokról kétféleképpen történhet, így a növény fertőződése is kétféle úton mehet
végbe. A szkleróciumok micéliumot, vagyis gombafonalat hajtanak. A micélium
először élettelen szerves anyagon felszaporodik, majd megfertőzi a növény
talaj közeli részeit. Ez az egyik módja,
ahogy a repce szártövi része megfertőződhet. A másik, hogy a talajfelszín közelében elhelyezkedő szkleróciumok
felületén ivaros termőtestek, apotéciumok jönnek létre. A termőtestek nyélen
ülnek, melynek hossza elérheti a 3 cm-t
is, így ebből a szempontból a talajfelszín
alatt maximum 2-3 cm mélyen található

Repcebecőrontó

szkleróciumok jelentősek. A termőtestekben aszkuszok képződnek, melyek 8-8
aszkospórát tartalmaznak. Az aszkospórák a széllel szállítódnak, élettelen
vagy öregedő növényi részre jutva
azon megtapadnak, micéliumot fejlesztenek. Egyes szakirodalmak szerint az
aszkospórák egészséges fiatal szövetet
nagyon ritkán képesek megfertőzni. Így
az egészséges, sérülésektől mentes állománynak nagy jelentősége van. A szél
segítségével terjedő aszkospórák okozzák a szárközépfertőzéseket. A szárközép általában a virágzás előtt képződő
aszkospórák által és mindig a levélen keresztül fertőződik, a kórokozó először a
levélen telepszik meg, majd a levélnyélen át a betegség a szárközépre terjed.
Kedvező időjárási körülmények között a kórokozó sűrű, hófehér micéliuma
megjelenik a fertőzött növények felületén
is, majd a növény vegetációs idejének
vége felé a kiüregesített növényi részekben szkleróciumok képződnek. A fertőzött növények szára eltörhet, a szkleróciumok kiszóródnak az elhalt növényi
szövetekből vagy a szövetekben maradnak. A talajművelés során a képző-

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

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

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

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

mataiba két ponton avatkozik be. A növényben felszívódik és szállítódik, megvédve ezzel más részeit is. A Mystic 250
EW engedélyezett dózisa 0,5–1,0 l/ha,
az Orius 20 EW-é pedig 0,6–1,25 l/ha.
Szklerotínia ellen és tekintettel arra, hogy
a repce már nagy zöldtömeggel rendelkezik, a magasabb dózis kijuttatását javasoljuk. A repce viaszossága miatt
pedig a 0,2 l/ha Spraygard használata
nagyban segíti a gombaölő szer hatékonyságát.
Gyári kombinációnk a Zamir, amely
2014 óta jól vizsgázott mind a napraforgó, mind a repce növényvédelmében. Köszönhető ez annak, hogy két
hosszú tartamhatású hatóanyagot tartalmaz a készítmény. A prokloráz lokálszisztémikus hatóanyag blokkolja a
kórokozók
terjedését,
megakadályozza a szaporítóképletek kifejlődését.
Az ép, egészséges leveleket hosszú
ideig (3-4 hétig) védi az esetleges fertőzéstől, még esős, párás időben is. A készítmény másik hatóanyaga a jól ismert
tebukonazol, mely felszívódás után
transzlokálódik, így védve a növényt. A
két hatóanyag jól kiegészíti egymást,
ennek következtében tökéletes védelmet
biztosít a kultúrnövénynek. Repcében
egy tenyészidőszakon belül egy alkalommal lehet felhasználni a készítményt,
amelyet megelőző jelleggel virágzás
idején, legkésőbb a virágzás végéig
juttassunk ki, 1,0–1,25 l/ha dózisban (célszerű a magasabb dózist alkalmazni).
A Zamir élelmezés-egészségügyi várakozási ideje mindkét kultúrában 56 nap.
A Tazer Kombi fizikai csomagként
nagy rugalmassággal kezelhető gombaölő szeres védelmet biztosít a repcében a szklerotíniával és az alternáriával

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

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

egészséges
életmûködés

lassuló
öregedési
folyamatok

A növény
teljesítménye
növekvô
tápanyag-beépülés

javuló
vízháztartás

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

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

szemben. Hatalmas előnye, hogy a két
hatóanyag, a tebukonazol és az azoxistrobin két külön kannában található,
így akár külön-külön is kijuttatható, igazodva a repce elnyúló virágzásához. A
csomag tartalma 2x5 liter Mystic 250 EW,
amely a tebukonazolt és 2x5 liter Tazer
250 SC, amely az azoxistrobin hatóanyagot tartalmazza.
A strobilurinok a fungicidek újabb generációját képviselik. Mezőgazdasági
felhasználásuk 1996-ban kezdődött. A
strobilurin-A a keserű tobozfülőke (Strobilurus tenacellus) kalapos, bazídiumos
gomba másodlagos anyagcsereterméke. Ezek a kalapos gombák ennek a
természetes gombaölő szernek az előállítása útján képesek életterüket megvédeni más gombafajok behatolásától. A
gombából izolált anyag nem volt
eléggé fotostabil, ezért tökéletesítették,
így szintetikusan előállított párja már
ennek a kritériumnak is megfelel. Az azoxistrobin hatásspektruma szinte minden
fontos kórokozó gombára kiterjed. Ez
pedig annak köszönhető, hogy a mitokondriális enzimrendszerekhez kapcso-
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lódva a sejtlégzést gátolja. Az ATP-szintézis, a spóracsírázás, a csíratömlő fejlődésének gátlása, az apresszóriumok és a
micélium növekedésének akadályozása révén fejti ki hatását.
A széles fungicid hatás mellett legalább olyan fontos, hogy a hatóanyag
a növényekben kedvező élettani változást indít el. Ez az úgynevezett zöldítő
hatás hosszabb élettartamot, több tápanyag felvételét és asszimilációt, ezáltal
több és jobb minőségű termést eredményez. A Tazer 250 SC hatóanyaga felszívódik a növénybe, majd szállítódik a
fiatal részek felé, hosszú hatástartamot
biztosítva a készítménynek. Legjobb, ha
a fertőzést megelőzően juttatjuk ki, így
biztosíthatjuk az egészséges állományt.
Hosszú évek tapasztalata, hogy a
zöldítő hatású készítmények a növények
vegetatív életszakaszát kicsit jobban kitolják, a becők később érnek. Ez az ára
annak, hogy a strobilurin használatával
magasabb terméstöbbletet és jobb minőséget realizálhatunk. A zöldítő élettani
hatás még jobban érvényesül, ha a hatóanyag korábban kerül kijuttatásra,
ténylegesen még a vegetatív szakaszban és nem feltétlenül fővirágzásban.
Így esetleg az is elkerülhető, hogy túlságosan kitolódjon a virágzás utáni idő. Ez
egybevág azzal, hogy a szklerotínia
ellen is talán jobb lenne kicsit korábban
védekezni. A Tazer Kombi csomag rugalmassága abban rejlik, hogy a két hatóanyag kijuttatása időben elkülöníthető,
így a bimbós állapottól a fővirágzásig
végzett permetezéssel biztosíthatunk védelmet a gombafertőzésekkel szemben.
Sárga bimbós állapotban, amikor a
repce-fénybogár és a repcebecő-ormá-

nyos 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 korai aszkospóra-szóródás esetén
is preventív védekezésként szolgál. A
csomag másik részét, a tebukonazol hatóanyagú Mystic 250 EW-t magasabb,
1,0 l/ha dózisban pedig a megszokott
időben, fővirágzásban, a repcebecőgubacsszúnyog elleni védekezéssel
egy menetben juttatjuk ki.
Mivel a Mystic 250 EW kijuttatása egy
vegetációban egyszer engedélyezett,
megtehetjük, hogy a csomagban lévő
Mystic 250 EW-t korábban, a szárba induló repce regulátorozására és a fóma
elleni védelemre permetezzük ki. Majd
sárga bimbós állapotban kijuttatjuk az
azoxistrobin hatóanyagú Tazer 250 SC-t,
virágzásban pedig a Zamirt alkalmazzuk. A Zamirban a tebukonazol mellett
lévő prokloráz hatóanyaggal kontakt
módon a már esetleg jelen lévő gombaképleteket azonnal blokkolhatjuk. Az így
alkalmazott Nufarm-technológia nagy
előnye, hogy három hatóanyagot vonultat fel a gombabetegségekkel szemben
úgy, hogy ebben a tavaszi, nagyon érzékeny időszakban végig, megszakítás
nélkül biztosít védelmet a repcének a fómával, a szklerotíniával és az alternáriával szemben. Mindezt megtehetjük úgy,
hogy külön kijuttatási költség nincs, mert
ezekben az időszakokban a rovarok
ellen mindenképpen permetezni kell.
Gaál Orsolya – Hörömpő László
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Egyetlen szemet se veszítsünk
el az utolsó pillanatban
Eddig is sokat dolgoztunk azért, hogy a repcénk egészségesen, bő
termést ígérve jusson el az aratásig. Már csak egy kicsit kell kitartani.
A repce augusztus második felétől június végéig kint van a szántóföldön. Láthatjuk, hogy még szinte ki sem kelt, már
jó néhány rovar látogatja. A későbbiekben pedig se szeri, se száma ezeknek a
kártevőknek. Még a tél beállta előtt védekeznünk kell a gombák ellen is, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen
állapotban megy a növényünk a télbe.
A természet még javában alszik, amikor
februárban már megjelennek az ormányosok, és március elejétől a növényvédősnek nap mint nap résen kell lennie,
hogy az újabb és újabb kórokozókat legyűrje és a rovarkártevőket elűzze. Amikor már végre megnyugodhatnánk, az
időjárás, egy tisztán fizikai törvényszerűség és élettani hatás miatt a becők betakarítás előtt elkezdenek felnyílni, és a
termés egy része a földre hullik. Pedig ha
belegondolunk, mennyi mindent megtettünk ezért a termésért! Hát ne hagyjuk
veszni egy szemét se az utolsó pillanatban!

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

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

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

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

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

A

B

C

D

E

F

Fenyőgyanta

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

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

50 l/ha

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

2. repülés

100 l/ha
50 l/ha

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

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

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

1. repülés

tás 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

cseppnehezítő adalék permetlébe
keverése szükségtelen, így annak
költsége megtakarítható.

CSOMAGBAN IS
BESZEREZHETŐ

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

53

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

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

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

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

nyező kultúrákat károsíthatja. Repcében
a kijuttatás kizárólag földi géppel (hidas
traktorral) történhet. Nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő
adalékanyag hozzáadásával juttatható
ki a készítmény. Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.
A glifozát hatóanyag 15–25 oC között
és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez szükséges, hogy a kezelést követő 6 órán belül
ne hulljon csapadék, és a hatóanyag
maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben.
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Zamirral megelőzhető a baj
– dupla védelem az olajos növények
gombakórokozói ellen
Évről évre jelentős károkat okoznak a növénytermesztésben
a fitopatogén gombák.
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.
Diaportés szárfoltosság és -korhadás
(Diaporthe helianthi)

A fitopatogén gombák jelentősége
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. 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) Ha a gazdaságunkban a repce is a termesztett növények között van, akkor még inkább
számíthatunk a gombakórokozók megjelenésére, hiszen számos betegség
(például szklerotínia, fóma, alternária)
mindkét növényt megfertőzi. 2018-tól a
Nufarm termékpalettáját erősíti a Zamir
gombaölő szer, mely több éven keresztül bizonyította hatékonyságát és nélkülözhetetlenségét ezekben a kultúrákban
is. Nézzük is át kicsit részletesebben,

hogy a Zamir mely betegségek ellen hatékony, és ezek milyen kárt tudnak
okozni kultúrnövényeinkben.

Napraforgó
Fehérpenészes szár- és tányérrothadás (Sclerotinia sclerotiorium)

Először Romániában és Jugoszláviában
idézett elő súlyos járványokat, ahol a fertőzések mértéke 50-80% 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.
Alternáriás levél- és szárfoltosság
(Alternaria helianthi)

A napraforgó egyik legismertebb, legsúlyosabb betegsége világviszonylatban,
így hazánkban is. A kár rendkívül változó, néhány százaléktól a 40%-ig, sőt
100%-ig 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,

A napraforgó régóta ismert betegsége,
amely az utóbbi években hazánkban
súlyos fertőzéseket okozott. A kaszatok
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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 ºC
felett) és nagy páratartalom esetén hatalmasodhat el a betegség. Kiváló védelmet nyújt ellene a tányérbetegségek
ellen alkalmazott fungicides kezelés.
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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.
Fómás levélfoltosság és szárrák
(Phoma lingam)

Szürkepenészes szár- és tányérrothadás (Botrytis cinerea)

Hazánkban, de a világ valamennyi napraforgó-termesztő országában a szklerotínia mellett a legfontosabb napraforgó-kórokozónak tekinthető. A károk elérhetik a 90%-ot 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. Általában
a hosszú tenyészidejű, vékony kaszathéjú hibridek erősebben fertőződnek. A betegség megelőzésében fontos
szerepe van az agrotechnikának és a jó
minőségű vetőmagnak, valamint a kémiai védekezésnek is.

Őszi káposztarepce
Repce fehérpenészes rothadás
(Sclerotinia sclerotiorum)

A repce egyik legsúlyosabb betegsége,
amire a „repcerák” kifejezés is utal. A
vizsgálatok szerint a kár elérheti az 50%ot is. A fertőzött növények szárain világosbarna, kerek, megnyúlt foltok jelennek meg. A gomba polifág, megtelepedik a napraforgón, a szóján, a borsón, a

A leveleken több milliméter átmérőjű, kifakuló, világos, kerekded foltok jelennek
meg. Súlyosabbak a száralapi fertőzések, amelyeknek következtében barna, bemélyedő, megrepedező és öszszeszáradó foltok alakulnak ki. A primer
fertőzések már az ősszel bekövetkeznek. Az enyhe, csapadékos tél tovább
segíti a gomba terjedését. Elsősorban
őszre és kora tavaszra érdemes a védekezésünket időzíteni.
Repcebecőrontó
(Alternaria brassicae)

Az egyik legismertebb és leggyakrabban előforduló repcebetegség. A becőfertőzés következtében 10-15%-os 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 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 lokál-

szisztémikus hatóanyag blokkolja a kórokozók terjedését, megakadályozza a
szaporítóképletek kifejlődését. Az ép, fertőzésmentes 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.
Erősebb fertőzésveszély esetén a magasabb dózis használata indokolt. Repcében egy tenyészidőszakon belül egy
alkalommal lehet felhasználni a készítményt, amelyet megelőző jelleggel,
virágzás idején juttassunk ki. Az utolsó kezelés időpontja napraforgóban a magképződés időszaka, repcében pedig a
virágzás vége. A Zamir élelmezésegészségügyi várakozási ideje mindkét
kultúrában 56 nap.
Hörömpő László
Szakirodalom: A szántóföldi növények
betegségei, szerk.: Horváth József
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A napraforgó korai gyomirtása
A napraforgó-termesztés sikerességének egyik fontos eleme a megfelelő gyomirtás.
Széles körben ismert tény, hogy a
napraforgó igen érzékeny a korai elgyomosodásra egészen addig, amíg el
nem éri a 35–40 cm-es magasságot.
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 okozzák. Az évelő egyszikűek közül a
fenyércirok magról kelő és rizómás alakját kell feltétlenül megemlíteni.

Gramin
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. A készítményt lehetőleg önmagában juttassuk
ki. Ne keverjünk a permetléhez hatásfo-

kozó adalékanyagot, ammónium-szulfát hatóanyagú terméket, gyomirtó,
gombaölő vagy rovarölő szert, illetve
lombtrágyát. Napraforgóban legfeljebb
1,5 l/ha dózis alkalmazását javasoljuk.

Fusilade Forte
Gyorsan felszívódó, szuperszelektív
gyomirtó szer, kiváló esőállósággal. A
150 g/l fluazifop-P-butil hatóanyagot tartalmazó Fusilade Forte dózisa napraforgóban magról kelő egyszikűek,
fenyércirok és tarackbúza ellen 0,8–
2,5 l/ha. A permetezést 250–300 l/ha
permetlémennyiséggel, a napraforgó virágzása előtt kell elvégezni, a lehető legkisebb cseppméret biztosításával. A
Fusilade Fortét a vegetáció során maximum egyszer lehet alkalmazni és legfeljebb a napraforgó virágzásáig.

Pendigan 330 EC
A magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény ellen használható, III. forgalmi kategóriájú Pendigan 330 EC dózisa napraforgóban

TERMELŐK MONDTÁK...
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 könnyebb
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 vissza tudjuk szorítani. A jövőben is számítunk a Fusilade Fortéra a
fenyércirok elleni védekezésben.”
Márkus Bence
agronómus-növényorvos,
Dunagyöngye Agrár Kft., Bogyiszló

4,5–5,0 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 nagyés kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2020. január 20-ig értékesíthették. A termék felhasználása az eltarthatósági idő végéig engedélyezett.
Hörömpő László
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Arcvonások
Rovatunk célja, hogy a Nufarmnál dolgozó kollégák kicsit más szemszögből is bemutatkozhassanak, mint ahogy őket a napi munkájuk
során eddig megismerhették.
Csatordai Lajos
Szentesről származom, így esélyem
sem volt elkerülni, hogy kertészcsaládba
szülessek. A növénytermesztés és a földművelés gyerekkorom óta fontos szerepet játszott az életemben. A középiskola elvégzése után Hódmezővásárhelyen szereztem diplomát mint általános
agrármérnök.
Első munkahelyemen állattenyésztéssel foglalkoztam, majd az IKR Zrt.-nél
kaptam lehetőséget, ahol majdnem 10
évig dolgoztam. Végre azt a tudást,
amelyet az iskolapadban összegyűjtöttem, kamatoztatni tudtam a gyakorlatban is. Itt módom volt találkozni a mezőgazdaság összes részterületével,
aminek hatására úgy döntöttem, hogy
elvégzem Budapesten a Kertészeti Egyetemet, és kertészmérnök lettem.
A tanulás és a munka mellett két kisfiam és egy kislányom született.

Egy részterület hiányzott még számomra a teljes szakmai skálához, így 5
évvel ezelőtt szereztem meg a növényvédelmi diplomámat.
A következő 10 évet a vetőmagszakmának szenteltem mint területi képviselő
Csongrád és Bács-Kiskun megye területén, ahol módomban állt mind a kapás
kultúrákról, mind a kalászosokról hasznos tudásanyaghoz jutni. Az utolsó évben már a szegedi Gabonakutató vetőmag-előállításáért voltam felelős.
2019 márciusában csatlakoztam a
Nufarm Hungária dinamikus, fiatalos
csapatához, és Bács-Kiskun, valamint
Csongrád megyében ajánlom a gazdák figyelmébe a cég kiváló termékeit.
Szabadidőmben vadászni és horgászni szeretek, elsősorban a családommal és ikertestvéremmel, Lászlóval
közösen.

Pálinkás Miklós
A Pest megyei Cegléden élek családommal. Vendéglátós, gazdálkodó családból származom, ahol természetes
volt a mezőgazdaság és háztáji termelés szeretete, a paraszti munka tisztelete,
becsülete. Általános és középiskolai
tanulmányaimat Cegléden végeztem,
majd okleveles agrármérnöki diplomámat és növényvédelmi képesítésemet a
Veszprémi Egyetem Georgikon Karán
szereztem meg Keszthelyen.
Első munkahelyem is Ceglédhez köt,
a Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt.nél helyezkedtem el mint növénytermesztő-növényvédős munkatárs. Itt ismerkedtem meg a növénytermesztés,
növényvédelem, munkaszervezés és
úgy általában a nagybetűs mezőgazdaság alapjaival. Az itt szerzett tapasztalatok elvitathatatlan alapokat jelentettek későbbi szakmai tevékenységem
során. A termelésben töltött éveket követően növényvédőszer-gyártó- és -forgal-

mazó cégnél dolgoztam, belekóstoltam
a termékmenedzseri, valamint a gazdaszövetkezeti életbe is.
2019 augusztusában csatlakoztam a
Nufarm csapatához, Pest és Nógrád megyéket képviselem. Érdeklődöm a bioracionális növényvédelmi megoldások, a
fenntartható mezőgazdaság és a szőlő
növényvédelme iránt. Hiszem, hogyha a
mezőgazdaságot komplex rendszerként, együttműködve kezeljük, akkor a
befektetett szakmai energia mindenki
számára meghozza a várt eredményt:
a gazdáknak, az élelmiszer-előállítóknak és nem utolsósorban a társadalom
minden tagjának.
Szabadidőmet családommal, barátaimmal töltöm, szívesen sportolok, vadászom, nagyon szeretek főzni, és
szívesen foglalkozom borokkal is. Nagy
büszkeséggel tölt el, hogy 2003 óta
tagja lehetek az országos rozéborverseny bírálócsapatának.
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Adalékanyagok a
növényvédelemben
Miért alkalmazunk adalékanyagokat (adjuvánsokat)?
Az adalékanyag (idegen kifejezéssel
adjuváns) hozzáadott anyag. Önmagában – legalábbis az engedélyezett
dózisban és paraméterekkel – nincs
önálló növényvédelmi hatása, nem
pusztítja vagy riasztja el a károsító valamely fejlődési alakját. Azonban elősegíti,
fokozza az egyébként önmagukban
hatásos, növényvédelmi célú készítmények hatását, vagy kivédi a nemkívánatos mellékhatásukat. Jó esetben1 növeli
az adott kezelés(ek) hatékonyságát.
(Hatásosság nem egyenlő hatékonyság! – lásd később.)
Elősegíti a hatás megvalósulását: 0→1
(hatástalan→hatásos). Például a vízkondicionáló anyagok lehetővé teszik,
hogy a növényvédő szer egyáltalán kifejthesse (eredeti/elvárható) hatását.
Fokozza a hatás mértékét: 1→2 (egységnyi hatás→nagyobb hatás). Például
hatásfokozó anyagok esetében az eredeti hatás felerősödik, és/vagy a hatástartam növekszik.
A fenti két esetben értelmezhető egyfajta szinergista hatás, azaz 1+0>1. A növényvédelmi gyakorlatban a kombinált
hatóanyagú készítmények megalkotásának egyik oka (a hatásspektrum-szélesítés mellett) a szinergizmus2 jelenségének kihasználása.
Mellékhatást csökkent: –1→1 (kedvezőtlen hatás→kedvező hatás). Az eredeti/elvárt hatás megtartása mellett
gátolja vagy mérsékli a nem kívánt
hatás(oka)t, például elsodródás, fitotoxicitás a kultúrnövényre, habképződés stb.
Adalékanyag vagy segédanyag?
Leginkább szóhasználati kérdés. Ha a
permetléhez adjuk hozzá úgynevezett
„tankkeverék” formájában, akkor inkább
adalékanyagnak nevezzük, de ha a
gyártó a formuláció elkészítésekor „gyárilag” keveri a készítményhez, akkor segédanyagnak nevezik az egyébként
azonos vagy hasonló összetételű/jellegű anyagokat. Jellemzően segédanyagként a hatást fokozó anyagokat
építik be a készítménybe, a hatást elősegítő vagy mellékhatást csökkentő anyagokat adalékként, külön lehet adott

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

Hatás-elősegítő
adalékanyag-típusok
Vízkondicionáló adalékok – vízlágyító anyagok, savanyító (vagy ritkábban lúgosító) anyagok.
A permetléhez használt víz sokféle
forrásból származhat, és tartalmazhat a
növényvédő szerekre; közvetlenül a hatóanyagra; az egyenletes minőségű
permetlé-koncentráció kialakításáért felelős anyagokra kedvezőtlen anyagokat (vízkeménységet okozó sókat, aktív
oxigént, klórt stb.). Ezek még azelőtt hatástalanná tehetik a permetlébe adagolt
növényvédő szert, hogy azt kipermeteztük volna, vagy káros mértékben meggyorsíthatják a bomlási folyamatokat. Ez
utóbbi például a kedvezőtlen pH-tartománnyal is összefüggésben lehet. A legtöbb hatóanyag (de nem mind!) a
semleges-enyhén savas viszonyok kö-

zött őrzi meg legtartósabban a stabilitását. Minél inkább eltér ettől a vizes közeg
(permetlé) ionegyensúlya, annál hamarabb bomlanak le a permetlében a készítmények hatóanyagai, vagy az
egyenletes permetlé-homogenitás sérül,
azaz kiválik belőle (kiülepedés, kitúrósodás stb.) a növényvédő szer. Ilyen vízből
készült permetlé felhasználásakor nyilvánvalóan nem várható el az egyébként hatásos készítmény teljesítménye.

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

száradását, ezáltal olyan hatóanyagok
felszívódását segíthetik elő, amelyek
vizes közegből jobban felszívódnak,
mint a permetlé felszáradását követően.
Ennek különösen extrém száraz klimatikus (például aszályos vagy félsivatagi)
viszonyoknál, illetve igen kis permet-

cseppméret (például 50–100 mikrométer
VMD) alkalmazásakor van jelentősége.
Az enzimblokkoló szinergista segédanyagok jellemzően piretroid (és sok
más) hatóanyagú növényvédő szerek
hatását növelik azáltal, hogy a célszervezet azon enzimjeinek működését

szétszakítás

1

2

bejutás

megbontás

3

4

gáz
kimenekülése

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

5

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

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

FELTURBÓZVA

adalékanyag vagy a beépített segédanyag sincs ingyen, annak költsége valamilyen módon beépült a készítmény
(illetve az ikercsomagolás) árába vagy
más, járulékos szolgáltatásokéba.
Tóth Ágoston
növényvédelmi szakirányú okleveles
agrármérnök
1) Ha a hatásnövelő mérték meghaladja a költségnövelő mértéket.
2) Az együttes alkalmazás nagyobb eredménnyel jár, mint ahogyan az összetevők
puszta összeadásából következne. Növényvédő szereknél jellemző, hogy ha adott károsítót a rá egyaránt hatásos, különböző támadáspontokon ható két különféle vegyülettel támadjuk, az jóval hatásosabb, mint ha csak az
egyik vagy csak a másik vegyületet vetnénk be.

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

SGÁTLÓ ÉS
ELSODRÓDÁ
ZÓ EGYBEN
HATÁSFOKO
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Szárszilárdítás magas fokon
a termésnövelés érdekében
Kalászosokban a regulátorokat alapvetően azért alkalmazzuk, hogy
megakadályozzuk az állomány megdőlését. Kevésbé ismert az a
tény, hogy a regulátoroknak direkt termésnövelő hatásuk is van.
A retardánsok a növények növekedési folyamataiba avatkoznak be, így a
működésüket sokkal inkább sorolhatjuk
a növényélettan témakörébe, mint a növényvédelemébe. Talán éppen ezért
kissé rejtélyes számunkra a pontos működésük, és viszonylag kevés szakirodalmat találhatunk ebben a témában. A
regulátorokat Európában a ’80-as években kezdték el vizsgálni. Magyarországon a ’90-es évek közepén a legtöbb
kísérlet és az ezekhez kapcsolódó publikáció dr. Tőkés Gábor és munkatársai
nevéhez fűződik. Jelen cikkünk szakmai
alapját részben ezek az írások, valamint
dr. Tőkés Gábor doktori értekezése adja.
A növények növekedését befolyásoló anyagokat két csoportba osztjuk:
növekedést serkentők és növekedést
gátlók. A növekedésserkentők közé tartoznak a gibberellinek, a citokininek és
az auxin. A növekedésgátlók csoportját
az etilén, a terpenoidgátlók (abszcizinsav) és az egyéb természetes gátló
anyagok (fenol típusú inhibitorok) alkotják, valamint a szakirodalom ide sorolja
a szintetikus gátló anyagokat, a retardánsokat is.
A növényi hormonok nagyon bonyolult élettani folyamatokban működnek
közre. Mindegyik hormon a növekedés
során több feladatot is ellát. A növekedésserkentő hormonok egymás működésére is hatással vannak, közöttük
szinergizmus lép fel, és együttesen felelősek a növény normális fejlődéséért.
Nagyon leegyszerűsítve az egyes hormonok feladatát: az auxin leginkább a
sejtek megnyúlásáért, a citokinin a sejtek
osztódásáért felelős, míg a gibberellinek
mind a sejtmegnyúlásban, mind a sejt
osztódásában fontos szerepet játszanak, emiatt a legmeghatározóbbak a
szár növekedésében. A növekedésgátló
hormonok – ahogy a nevükben is
benne van – antagonistái a serkenő hormonoknak. Közülük ebben a témakör-

ben talán az etilént érdemes kiemelni. Az
etilén a gátló hormonok közé tartozik, a
szár törpítésében is fontos szerepet játszik. Általában stressz hatására a növényben etilén termelődik, amely negatív visszacsatolás révén gátolja a gibberellinszintézist, és ezáltal gátolja a szár
növekedését is.
A retardánsok a szintetikus növekedésgátlók egy csoportját alkotják. Elsősorban a gibberellinszintézis gátlása
révén csökkentik a növekedés sebességét, de közben az osztódószövetek működését nem gátolják. Így a
növény a szokásos fejlődési ciklusain mehet keresztül különösebb torzulás nélkül úgy, hogy egyes részei
arányosan kisebbek lesznek. (Tőkés,
1995)
A szintetikus növekedésszabályzó
hatóanyagok közül a klórmekvát (CCC)
és a trinexapac-etil a gibberellin szintézisének gátlása során fejtik ki regulátor
hatásukat, míg az etefon hatóanyag eti-

lén hatású, így a gibberellin antagonistájaként negatív visszacsatolással gátolja
annak szintézisét, és ezzel fogja vissza
a szár növekedését.
A kalászosok növényvédelmi technológiája során a regulátorokat elsősorban a szár megdőlésének megakadályozására használjuk, ezért is terjedt el a
szárszilárdító elnevezés. Azzal, hogy sikerül meggátolni az állomány megdőlését, közvetve nagyban hozzájárulunk a
termésmennyiség és -minőség megőrzéséhez. Egyes szakirodalmi adatok alapján a virágzáskor bekövetkező dőlés
több mint 40%, két héttel a virágzás után
bekövetkező dőlés körülbelül 30%, míg
a betakarítás előtt bekövetkező dőlés
20% termésveszteséget is okozhat. A termésveszteségen túl a földön heverő gabona minősége is romlik, mert a talajközeli mikroklíma kedvez a gombafertőzéseknek, különösen a fuzáriumnak.
A köztudatban még kevésbé terjedt
el, hogy a szárszilárdítás által elért
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hogy a regulátorok használata megfelelő körülmények között fontos
technológiai eleme a kalászosok termesztési, illetve növényvédelmi technológiájának. Tudatos használatukkal számottevően növelhetjük a termés mennyiségét és javíthatjuk a minőségét is.

A Nufarm megoldásai
szárszilárdításra

közvetett termésnövelő hatás mellett
a regulátoroknak direkt termésnövelő hatásuk is van. Ezt a hatást vizsgálták több éven keresztül Magyarországon dr. Tőkés Gábor és társai.
Arra a következtetésre jutottak, hogy
a bokrosodás és szárba indulás kezdetén kijuttatott regulátor hatóanyag a főhajtás növekedésének visszafogása
révén a mellékhajtások keletkezését serkenti. Ezáltal több száron több kalász
képződhet, ha a későbbi időjárási körülmények és a tápanyag-ellátottság is
megfelelő. A későbbi fenológiai stádiumban kijuttatott hatóanyag a szárak
hosszirányú megnyúlását csökkenti,
ennek eredményeként a növény a tápanyagot a szárak falának megvastagítására használja fel, a későbbiekben
pedig a szemtermés kitelítődésére fordítja. A regulátorok a direkt termésnövelő
hatásukat csak megfelelő tápanyag- és
vízellátottság esetén tudják kellő mértékben kifejteni. A többéves vizsgálatok igazolták, hogy megfelelő környezeti
tényezők mellett a kora tavaszi, CCC-vel
végzett kezelés őszi búzán 8-10% terméstöbbletet adott. Az április–májusi
regulátoros kezelések 10% magasságcsökkenést és 9-13%-os termésnövekedést eredményeztek. Dr. Tőkés Gábor a
vizsgálatait CCC és etefon hatóanyagú
készítményekkel végezte. Kísérletei
során megfigyelte, hogy ha ezeket az
anyagokat tankkeverékben juttatják ki, a
regulátor hatás felerősödik, a hatóanyagok együttes kijuttatás esetén szinergizmust mutatnak. Mégis a legjobb

terméseredményt akkor érték el, amikor
CCC-vel elvégezték a kora tavaszi kezeléseket, majd az intenzív növekedés időszakában 2. kezelésként etefonnal hajtották végre a szárszilárdítást.
A regulátorokat gombaölő szerekkel
egy menetben is kijuttatták. Megállapításra került, hogy bár a fungicidek gombaölő hatását nem fokozzák, közvetve
mégis hatással vannak a különböző
gombafertőzések alakulására. Ennek
oka, hogy a regulátorok használatával
megfelelő körülmények között a növényeknek jobb kondíciót biztosítunk, így
azok ellenállóbbá válnak a gombabetegségekkel szemben is.
A regulátorok viszonylag jól keverhetők a legtöbb növényvédő – gyomirtó,
rovarölő, gombaölő – szerrel, viszont a
permetlé pH-jára célszerű ügyelni. Egyes
regulátorok képesek nagyon savas
irányba eltolni a permetlé pH-ját, ami például a fenoxiherbicidek hatékonyságát
csökkentheti, továbbá akár önmagukban is hajlamosak lehetnek a perzselésre.
A szárszilárdítók élettani hatásuknál
fogva stresszt jelentenek a növénynek,
ezért használatuk nagy körültekintést
igényel. Száraz időjárás esetén vagy
rossz tápanyag-ellátottságú területen,
amikor a növényt a kedvezőtlen környezeti tényezők egyébként is terhelik, használatukat célszerű mellőzni vagy az
időjáráshoz igazítva alakítani. Erre ad lehetőséget az etefon és a trinexapac-etil
hatóanyagok rugalmas kijuttatása.
Összességében megállapíthatjuk,

A gabonatermesztés intenzívebbé válásával nem szabad megfeledkezni arról,
hogy a megtermett gabonát biztosan
betakaríthatóvá tegyük. A szárba indulást követően a talaj állapota és az időjárás elemei (eső, szél) határozzák meg,
hogy a gabona szára betakarításig
állva marad-e vagy megdől. Minél intenzívebb a gabona fajtája és a termesztési mód, minél nagyobb termésre
műtrágyáznak a termelők, annál inkább
szükséges a gabona szárának megerősítése. Sík terepen is, de lejtős területen
különösen erős lehet a tavaszi esős időszakban a szél örvénylő-kavargó mozgása, ami megdönti a gabona szárát,
lefekteti a talajra a termést. A ledőlt állomány már nem áll fel, az alsóbb rétegek
elpusztulnak, fertőzve a többi növényt is.
Ahogy azt az előzőekben írtuk, a regulátorok alkalmazása során nemcsak a
megdőlést akadályozhatjuk meg, hanem direkt módon a termés mennyisége
is nőhet.
A gabonanövények szára szalmaszár, amely tartja a kalászt. A száron két
kritikus pont van: a tő fölött és a kalász
alatt. Minél hosszabb a szár, annál nagyobb a kilengése, annál könnyebben
dől meg. Több lehetőség is rendelkezésre áll számunkra a szalmaszár megerősítésére. Őszi búzában a klórmekvátklorid hatóanyagú Stabilan SL, az
etefon hatóanyagú Ephon Top és a
trinexapac-etil hatóanyagú Optimus
használható szárszilárdításra.
A Stabilan SL hatóanyaga a gibberellinszintézis gátlása révén a kijuttatást
követően rövid idő alatt bekapcsolódik
a növény sejtosztódási folyamatába,
gátolva az osztódó sejtek hosszanti növekedését. Ezt a folyamatot használhatjuk ki az őszi búza szártövének megerősítésére. A Stabilan SL-t a búza bokrosodása végén, szárba indulása elején kell
kijuttatni 1,5–2,0 l/ha adagban. Ezzel a
szalmaszár alsó ízközeit erősítjük, vastagítjuk meg, így növelve az őszi búza
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szárának állóképességét. A Stabilan SL
a gabona hormonháztartásának megváltoztatása révén egyben a gyökérzetet is erősíti, ezzel javítva az őszi búza
víz- és tápanyagfelvételét. Kora tavaszi
kijuttatásakor serkenti a bokrosodást, a
főhajtás visszafogásával stimulálja a
mellékhajtások kialakulását, ezzel lehetőség nyílik a magasabb kalászszámra.
A Stabilan SL etefon hatóanyagú szárszilárdítóval kombinációban is kijuttatható,
együttesen vagy osztott kezelés formájában is. Ebben az esetben a Stabilan SL
dózisa 1,5 l/ha, amihez 132–330 g/ha
etefon hatóanyagú szárszilárdítót lehet
keverni.
Az erős szalmaszár még nem biztos,
hogy elbírja a kalász súlyát, ezért egy
újabb kezeléssel növelhetjük a kalász
alatti szárrész stabilitását is. Ezt a korai
szárszilárdítás elvégzését követően 10–
15 nappal lehet elvégezni. Ebben az
esetben Stabilan SL-ből 0,5 l/ha mennyiséget vagy etefon hatóanyagú szerből
132–330 g/ha dózist kell kijuttatni. Ha a
Stabilan SL-t etefon hatóanyagú szárszilárdítóval permetezik ki, a javasolt dózis
0,7–1,3 l/ha Stabilan SL + 198–330 g/ha
etefon hatóanyagú szárszilárdító, együttesen kijuttatva.
A permetezést el lehet végezni a
gyomirtással egy menetben. Hormonbázisú gyomirtó szerekkel, gombaölő szerekkel kombinálható, és keverhető a legtöbb lombtrágyával is. Etefon hatóanyagú regulátor engedélyezett 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.
A klórmekvát-klorid hatóanyag az
őszi búza kivételével nem alkalmas a
gabonafélék szárszilárdítására. Az őszi
és tavaszi árpa, rozs, zab és tritikálé is
megdőlhet. Az őszi búza mellett ezek
kezelésére is használható a trinexapacetil hatóanyagú Optimus. Ez a szárszilárdító a permetezést követően csökkenti
a gibberellin típusú növényi hormon szintézisét, ezzel mérsékelve a sejtmegnyúlást, így rövidül a szalmaszár, de nő a
szár falának vastagsága. A vastagabb
szalmaszár jobban ellenáll a szélnyomásnak, kevésbé fertőződik a gombakórokozókkal, magasabb lesz a levél
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klorofilltartalma, erősebb asszimilálásra
képes. Az Optimus hatóanyagának felhasználása flexibilisebb technológiát
tesz lehetővé, a gabonafélék kétnóduszos állapotától a zászlós levél megjelenéséig használható. Növényen belül
hosszabb ideig megtartja a hatását. A
koronagyökerek aktivitásának növelésével javul a növény szárazságtűrése. A
szár megvastagodásával pedig a növény ellenállóvá válik a betegségekkel
és a környezeti tényezőkkel szemben.
Az Optimus használatával magasabb
kalászszámot, nagyobb termést, magasabb fehérjetartalmat lehet elérni, mivel
minden hajtás kifejlődik.
Kijuttatásának ideje őszi búzában a
bokrosodás vége és a zászlós levél
megjelenése közötti időszak. Őszi árpában 1-3 nóduszos állapottól a zászlós
levél megjelenéséig, tavaszi árpában,
rozsban, zabban és tritikáléban a kezelést 1-2 nóduszos állapotban célszerű elvégezni. 8 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 Optimushoz hasonlóan ugyancsak széles körben és rugalmasan felhasználható készítmény az Ephon Top.
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 negatí-

van reagálhat a stresszhormonok megjelenésére.
Dózisa őszi és tavaszi búzában, őszi
árpában 0,4–0,75 l/ha. Kijuttatható a kalászos egy szárcsomós állapotától az
első toklászok megjelenéséig, de a legoptimálisabb időpont a zászlós levél
megjelenése (BBCH 37) és a zászlós
levél nyelvecskéjének megjelenése
(BBCH 45) között van. Tavaszi árpában
0,5 l/ha, tritikáléban 0,75 l/ha, rozsban
1,0–1,1 l/ha dózissal lehet alkalmazni egy
szárcsomós állapottól az első toklászok
megjelenéséig. A kezelést a gyomirtó
szeres permetezést és a műtrágya kijuttatását követően 10 nap elteltével célszerű elvégezni.
Az Ephon Top használatával nemcsak a növényállomány megdőlését
akadályozhatjuk meg, hanem ahogy a
többi regulátor alkalmazása során is, az
előnyös élettani folyamatok következtében direkt termésnövekedést is elérünk.
A hatást fokozhatjuk, ha Stabilan SL-lel
osztottan juttatjuk ki, először korán, a
bokrosodás és szárba indulás kezdetén
kipermetezzük a Stabilan SL-t 1,5 l/ha dózissal, majd egy későbbi időpontban,
két szárcsomós állapottól a zászlós levél
nyelvecskéjének megjelenéséig (ha a
körülmények is megfelelőek) kijuttatjuk az
Ephon Topot az engedélyezett dózisban.
A szárszilárdítók hatékonyságát a
környezet és a termesztési mód is befolyásolja. A magasabb nitrogénadagú
műtrágyázás mellett (100–125 kg/ha
vagy efölötti N hatóanyag-mennyiség) a
gabonafélék szárazanyag-tartalma, fehérje- és gluténtartalma növekszik.
A környezeti hatások közül fontos a kijuttatáskori hőmérséklet: reggeli fagy
vagy 8 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet
mellett tilos használni. Belvízzel károsított
vagy száraz talajon, aszályos időben a
szárszilárdítók működése leáll, így nincs
értelme a permetezésnek. Beteg, sérült
vagy kártevők által rágott növényeket
sem ajánlatos permetezni. A légi kijuttatás nem engedélyezett.
A szárszilárdítók használatánál a
gyomirtó és gombaölő szerekkel történő együttes kijuttatást célszerű kerülni,
vagy ki kell kérni a forgalmazó véleményét. Hormonbázisú vagy szulfonil-urea
hatóanyagú gyomirtó szerekkel – sikeres keverési próba elvégzése után –
kipermetezhető a szárszilárdító hatóanyag.
Gaál Orsolya – dr. Kovács Imre
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Természetesen a növények
vitalitásáért
Az Aminoplant növénykondicionáló készítmény minden fenológiai
fázisban az állomány hasznára válik: hozzájárul, hogy a fiatal
növény hamar erőssé váljon, és a stresszhelyzeteket elviselje, később
pedig elősegíti a nagyobb lombozat kialakulását, a terméskötődést.
Javítja a talaj szerkezetét és tápanyag-szolgáltató képességét, sőt
tankkeverékben a növényvédő szer hatását is fokozza.
A sikeres növénytermesztés három
alappillére a jó agrotechnika elveinek
betartása, az optimális tápanyag-utánpótlás és az időben elvégzett, okszerű
növényvédelem. Az elmúlt évtizedekben a megváltozott körülmények – mint
az egyre szélsőségesebb időjárás és a
technológiában bevezetett újfajta megoldások, például a forgatás nélküli talajművelés arányának nagymértékű növekedése – következtében a gazdáknak
egyre több kihívással kell szembenézniük a szántóföldön.
A csapadékhiány miatt a növény a talajból a tápanyagot nehezebben tudja
felvenni. Erre a problémára kínálnak
megoldást a lombtrágyák, amelyek felhasználása az elmúlt időben számottevően fokozódott. A szélsőségesebb
környezet viszont nemcsak a tápanyag
felvételét és hasznosulását befolyásolja,
hanem olyan stresszhelyzetet is okoz,
kezeletlen
kontroll

Mystic 250 EW
0,8 l/ha

aminek komoly terméskiesés lehet a következménye, hiába végeztük el megfelelően a növényvédelmet, vagy juttattuk
ki a lombtrágyákat.
Évről évre tapasztalhatjuk, hogy a
szárazság miatt gyengén kel az állomány, vagy éppen a sok csapadék
miatt hetekig vízben fuldoklik. A gyenge
őszi kultúrát meggyötri a tél, vagy ha jó
állapotban telel át, akkor kora tavasszal
éri egy már nem várt fagy vagy hosszú
száraz periódus. Az egyébként is legyengült növényekre kijuttatott növényvédő szerek egy része fitotoxicitást
okozhat. Ezeknek a nehézségeknek az
ismeretében a lombtrágyák mellett a biostimulátor és növénykondicionáló szerek is létjogosultságot szereztek a növényvédelmi technológiákban.
Ilyen termék a Nufarm palettáján az
Aminoplant. Az 54,4%-ban állati eredetű aminosavakat és peptideket tartal-

mazó növénykondicionáló valamennyi
szántóföldi kultúra levélzetének kezelésére használható. Az Aminoplant levéltrágyaként alkalmazható segédanyag,
bioaktivátor, biostimulátor, melyet javarészt hidrolizált fehérjék alkotnak.
Az Aminoplantot a növény mind levélen, mind pedig a talajra kerülve gyökéren keresztül is képes felvenni. Az
elsődleges és legfontosabb hatását így
fejti ki azáltal, hogy elősegíti a közvetlen
közelben található tápanyagok beépülését, a mikroelem-felvételt. Befolyásolja
a növényi hormonok működését, ezen
keresztül a gyökér- és lombfejlődést. Az
Aminoplantnak köszönhetően több aminosav és ennek következtében több fehérje képződik. Így ha az Aminoplantot
a kultúra 2–4 leveles állapotában juttatjuk ki, például ősszel kalászosra vagy
repcére, nagyon intenzív gyökérfejlődést biztosítunk, ami feltétele a jó télálló-

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

kezeletlen kontroll

Aminoplanttal kezelt

1. kép: Az Aminoplant pozitív hatása szemmel látható a repcén

2. kép: Az Aminoplant hatása a búza gyökeresedésére
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3. kép: A napraforgó-előveteményben használt gyomirtó szer által okozott fitotoxikus
tünetek őszi búzán (Ságvár, 2018. február 12.)

ságnak és a kora tavaszi erőteljes növekedésnek, még szárazabb körülmények
között is. A mélyebbre hatoló gyökérzettel még akkor is vízhez jut a növény, ha
a talaj felső rétege már kiszáradt. Későbbi fejlődési fázisban kijuttatva erős
lombozatot és nagyobb asszimilációs
felületet érhetünk el, virágzás előtt pedig
a jobb terméskötődést és termésképződést szolgálja a készítmény. Stresszhelyzetben azokat a géneket is aktiválja,
amelyek felkészítik a növényt, hogy
megfelelően reagáljon a szokatlan helyzetekre.
Közvetlen hatásán túl nem elhanyagolható tulajdonsága, hogy a talajviszonyokat is kedvezően befolyásolja. Ha
2–4 leveles kultúrában permetezzük ki,
elkerülhetetlen, hogy a permetléből a talajra is jusson. A talaj mikroflóráját aktiválja, serkenti a humuszképződést, ezzel javítva a talaj szerkezetét. Azáltal,
hogy a rövid láncú peptideknek és szabad aminosavaknak köszönhetően a
mikroelemek (Fe, Zn, Mn, Mg, Ca, B, stb.)
kelátkötésbe kerülnek, könnyen felvehetővé válnak a növények számára, így fokozza a talaj tápanyag-szolgáltató
képességét.
Harmadik hatását a permetezés során tankkeverékben gyakorolja a másik
növényvédő szerre, amellyel együtt a levélre kerülve segíti annak tapadását,
szétterülését és a felszívódó hatóanyag
bejutását a növény szöveteibe.
A biostimulátorokat leginkább akkor
használjuk, ha valamilyen stressz éri az
állományt. Elsődleges cél, hogy a szélsőséges helyzetből minél hamarabb
segítsünk a növényeknek újra megerősödni, hogy a lehető legkevesebb ter-
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Hasonlóan látványos eredményt értünk el őszi búzában
Kaposváron. Az Aminoplantot 2016 októberében 1,5 l/ha dózisban, az őszi búza
3 leveles állapotában
juttattuk ki. A 2. kép
2017 márciusában, az
áttelelt állomány vizsgálatakor készült.
2018 tavaszán is kihívás elé állítottuk az
Aminoplantot. A ságAminoplant nélkül
Aminoplanttal
vári területen az őszi
4. kép: Az Aminoplant stresszoldó hatása
búza előveteménye napraforgó volt és
már a kezelést követő 2 hét múlva látható
az abban használt gyomirtó szer kévolt (Ságvár, 2018. március 16.)
sőbb fitotoxikus tüneteket okozott a búmésveszteséget szenvedjük el. Ám az zában (3. kép). A március elején 1,5 l/ha
Aminoplant használatát nemcsak stressz- dózisban kijuttatott Aminoplant már két
helyzetben javasoljuk, hanem olyankor héttel később szemmel láthatóan javított
is, amikor az állomány láthatóan jól érzi az állományon (4. kép).
magát. Erre jó példa 2017 őszén elvégA tavaszi vetésű kultúrák (pl. naprazett kísérletünk, amikor a repce föld feletti forgó) esetén is bízhatunk az Aminoplant
részei kezelés nélkül is nagyon erősek tudásában, már a fiatal növényeknél is
voltak. Ősszel viszont mindig sokkal fon- jól látható a pozitív hatása (5. kép).
tosabb, hogy mi van a föld alatt, mert ez
Mind normál körülmények között,
fogja meghatározni,
hogyan vészeli át a
Aminoplant nélkül
Aminoplanttal
növény a telet, és hogyan fejlődik majd tavasszal. Ahogy az 1.
képen is látható, a kezeletlen kontrollparcellában is szép
növényeket ástunk ki.
A kezeletlen kontroll
mellett a 2. parcellában elvégeztük a
szokásos regulátoros
kezelést, amely egyben az őszi fungicides védekezést is
szolgálta. A Mystic
250 EW-t 0,8 l/ha dó- 5. kép: Az Aminoplant pozitív hatására napraforgóban is
számíthatunk
zisban a repce 6–8
leveles állapotában juttattuk ki. A harma- mind pedig stresszhelyzetben (szárazdik parcellában a 2–4 leveles repcére ság, hideg, hősokk stb.) ajánljuk az Amielőször az Aminoplantot permeteztük 1,5 noplantot egyszeri vagy kétszeri alkal/ha dózisban (rovarölő szerrel együtt), lommal, minimum 10–14 nap eltéréssel
majd a Mystic 250 EW-t 0,8 l/ha dózis- kijuttatni, 1,5–3,0 l/ha dózisban, önmaban fóma ellen. Ahogy a képen is lát- gában vagy más növényvédő szerrel
ható, óriási a különbség a kezeletlen és kombinációban. Virágzásban nem
az Aminoplant + Mystic 250 EW-vel ke- használható a termék. Permetezés előtt
zelt parcellában fejlődő növények gyö- meg kell győződni a készítmények kekérzete között. De szemmel látható a verhetőségéről.
különbség a szokásos regulátoros és az
Aminoplant + Mystic 250 EW kezelés között
Gaál Orsolya
is még optimális körülmények esetén is.
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138 éve töretlen az ereje:
az örökifjú réz hatóanyag
A réz megbízhatósága már-már legendás, hiszen a gombakórokozók ellen mind a mai napig hatékonyságromlás nélkül
bevethető. Így a növényvédősök számára a rezisztenciatörés
bevált fegyverének számít.
Ha a növényvédelem történetében
tekintünk vissza, az egyik legrégebben
ismert és alkalmazott hatóanyagcsoportot a réztartalmú szerek alkotják. Az első
ilyen készítményt bordói lé (réz-szulfát és
mész keveréke) formájában Millardet
(1882) vezette be a szőlőperonoszpóra
elleni védelemben. A ma használatos készítményekben a rézionok szulfát, hidroxid vagy réz-oxiklorid formájában
vannak jelen.
A réz(II) ionok (Cu2+) vízben oldódnak,
amelyben már kis koncentrációban is általános sejtméregként baktérium- és
gombaölő hatásúak. A növényvédelemben az egyetlen olyan hatóanyag,
amely a lisztharmatgombákon kívül a
legtöbb kórokozó gombát és baktériumot is kiválóan pusztítja. A gombaspórák felhalmozzák a környezetükben
található rézionokat. Kísérletekben igazolták, hogy a permetezésre használt
0,015 mmol/l Cu2+ koncentráció a
gombaspórákban 1,5 mmol/l-re nőtt. Az
ion hatása összetett, elsősorban a
lebontó folyamatokat gátolja, legjelentősebb mértékben a piroszőlősav-dehidrogenáz enzimrendszert blokkolja. Mivel
a lebontó folyamatok a mikrobáktól
kezdve a legmagasabb szervezettségű
élőlényekig azonos vagy közel azonos
módon mennek végbe, az élőlények
majdnem minden csoportjára hatnak. A
betegségek elleni küzdelem során felhasznált hatóanyagok közül az egyetlen, amely ellen 138 éve nem alakult ki
rezisztencia. Így nemcsak a hatékony
növényvédelem, hanem a rezisztenciatörés alapeleme – „kora ellenére is” – a
21. századi, korszerű növényvédelmi
technológiákban.
A réz felhalmozódik a talajokban, és
minden élő szervezet érzékeny vele
szemben. Ezért az éves szinten kijuttatható réz mennyiségét az európai uniós
előírások korlátozzák. Ez azt jelenti,

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

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

tani a készítmény megtapadását a felületen és az esőállóságot. A kontakt hatású készítményeknél ez különösen
jelentős, hiszen csak akkor tudják ellátni
a feladatukat, ha jó fedéssel hosszabb
ideig a védendő felületen maradnak.
A Nufarm ezeket az alapvető szempontokat figyelembe véve fejlesztette ki réztartalmú készítményeit: a Champ DP-t,
Cuproxat FW-t, valamint az olyan rezes
kombinációját, mint a Moltovin.

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

A Champ DP fedése 2,0 kg/ha dózisban

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

A Cuproxat FW fedése 4,0 l/ha dózisban

Kezeletlen kontroll

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

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

68

Champ DP
576 g/kg réz-hidroxid hatóanyagot tartalmazó, kontakt hatású gombaölő szer
(lisztharmatgombák kivételével), amely a
Nufarm szabadalmaztatott formulázó
eljárásával készül. A nagy sűrűségű granulátum nem porzik, ezért kezelése biztonságos, ugyanakkor gyorsan diszpergálódik a permetezőgép tartályában. A
diszpergált részecskék több mint tízszer
kisebbek más rézkészítményekhez képest, így nagyobb felületet tudnak befedni, aminek köszönhetően kiemelkedő
a baktérium- és gombaölő hatás. Ráadásul fémrézre átszámolt dózisa alacsony, így többszöri rezes védekezést
tesz lehetővé a határérték betartása
mellett. Ráadásul a részecskék alakjának köszönhetően esőálló is. Felhasználható: almatermésűek, őszibarack,
kajszibarack, cseresznye, meggy, szilva,
bogyóstermésűek, héjas gyümölcsűek,
mandula, szőlő, paprika, paradicsom,
kabakosok, hüvelyesek, hagyma, burgonya, cukorrépa, gyógy- és fűszernövények, díszfák és -cserjék esetében
3-4-szeri, a gyógy- és fűszernövényekben kétszeri kezelésre, 7–10 nap időközönként.

tású gombaölő szer. Felhasználási köre
széles: almatermésűek, szőlő, cseresznye, meggy, szilva, kajszi, őszibarack,
cukorrépa, őszibarack, zöldségfélék.
Lisztharmat kivételével bármilyen gombafertőzés megelőzésére alkalmas,
4,0–5,0, szőlőben virágzás előtt 3,5–
4,0, virágzás után 4,0–4,5, őszibarackban sziromhullás után 2,0–2,5 l/ha
dózisban. Rendkívül kis szemcsemérete
nemcsak lehetővé teszi a többszöri védekezést a megengedett évi 6,0 kg/ha
réz hatóanyag mennyiség átlépése
nélkül, de rendkívül jó fedést is biztosít.
Kémhatása semleges, és esőállóságával is kiemelkedik a hasonló készítmények közül.

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

Literenként 345 g tribázikus réz-szulfátot
és 35 g cimoxanilt tartalmaz, kontakt és
felszívódó hatású gombaölő szer szőlő-

peronoszpóra, szőlőorbánc, valamint
paradicsomvész és alternária ellen. Szőlőben és paradicsomban preventív jelleggel alkalmazható, 3,0–3,5 l/ha
dózisban, maximum 4 alkalommal, legalább 7 napos időközönként. A kontakt
hatású tribázikus réz-szulfát mellett a lokálszisztémikus cimoxanil egyedi hatása
abból áll, hogy hiperszenzitív reakciót
indukál, ami megállítja a fertőzést és gátolja a spóraszóródást.
A Moltovin engedélye 2020. január
31-i hatállyal visszavonásra került. Az
engedélyes, továbbá a nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2020. július 31-ig értékesíthetik. A
termék felhasználása az eltarthatósági idő végéig engedélyezett.

Gaál Orsolya

TERMELŐK MONDTÁK...
„136 hektáron gazdálkodunk a
Bénye–Gomba határában elterülő területen. 53 hektár szőlőt, 43 hektáros
gyümölcsöst és 40 hektár szántót művelünk. A réz- és rézalapú készítmények fontos elemei a növényvédelmi
technológiánknak. Nem vagyunk ökogazdaság, ezért ránk a 6 kg maximálisan kijuttatható fémréz mennyisége
vonatkozik, ettől függetlenül fontos
szempontnak tartjuk a legkisebb környezetterhelés melletti legnagyobb hatékonyság elérését. A növényvédelmi
technológia tervezése során a rézkészítményeknél az alábbi szempontokat tartjuk szem előtt: felhasználhatósági kör szélessége, dózis, fedési képesség, hatóanyag-tartalom és annak
formulációja, esőállóság.

Ezeket a szempontokat figyelembe
véve döntöttünk úgy, hogy kipróbáljuk a
Cuproxat FW-t, hiszen a szőlő mellett
szilva, kajszibarack, cseresznye és
meggy is található a gazdaságban.
Próbaképpen szőlőben alkalmaztuk virágzást követően 4,0 l/ha dózisban,
metrafenonnal, 4,0 kg/ha mikronizált
kénnel és bórtartalmú lombtrágya-szuszpenzióval tankkeverékben. Mint a Nufarm területi képviselőjétől megtudtuk, a
Cuproxat FW pH-ja semleges, így bátran
vágtunk bele a tankkeverék készítésébe.

A termék oldódásával tankkeverékben
semmiféle problémát nem tapasztaltunk. A kijuttatást követően jól látható
fedettséget és esőállóságot tapasztaltunk. A Cuproxat FW minden tekintetben
megfelel az általunk támasztott kívánalmaknak, ár-érték aránya is megfelelő, ezért jövőre is biztosan beillesztjük
a növényvédelmi technológiába, és kipróbáljuk a szilva- és kajszibarack-ültetvényekben is.”
Kiss Attila és Czégény Gábor,
Tápió-Vin Kft., Tápiószentmárton
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Gombaölő szerek a rézen túl
Ezek a növényvédő szerek kiváló alternatívát jelentenek a gombabetegségekkel szemben, mert hatóanyaguk felszívódik, a hatásuk
hosszan tart, és a környezet rézterhelése is mérséklődik.
A szőlő betegségei közül a lisztharmat, a peronoszpóra és a szürkepenész
okozza a legnagyobb kárt. Ezek közül
is a lisztharmat a legsúlyosabb betegség, nem ritka a 100%-os termésveszteség sem. A termésveszteségen túl a bor
minőségét is nagymértékben rontja. A
legkritikusabb periódus a virágzás kezdete és a terméskötődés. Ebben az időszakban különös figyelmet kell fordítani
a lisztharmat elleni védekezésre, mert az
ekkor megfertőzött bogyókon megállíthatatlan a betegség.
A csonthéjasok esetén a moníliát, az
almatermésűek esetén a lisztharmatot
és a varasodást kell kiemelni.
Az említett betegségek ellen az egyik
leghatékonyabb és legszélesebb körben használt felszívódó hatóanyag a tebukonazol.

Mystic 250 EW
A Mystic 250 EW hatóanyaga az egyik
leghatékonyabb triazol, a tebukonazol.
A széles hatásspektrumú, felszívódó
gombaölő szer hatékony védelmet nyújt

borszőlőben lisztharmat, pszeudopezikulás orbánc és feketerothadás ellen is.
A kezeléseket az előrejelzésekre alapozva, megelőző jelleggel célszerű elkezdeni és a fertőzési viszonyoktól
függően megismételni. Lisztharmat ellen
kiváló tartamhatással rendelkezik. Használatát 0,4 l/ha dózisban ajánljuk, a
levél kiterülésétől a zsendülésig maximum két alkalommal, megelőző jelleggel. Lisztharmat erős fertőzése esetén
kénnel célszerű kombinálni.

Orius 20 EW
Az Orius 20 EW 200 g/l tebukonazol hatóanyagot tartalmazó gombaölő szer,
amely a szőlőn kívül számos gyümölcskultúrában engedélyezett termék. A hatóanyag a permetezést követően 1 órán
belül felszívódik, így az ezután lehulló
csapadék a hatást nem befolyásolja.
Gyors felszívódást követően a gyógyító
hatásán kívül megakadályozza a fertőzést, és hosszan tartó védettséget biztosít a növénynek. Felhasználása szőlőben lisztharmat ellen megelőző jelleg-

gel, összesen 3 alkalommal lehetséges.
A permetezést a virágzástól kezdve célszerű kezdeni a bogyók színeződéséig.
Szürkepenészes rothadás ellen a készítmény hatása mérsékelt, ezért járványveszély esetén célszerű szürkerothadás
ellen másik hatékony készítménnyel kombinálva kijuttatni. Felhasználása szőlőben a bogyók színeződéséig lehetséges. Dózisa bor- és csemegeszőlőben
0,5 l /ha.
Almatermésűekben (alma, körte, birs,
naspolya) lisztharmat és varasodás ellen
szintén megelőző jelleggel vagy legkésőbb az első tünetek megjelenésekor
kell a védekezést elvégezni, és a fertőzés erősségétől függően 1-2 alkalommal
megismételni. Az érés kezdetéig maximum 3 alkalommal használhatjuk. Varasodás ellen a rezisztencia elkerülése,
valamint a megfelelő hatás elérése érdekében a készítményt egy másik, kontakt
hatóanyagú készítménnyel célszerű
kombinálni. Felhasználása almatermésűekben érés kezdetéig lehetséges
0,6 l/ha dózisban.
Csonthéjasokban (kajszi, őszibarack,
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cseresznye, meggy) monília, apiognomónia, blumeriella és tafrina ellen engedélyezett készítmény. Kijuttatása fertőzésveszélyes időszakban (hűvös, csapadékos időjárás fennállása esetén a
kultúrnövény érzékeny fenológiai stádiuma alatt), megelőző jelleggel történik. A
permetezést a fertőzési veszély függvényében 7–10 naponként célszerű megismételni. Moníliás virág- és hajtásszáradás ellen virágzás kezdetén, fővirágzásban, majd sziromhullás kezdetén,
apiognomóniás és blumeriellás levélfoltosság ellen virágzás végétől a fertőzésveszély fennállásáig, tafrinás levélfodrosodás ellen pirosbimbós stádiumtól körülbelül május elejéig többször szükséges
a védekezést folytatni. Felhasználása
kajszi, cseresznye és meggy esetén a
színesedés kezdetéig, őszibarackban
virágzás végéig, szőlőben a bogyók
színeződéséig lehetséges, összesen maximum 3 alkalommal. Dózisa csonthéjasokban 0,75–0,9 l/ha.

Shavit F
A Shavit F széles gombaölő hatásspektrummal rendelkező termék, egy kontakt
és egy szisztémikus hatóanyag gyári
kombinációja. A folpet kontakt hatásával
a gombák csírázását és a micélium fejlődését gátolja. A triadimenol az ergoszterol-bioszintézist gátlók közé tartozik. A
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permetezést követően gyorsan felszívódik és szállítódik, védelmet biztosítva az
új leveleknek a peronoszpórát, a lisztharmatot, a szürkerothadást és a szőlőorbáncot okozó gombák ellen. A védekezést előrejelzésre alapozva, preventíven kell elkezdeni, majd a fertőzés
alakulása szerint 8–12 naponként szükséges megismételni, 2,0 kg/ha dózisban, összesen legfeljebb 4 alkalommal.
Szürkepenész elleni védelemre virágzáskor és legkésőbb a fürtzáródás időszakában használható. Törekedni kell
az egyenletes permetléfedésre, igyekezni kell a fedettséget biztosítani a levélfonákon és a lombozat belső részeiben
is. Különösen fontos a szőlőfürtök fedése

a fürt kocsányán is, a megfelelő lémennyiség megválasztásával. A hatékonyságot nedvesítő adalékanyag hozzáadásával még javíthatjuk, ehhez a
Spraygard 0,2 l/ha dózisát javasoljuk.
Lisztharmat erős fertőzése esetén kéntartalmú gombaölő szer alacsonyabb dózisával célszerű kombinálni.
A Shavit F engedélye 2020. augusztus 31-i hatállyal visszavonásra kerül.
Az engedélyes, továbbá a nagy- és
kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2021. február 28-ig értékesíthetik. A termék felhasználása szintén
2021. február 28-ig engedélyezett.

A NUFARM SZŐLŐKULTÚRÁBAN FELHASZNÁLHATÓ GOMBAÖLŐSZER-PORTFÓLIÓJA
KÉSZÍTMÉNY
NEVE

HATÓANYAG

HATÓANYAGTARTALOM

GOMBABETEGSÉGEK
Peronosz- Liszthar- Szürke- Orbánc Feketepóra
mat penészes
rothadás
rothadás

AKG

Forgalmi
kategória

Aureobasidium pullulans

5x109 db CFU/g

X

igen

III.

réz-hidroxid

576 g/kg (375 g/kg fémréz)

X

igen

III.

tribázikus réz-szulfát

350 g/l (190 g/l fémréz)

X

igen

III.

kén

800 g/l

igen

III.

tribázikus réz-szulfát + cimoxanil

345 g/l (190 g/l fémréz) + 35 g/l

Mystic 250 EW

tebukonazol

250 g/l

X

Orius 20 EW

tebukonazol

200 g/l

X

Prolectus

fenpirazamin

Botector
Champ DP
Cuproxat FW
Flosul
Moltovin

Qualy
Shavit F

X

X
X

X
igen

I.

X

igen

II.

500 g/kg

X

igen

III.

ciprodinil

300 g/l

X

igen

III.

folpet + triadimenol

700 g/kg + 20 g/kg

igen

I.

X

X

X

II.

X

X

X
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A szürkepenész a szőlő minden zöld
részét fertőzheti, de a legnagyobb kárt
az érő fürtök fertőzésével okozza. Az
első veszélyes időszak a virágzás, amikor a betegség következtében részleges vagy teljes für telhalás következhet
be. Csapadékos időjárás esetén a peronoszpóra elleni védelemmel együtt
hangsúlyt kell fektetni a szürkerothadás
elleni védelemre is. Kulcsfontosságú a
közvetlenül a fürtzáródás előtt elvégzett
védekezés, hiszen ekkor lehet utoljára tökéletesen bepermetezni a fürtök belsejét. Ilyenkor nagy hatékonysággal védekezhetünk hosszú hatástartamú, speciális botriticid készítményekkel. Az ezekkel
való permetezést akkor is célszerű elvégezni, ha az időjárás nem csapadékos.

Prolectus
A Prolectus egyedi hatóanyagot tartalmazó készítmény a szürkepenész és a
monília ellen. A gombaölő permetezőszer szőlőben, őszibarackban, nektarinban és szamócában is felhasználható.
A Prolectus 500 g/kg fenpirazamin
hatóanyagot tartalmaz. A mély hatású
gombaölőszer-hatóanyag gátolja az
ergoszterol bioszintézisét. A fenpirazamin nemcsak a spóra csírázását gátolja,
hanem a micélium kifejlődését is megakadályozza. A hatóanyag gátolja továbbá a konídiumtartók fejlődését és a
konídiumok kialakulását is. A fenpiraza-

Dózis (l, kg/ha)
Min.
Max.
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min hatóanyag gyorsan átjut a kutikulán
és felszívódik a bőrszöveten keresztül. A
növényi szövetekbe történő gyors behatolása teszi lehetővé, hogy a levél színe
felől rendkívül gyorsan át tudjon jutni a levéllemez túlsó oldalára. Így a kórokozó
gomba fejlődését a növényi szövetek
belsejében és a kezeletlen levéloldalon
is blokkolni tudja (transzlamináris hatás).
A Prolectus a permetezés után gyorsan esőállóvá válik, hatása pedig hoszszan kitart. A kísérletekben a kezelést
követő 30. percben (amikor a permet
még nem száradt meg teljesen) lehulló
10 mm csapadék sem okozott hatékonyságcsökkenést.
A granulátum (WG) formának köszönhetően a Prolectus kezelése, adagolása
és elkeverése is egyszerű, kényelmes és
biztonságos. Munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap. Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje borszőlőben 21,
csemegeszőlőben 14, őszibarackban,
nektarinban és szamócában pedig
1 nap.
Nem jelent veszélyt a méhekre és
egyéb hasznos élő szervezetekre. A talajban gyorsan lebomlik, így alacsony
kockázatot jelent mind a felszíni, mind a
rétegvizek szennyezése szempontjából.
A Prolectus dózisa szürkepenész és
moníliás termésrothadás ellen 1,2 kg/ha
(hajtatásban 0,08–0,12%), őszibarackban és nektarinban moníliás virág- és
hajtásszáradás ellen pedig 0,8 kg/ha.

Kezelések
maximális
száma

Két
kezelés
közötti idő
(nap)

Első
kezelés
időpontja

Utolsó
kezelés
időpontja

Várakozási idők bor/
csemege
m. v. i.

é. v. i.

0,4

0,4

3

3

BBCH 68

BBCH 89

0

0

2,0

2,0

4

7

BBCH 13

BBCH 79

0

21

3,5

4,0

7

7

BBCH 16

BBCH 50

0

21

4,0

4,5

BBCH 70

BBCH 81

0

21

4,0

4,0

8

7

BBCH 15

BBCH 81

0

5

3,0

3,5

4

7

BBCH 85

0

28

0,4

0,4

2

10

BBCH 11

BBCH 85

0

14

0,5

0,5

3

14

BBCH 19

BBCH 83

0

14

1,2

1,2

1

BBCH 61

BBCH 85

0

21/14

1,25

1,25

2

7

BBCH 77

0

21

2,0

2,0

4

8

BBCH 79

0

28 (bor)

BBCH 12

A Prolectus kijuttatását finom porlasztással kell elvégezni, azaz 200–300 mikronos cseppeket kell létrehozni. Habár a
készítmény transzlamináris hatással is
rendelkezik, a permetezés során ügyelni
kell arra, hogy a növényállomány belső
részét is kellő mértékben be lehessen
fedni. Lúgos kémhatású kombinációs
partnerek használata kerülendő. A permetlevet az elkészítés után azonnal fel
kell használni!
Javasoljuk, hogy a szamóca szedése előtt legalább 2 nappal, csemegeés borszőlőben pedig a tervezett szüret
előtt legalább 28 nappal történjen a kezelés. Legyen biztosított a szamócatermés megfelelő szellőztetése!

Qualy
A Qualy 300 g/l ciprodinil hatóanyagot
tartalmazó, az anilin-pirimidin hatóanyagcsoportba tartozó metioninbioszintézis-gátló (MBI). A készítmény szisztémikus (felszívódó) hatású. Az eredményes védekezés feltétele a helyes
időzítés és a megfelelő permetléfedettség biztosítása. A hatóanyag a permetezést követően két órán belül felszívódik, az azt követően lehulló csapadék a
hatást nem befolyásolja.
Szőlőben a szürkepenész elleni kezeléseket preventív módon, megelőző
jelleggel kell megkezdeni. A készítmény
egy vegetációs időszakban legfeljebb
2 alkalommal használható fel, fürtzáródás kezdetéig (BBCH 77). Súlyos fertőzésveszély fennállásakor 7 napos permetezési forduló alkalmazása ajánlott.
Dózisa 1,25 l/ha.
Almatermésűekben (alma, körte) a varasodás elleni permetezéseket megelőző jelleggel, az aszkospóra-szóródás
idején kell megkezdeni. Ez a legkorábban alkalmazható, felszívódó almafavarasodás elleni gombaölő szer, mivel
10 °C alatti hőmérsékleten is hatékony. Az
intenzív hajtásnövekedés idején a fertőzési nyomástól függően a kezelést 7–10
naponta szükséges megismételni. A készítmény egy tenyészidőszak alatt maximum 3 alkalommal használható fel, a
kijuttatás legkésőbb a gyümölcsfejlődés
(BBCH 76) fenostádiumában végezhető
el, 0,6–0,75 l/ha dózisban. Törekedni kell
az egyenletes és teljes permetléfedésre,
még a lombozat belsejében is. Ehhez
800–1000 l/ha permetlé alkalmazása
javasolt.
Farkas Árpád – Gaál Orsolya

lisztharmat
Héjasok
baktériumos és gombás betegségek
(kivéve lisztharmat)

Bogyósok
levél- és vesszőbetegségek
szürkepenész

lisztharmat

levélfodrosodás

Csonthéjasok
baktériumos és gombás eredetű ágelhalás
levéllyukacsosodás
tafrina
apiognomónia
blumeriella
monília

tárolási betegségek

lisztharmat
varasodás

Almatermésűek
baktériumos és gombás eredetű ágelhalás
tűzelhalás

0,5–1,5
(koronamérettôl függôen)

0,75–2,25
(koronamérettôl függôen)

Blossom Protect
(kg/ha)

2,0–3,0

3,0 (ôszi-tavaszi lemosó)

2,0–3,0
2,0–3,0
2,0–3,0
2,0–3,0

2,0–3,0

3,0–4,0 (ôszi-tavaszi lemosó)
3,0–4,0

Champ DP
(kg/ha)

4,0–5,0 (ôszibarackban pirosbimbós állapotig)
2,0–2,5 (ôszibarackban
virágzás végétôl)

4,0–5,0

4,0–5,0
4,0–5,0
4,0–5,0
4,0–5,0

4,0–5,0 (virágzás elôtt)
4,0 (virágzás után)

4,0–5,0 (virágzás elôtt)
4,0 (virágzás után)

Cuproxat FW
(l/ha)

5–7,5 (szamóca)

5,0 (ôszibarack, kajszibarack,
nektarin)

5–7,5

Flosul
(l/ha)

0,75–0,9
0,75–0,9
0,75–0,9
0,75–0,9

0,6
0,6 (csak kontakt
készítménnyel kombinálva)

Orius 20 EW
(l/ha)

1,2 (szabadföldi szamóca)
0,08–0,12% (max. 1,2 kg/ha,
hajtatott szamóca)

ôszibarack, nektarin:
0,8 (virág- és hajtásszáradás)
1,2 (termésrothadás)

Prolectus
(kg/ha)

A NUFARM ALMATERMÉSŰEKBEN, CSONTHÉJASOKBAN, BOGYÓSOKBAN ÉS HÉJASOKBAN FELHASZNÁLHATÓ
GOMBAÖLŐSZER-PORTFÓLIÓJA

0,6–0,75

Qualy
(l/ha)
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Hibrid megoldások
– a jövő útja?
Biológiai termékek használata a kémiai
növényvédelmi technológiák között.
A növényvédőszer-hatóanyagok felülvizsgálata során nyilvánvalóvá vált az
a törekvés, hogy a növényvédő szerek
felhasználását számottevően csökkentsék az Európai Unióban. A hatóanyagok
szűkülő palettája több problémát okoz.
A termelés színvonalának fenntartása érdekében a megmaradó hatóanyagokat lesznek kénytelenek a termelők
többször használni, ami nagyon kedvez
annak, hogy a különböző károsítók rezisztensekké váljanak ezekre a szerekre. Ugyanez lesz a következménye
annak is, ha a megmaradt hatóanyagok
kijuttatható dózisát csökkentik. Természetesen nagyon fontos törekvés az egészséges élelmiszer előállítása és az élelmiszer-biztonság. A hatóanyag-maradék
mértékének csökkentése és szigorúbb
vizsgálata sarkalatos pontja a biztonságos élelmiszer előállításának. Különösen
igaz ez a frissen fogyasztásra kerülő
zöldségek és gyümölcsök esetén. Mindezeket a tényeket figyelembe véve talán
a legnagyobb gondolkodásmódbeli
váltást a biológiai készítmények használata igényli – és nem csak a biotermesztésben. Ezeknek a készítményeknek a
szokásos növényvédelmi gyakorlatba
illesztése mind a rezisztenciatörésben,
mind pedig az élelmiszer-biztonság érdekében egyre fontosabb szerepet kap
majd a jövőben.
A Nufarm palettáján a kémiai szerek
közül biotermesztésben is használható készítmények: a réz-hidroxid tartalmú Champ DP, a tribázikus réz-szulfátot
tartalmazó Cuproxat FW és a 80% elemi
ként tartalmazó folyékony kénkészítmény, a Flosul SC. A réz és a kén hatóanyagok a szőlő-, gyümölcs- és zöldségkultúrák növényvédelmi technológiáinak alapelemei. Kontakt hatóanyagokként kiválóan kombinálhatók felszívódó
szerekkel. Mindhárom készítmény – a
formulációjának köszönhetően – jó fedést biztosít és esőállósága révén a biotermesztésben önállóan is megállja a
helyét. Ezeknek a hatóanyagoknak

nagy előnye, hogy hosszú évtizedeken
át történő használatuk ellenére sem alakult ki ellenük rezisztencia, így az egyéb
kémiai anyagokkal kombinációban
vagy rotációban történő kijuttatásuk
egyben a rezisztenciatörés eszközeként
is szolgál.
A kémiai készítmények mellett három
olyan termékkel is rendelkezünk, amely
kifejezetten biológiai termék. A Bacillus
thuringiensis var. kurstaki spórákat és toxinkristályokat tartalmazó Bactospeine
WG nevű készítményt a hernyó típusú lárvák elpusztítására lehet eredményesen
bevetni. Az Aureobasidium pullulans
nevű gomba spóráit tartalmazó Blossom Protect (a Buffer Protecttel együtt)
az almatermésűekben az Erwinia amylovora baktériumos betegség, a Botector pedig szőlőben a Botrytis cinerea
kórokozó gomba ellen használható
biológiai termék. A biológiai készítmények használata az elvárt hatékonyság
elérése érdekében ugyanolyan körültekintést és szakmai tudást igényel, mint a
kémiai növényvédő szerek alkalmazása.
Hatásuk sikerének kulcsa az előrejelzésre
alapozott megelőző alkalmazásuk.

Lisztharmat ellen az egyetlen folyékony kénnel
A III. forgalmi kategóriájú Flosul SC formulációjú folyékony kén. A termék 80%
elemi ként tartalmaz. A formulációnak köszönhetően nagyon apró, mikronméretben tartalmazza a kénszemcséket,
homogén eloszlásban. Vízben könnyen
elkeveredik, homogén szuszpenziót képez. Jó szuszpenzibilitásának köszönhetően nagyon lassan ülepszik, de ennél a
terméknél is fontos, hogy a kijuttatás folyamatos keverés mellett történjen. A bekevert permetlevet rögtön ki kell juttatni,
ne hagyjuk a tartályban órákon át vagy
másnapig állni. Az apró szemcseméretnek és a homogén eloszlásnak köszönhetően a Flosul SC jól fed, formulációjának köszönhetően kiválóan tapad, így

jó az esőállósága is. 25 °C felett a kijuttatás az esetleges perzselés lehetősége
miatt nem javasolt.
Felhasználható lisztharmat ellen:
• almatermésűekben (alma, körte,
birs, naspolya) az első virágok nyílásától
(BBCH 60) a fajtára jellemző gyümölcsszíneződés kialakulásáig (BBCH 85),
5,0–7,5 l/ha dózisban. A gyümölcskötődéstől a kisebb, 5,0 l/ha-os dózis kijuttatása indokolt. A készítményt a fertőzési
nyomástól függően 7-12 naponként célszerű kijuttatni, legfeljebb kilenc alkalommal.
• bor- és csemegeszőlőben megelőző jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor. Az 5. levél kiterülésétől (BBCH 15) az érés kezdetéig (BBCH
81) használható, 4,0 l/ha dózisban. A
permetezést a fertőzési nyomástól függően 7-12 napos időközönként célszerű
megismételni, legfeljebb nyolc alkalommal. Minden esetben törekedni kell az
egyenletes és teljes permetléfedésre,
még a lombozat belsejében is.
• kajsziban, őszibarackban és
nektarinban a sziromhullást követően
elsősorban a terméskezdemények védelme érdekében. A készítmény a virágzás végétől (BBCH 69) a fajtára jellemző
gyümölcsszíneződés
kialakulásáig
(BBCH 85) használható, 5,0 l/ha dózisban. A permetezést a fertőzési nyomástól függően 7-12 napos időközönként
célszerű megismételni, legfeljebb három
alkalommal.
• szamócában az első virágok nyílásától (BBCH 60) a szedéseket követő időszakig (BBCH 90). Az első permetezést
az első virágok nyílásakor, 5,0–7,5 l/ha
dózisban kell elvégezni és 10 nap múlva
megismételni, egy tenyészidőszakban
legfeljebb nyolc alkalommal. A termések
szedését követően, az indanövekedés
időszakában, a fertőzésveszély fennállása esetén javasolt további védekezések végrehajtása.
• zöldségfélékben (paradicsom, tojásgyümölcs, paprika, cukkini, uborka,
sütőtök, spárgatök, patisszon, sárgadinnye, görögdinnye, fejes saláta és
egyéb salátafélék) háromleveles állapottól (BBCH 13) a teljes érésig, 3,5–7,5
l/ha dózisban (kultúrnövénytől függően, részletek az engedélyokiratban).
A kezelést a kezdeti tünetek megjelenésekor célszerű végrehajtani és szükség
esetén javasolt megismételni. Zöldborsóban az első tünetek megjelenésének
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idején egyszeri kijuttatás lehetséges. A
készítmény alkalmazásakor figyelemmel kell lenni az egyes növényfajok és
-fajták kénérzékenységére.
A szántóföldi kultúrákban történő alkalmazásról részleteket a 11. oldalon talál.
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A Flosul SC ülepedését laboratóriumi körülmények között is vizsgáltuk. A
szuszpenziót több, a kertészeti kultúrákban alkalmazott koncentrációban készítettük el, és azt figyeltük, hogy az idő múlásával hogyan ülepedik a referenciatermékhez képest.
5. koncentrátum: 500 l vízben 4,0 l Flosul
6. koncentrátum: 500 l vízben 4,0 kg referenciakészítmény

Ha tűzelhalás fenyeget
Az almatermésűek egyik legveszélyesebb baktériumos eredetű megbetegedése a tűzelhalás (Erwinia amylovora),
mely, ha nem is minden évben károsít,
mindenféleképpen kiemelt figyelmet érdemel az integrált almatermesztés rendszerében. Károsítása nyomán akár
egész ültetvények kerülhetnek felszámolás alá, ha nem vesszük komolyan ellene az előrejelzésre és
prevencióra alapozott védekezést.
Legfontosabb gazdanövényei – az
alma mellett – a körte és a birs. Európába és ezáltal Magyarországra szaporítóanyaggal kerülhetett.
A baktériumfertőzés első tünetei már
tavasszal a virágon észlelhetők, melyek
vizenyőssé válnak és elfeketedhetnek,
majd a fertőzés átkerülhet a hajtásokra
és a vesszőkre, melyek további elszáradásos tüneteket mutatnak. A vesszők
háncsszövete barnává, sebessé válik,
jellemző vizuális tünet a pásztorbotszerű
visszahajlás, súlyos esetben nem csupán
ág-, hanem fapusztulás is bekövetkezhet. Az Erwinia amylovora baktérium
fertőzési forrása a beteg virágok, terjesztői rovarok, madarak, a fertőzött pollen
és a víz. (Forrás: Glits Márton-Folk Győző:
Kertészeti növénykórtan.)
A baktérium az ágak fekélyes sebeiben telel át, tavasszal, a virágzás idejére
aktivizálódik, intenzív nyálkatermelődés
indul meg, mely a virágzatra kerül, és
onnan terjed tovább a fertőzés. A virágzáskor uralkodó meleg időjárás (18-25
°C), a magas páratartalom, illetve a
gyenge, szitáló eső kedvez a virágfertőzésnek. Napfényes időszakban a beporzó rovarok élénk tevékenysége
szintén elősegíti a fertőzést. A fekélyes sebekből, illetve a virágzatról a baktérium
elsősorban a sérüléseken keresztül jut be
a levelekbe és hajtásokba. A növény a
természetes nyílásokon keresztül (légzőnyílások) is megfertőződhet.
Virágzás előtt vagy után réztartalmú
készítményekkel permetezzünk, amikor
a növény fejlődési állapota ezt megengedi. Mivel a kórokozó baktérium a
virágon keresztül fertőzi a fát, a virág-

10 perc elteltével

30 perc elteltével

240 perc elteltével

240 perc elteltével, leöntés után

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

10 perc elteltével

30 perc elteltével

240 perc elteltével

240 perc elteltével, leöntés után

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

10 perc elteltével

30 perc elteltével

240 perc elteltével

240 perc elteltével, leöntés után

N U FA R M E R M A G A Z I N
zásban történő védekezés sikere elsődlegesen meghatározza a betegség további alakulását. Erre a nagyon kevés
kémiai készítmény mellett hatékony biológiai megoldás is rendelkezésre áll,
melynek használatához – biológiai
anyag lévén – nem kell hatósági engedély. A védekezés sikerének alapja a
prevenció, így a permetezést előrejelzésre alapozva kell elvégezni. Erre napjainkban a MaryblytTM előrejelző
modellt alkalmazzák a gyakorlatban. A
modell a fertőzés meghatározásához
öt alapvető mérőszámot vesz figyelembe: 1. kinyílt virágok aránya, 2. hőfokórák (18,3 °C felett), 3. nedvesség 0,25
mm felett, 4. átlagos napi hőmérséklet
15,6 °C felett és 5. az epifita inokulum potenciálja. Ezekből a program a fertőzési
veszély erősségét számítja ki, amit egytől négyig kereszttel jelöl. A program a
virágelhalás előrejelzésében döntő szerepet tölt be. A programot a hazai Növényegészségügyi Szolgálat sikeresen
használja, és rendszeres előrejelzési
javaslatot ad a termelők számára. Korábban a fertőzéshez szükséges hőöszszeget 110 °C-ban határozták meg. A
legújabb kutatások szerint, ha az egyéb
körülmények is megfelelnek, a fertőzés
már 70 °C hőösszegnél is végbemehet.
Fontos, hogy a vegyszeres védekezést
kombináljuk a mechanikaival, és az
elhalt, elfeketedett virágzatokat, pásztorbotszerűen meghajlott hajtásokat, fertőzött ágrészeket időben eltávolítsuk,
valamint a metszőollót fertőtlenítsük.

Blossom Protecttel a
tűzelhalás és a tárolási
betegségek ellen
A Blossom Protectet több éve vizsgálják,
és a vizsgálati eredmények azt mutatják,
hogy képes megakadályozni a baktérium virágon keresztüli behatolását a növénybe. A terméket megelőző jelleggel
kell kijuttatni, a fertőzés bekövetkezte
előtt. Hatóanyaga az Aureobasidium
pullulans élesztőgomba két törzse. Az
Aureobasidium pullulans a természetben is megtalálható, kiváló környezeti
adaptációs tulajdonságokkal rendelkező élesztőgomba, mely jól tűri a szárazságot, szaporodási és kolonizálási
képessége kiemelkedő, valamint kiválóan ellenáll az erős sugárzásnak.
A Blossom Protect olyan növényvédő
szer, amely nem pusztítja el a kórokozó
baktériumot. Hatásmechanizmusa a ter-

75

Felhívjuk szíves figyelmét a www.bio-ferm.com oldalon angolul (Fire Blight
Risk Assessment), valamint németül (Feuerbrandrechner) rövid regisztráció
ellenében ingyenesen elérhető, tűzelhalás-fertőzés előrejelzési rendszer
használatának lehetőségére.

mészetes antagonizmuson alapul a hely
és a tápanyag megszerzéséért, ezért
működik kizárólag preventív alapon. A
Blossom Protect aktív spórákat tartalmaz,
melyek a kipermetezést követően befedik, benépesítik a virágokat, és megakadályozzák az Erwinia amylovora baktériumok szaporodását, valamint azok
bejutását a növényi szervezetbe. Kvázi
a baktériumnak sem alkalmas élettere,
sem pedig bejutási „kapuja” nem marad,
mert azokat az aktív spórakolóniák foglalják el. Ezen hatásmechanizmus alapja
a patogén és antagonista szervezetek
hely- és tápanyag-konkurenciája. Nincs
rezisztencia, mert antagonistaként nem
a baktérium anyagcsere-folyamataiba
avatkozik bele, így többszöri felhasználást tesz lehetővé akár teljes biotermesztési, akár a kemikáliákra alapozott védekezési rendszer során.
A fertőzésveszély előrejelzésére
ajánlott az ún. Maryblite-modell haszná-

lata. Az előrejelzés alapján a kezelést a
fertőzést megelőző 1-2 napban kell elvégezni, cél, hogy a fertőzési időszakban
minél több kinyílt virágot érjünk el, és fedjük be a potenciális belépési kapukat. A
készítmény bekeverése előtt a permetezésre használt víz kémhatását 3,5–4,0
pH-értékre kell beállítani citromsavalapú puffer, 10,5 kg/ha Buffer Protect
segítségével. A Blossom Protect dózisa
tűzelhalás ellen 0,75–2,25 kg/ha, tárolási betegségek ellen pedig 0,5–1,5
kg/ha (koronamagasságtól függően).
A permetlevet finom porlasztással kell
az ültetvénybe kijuttatni, a permetezéshez használt víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 25 °C-ot. A hektáronkénti
vízmennyiség koronamagasságtól függően csökkenthető, de ügyelni kell a virágok egyenletes fedésére.
Tűzelhalás ellen a készítményt virágzás időszakában preventív jelleggel,
4-5 alkalommal szükséges kijuttatni. A ke-

Jó tudni!
• A Blossom Protect és a Buffer Protect kijuttatása előtt és után 48 órával ne használjon réztartalmú készítményeket az ültetvényben.
• A Blossom Protect és a Buffer Protect használata egymás utáni napokon nem
megengedett.
• Amenyiben a Blossom Protectet és a Buffer Protectet a már kinyílt virágokra
és/vagy az érési időben lévő gyümölcsökre kívánja kipermetezni, kijuttatás előtt
és után ügyeljen a legalább három napos szünetre.
• A Botector esetében ugyanígy járjon el szőlőben is.
• A Blossom Protect és a Botector egyéb növényvédő szerekkel és lombtrágyákkal keverhető, azonban keverés előtt tájékozódjon a www.bio-ferm.com oldalon már angol és német nyelven és a www.nufarm.hu oldalon hamarosan magyar nyelven is elérhető keverhetőségi listából.
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zelést a virágok 10%-ának nyílásakor javasolt elkezdeni, majd 40%-os, 70%-os,
esetleg 90%-os virágnyílásban célszerű
megismételni (BBCH 61–67 között). Öt kezelés elhúzódó virágzásban szükséges.
Tárolási betegségek ellen a készítményt
a gyümölcsérés időszakában (BBCH 81–
89) preventív jelleggel javasolt kijuttatni,
a fertőzési nyomástól függően 2–10
napos időközökkel, legfeljebb 4 alkalommal.

Botritisz – ősellenség vagy
legjobb barát?
A nedves, esős időben az éretlen gyümölcsre telepedő botritiszt szürkepenésznek, szürkerothadásnak hívjuk, és
ahogy az elnevezés sejteti, egyértelműen káros folyamatnak számít. Ha
azonban a már érett fürtre telepedik rá
a gomba – köszönhetően a váltakozó
őszi esős és száraz időnek –, kialakul
az, amit nemes rothadásnak hívunk és
aminek a méltán híres aszút és a szamorodnit köszönhetjük.
A szürkepenész virágzáskor és az
érés során okozhat jelentős gazdasági
kárt. Csapadékos nyarakon a zöld bogyók rothadása is gyakori. A fertőzést
elősegítik a jégverés, viharkár vagy
molykártétel során keletkező apró sérülések, mivel a kórokozó a sebzéseken
keresztül könnyen bejut a növénybe. A
szürkepenész elleni védelemnek tehát a
molyok elleni védekezés is részét képezi, de a védelem alapja a speciális
botriticidek használata a virágzás
végén és fürtzáródás előtt. A réz hatóanyagú szerek fürtzáródás utáni alkalmazása kedvezően befolyásolja a
szürkepenész elleni védekezések eredményességét is.

Botectorral a botritisz ellen
A Botector korszerű biológiai megoldás
szőlőben a szürkepenész ellen. A termék az Aureobasidium pullulans gomba
két törzsének – DSM 14941 és DSM 14940
– spóráit tartalmazza cukormolekulákra
felhordva. Ez egy olyan élesztőgomba,
amely a bennünket körülvevő környezetben mindenhol jelen van – így megtalálható a talajban, a vízben, a levegőben
vagy akár a növények felületén is. Aerob
típusú gombáról beszélünk, amely azáltal, hogy a környezetben mindenhol előfordul, nagy fotostabilitással rendelkezik.
A biológiai növényvédelemben való
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használata során a napsugárzás hatására sem pusztul el, hanem hosszú ideig
a növény felületén maradva tartósan kifejtheti hatását. Jó alkalmazkodóképességű, még szárazságban is ellenálló, és
széles pH-skálán képes fennmaradni (3–
12 pH között életképes). A növény felületére kerülve a kórokozó gombák
antagonistájaként viselkedik. Sokkal
gyorsabban szaporodik, mint a kórokozó gombák. A növény felületén lévő
mikrorepedésekben nagyon gyorsan
felszaporodik, azokat befedi, elfoglalva
ezzel a kórokozó gombák elől az életteret. Befedve a mikrorepedéseket, kisebb sérüléseket védőpajzsot képez a
kórokozó gombákkal, így a Botrytis cinereával szemben is.
A szürkepenész ellen a szőlő fenológiája során több alkalommal célszerű
védekezni, így a Botectort a biotermesztésben többször célszerű kijuttatni. Első kijuttatási idő a BBCH 68, a sziromhullás
80%-ánál, amikor először megtörténhet
a fertőzés. A botritiszfertőzés elleni védekezés talán legfontosabb időszaka a
fürtzáródás. Ekkor kipermetezve a Botectort maradéktalanul a fürt belsejébe juttathatjuk a pajzsot képező anyagot. Az
ott lévő mikrorepedéseket az Aureobasidium pullulans gomba nagyon gyorsan benövi, a fürtzáródást követően a
fürt belsejében tovább fennmaradva védelmet biztosít a későbbi fertőzésekkel
szemben is. A bogyók növekedése, a
fürt fejlődése és az időjárás következtében keletkező újabb és újabb mikrorepedéseket folyamatosan kitölti. A fürtzáródás után már a kémiai anyagok sem
érik el, szaporodása zavartalan marad.
A Botectornak nemcsak a biotermesztésben van jelentősége, hanem ebben az
időszakban kijuttatva kiválóan beilleszthető a kémiai védekezések sorába is. A
permetezést a Botectorral ilyenkor csak
a fürtzónában célszerű elvégezni. A következő időpont a Botector kijuttatására
a BBCH 85, a bogyólágyulás kezdete, illetve a BBCH 85–89, az érés és betakarítás idején. Ebben az időszakban is
nagyon fontos, hogy a termék preventíven legyen kipermetezve. Ekkor a bogyók külső védelmét biztosíthatjuk, és
biztonsággal megvárhatjuk a betakarítás optimális idejét, amikor a szőlő beltartalma, cukor-sav aránya a legmegfelelőbb a jó minőségű bor előállításához. A
Botector ebben az időszakban történő
kijuttatásának nagy előnye a kémiai védelemmel szemben, hogy nincs élelme-

zés-egészségügyi várakozási ideje, a
must erjedését, a bor minőségét nem befolyásolja.
A Botector dózisa szőlőben 0,4
kg/ha. A vízben diszpergálható granulátum kijuttatása 400–800 l/ha vízmenynyiséggel, a fürtzónába kipermetezve
történjen. Fontos, hogy a permetlé bejussona a fürt belsejébe, de ne folyjon le a
fürtről. BBCH 77-től ragasztóanyag hozzáadásával a permetezés hatékonyságát fokozhatjuk. Csemegeszőlőben kijuttatva segíti, hogy a szedést követően a
fürt bogyókat tartó része zöld maradjon,
így a fürtök tovább megőrzik frissességüket, piacosságukat.

Már öt éve a kínálatban
A Bactospeine WG a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 baktériumtörzs toxinkristályait és spóráit tartalmazó
rovarölő permetezőszer, ami a rovarok
emésztőrendszerére hat. A hernyók 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 hernyók 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 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. Kezelni a tömeges lárvakeléskor, szexferomoncsapdás
előrejelzésre alapozva kell. A permetezés elvégzése az esti órákban ajánlott,
lúgos kémhatású növényvédő szerekkel
nem keverhető.
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.
Gaál Orsolya – Pálinkás Miklós
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Nufarm-prekonferencia
Keszthelyen
A január közepén Keszthelyen megrendezett XXX. Növényvédelmi
Fórumhoz kapcsolódóan tartott a Nufarm Hungária Kft. konferenciát
a növényvédelem aktuális kérdéseiről. A meghirdetett, nívós szakmai
program óriási érdeklődést keltett. Az ország minden részéről érkező
szakemberek zsúfolásig megtöltötték az egyetem dísztermét, többeknek már csak a lépcsőkön jutott hely.
A vendégeket és az előadókat a
Pannon Egyetem Georgikon Karának nevében dr. Takács András Péter, a Növényvédelmi Intézet igazgatója, egyetemi
docens köszöntötte, majd átadta a szót
a Nufarm Hungária Kft. ügyvezetőjének.
Salamon György üdvözölte az egyetem
tanárait, professzorait, diákjait, a Nemzeti Agrárkamara és a növényvédelmi
kamarák képviselőit, tagjait, a termelőket, forgalmazó partnereket, valamint a
termelésben dolgozó szaktanácsadó
kollégákat. Megköszönte a lehetőséget
az egyetemnek, a Növényvédelmi Intézet igazgatójának és kollégáinak a
helyszínért és a szervezésben nyújtott
segítségükért, illetve az előadóknak,
hogy szakmai tapasztalataikat és tudásukat megosztják a jelenlévőkkel.

Egyre nehezebb a helyzet

„Sok fontos hatóanyag kerül
visszavonásra, ami nagyon
megnehezíti a munkánkat, és
megkérdőjelezi a mezőgazdaság és a növényvédelem jövőjét.”

Az ügyvezető ezután rátért Múlt, jelen és
jövő a növényvédelemben című előadására. Elmondta, hogy napjainkban
a mezőgazdaságot és főleg a növényvédelmet rengeteg támadás éri Európában és Magyarországon is, ami miatt az
emberek gondolataiban nagyon méltatlan helyet foglal el ez az ágazat. Pedig,
ha belegondolunk, rendkívül fontos munkát látnak el ezek a szakemberek: élelmiszert állítanak elő, ami létünk alapja.
Hiszen mezőgazdaság nélkül nincs élelmiszer, ilyen mennyiségű és minőségű
élelmiszer-előállítás pedig nem lehetséges növényvédő szerek nélkül. Emiatt a
növényvédősök munkája nemcsak fontos, de felelősségteljes is. „Az európai törekvések miatt sok fontos hatóanyag
kerül visszavonásra, ami nagyon megnehezíti a munkánkat, és megkérdőjelezi

a mezőgazdaság és a növényvédelem
jövőjét – hangsúlyozta Salamon
György, aki hozzátette: – A konferencián
elhangzott előadásokkal szeretnénk
helyzetképet mutatni a múlt növényvédelméről, a folyamatban lévő tendenciákról növényvédőszer-felhasználás és
növényvédelmi problémák témakörben,
és olyan kiegészítő lehetőségekre rámutatni, amelyek segíthetik a munkánkat és
a megmaradó hatóanyagok felhasználását, hatáskifejtését.”
„Magyarország a növényvédelmi
szabályozás és növényvédelmi oktatás
területén mindig is Európa élvonalában
járt” – mutatott rá hazánk helyzetére történeti távlatból Gaál Orsolya, a Nufarm
Field Marketing Specialistája 50 év a növényvédelemben című előadásában.
1968-ban nálunk tiltották be először a
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„Új károsítók jelentek meg,
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das képelemzés, valamint a drónok alkalmazása a növényvédelmi helyzet és
az állomány állapotának felmérésében.
Talán a legnagyobb gondolkodásmódbeli váltást a biológiai anyagok használata igényli. „Ezeknek a termékeknek a
beépítése a kémiai védekezések sorába komoly fegyver lesz a rezisztenciatörésben és az élelmiszer-biztonságban is”
– zárta előadását Gaál Orsolya.

nek. Mivel nem alakult ki ellenük rezisztencia, kombinációban vagy önmagukban felülkezelésre használva a rezisztenciatörés eszközei. Fontos tulajdonságuk az is, hogy a SU- és IMI-repcék és
-napraforgók árvakelése ellen is sikerrel
vethetők be. Nem utolsósorban pedig a
ma használatos formulációk jó ökotoxikológiai jellemzőik miatt biztonsággal
alkalmazhatók.

Fenoxiherbicidek: még mindig van bennük potenciál

Napjaink problémái
repcében

„A fenoxiherbicidek kiváló kombi-

Egy mindinkább megoldásra váló problémára, a repcekártevők inszekticidrezisztenciájára hívta fel a figyelmet Farkas
István, a Vas Megyei Kormányhivatal,
Növény- és Talajvédelmi Osztály növényvédelmi szakügyintézője, növényvédelmi zoológusa.
Az őszi káposztarepcének a vetéstől
kezdve nagyon sok rovarkártevője van.
Ezek kordában tartása komoly odafigyelést és szakértelmet követel a növényvédős szakemberektől. Egy vegetáció során a kártevők ellen akár öt-hat alkalommal is védekezni kell, viszont
nehézséget okoz, hogy viszonylag
kevés különböző hatásmechanizmusú
hatóanyag engedélyezett, és ezek
száma tovább fog csökkeni. Az egyik
legnagyobb gazdasági kárt a repcefénybogár okozhatja azáltal, hogy a virágbimbókba berágva károsítja a virág
részeit, így az nem tud kinyílni, megtermékenyülni. „Feltételeztük, hogy a nyugat-európai országokhoz hasonlóan
nálunk is kezd kialakulni ennél a rovarnál
a piretroidrezisztencia. Vizsgálataink bizonyítják, hogy sajnos Magyarország
egyes részein már találtunk olyan populációkat, amelyek rezisztenciát mutattak
a lambda-cihalotrin hatóanyagra – utalt
egy veszélyes jelenségre Farkas István.
– Rezisztencia szempontjából a piretroidokat két csoportba osztják: az I-es típusú piretroidok közé a tau-fluvalinát és

a régi károsítók jelenléte fokozódik, ami a kevésbé hatékony
anyagokkal szemben kialakuló
rezisztencia miatt is történt.”
DDT-t, majd a nyolcvanas-kilencvenes
években az összes klórozott szénhidrogén-származékot és egyéb nagyon
perzisztens növényvédő szert. A nyolcvanas-kilencvenes években a kivonások
mellett sok új hatóanyag került forgalomba, sőt a kilencvenes évek második
felétől a gyári kombinációk megnövekedett aránya is segítette a növényvédelmet, aminek köszönhetően mind a
mennyiségi, mind a minőségi élelmiszerelőállításban nagyot léptünk előre. A hatóanyagok felülvizsgálata ezután is
folytatódott, sőt Gaál Orsolya hangsúlyozta, hogy a 2010-es években a tendencia fokozódott. „Az utóbbi néhány
évben olyan hatóanyagok is visszavonásra kerültek, amelyek alapjai a sikeres
növényvédelemnek. Ezzel szemben a
növényvédelmi problémák megszaporodtak. Új károsítók jelentek meg, megoldás hiányában a régi károsítók jelenléte
fokozódik, ami részben az eddig jól bevált hatóanyagok hiányában a kevésbé
hatékony anyagokkal szemben kialakuló rezisztencia miatt is történt. Ez a
probléma a közeljövőben csak fokozódni fog” – mutatott rá a specialista.
A szakemberek kezében van néhány
lehetőség, amelyek alkalmazásával kicsit lassíthatják az egyre súlyosbodó
folyamatokat: ilyen az integrált növényvédelmi elvek szigorúbb alkalmazása,
valamint a permetezéstechnika javítása,
beleértve az adjuvánsok tudatos használatát, a permetezésre használt víz minőségi paramétereinek beállítását és a
hibátlan állapotú permetezőgépek alkalmazását. Az újabb technikák közé
tartoznak a precíziós növényvédelem
és növénytermesztés, a digitális, műhol-

nációs partnerei egyéb gyomirtó
hatóanyagú termékeknek.”
Benécsné dr. Bárdi Gabriella gyomirtási
szakértő, az NMNK elnökségi tagja a fenoxiherbicidek 21. századi szerepéről
beszélt. Ezek a szintetikusauxin-hatású
herbicidek az egyik legrégebben használt gyomirtó hatóanyagcsoport. Az
1940-es években kezdték el vizsgálni
ezeket a hatóanyagokat, azóta már a
fenoxiszármazékot tartalmazó herbicidek egész családja jött létre, és a mai
napig is széles körben használt gyomirtó
szerek. „A magról kelő és évelő kétszikű
gyomok ellen tudunk ezekkel a hatóanyagokkal dolgozni. Hatásukra az
érzékeny növények levele torzul, kanalasodik, a hajtáscsúcs csavarodik. Az
egyszikű növények az aktív növekedés
időszakát leszámítva szelektívek, amiben
közrejátszik a morfológiai szelektivitás is
– emelte ki a szakértő. – Ide tartoznak
az ariloxi-karbonsavak – a 2,4 D, MCPA,
mekoprop, diklórpop, MCPB, 2,4-DB, triklopir, fluroxipir –, valamint az aromás karbonasavak, mint a dikamba, naptam,
klopiralid, aminopiralid, picloram.”
Benécsné dr. Bárdi Gabriella hangsúlyozta, hogy a fenoxiherbicidek jelentőségüket a 21. században is megőrizték,
ugyanis kiváló kombinációs partnerei
egyéb gyomirtó hatóanyagú termékek-

N U FA R M E R M A G A Z I N
az etofenprox hatóanyagok tartoznak,
a II-es típusú piretroidokhoz minden más
piretroid hatóanyag. Egyértelmű rezisztenciát a II-es csoportba tartozó hatóanyag esetén állapíthatunk meg.”
Elmondta, hogy Magyarországon az
I-es csoportból a tau-fluvalinát hatóanyag van forgalomban, Mavrik néven
vásárolható meg. A repcefénybogár elleni küzdelemben ezt a hatóanyagot
jobb eredménnyel alkalmazhatjuk, mint
a II-es csoport képviselőit. Fontos, hogy
nappali használat esetén virágzó állományban ez az egyetlen biztonsággal
használható piretroid. Az előadó azonban hangsúlyozta, ebben az esetben is
fontos, hogy a méhek védelmében nappal csak önmagában juttassuk ki. Ha a
Mavrikot tankkeverékbe tesszük, a kijuttatáskor célszerű méhkímélő technológiát alkalmazni.
A potenciálisan nagy jövedelmet biztosító, de pontosan kivitelezett termesztéstechnológiát igénylő növénnyel foglalkozott Ughy Péter gyombiológus, a
Vas Megyei Kormányhivatal, Növény- és

Talajvédelmi Osztály növényvédelmi
szakügyintézője is Keresztes gyomnövények a repcében – újabb kihívások című
előadásában. A szakember elmondta,
hogy a keresztes virágú gyomnövények
eltávolítása a repcéből nem egyszerű
feladat. Ez a közhely még inkább igaz,
ha a gyomnövény a kultúrnövénnyel nagyon közeli rokonságban van, akár egy
nemzetségbe tartozik. Ilyen gyomnövény a vad réparepce, amelynek kártétele többek között abban nyilvánul meg,
hogy novembertől áprilisig folyamatosan virágozhat, ezáltal odacsalogatja
és táplálékul szolgál a rovarkártevőknek, jelentősen korlátozva a tavasszal
felhasználható inszekticidek körét. A
gazdálkodóknak, növényvédelmi szakirányítóknak igazi kihívást jelent a felismerése, terjedésének megakadályozása,
illetve az ellene való védekezés.
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Adjuvánsokkal az erősebb
hatásért

mellett további törekvés az EU-ban, hogy
a megmaradó hatóanyagok kijuttatható
mennyiségét, dózisát is csökkentik. Ez
nagyon kedvez a rezisztencia kialakulásának. Az adjuvánsok használatával
segíthetjük, sőt fokozhatjuk a fő készítmény hatását, ezzel lassíthatjuk a rezisztencia kialakulását.

Az élelmiszert biztosítani kell

A következő előadó gyakorlatias témát
választott: Tóth Ágoston növényvédelmi
szakirányú okleveles agrármérnök az
adjuvánsok szerepét és jelentőségét mutatta be a növényvédelemben. Az adalékanyagok azok az anyagok, amelyeket a tankkeverékekhez adunk, a segédanyagot pedig a gyártó teszi a
hatóanyag mellé. A cél minden esetben
a hatásfokozás. Hatás szempontjából
három csoportba soroljuk őket: egyrészt
elősegítik, másrészt fokozzák a fő készítmény hatását, harmadrészt pedig csökkenthetik a kultúrnövényre gyakorolt
esetleges fitotoxikus hatást.
Az 1. csoportba tartoznak a vízlágyító anyagok, a pH-csökkentők vagy
-növelők, stabilizátorok, melyek elősegítik a fő készítmény hatását.
A 2. csoportba tartozó anyagok hatáskifejtésük szerint további csoportokba
oszthatók: jobb terülést biztosítanak (felületi feszültség csökkentése), segítik a hatóanyag bejutását, felszívódását a
növénybe, hosszabb stabilitást biztosítanak a hatóanyagnak, fokozzák a károsító érzékenységét, csalogatják a
célkártevőt, és késleltetik a felszáradást.
Ebbe a csoportba tartoznak például a
tenzidek, biotenzidek, olajadalék-anyagok, viaszszármazékok, hatásnövelő
enzimgátlók stb.
A 3. csoportba tartoznak a cseppnehezítők és az antidotumok. A cseppnehezítők jelentősége, hogy megakadályozzák a permetlé elsodródását, így
az nem jut át a szomszéd táblára, esetleg olyan kultúrára, amelyben kárt tehetne. Az antidotumok pedig a gyomirtó
szer lebomlását segítik a kultúrnövényben, ezáltal csökkentve az esetleges
káros hatást.
Ezek részletesebb ismerete és tudatos
használata a jövőben még nagyobb jelentőségű lesz. A hatóanyag-kivonások

„Európában a mezőgazdaságot
nagyon sok támadás éri,
és mint elsődleges
környezetkárosító szerepel
az emberek tudatában.
Pedig az emberiségnek
élelmiszert kell biztosítani,
ami mezőgazdaság és kémiai
növényvédelem nélkül
lehetetlen.”
A jó hangulatú, élénk szakmai beszélgetésekkel kísért ebédet követően került sor
a délutáni program első előadására,
amelyet Salamon György tolmácsolásában a Nufarm részéről Karina von Detten
Head of Portfolio Solutions Europe,
Middle East, Africa (EuMEA) tartott meg. A
The future of plant protection in Europe
(Politika vagy tudomány – a növényvédelem jövője az Európai Unióban) cím
előre jelezte, hogy a növényvédelem
társadalmi elfogadásának nagyon fontos témájáról lesz szó.
„Európában a mezőgazdaságot nagyon sok támadás éri, és mint elsődleges környezetkárosító szerepel az
európai emberek tudatában. Jelenleg 7
milliárdos a Föld lakossága, és az előzetes prognózis alapján 2050-re várhatóan 10 milliárd ember fog élni a Földön.
Ennek a 10 milliárd embernek pedig élelmiszert kell biztosítani, ami mezőgazdaság és növényvédelem nélkül lehetetlen”
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– jelentette ki Karina von Detten. Hozzátette, különös aktualitást ad a rendezvénynek, hogy pont ezen a napon
szavazták meg Európában a Green
Deal megállapodást, amiben fontos
irányelveket fogalmaztak meg a Föld élhetőbbé tételének és megőrzésének érdekében. A biodiverzitás megőrzése, a
„termőföldtől a fogyasztóig stratégia” keretrendszerbe helyezi a kihívásokat,
amelyeknek termelőknek és input-előállítóknak egyaránt meg kell felelniük. Ezek
az intézkedések kétségtelenül komoly
gazdasági és politikai hatással lesznek
az átlagpolgárokra is, az ő mindennapi
életünkre. „Sajnos a tájékoztatás sok
esetben csak egyoldalú, és nem szembesít a másik oldal veszélyeivel. Történetesen azzal, hogy mekkora termeléskiesést okozhat ez az élelmiszer-előállításban, miközben 30 év alatt a lakosságszám közel másfélszeresére nő. Növényvédelem nélkül a jelenleg megtermelt
élelmiszer 40 százaléka veszélybe
kerül. A veszélyalapú tiltás helyett a növényvédőszer-használat kockázatának
vizsgálata és a helyes használatból
eredő kockázatok csökkentését megcélzó technológiák kidolgozása minden
szempontból eredményre vezetőbb
lenne. Ezért a növényvédő szerek helyes
használata mellett az integrált növényvédelem, az új technológiák alkalmazása és a biológiai anyagok használata együttesen adhatnak csak megoldást ezekre a problémákra” – mutatott
rá Karina von Detten.

Penészgombák,
a méregkeverők

A szakmai tartalmat színesítette dr. Baranyai Marietta belgyógyász, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főorvosának témája, A mikotoxinok jelentősége
az élelmiszerekben, kiemelve a növényvédelem kulcsszerepét az egészséges
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táplálkozás biztosításában. A főorvosasszony elöljáróban elmondta, hogy a
mikotoxinok fonalas gombák által termelt másodlagos anyagcseretermékek,
melyek az élelmiszerekben természetes
módon képződő legveszélyesebb méreganyagok közé tartoznak. Mind az
emberi, mind az állati szervezetet súlyosan károsíthatják, karcinogén, mutagén,
teratogén, ösztrogén hatásúak, hatnak
a növekedésre, befolyásolhatják a szaporodást, a fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet. Egyes mikotoxinok
rendszeresen bekerülve a szervezetbe
súlyos szövődményeket válthatnak ki,
vese-, májbetegséget, daganatos megbetegedéseket is okozhatnak. A sok mikotoxin közül talán a legjelentősebbek
az aflatoxin B1, DON-toxin, ochratoxin-A,
zearalenon, fumonizin, T2-toxin, patulin.
Az aflatoxinokat az Aspergillus-fajok termelik, amelyek elsősorban a gabonaféléket és a földimogyorót támadják meg.
Szintén Aspergillus- és egyes Penicilliumfajok termelik az ochratoxint is. Ez a toxin
jobbára gabonafélékben, kávéban,
szárított gyümölcsben található meg,
valamint felhalmozódhat az állatok húsában is, és ezzel is bekerülhet az
emberi szervezetbe. A DON-toxin jelenlétéért búzában, árpában, rozsban és
zabban a Fusarium graminearum az elsődlegesen felelős gombafaj. Ugyancsak Fusarium-faj felelős a zearalenon
toxin és egyéb fumonizin (FB1, FB2, FB3) jelenlétéért egyes növényi, elsősorban gabonaterményben és abból származó
termékekben. Számos toxintermelő Fusarium-gomba az említett toxinok közül
akár többfélét is képes termelni, melyek
hatásai összeadódhatnak, egymás hatásait fokozhatják, és a tünetek keveredhetnek.
A fuzáriumtoxinok legfőbb beviteli forrásai így elsősorban a búzából és kukoricából készült termékek, állatok esetén
takarmányok. A mikotoxinok emberre és
állatra egyaránt nagyon komoly egészségkárosító hatása miatt az élelmiszerek
és takarmányok toxintartalmát szigorúan ellenőrzik. Dr. Baranyai Marietta
hangsúlyozta: az élelmiszerek mikotoxin-terhelésének kiindulópontjai a szántóföldön, a növényállományokban felszaporodó penészgombák, így a növényvédelemnek, a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak kiemelkedő szerepe van az élelmiszerek toxintartalmának
csökkentésében, a megengedett határérték alatt tartásában.

Sok múlik a víz minőségén

Az utolsó előadás újra gyakorlati információkat tartalmazott, Both Gyula, az
NMNK Vas Megyei Területi Szervezete elnöke a víz jelentőségét részletezte a
permetezéstechnikában. Tapasztalatai
szerint a permetezés sikerességét több
tényező befolyásolja: víz, növényzet,
növényvédőszer-formuláció, alkalmazástechnika, környezeti tényezők. A jelenleg alkalmazott kijuttatástechnika
jellemzője, hogy a kiszórt permet átlagosan 50 százaléka nem jut a célfelületre,
aminek egyik oka a rossz cseppképzés.
A cseppképzésben nemcsak az alkalmazott szórófej játszik szerepet, hanem
a tankkeverékbe tett adjuváns anyag is.
Mivel a víznek nagy a felületi feszültsége,
a viaszos felületű levélről gömb formában könnyen legurul, ezért a permetlécseppben lévő hatóanyag nem jut el a
hatáskifejtés helyére. A víz egyéb tulajdonságai, mint a sótartalom, vízkeménység, a permetlé pH-ja, hőmérséklet,
együttesen is befolyásolják a permetezés sikerét, a hatóanyag hatáskifejtését.
Például az alacsony hőmérséklet vízoldhatósági problémákat okoz, gélesedés
indulhat a tartályban; a sók hatására a
vegyi anyagok kicsapódnak, inaktiválódnak.
Az NMNK területi elnöke kiemelte: „Kísérleteink azt bizonyítják, hogy ezeknek
az értékeknek a helyes beállításával
már az alacsonyabb dózisban alkalmazott növényvédő szer is jó hatékonysággal dolgozik, és csak ezek együttes
figyelembevételével tudunk kellő hatékonyságot biztosítani a növényvédő
szeres kezelésünknek.”
A program révén a résztvevőknek lehetőségük nyílt a szakmai eszmecserére, az új információk megbeszélésére.
Az egész napos rendezvényről a vendégek elégedetten távoztak, aminek
hangot is adtak: Ide érdemes volt eljönni!
NJ
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A növényvédelem az
emberiséget szolgálja
A Nufarm Hungária Kft. immár sorozatban negyedik alkalommal támogatja az Év Agrárembere kitüntető cím Növényvédelem kategóriáját.
Salamon György ennek kapcsán hangsúlyozta a növényvédős szakemberek szerepét a fenntartható mezőgazdaság megvalósításában.
Milyen szerepe van a díjnak a Nufarm számára?
Azért veszünk részt évről évre a kezdeményezésben, mert különösen fontosnak tartjuk, hogy a jelenlegi politikai
környezetben, amikor a döntéshozók
előszeretettel vádolják a mezőgazdaságot és azon belül is a növényvédelmet azzal, hogy az éghajlatváltozás
egyik fő felelőse, megismertessük a gazdálkodók és a saját munkánk szerepét
és jelentőségét az egészséges és jó minőségű élelmiszer előállításában.
Mit gondol a három kategóriadöntős szakemberről?
Azt kell, hogy mondjam, hogy minden
évben, de különösen a 2019-es jelöltek
kapcsán szembesültem azzal, hogy fantasztikusan értékes emberek és értékes
életutak léteznek, akik és amelyek méltók a figyelemre. Lehetővé vált számunkra és számomra is személyesen,
hogy olyan rendkívül kimagasló életpályákat ismerjek meg, amelyek megérdemlik, hogy bemutassuk és követendő
példaként állítsuk őket a nagyközönség
elé. Hiszen mindhárman nem csupán elhivatott szakemberek, akik a munkájuknak élnek, de kiemelkedő egyéniségük
is sokban elősegíti a növényvédelem
szerepének megismertetését. Ez takarhatja gyerekek vagy az agrárium működését kevéssé ismerő felnőttek edukációját, érzékenyítését, de lehet szó akár
olyan típusú szervező munkáról a saját
területükön belül, amelynek köszönhetően könnyebbé válik az összefogás és
a növényvédelem érdekeinek érvényesítése. Ezek a Nufarm számára is fontos
értékek.
Mit tehet az ön cége, a Nufarm
Hungária Kft. a fenntartható növényvédelemért?
Mint cégvezető, aki saját maga is felelősséget érez, szereti és tiszteli a környezetét, szeretném kiemelni, hogy terméke-

ink technológiai előírások szerinti felhasználása a fenntarthatóság egyik
alappillére. Éppen ezért tölt el büszkeséggel, hogy egy friss kutatási eredmény
alapján a Nufarm szakmai hozzáértését
a termékeinket forgalmazó kereskedő
partnereink magasra értékelik. Ez a csapatunk számára fontos elismerés, és azt
is mutatja, hogy a képviselőink által adott
technológiai tanácsokat megfogadva
lehetséges hosszú távon is a jó minőségű termény előállítása, miközben kíméljük a környezetet. Erre mindig is
hangsúlyt fektettünk és fektetünk a jövőben is.
Januárban nagy sikerű konferenciát is szerveztek Keszthelyen. Mi volt
ezzel a céljuk?
A továbbképzések szerepe, hogy a
növényvédősök számára naprakész és
megbízható információk álljanak rendelkezésre. Ennek manapság fokozott a jelentősége, hiszen szinte minden hétre jut
valami változás: állandóan módosulnak

az európai uniós szabályozások, hatóanyagokat tiltanak be, az éghajlatváltozás miatt rendszeresen új kórokozók és
kártevők jelennek meg. Vannak olyan
évek, amikor bizonyos típusú problémák
jobban a felszínre kerülnek, mint tavaly a
kalászosok fuzáriumfertőzése miatt sok
helyen tapasztalható rendkívül magas
mikotoxinszint. Ezekről és egyéb gyakorlatias tudnivalókról rendszeresen tájékoztatni kell a kollégákat, tudásukat
naprakészen tartani, és ennek szerettünk
volna mi teret adni – elmondhatom,
hogy óriási sikerrel, hiszen hatalmas érdeklődés övezte a Nufarm-prekonferenciát. Az előadó szakértők miatt az
egész országból érkeztek a növényvédősök, a konferencia után pedig a kollégáimmal együtt én is rengeteg pozitív
visszajelzést kaptam a magas színvonalú, gyakorlatias témákat boncolgató
előadásokról és a remek szervezésről.
NJ
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Az Év Agrárembere Díj 2019 Növényvédelem
kategóriájának győztese

Sipos József
A termőföld szeretete családjában nemzedékről nemzedékre
öröklődött. Sipos József a növényorvosi hivatást választotta,
és a megszerzett szaktudását mások segítésére fordítja. Fő területe a talajtan, az okszerű tápanyag-utánpótlás és a növényvédelem. 27 éve méhészkedik hódmezővásárhelyi családi
gazdaságukban, ahol folyamatosan végez kísérleteket, 11 tan-

folyamot is vezetett, Törökországban pedig méhészeti farmon
dolgozott.
Családja, barátai és Bálint Gazda hatására Sipos Gazda
néven felvilágosító munkát végez. Segít embertársainak, hogy
ellenőrzött, vegyszermaradék-mentes és egészséges élelmiszer kerülhessen az asztalukra. Gyakorlatiasan végigköveti a
termesztési munkákat az integrált szemléletet betartva, a károsítók ellen pedig modern és környezetbarát lehetőségeket javasol.
A Szegedi Egyetemen óraadóként tanít rovartant és biológiai növényvédelmet, és szakdolgozati munkákban is vezeti
a hallgatókat. Óvodákban és iskolákban interaktív előadásokat tart a természet, a méhek, a madarak és az élővíz védelméről. Itthon és külföldön is előad méhészet és kert témában, s
kiskerti tanácsokkal segíti a hozzá fordulókat. Több szakmai
munkája és publikációja jelent meg. Támogatja a hátrányos
helyzetű és beteg embereket is.
Mottója: „Szeresd az embert, légy alázatos a termőföld iránt,
élj a hivatásod talentumaival a jó cél és a fejlődés érdekében!”

Kategóriadöntősök
Leskó István
A tarcali születésű növényorvos az egykori lakóhelyéhez
közeli Terézia-dűlőben sokat
vizsgálta, majd kezelte is a
meteorológiai állomást. Meteorológiai megfigyelései és a
téma iránti szeretete innen
gyökerezik, és a klímaváltozást is ezért kezeli szívügyeként.
Szőlőtermesztési szakon szerzett diplomát, majd Tarcalon,
a Tokaj-Hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinátnál kezdte
pályafutását, ahol hamarosan szőlő szaporítóanyag termesztési ágazatvezetővé választották. 1987-ben lett növényvédelmi szakmérnök, majd a szőlőmolyok rajzásával és a
lisztharmat előrejelzésével foglalkozott. Az időjárás és a szőlő
fenológiai adatait rendszerbe foglalta, ami alapul szolgált a
vegyszertakarékos, környezetkímélő és integrált irányba tartó
növényvédelemnek.
Bemutatókat, előadásokat tart és szakcikkeket publikál, vendégelőadó kertészmérnök és növényorvos hallgatók számára. 2019-ben integrált szemléletét elismerve Gulyás
Antal-emlékéremmel tüntették ki.
A Tokaji borvidéken munkatársaival érdekvédelmi egyesületeket és közalapítványt hozott létre, és a borvidék hegyközségének alapító elnöke volt. Alapító tagja a bogácsi Szent
Márton Borrendnek. Falusi vendéglátóként gyógynövénykertet
gondoz feleségével, ahol általános iskolásoknak bentlakásos,
felnőtteknek pedig szakköri foglalkozásokat szerveznek.
Aktív szőlőtermesztőként az Erasmus cserediákprogramban
francia diákokat fogadnak.

Dr. Tarjányi József
János
A Debreceni Agrártudományi
Egyetemen agrármérnökként, majd külgazdasági
szakmérnökként végzett. Növényvédelemből doktorált,
és PhD fokozatot szerzett.
Napi munkája mellett szakmai továbbképzéseken is
részt vett az Egyesült Államokban, Angliában, Belgiumban és Ausztriában. Növényvédelmi
képviselői pályafutását 1974-ben a Hoechst magyarországi
képviseletén kezdte, majd az angol ICI-nál folytatta. Járta az
országot, kísérleteket állított be, előadásokat tartott. Az ISK
Biosciences Europe S.A. agrokémiai vállalat közép- és keleteurópai részlegének kereskedelmi, marketing- és technikai menedzsereként ment nyugdíjba 72 éves korában.
A Magyar Növényvédelmi Társaság Elnökségének tagja, a
Magyar Gyomkutató Társaság és a Központi Növényvédelmi
Klub elnöke. Az Újvárosi Miklós Gyomismereti Társaság egyik
alapítója, s tagja a Magyar Gyomkutatás és Technológia tudományos lap szerkesztőbizottságának. Megalapította a Hunyadi Károly-emlékérmet, amelyet a Magyar Növényvédelmi
Társaság által szervezett Növényvédelmi Tudományos Napok
keretében évente adnak át 35 év alatti herbológiai szakemberek számára. Címzetes egyetemi docens a kaposvári és
mosonmagyaróvári egyetemen, részt vesz magyar és angol
nyelvű oktatásban is.
Szabadidejében sokat tesz Kiskunfélegyházáért, és ápolja
Petőfi Sándor kultuszát.
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ÚJDONSÁGOK, CSOMAGAJÁNLATOK
2020-BAN
Nuance SuperB + Mystic Pro 500 + Sumi Alfa 5 EC
Hat hatóanyagot – gyomirtó, gombaölő és rovarölő szereket – tartalmazó kereskedelmi ajánlat, amely rugalmas és gazdaságos megoldást
nyújt a kalászosok tavaszi növényvédelméhez.

Nuance SuperB + Trend vagy Spraygard
A kalászosok szinte minden magról kelő kétszikű gyomnövénye ellen
használható, három hatóanyagot tartalmazó gyomirtószer-kombináció,
tapadás- és hatásfokozóval kiegészítve.

Blossom Protect
Biológiai növényvédelemben is felhasználható, új gombaölő szer az
almatermésűek tűzelhalása és tárolási betegségei ellen.

Botector
Biológiai növényvédelemben is felhasználható, új gombaölő szer szőlőbotritisz ellen.

Flosul
Biológiai növényvédelemben is felhasználható, új gombaölő szer lisztharmat ellen. Az egyetlen folyékony kéntermék, amely számtalan szántóföldi és kertészeti kultúrában engedélyezett.

Gondos gazdaként
dolgozunk a földön,
mert a jövőjéért
közösen felelünk.
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Területi szaktanácsadóink

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vas és Veszprém megye
Mobil: +36-70-391-0863
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Gallai Ferenc
Somogy és Fejér megye
Mobil: +36-70-942-2712
ferenc.gallai@nufarm.com

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

ELSő SZEMLÉTőL AZ ARATÁSIG
Növényvédelmi tennivalók, tanácsok,
technológiák
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