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„A földbôl termô búza: ÉLET 
Ezzel a szóval illetik, 
Mert ez a magja a kenyérnek. 
Ez is adomány. Isten adja 
Mint szorgalmunk gyümölcseit. 
Boldog, ki hálával fogadja.”

Dr. Bácsi Sándor: Az élet Kenyere (részlet) 

Elôszó

Mi, magyarok büszkén emlegetjük, hogy
egyetlen nyelvben sem hívják a búzát úgy,
hogy „élet”. A magyar embernek a búza je-
lentette a megújulást az élet folytatását. Az
érett búzaszem ízletes, tápláló, tele van ter-
mészetes rosttal, jó forrása a fehérjéknek,
szénhidrátoknak és ásványi anyagoknak.
Mégis egy FAO felmérés szerint az európai
lakosság jelentôs része makro, illetve
mikroelem hiányban szenved a gabona-
félékbôl készült termékek (pl. kenyér)
tápelem hiánya miatt. A felmérés szerint a
föld lakosságának több mint a fele által fo-
gyasztott élelmiszernövények vas (Fe), cink
(Zn), jód (J) és szelén (Se) tartalma olyan
alacsony, hogy az elfogyasztott növényi ere-
detû táplálék nem fedezi az emberek napi
szükségletét. A föld egyes régióiban az elôzô
mikroelemeken kívül a réz (Cu), a kálcium
(Ca) és a magnézium (Mg) hiányával is szá-
molni kell. A mikroelem hiány okai közis-
mertek (szervestrágyázás elmaradása, talaj
pH változás stb.), de kevésbé közismert az,
hogy a mikroelem hiányt a nagy növekedési
eréllyel rendelkezô haszonnövények ter-
mesztésbe vétele is elôsegítette.

A nagy termôképességû fajták elôállítása
során a termésátlagok növekedtek és a
sütôipari mutatók javultak, de a búza
tápelem tartalma relatíve csökkent. A
tápelem hiány számos betegség forrása
lehet embernek, növénynek és állatnak.
Ezért fontos, hogy a megfelelô ásványi
anyag összetétel megtalálható legyen a
búzában és késôbb a belôle készült
élelmiszerekben és a takarmányokban is. A
nem megfelelô tápanyag ellátottság be-
folyással van a növény fejlôdésére így a ter-
mésátlagra is, melyet számos környezeti
tényezô (idôjárás, károsítók) befolyásol. 

A Cheminova Magyarország Kft. 2012-tôl
olyan növényvédelmi megoldásokat kínál
nem csak a búza, hanem tágabb körben a
gabonatermesztôk számára is, melyek meg-
bízható védelmet adnak a gabonafélék
károsítóival szemben. Gyomirtás területén
már jól bevált költséghatékony tech-
nológiákat kínálunk a termelôk számára az
aktuális szakmai kihívásoknak megfelelôen.
A rovarkártevôk és a gombabetegségek
ellen egyszerû, hatékony és megfizethetô

Kedves búza termesztô partnerünk!
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megoldást adunk a szakemberek kezébe.
Tápanyag utánpótlás területén óriási
elôrelépést tettünk a kiváló szakmai hát-
térnek köszönhetôen. A modern tech-
nológiával elôállított lombtrágyáinkkal és
folyékony mûtrágyáinkkal költséghatékony
és jól idôzíthetô tápanyag utánpótlást lehet
megvalósítani. A Cheminova Magyarország
Kft. rendelkezik egyedülállóan, olyan talaj-
és növénykondicionáló készítménnyel,
mely már 70 éve bizonyít nem csak a
kalászosokban, hanem bármely növény

kultúrában, bármely termôhelyi viszo-
nyok között.

A Cheminova Magyarország Kft. ezzel a
szakmai anyaggal és benne sok hasznos
tanáccsal szeretné az Ön munkáját segíteni,
hogy egy gazdaságos termelési szinten,
különbözô évjárati viszonyok között is, ki-
egyenlített termésátlagú, jó minôségû,
gyomnövényektôl, kártevôktôl és kóroko-
zóktól mentes, tápanyagokban gazdag,
egészséges búzát tudjon elôállítani. 
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Az ôszi kalászosok gyomflórája, gyomszabályozási lehetôségei
A Cheminova Magyarország Kft. legelsô
projektje a kalászos gabonák tökéletes
gyomirtási rendszerének kidolgozására
irányult, amely oda vezetett, hogy a
gabonafélék gyommentesítésére jelenleg 10
lehetôséget tudunk ajánlani Önnek. Kri-
tikus és nehezen kezelhetô problémakör az
egyszikû gyomnövények irtása kalászos
gabonákban, hiszen figyelembe kell ven-
nünk azt a tényt, hogy már nem minden
esetben a nagy széltippan elleni védelemre
kell törekedni. Több termesztési körzetben
(ökológiai és talajadottságoktól függôen)
egyre súlyosabb problémát okoz a vadzab,
valamint az ecsetpázsit és rozsnok fajok fer-
tôzése. Ilyen helyzetekben nem cseleked-
hetünk megszokásból és nem biztos, hogy
a legolcsóbb technológia kínálja a meg-
oldást. Ezekben az esetekben a szakmaisá-
gon túl figyelembe vettük a költséghaté-
konyságot és a védekezési idôpontok oksze-
rû megválasztását. A Cheminova készít-
ményei közül az Accurate, Herbaflex és
Caliban gyomirtó szerek széleskörû lehetô-
séget biztosítanak az egyszikûek elleni
védelemben. 

A szûkített vetésforgó a kalászos gabonák-
ban olyan kultúrnövény gyomfajok (ár-
vakelésû napraforgó, árvakelésû repce)
megjelenését eredményezte, amelyek ellen
az új típusú termesztéstechnológiák miatt
a védekezés nem könnyû. Az Ötödik Szán-
tóföldi Gyomfelvételezés eredményei sze-
rint az árvakelésû napraforgó a 19. helyet
foglalja el. Az ellene való védelem korábbi-
akban szintén nem okozott gondot, hiszen
mind a hormonhatású, mind a szulfonil-
karbamid típusú gyomirtó szerek jó

megoldást biztosítottak az irtására. Az
újabb problémát a tribenuron-metil és imi-
dazolin (Clearfield) ellenálló napraforgó
hibridek köztermesztésbe vonása okozta.
Az ilyen technológiával termesztett napra-
forgó után következô kalászos gabona
gyomirtása hagyományos módon nem old-
ható meg. Ezekre a hatóanyagokra toleráns
árvakelésû napraforgó irtására egyedi tech-
nológiai javaslatok szükségesek. Ezen tech-
nológiai füzetben a Cheminova Magyar-
ország Kft. igyekezett olyan technológiákat
kidolgozni, amelyek az elô- zôekben em-
lített problémák mindegyikére megoldást
kínálnak (Nuance Combi, Nuance Star,
Fluxyr, Optica Trió).

A kalászosok gyomosodását már az elô-
vetemény meghatározza, pl.: napraforgó
után több lesz a mezei acat, az apró szulák
és árvakeléssel is számolnunk kell. Lucerna
elôvetemény esetén a pásztortáska terjed el.
Repce után megnôhet a ragadós galaj és az
ebszékfû mennyisége és ez igaz akkor is, ha
egymás után több évben is kalászost vetünk
ugyanoda. 

A talaj típusa is befolyásolja a kialakuló gy-
omflórát. Savanyú talajon tömegesen jelen-
het meg a nagy széltippan és a pipitér-félék,
szikes területeken az ebszékfû, káliumban
gazdag talajokon a ragadós galajjal kell
nagyobb mértékben számolni.

Az 1. táblázatban a legutóbbi országos
gyomfelvételezés szerint (2007-2008) az
ôszi kalászosokban leggyakrabban elôfor-
duló gyomnövényeket látjuk, és az ezekhez
tartozó kártétel mértékét. (magas = már
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kisebb egyedszámban is nagy termésvesz-
teséget képes okozni, közepes = nagy
egyedszámban képes közepes termésvesz-
teséget okozni)

Az ebszékfû (1. ábra) már évtizedek óta az
egyik legfontosabb gyom a kalászosokban.
Egyéves, magról kelô faj. Akár 1 m magasra
is megnôhet, és bokorszerûen elágazik.
Emiatt károsító hatása nem csak a
közvetlen termés csökkenésbôl adódik,
hanem a betakarítást is nehezíti. Szikes ta-

lajokon, illetve repce és kalászos elôvete-
mény után nagy egyedszámban jelenik
meg. 22 db/m2, már 5% termésveszteséget
okoz. 

A parlagfû évrôl évre egyre nagyobb teret
hódít nem csak a kalászosok, hanem más
kultúra gyomflórájában is. Életformája T4.
Kalászosokban elsôsorban gyenge ál-
lományban és a tarlón jelenik meg tömege-
sen. Jól beállt búzában jelentôsége csekély.

A nagy széltippan (6. ábra) magról kelô
egyéves, fûféle gyom. Ôsszel és tavasszal is
csírázik. egy méter magasra megnô és több
ezer csíraképes magot érlel. Az ellene való
védekezéshez speciális egyszikûek ellen is
hatékony szert kell választani. (lásd: Harc
az egyszikûek ellen fejezetben)

A ragadós galaj (2. ábra) egyéves faj, amely
ôsszel és tavasszal egyaránt kel, akár 8-10
cm mélyrôl. Elfekvô, vagy felkapaszkodó,
erôsen elágazó szárával a gabona fölé nô.
Magja a csíraképességét hosszú ideig
megôrzi. Különösen gyakori és nagy szám-
ban fordul elô azokon a területeken, ahol

1.ábra. Ebszékfû kártétele ôszi búzában

1. táblázat: A 2007-2008-as országos gyomfelvételezés elsô nyolc leggyakoribb gyomnövénye

Gyom Sorszám Károsítás mértéke
Ebszékfû 1. magas
Parlagfû 2. magas (gyenge állományban, tarlón)
Nagy széltippan 3. magas
Mezei acat 4. magas
Ragadós galaj 5. magas
Apró szulák 6. magas
Mezei szarkaláb 7. közepes
Pipacs 8. közepes
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kalászos és repce gyakran fordul elô a vetés-
forgóban. Az ellene való védekezést ne-
hezíti, hogy a „hatékonynak” nevezett
szerek jelentôs része, csak korai, 1-3 le-
vélörvös fejlettségig hatásos, az ôsszel
kikelt egyedek viszont már márciusban
nagyobbak lehetnek. 1,8 db/m2 már 5%-os
termésveszteséget okozhat.

Az évelô gyomok közül legnagyobb prob-
lémát a mezei acat jelenti. (3. ábra) Vastag,
több méter mélyre hatoló gyökértarackjá-
nak minden darabjából képes új növény fej-
lôdni. Ezért ahol elterjed, csak több éves,
tudatos védekezéssel (mechanikai, agro-
technikai, kémiai) lehet visszaszorítani.
Akár 1 m magasra, vagy nagyobbra is
megnô, levele viaszos, amely gátolja a her-
bicid bejutását a növénybe. Kalászosokban
és azok tarlóján (Glyfos, Glyfos Dakar) jól
írtható, és ezt meg is kell tenni, a következô
kapás kultúrák, fôleg napraforgó érde-
kében.

Az apró szulák csavarodó szárú kúszó-
növény, gyökérzete mélyre hatol, amelynek
darabjaiból képes újra regenerálódni. Mag-
jai 20-30 évig is csíraképesek. Ha egy
területen megjelenik, a vegetatív terjedése
is számottevô, évente több métert képes
sugárirányba szétterjedni. Az ellene való
védekezést nehezíti, hogy mechanikailag
alig gyéríthetô, a gyomirtó szerek közül,
pedig csak nagyon kevés igazán hatékony
van ellene, és azok többsége is csak egy évre
enyhíti a problémát, aztán újra kihajt.

Meg kell még említeni egy kultúrgyomot, a
napraforgó árvakelést (4. ábra). Minden
olyan területen elôfordulhat, ahol korábban
napraforgót termeltek. Akár évek múlva is
képes kicsírázni, és ezzel gyomosítani. Az
elmúlt években a jelentôsége tovább nôtt,
azáltal, hogy megjelentek a különbözô her-
bicid toleráns hibridek. Ezeknek az ár-
vakelése elleni védekezés nagyobb körülte-
kintést igényel, a tribenuron-metil ható-
anyag önmagában nem alkalmas az ilyen
területek gyomirtására.

2. ábra. Ragadós galaj kártétele ôszi búzában

3. ábra. Mezei acat kártétele ôszi búzában
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Nem szabad figyelmen kívül hagyni néhány
fajt, amelyek ugyan nem tartoznak a nyolc
leggyakoribb gyom közzé, de azokon a
kalászos táblákon ahol megjelennek, és
nagy egyedszámot érnek el komoly ter-
mésveszteséget okozhatnak, ezért indokolt
ellenük védekezni. Ilyen a vadzab, a pipitér
fajok, a vadrepce, a repcsényretek, a
tyúkhúr, a parlagi ecsetpázsit, a sebfor-
rasztó zsombor és a füstike fajok.

Ugyanakkor, vannak gyomnövények, ame-
lyek gyakran megjelennek a vetésekben,
ennek ellenére csak nagyon magas egyed-
szám (50-60 db/m2, vagy e fölött) esetén
okoznak kárt. Ezek az árvácska fajok (133
db/m2), veronika fajok (perzsa veronika 26
db/m2, repkény veronika 44 db/m2), az árva-
csalán (44 db/m2), vagy a mezei tikszem (60
db/m2). Ezek azok a gyomnövények, amelyek
ellen csak akkor kell külön védekezni, ha a
fenti egyedszámot meghaladja a sûrûség.

Amikor már tudjuk, hogy milyen gyom-
növények jellemzôek a területünkön, meg-
tervezhetjük a gyomszabályozást.
Ez már az agrotechnikánál elkezdôdik, ame-
lynek része a talajmûvelés, amely a már kikelt
gyomnövényeket elpusztítja, a gyommentes
vetômag használata, illetve a megfelelô
tôszám kialakítása. Kimutatható, hogy a 4,5
millió csíra/ha, vagy e feletti csíraszám képes
erôteljes gyomelnyomó hatást gyakorolni.

4.ábra. Napraforgó árvakelés és apró szulák
ôszi búzában

2. táblázat: A Cheminova Magyarország Kft. gabonafélékben használható gyomirtó szerei

Megnevezés Hatóanyag Dózis Felhasználási terület
Accurate metszulfuron-metil 20-30 g/ha egy-és kétszikûek

jodoszulfuron-metil-nátrium+
Caliban propoxikarbazon-nátrium 250 g/ha egy-és kétszikûek

+mefenpir-dietil
Fluxyr 200 EC fluroxipir 0,8-1,0 l/ha kétszikûek
Herbaflex izoproturon+beflubutamid 2,0 l/ha egy-és kétszikûek
Maton 600 2,4-D 0,7 l/ha kétszikûek
Mecaphar 750 MCPA 0,7-1,0 l/ha kétszikûek
Nuance 750 WG tribenuron-metil 10-25 g/ha kétszikûek
Nuance Combi tribenuron-metil+MCPA 10-12 ha/cs kétszikûek
Nuance Star tribenuron-metil+fluroxipir 10-12 ha/cs kétszikûek
Optica Trio diklórprop-p+MCPA+mecoprop-p 1,5-2,0 l/ha kétszikûek

8



A vegyszeres védekezés két fô idôszakban
történhet, ôsszel és tavasszal. 

A korai posztemergens kezelés hazánkban
nem gyakori, inkább csak speciális prob-
lémák megoldására használják. Azokon a
területeken terjedt el, ahol a gyom-
növények jelentôs része már ôsszel kikel, és
tavasszal az ellenük való védekezés kevésbé
hatékony, pl.: egyszikû fajok 

Általános gyakorlat a tavaszi permetezés,
ilyenkor a már kikelt egyedek ellen
védekezünk, néha más készítményekkel
(gombaölôszerek, rovarölôszerek, lombtrá-
gyák stb.) kombinációban. Ebben az eset-
ben is több kijuttatási idôpont van, a szerek
egy része csak a szárbaindulásig használ-
ható, mások 1-2 nóduszos fejlettségig, és
csak kevés olyan van, amelyek akár a zász-
lóslevél megjelenéséig is felhasználható,
anélkül, hogy kárt okoznának. A gyomirtó
szerek helyes kiválasztásához nyújt segít-
séget a Cheminova palettája.

Megoldások a kétszikûek ellen
Jól látható, hogy számos gyomirtó szer van
a kínálatunkban, amelyek között megtalál-
hatók a hormonhatású készítmények
(Maton 600, Mecaphar 750), melyek a széles
levelû kétszikû gyomnövények ellen
hatékonyak. Nagy elônyük, hogy a mezei
acattal fertôzött területeken a legolcsóbban
használható készítmények. Alkalmazásuk
kombinációban a legtökéletesebb (Nuance
Combi). 

Az Optica Trio már évek óta kedvelt a
gazdák körében, hatásspektruma igen
széles, gyakorlatilag az összes jelentôs mag-

ról kelô és évelô kétszikû gyom ellen alkal-
mazható. Mivel talajon keresztül nincs
hatása, ezért utóvetemény korlátozással
nem kell számolni. Bokrosodás végéig ki-
juttatható, de, gyakorlati tapasztalatok
alapján, megkésett kezelés esetén (1. nó-
dusz) sem okoz károsodást. 

A Nuance 750 WG (tribenuron-metil)
hatóanyaga jól ismert, amely a szulfonil
karbamidok csoportjába tartozik. Az
érzékeny gyomnövények növekedése gyor-
san leáll, és néhány nap elteltével a tünetek
láthatóvá válnak. A kalászosokban lévô
legtöbb magról kelô kétszikû faj (ebszékfû,
napraforgó árvakelés, tyúkhúr, árvacsalán,
vadrepce, stb.) és a mezei acat ellen is
hatékony. Az orvosi füstike, a porcsin ke-
serûfû és a ragadós galaj esetén kombiná-
ciós partner hozzáadása szükséges. 

A Nuance 750 WG használata nagyon rugal-
mas, mivel kalászosokban a fagyok meg-
szûnését követôen a zászlóslevél megje-
lenéséig alkalmazható. Utóvetemény korlá-
tozás nincs.     

A Fluxyr 200 EC (fluroxipir) hatóanyaga az
érzékeny gyomnövényekben abnormális
mértékû sejtburjánzást idéz elô. A növény
tápanyagkészlete elhasználódik, mérgezô
anyagcsere termékek halmozódnak fel. A
normális hormonszint helyett megemelke-
dik a „mesterséges” hormonszint, mivel az
auxinhoz hasonló hatású herbicidet a
növény nem képes hatástalanítani. A Fluxyr
200 EC egy felszívódó gyomirtó szer, amely
a szállítórendszeren keresztül eljut a
növény más részeibe is. Hatékony a kalá-
szosokban elôforduló több kétszikû

9



gyomnövény ellen.  Kiváló hatékonysággal
rendelkezik az aprószulák, sövényszulák,
hamvas szeder, tyúkhúr, valamint a ragadós
galaj ellen. Kalászosokban a készítményt a
kultúrnövény 2-3 leveles állapotától a zász-
lóslevél megjelenéséig lehet kijuttatni. 

A Nuance Star csomag tartalma 200 g Nu-
ance 750 WG, 5 l Fluxyr 200 EC és 5 l
Hyspray. A Nuance Star csomagot akkor al-
kalmazzuk, amikor a gyomnövények az ak-
tív növekedési szakaszban vannak. Egy cso-
mag tartalma 10-12 hektár kalászos gyom-
irtására használható, szántóföldi géppel ki-
juttatva, 200-300 l/ha vízmennyiséggel.
Ebben az esetben a Nuance Star csomagban
a Nuance 750 WG dózisa 17-20 g/ha, a
Fluxyr 200 EC dózisa 0,4-0,5 l/ha a Hyspray
dózisa 0,4-0,5 l/ha. Akkor, ha a galaj túlfej-
lett és/vagy nagy egyedszámban van jelen,
10 hektárra juttassuk ki a csomagot. Erôs
szulák fertôzöttség esetén a Nuance Star
hatékonyságát további 0,3 l/ha Fluxyr 200
EC hozzáadásával növelhetjük. 

A Nuance Star kalászosokban kíméletes
hatóanyagainak köszönhetôen igen rugalmas
felhasználást tesz lehetôvé és egészen a zász-
lóslevél megjelenéséig kipermetezhetô.
Ugyanakkor széleskörû hatékonysága miatt
jó eredménnyel alkalmazható abban az eset-
ben is, ha sokféle gyomfaj van jelen a
területen, és kitûnôen használható a nagy
terméskiesést okozó ragadós galaj vagy eb-
székfû ellen is. A csomagban található
Hyspray 0,4 l/ha dózisa erôsíti, gyorsítja a
hatás kifejtését. 

Azokon a területeken, ahol a magról kelô
fajok mellett a mezei acat okoz problémát a

Nuance Combi nyújtja a megfelelô megol-
dást. A csomag tartalma 200g Nuance 750
WG, 10 l Mecaphar 750 és 5 l Hyspray. Ez egy
kettôs hatású gyomirtószer. A tribenuron-
metil ALS gátló, míg az MCPA a fehérjeszin-
tézis blokkolásával fejti ki hatást. A gyom-
növények növekedési csúcsaiban csavarodási
tüneteket okoz a kezelést követô rövid idôn
belül. A két hatóanyag jól kiegészíti egymást
és együttes használata kizárja a rezisztencia
kialakulását. Mindkét hatóanyag levélen
keresztül szívódik fel. A gabonában megjelenô
fontosabb kétszikû gyomok mindegyikére
hatásos, kivéve a ragadós galajt.

A Nuance Combi tavasszal a búza és árpa
bokrosodásának végéig használható fel. A
csomag tartalma 11 ha-ra elegendô, melyben
a Nuance 750 WG dózisa 18 g/ha, a Mecaphar
750 dózisa 0,9 l/ha és a Hyspray dózisa 0,45
l/ha. (5. ábra) Természetesen a két szer külön
is felhasználható a szakmai kihívásoknak
megfelelôen. Ebben az esetben az acat és a
korán kelô gyomok ellen felhasználható a
Mecaphar 750 0,8 l/ha dózisban, majd a
késôn kelô pl.: napraforgó árvakelés ellen a
Nuance 750 WG 20-25 g/ha. Abban az eset-
ben, ha az elôvetemény herbicid toleráns
napraforgó volt, a Mecaphar 750 kijuttatását
akkorra idôzítsük, amikor már a napraforgó
is kikelt. A Hyspray itt is erôsíti a hatást, és
javítja a hatóanyagok bejutását, akár aszályos
idôben is, amikor vastag viaszréteg fedi a
gyomnövények levelét.

Látható, hogy a kalászosokban elôforduló
valamennyi kétszikû gyom ellen van
hatékony és gazdaságos megoldásunk. Bi-
zonyos területeken, azonban az egyszikûek
is jelentôs problémát okoznak.
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5. ábra. A Nuance Combi kezelés tisztán tartja a búzát (DATE-ATC Látókép 2011.)

Harc az egyszikûek ellen
Az egyszikûek egyre komolyabb gondot
okoznak kalászosokban a növényter-
mesztési és gyomirtási módszerek vál-
tozása, valamint a gyomok alkalmazkodó-
képessége miatt. 

A nagy széltippan (6. ábra) az 1950-es évek-
ben még csak a 37. helyen állt, ma már a
kalászos gabonák 3. legfontosabb gyom-
növényévé vált. T2 életformájú zömében
ôsszel, de tavasszal is csírázik. A gyom-
növény a savanyú kémhatású homok vagy
erdôtalajokon gyakori.

A parlagi ecsetpázsit (7-8. ábra) a ned-
vesebb, kötött talajokat, mélyebb fekvésû
területeket kedveli. Ôsszel csírázik, T2-3

életformájú növény. A csapadékosabb
években, mint például a 2010-es évben
tömegesen jelent meg és sok termelô már
késôn vette észre a problémát. Kártételi
szint (5%) 26 db/m2. Az ország egyes
részein súlyos károkat okoz. A Caliban
idôben történô felhasználásával kártétele
megfékezhetô. 

6.ábra. Nagy széltippan kártétele ôszi búzában
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A rozsnokfélék (Bromus spp.) száraz
körülmények között találják meg élet-
feltételeiket, ezért komoly víz és tápa-
nyagveszteséget okozhatnak a kalászo-
sokban. Ôszel csíráznak T2 életformájúak.
A Hunyadi-Béres- Kazinczi Gyomnövények,
gyomirtás, gyombiológia könyve öt faját
említi a rozsnokféléknek (B. inermis, B.
mollis, B. secalinus, B. sterilis, B. tecto-
rum), melyek a hazai gabonatermesztésben
kárt okozhatnak. Egyszerre több faj okozza
a kárt ezért nagyon nehéz a védekezés el-
lenük. A Caliban hatékony korai stádium-
ban bizonyos fajok ellen, de konkrétan nem
lehet tudni, mely fajok ezek. A rozsnokfélék
6 alnemzetségét és ezen belül 85 faját
különböztetik meg. Valószínû, hogy a
jövôben a rozsnokfélék meghatározóak
lesznek a gabonafélék gyomirtási tech-
nológiáiban. 

A vadzab a jó tápanyag ellátottságú,
mészben gazdag, kötöttebb réti és barna
erdôtalajokon gyakoribb. Tavasszal csírázik.
Akár 10-15 cm-rôl is kihajt, valamint 15
évig is megôrizheti csírázó-képességét. Kis
egyedszámban is komoly termésveszteséget

okoz. 5,3 db/m2, már 5% termésveszteséget
okoz.

A tarackbúza (9. ábra) évelô, tarackos
gyomnövény, foltokban terjeszkedik a
gabonában. Laza homoktalajok kivételével
bárhol elôfordulhat. Búzában a Caliban jó
gyomirtó hatással bír vele szemben, tarlón
a Glyfos vagy Glyfos Dakar kiváló hatású el-
lene.

A védekezést a kalászosokban megjelenô egy-
szikû gyomnövények ellen bonyolítja, hogy
ezek a gyomnövények a bokrosodásuk végéig

7-8. ábra. Súlyos Parlagi ecsetpázsit kártétel ôszi búzában

9. ábra. 
Tarackbúza kártétele ôszi árpában
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a legérzékenyebbek a gyomirtó szerekre (a
tarackbúza 15-20 cm-es magasságban). A
gyomirtó szerek pedig nem ugyanolyan
mértékben hatékonyak minden egyszikû
gyomfaj ellen. A nagy széltippan elleni
védekezések nem biztos, hogy hatásosak a
vadzab, a parlagi ecsetpázsit, a rozsnokfélék
vagy a tarackbúza ellen. Az egyszikû
gyomnövényekkel fertôzött területeken a
gyomirtás különös odafigyelést igényel, ha a
kalászos gabonát ôszi káposztarepce követi a
vetésforgóban, nehogy a repce fejlôdését gátló
gyomirtó szer maradjon a talajban. 

Az Accurate hatóanyaga a metszulfuron-metil
5 °C fölött levélen és gyökéren keresztül egy-
aránt képes elpusztítani az érzékeny gyom-
növényeket. A herbicid felvétele 1–2 óra alatt
megtörténik és a növények 7–14 nap el-
teltével teljesen elpusztulnak. Ezen felül tala-
jhatása miatt még 4–6 hetes tartamhatást is
biztosít az utólag csírázó gyomnövények
ellen. Az Accurate széles hatásspektrummal
rendelkezik. A kalászosokban (ôszi búza, ôszi
árpa, tritikálé) található szinte valamennyi
magról kelô kétszikû gyomnövény (galaj
kivételével) és a nagy széltippan ellen is
hatékony. Az Accurate nagy széltippan elleni
legjobb gyomirtó hatásának eléréséhez a per-
metezéseket ôsszel kell elvégezni, amikor
még a gyomnövények növekedési stádiumban
vannak. A permetléhez adjunk hozzá 0,5 l/ha
Hyspray hatásfokozót is, amelyet a Chemi-
nova ingyen biztosít a termék megvásárlásá-
val! A készítmény a nagy széltippan 1–3
leveles fejlettségéig a leghatékonyabb. A per-
metezést a kalászosok 1–3 leveles fe-
jlettségétôl a hidegek beálltáig idôzítsük.
Dózisa ôsszel 30 g/ha, utóvetemény hatását il-
letôen az ôszi kijuttatás esetén a talajon

keresztüli tartamhatása a következô növény
esetében nem okoz problémát. 

A Herbaflex az évelô gyomok kivételével a
gabonákban klasszikusan elôforduló és ko-
moly konkurenciát okozó magról kelô gyo-
mok széles skálája ellen kiváló védekezési
lehetôséget biztosít. Kiválóan irtja a nagy
széltippant, vadzabot, mezei árvácskát, mezei
szarkalábat, tyúkhúrt, pipacsot, pásztortáskát,
pipitérféléket és az árvacsalán és veronika fa-
jokat. Hatékonyságát az 10. ábra szemlélteti.

A készítmény egy új hatóanyag a beflubu-
tamid és a már ismert izoproturon kombiná-
ciója. A beflubutamid hatóanyagot a gyom-
növények gyökéren, csírázáskor és levélen
keresztül is felveszik. A felvétel után a
hatóanyag a növénybe felszívódik és annak
minden részébe eljut. E hatóanyag kevésbé
oldódik vízben és jól kötôdik a talajrészecs-
kékhez, emiatt a talajon keresztül hosszabb
ideig gyommentességet biztosít. Az izopro-
turon hatóanyag a gyökéren felszívódva a
növényekben felfelé vándorol, a levélen
keresztüli felvételkor kontaktszerként hat. A
kezelés eredményeként a gyomok fakulnak,

10. ábra. A Herbaflex hatékonysága 
ôszi búzában
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kifehérednek, fejlôdésben visszamaradnak,
majd elpusztulnak. A Herbaflex tavaszi alkal-
mazás esetén is gyommentes területet garan-
tál. (11. ábra) 

Mindegyik esetben fontos a gyomnövények
fejlettségi állapotának figyelembevétele.
Gyakorlatilag tavasszal a fagyok elmúltával
már megkezdhetjük a Herbaflex 2 l/ha-os
dózisának kijuttatását. A kezeléseket szár-
baindulásig, de lehetôleg április közepéig

végezzük el! Mezei acattal, ragadós galajjal
erôsebben fertôzött területeken kombinációs
partnerek (Maton 600 0,7 l/ha mezei acat ese-
tében, Fluxyr 200 EC 0,8 l/ha galajos terü-
leten) alkalmazása szükséges. A Herbaflex
folyékony mûtrágyával, gomba- és rovarölô
szerekkel (Rapid CS) jól keverhetô, valamint
nagyon fontos, hogy a kezelt ôszi búza után
következô ôszi káposztarepce termesztése es-
etén VETÉSVÁLTÁSI KORLÁTOZÁSOK
NINCSENEK! A Herbaflex ôszi búza gyom-
irtására kapott engedélyt. A készítmény dózisa
2 l/ha. 

A Caliban két hatóanyag (jodoszulfuron-
metil-nátrium és propoxikarbazon-nátrium)
valamint egy safener (mefenpir-dietil)
együttes hatásával biztosítja az ôszi búzában
elôforduló gyomnövények elleni széles
hatásspektrumát. (12. ábra) A két hatóanyag
kiváló ötvözet az ôszi búzában károsító mag-
ról kelô egyszikûek, mint a nagy széltippan
(13. ábra), parlagi ecsetpázsit (14. ábra), rozs-

11. ábra. Herbaflex tavaszi kezelés ôszi búzában
(középen kezeletlen) Pápasalamon 2009.

12.ábra. A Caliban hatékonysága ôszi búzában
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nokfélék és a kétszikû gyomnövények (mezei
acatot lent tartja a talaj közelében), valamint
a tarackbúza ellen. 

A jodoszulfuron 80 %-ban a levélen keresztül
fejti hatását, míg a propoxikarbazon 70 %-ban
a gyökéren szívódik fel és 30%-os hatékonysá-
got biztosít levélen keresztül. Ennél fogva a
készítmény hosszantartó talajhatása kiváló
gyomirtást tesz lehetôvé! A hatóanyagok a
növénybe kerülve blokkolják a fehérje bio-
szintézist és anyagcserét (ALS enzim gátlás),
a növények sejtosztódása, majd növekedése
leáll, a levelek elszínezôdnek. A hatóanyagok
növénybe történô bejutása viszonylag gyors,

a gyomirtási tünetek megjelenése és a pusz-
tulási folyamat a befolyásoló tényezôktôl
(hômérséklet, talajkémhatás) függôen 4-6 hét
körül alakul, de a gyomok növekedése már a
kezelés után azonnal leáll, nem okoznak
további konkurenciát a kultúrnövénynek.

A Caliban kijuttatását 250 g/ha dózisban, ôszi
búzában a kultúrnövény 3 leveles állapotától
a bokrosodás végig, szárbaindulás kezdetéig
idôzítsük, ekkor érhetjük el a legjobb haté-
konyságot. Ebben az idôszakban a magról
kelô kétszikû gyomnövények 2-4, a nagy
széltippan 1-3 leveles-bokrosodási stádium-
ban legérzékenyebbek a kezelésre. A készít-
mény ôszi búzában engedélyezett, de triti-
káléban és rozsban is felhasználható. A készít-
mény hatékonyságát a vele ingyenesen biz-
tosított Hyspray hatásfokozó 0,5 l/ha-os
dózisa száraz idôjárás esetén is biztonságossá
teszi. A készítmény kevésbé hatékony a kék
búzavirágra, árvacsalán fajokra és a nefelejcs-
re, valamint nem hatékony a mezei árvácska
és a veronika fajok ellen. Caliban-nal kezelt
ôszi búza után következô tavaszi vetésû
növény esetében vetési korlátozások nin-
csenek. Ôszi káposztarepce csak szántást
követôen kerülhet a területre. A készítmény
engedélye ôszi búzára szól, de tritikáléban és
rozsban is szelektív. Caliban-nal kezelt ôszi
búza betakarítása után, másodvetés esetén
kerüljük a keresztesvirágú növények vetését.
Összefoglalva a Cheminova Magyarország Kft.
kalászos gyomirtási technológiát, elmond-
hatjuk, hogy a szakmai kihívásoknak megfe-
lelô a növény fejlettségéhez igazítható gazda-
ságos és költséghatékony növényvédelmet
tudunk megvalósítani, úgy, hogy közben
készítményeink döntô hányadával nem kor-
látozzuk a vetésforgót.
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(balra a kezeletlen nagy széltippannal 

fertôzött rész) Ózd, 2009

14. ábra. Súlyos parlagi ecsetpázsit fertôzés
leküzdése Caliban kezeléssel 
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Költséghatékony védelem a rovarkártevôk ellen kalászosokban
Az ôszi búza termôterületének növe-
kedésével egyre gyakoribbá vált egyes
kártevôk tömeges fellépése. A kártevôk
ellen egyre szélesebb hatásspektrumú
rovarölô szereket kezdtek el használni,
melyek nem kímélték a kártevôk ter-
mészetes ellenségeit sem. Ezért bizonyos
idôszakonként drasztikus mértékben felsza-
porodtak egyes kártevôk, melynek a ter-
mészetes ellenségeit megtizedeltük, mint
például 1968-1969-es gazdasági évben,
amikor a poloska kártétel meghaladta a
30%-ot. Az rovarölô szerek túlzott mértékû
használatával a kártevôk egy része ellenál-
lóvá vált. 
Ilyen elôzmények után alakították ki az in-
tegrált növényvédelem fogalmát, mely
magába foglalja az agrotechnikai, biológiai
és a kémiai védekezési lehetôségek
együttes, harmonikus alkalmazását. A
megfelelô talaj elôkészítés és az optimális
idôben végzett vetés olyan helyzeti elôny-
höz juttathatja a búzát, hogy például a
gabona legyek betelepülése sem okoz jelen-
tôs mértékû kárt. A gyenge kelésû és fej-
lôdésû búzában a kisebb egyedszámban
fellépô kártevôk is nagyobb kárt okoznak,
mint egy jól fejlett, tápanyagokkal har-
monikusan ellátott növény állományban. A
búza árvakelés idôben történô letárcsázásá-
val (tarlóápolás) és a vetésforgó betartásával
például elkerülhetô a gabonafutrinka
drasztikus kártétele is.
Magyarországi viszonyok között az ôszi
búzában elôforduló legfontosabb kártevôk
a gabonafutrinka, a gabonapoloskák, a
csíkos gabonakabóca, a levéltetvek, a vetés-
fehérítô bogarak és a gabonaszipolyok

melyek a szaporodás biológiájuktól, az
évjárattól, a talajtípustól függôen évrôl évre
változó mértékben károsítják kalászos
növényeinket. A fontosabb kártevôk mellett
megtalálhatók a gabonalegyek, a szal-
madarázs, a gubacsszúnyogok, melyek a
helyes agrotechnika és a fontosabb kártevôk
elleni védekezések mellett kártételük nem
jellemzô.   

A gabonafutrinka (15. ábra) az utóbbi
néhány évben jól alkalmazkodott a
környezetéhez és felszaporodott a kártétele.
Fô kártevô a lárva, mely a növény mellett a
talajban aknát készít, és ebbe húzza be a
növény levelét ahol „kicsócsárolják”. Innen
ered a lárva elnevezése is a „csócsároló”.
Védekezni azért nehéz ellene, mert a lárvák
fénykerülôk és csak éjszaka jönnek fel a fel-
színre, addig az aknájukban tartózkodnak
és táplálkoznak. Ezért szükséges gázosodó
készítmények használata, hogy a ható-
anyagból az aknákba is kerüljön. Ilyen
készítmény a Cyren EC, mely egy jól gá-

15.ábra. 
Gabonafutrinka imágója
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zosodó foszforsav észter. Ha a kelô vetésben
2 lárva fordul elô m2-enként, védekezni kell.
A lárvák mennyiségét búzacsomós csalo-
gató módszerrel lehet meghatározni.

A gabonapoloskák tavasztól az aratásig
szívogatják a gabonaféléket. Az osztrák
poloska (16. ábra) a leggyakoribb, de meg-
található mellette a mórpoloska is. Aszá-
lyosabb évjáratban nagyobb a károsításuk.
A szárbaindulás elôtt megszúrt hajtások el-
pusztulnak, a hasban lévô kalászok szúrása
után a kalászok kifehérednek. A kalász-
hányást követôen okozott kártételük a
legveszélyesebb, mert a szúrás fölötti
kalászrész elpusztul és az érôfélben lévô
megszúrt szemek beltartalmi értékei
leromlanak. 2db/m2 imágó esetén fel kell
készülni a védekezésre, az egyedszám
április végén, május elején hálózással jól el-
lenôrizhetô.

A szakirodalom a kabócák közül a törpe
gabonakabócát és a csíkos gabonakabócát
említi jelentôsebb kártevôként, mely utóbbi
a gabonaféléken akár 40-80%-os kártételt is
okozhat. A lárva és az imágó is károsít a le-
velek szívogatásával. Azonban a legnagyobb
kárt azzal okozzák, hogy különbözô miko-
plazmás és vírusos beteg-ségek terjesztôi. A
gabonafélékben a legjelentôsebb a búzatör-
pülés vírus, melynek terjesztéséért többek
között a csíkos gabonakabóca a felelôs. 

A másik, hasonlóan a levelek és a kalász
szívogatásával károsító kártevôk a levél-
tetvek. A gabonaféléken a leggyakrabban
károsít a gabona levéltetû és a zselnice-
meggy-levéltetû . Mellettük megtalálható a
zöld gabona-levéltetû és ritkán, de
helyenként már megtalálható az orosz
búza-levéltetû is. Ez utóbbi kártevô jelen-
tôsége idôvel megnôhet, mert toxikus
nyálával összesodorja a levéllemezt és
annak védelmében csak szisztemikus
készítménnyel lehet ellene védekezni. Köz-
vetett kártételük a vírusvektor szerepük.

E szerepük a közvetlen kártételnél is sú-
lyosabb. A gabonafélék vírusainak nagy
többségét a kabócák mellett a levéltetvek
terjesztik. Az ôszi búza esetében az árpa
sárga törpülés vírust és a búzatörpülés
vírust, a levéltetvek viszik át és hurcolják
be az állományba. Különösen fontos
hosszú, enyhe ôsz esetén e tevékenységük.
Kiemelkedô itt a zselnicemeggy levéltetû
(17. ábra), amely a leszáradó kukoricákról
ôsszel gyakran vált át a búzavetésekre.

Enyhe ôszön, mint például a 2011. évben az
ország Dél-Dunántúli részén, már jelezték

16.ábra. 
Osztrák poloska

17



18

a drasztikus kabóca és levéltetû felsza-
porodást is. Már ilyenkor érdemes
védekezni ellenük, hogy a vírusvektor sze-
repük miatt a következô év tavaszán ne
találkozzunk vírusfertôzött, kisárgult ál-
lománnyal.  

A kalászosokat károsító következô kártevô
csoport a vetésfehérítô bogarak. A vetésfe-
hérítô bogarak a veresnyakú zabbogár ,
kéknyakú búzabogár, a kéknyakú árpabogár
és a vörösnyakú árpabogár, melyek közül az
utóbbi kettô a legjelentôsebb. A gabona-

félék leveleit hosszanti irányban rágják
meg. A lárvák a levél fonákján telepednek
meg, és a fonákkal és a levél belsô
szöveteivel táplálkoznak, de érintetlenül
hagyják a levél felszínét. Ezek a levél-
felületek fehérek lesznek. Ezért a kapta a
kártevô a vetésfehérítô bogár (18. ábra)
nevet. A lárvák jellegzetessége, hogy ürü-
léküket magukra ürítve, testüket állandóan
nedvesen tartják. Ezért apró, sötét színû
házatlan csigákra hasonlítanak. Innen ered a
közismert elnevezésük az „árpacsiga”(19.
ábra).  Különösen a zabot és a tavaszi árpát
kedvelik, de a búzát sem kímélik. A véde-
kezést az imágók és a fiatal lárvák ellen cél-
szerû idôzíteni, mert ekkor még kevesebb
kárt okoznak és érzékenyebbek a rovarölô
szerekre. Hálózással elôrejelezhetô. Ha 5-6
db imágó esik egy m2-re védekezni kell.

A kalászosokat károsító gabonaszipolyok a
széles szipoly, az osztrák szipoly  (20. ábra), a
keresztes szipoly és a vetési szipoly. Az imá-
gók a tejes és a viaszérésben lévô kalászokban
a szemeket megrágják és a rágásuk folyamán
a kalászok kuszáltakká, szétrágottá válnak.
Tömeges elszaporodására száraz években,

17.ábra. 
Zselnicemeggy levéltetû kolónia

18.ábra.
„Vetésfehérítô” bogár

19.ábra. 
„Árpacsiga” és kártétele



19

mint például a 2011 évben (21. ábra) lehet
számítani. Leg-jobb védekezés a pajorok el-
pusztítása forgatásos talajmûveléssel. Az
utóbbi években az egyedszámuk jelentôsen
megnôtt, mely valószínûleg a minimális (for-
gatás nélküli) talajmûvelésnek köszönhetô.
kötöttebb talaj és kukorica monokultúra is
elôsegíti a szaporodását. Ha a gradáció évében
megfelelôen védekezünk az imágók ellen, a
lárvák két éves fejlôdése miatt, a következô két
évben a kártételük csekély lehet. 

Az ellenük való védekezést nehezíti, hogy a
piretroid típusú készítmények csak minimális
hatással rendelkeznek ellenük, ezért inkább a
gabonafutrinka elleni védekezéséhez hason-
lóan gázosodó szerves foszforsav észter
hatóanyag tartalmú készítmények haszná-
latát helyezzük elôtérbe (pl. klórpirifosz-etil).

Piretroid és piretroid között igen is van
különbség!

A piretroidok alapja a Dalmát virág virágpora
(perzsa por = pyrethrum), melybôl 1949-ben
La Forge és társai felfedezik a természetes
piretrineket (alletrin), majd késôbb megje-
lenik a 2. generációs hatóanyagok, ezek már
melegvérûekre veszélytelenek, de a környezet
hatásinak nem állnak ellen és könnyen
lebomlanak. A 3. generációs piretroidok fej-
lôdésének eredménye, hogy fény hatására,
már lassabban bomlanak le. 

A 4.generácós piretroidok közé tartozik a
gamma-cihalotrin amely a Rapid CS ható-
anyaga. A modern rovarölô szerek elônye
abban nyilvánul meg, hogy a piretroidokban
lévô aktív (ami nekünk dolgozik) és az inaktív
(haszontalan) izomerek arányát minél jobban
az aktív irányába tolják el. Annál hatékonyabb
egy piretroid, minél kevesebb arányban tar-
talmaz inaktív izomert. A RAPID CS ható-
anyaga a gamma-cihalotrin (GHC) gyakor-
latilag 98-100% aktív izomerbôl tevôdik
össze, mely a hatékonyságát rendkívül meg-
növelte. A többi piretroiddal szemben a tar-
tamhatást azzal biztosították, hogy a ható-
anyag a RAPID CS készítményben a legmo-
dernebb mikrokapszulázott formában van
jelen. A mikrokapszulába zárt hatóanyagot a
fény és az UV sugárzás lassabban bontja el (22.

20.ábra. 
Osztrák szipoly

21.ábra. Rendkívüli imágó rajzás 
Bonyhád határában 2011 június



ábra), a hatóanyag fokozatosan szabadul fel
így a Rapid CS több napos hatástartammal
rendelkezik.
A mikrokapszula egy olajgömb, amelynek
belsejében van a hatóanyag. Az olajgömböt a
csapadék nem tudja lemosni a levél
felületérôl, így a Rapid CS esetében a kijut-
tatást követô fél óra múlva jövô esô a haté-
konyságot nem csökkenti. Az egyes piretroid
hatóanyagok esôállóságát a 3. táblázat szem-
lélteti. 
Rendelkezik némely tojásölô hatással is, ha a
frissen lerakott tojásokra kerül. Tartamhatása

mellett a RAPID CS rendelkezik bizonyos re-
pellens hatással, amely a permetezés után
távol tartja a kártevôket a kezelt területtôl.
Hektárköltsége rendkívül kedvezô.
RAPID CS dózisa 0,08 l/ha a kalászosokon túl
felhasználható, ôszi káposztarepcében, napra-
forgóban és borsóban elôforduló rovarkár-
tevôk ellen. Forgalmazási kategóriája II., így
zöld könyvvel gazdaboltokban is megvásárol-
ható. 
Integrált és tanyás agrárkörnyezet gazdál-
kodási célprogramokban is felhasználható
készítmény.

3. táblázat: Az egyes piretroidok esôállósága Forrás: Pesticide Manual

Rapid alfa-cipermetrin cipermetrin LCH (CS)

30 perc 6 óra 4 óra 6 óra

22.ábra. Az LCH és a GCH (gamma-cihalotrin) fénystabilitása UV csatornában
Forrás: Pesticide Manual
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Védekezés a kalászos gabonák betegségei ellen
A búzában márpedig a betegségek ellen
védekezni kell! Ez egy rövid, tömör, de
mindent eláruló kijelentés a termelô kol-
légáktól. Vitathatatlan igazság, hiszen az ál-
talános gazdavélemény az, hogy semmi sem
lehet drága, ha elfogadható költségszinten
és jó terményárak tükrében hatékony ál-
lományvédelmet tudunk végezni. Örökös
dilemma, hogy mikor, hányszor és mivel
védekezzünk!? A 2010-es csapadék dús
évjárat nem gondolkodtatott senkit, két
esetleg háromszori védekezést is elvégeztek
a gazdák félve a levélzet károsodásától,
majd a fuzárium fertôzés kialakulásától,
aztán 2011-ben pedig erôsen kérdôjeleztük
az elsô védekezés fontosságát (sokan ki is
hagyták a technológiából), de a fuzárium el-
leni védelmet azért senki sem kockáztatta.
Jól döntött az, aki nem védte a lombozatot?
Miért fontos egy szárazabb évben is a gom-
baölô szeres védekezés? Mikor, milyen
idôszakban, milyen betegségekre szükséges
odafigyelnünk? Milyen típusú gombaölô
szert (kontakt, szisztémikus) válasszunk? 
Többek között ezekre a kérdésekre, próbá-
lunk meg válaszolni, a Cheminova Magyar-
ország Kft. által kidolgozott és szakmailag

bizonyított gombaölô szeres technológiai
javaslataival és tapasztalataival. 

Egy-két érdekes példa: 1871-73. évi nagy
rozsdajárványról Mokry Sámuel is beszá-
molt a Búzanemesítés címû munkájában. A
feketerozsda (23.A ábra) hazai viszonylat-
ban 10-15 évenként lép fel, de akkor a kár
mértéke az 50 %-ot is elérheti. Periodikus
fellépése és ilyen mértékû visszaszorulása a
rezisztencianemesítésnek és az ellenálló faj-
táknak köszönhetô. A XX. században 1927,
1932-33, 1936, 1954, 1972, voltak járványos
évjáratok. 1932-33-ban olyan súlyos volt a
fertôzés, hogy 50-80 %-os terméskiesést
okozott és éhínséghez vezetett. A Dél-
Kelet-Európában kialakuló járványok olyan
tekintetben jelenthetnek veszélyforrást,
hogy légáramlat útján nagy mennyiségû
spóratömeg érkezhet az országunkba, s ez
esetlegesen egy nagyobb mértékû fertôzés
kialakulásához vezethet.

Veszélyes és szakmai odafigyelést kíván a
vörös- vagy levélrozsda (23.B ábra), amely
hazánkban a búza leggyakrabban elôfor-
duló rozsdabetegsége. Az 1994-es és 1999-

A

23.ábra. Búza feketerozsda (A), levélrozsda (B) és sárgarozsda (C) tünetei
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es években okozott súlyos mértékû fer-
tôzéseket, ugyanakkor érdekes, hogy a sár-
garozsda (23.C ábra) hazai elôfordulása
szórványos. Fôként a hûvösebb, csapa-
dékosabb tavaszok rozsdagombája, így
1999-ben és 2000-ben is jelentôs sár-
garozsda járványt észleltek. 2001-ben az
ország egész területén jelentkezett a
kórokozó.

A sort végtelenségig folytathatnánk, hiszen
Sprague (amerikai fitopatológus) szerint a
gabonaféléket összesen 384 kórokozó gom-
bafaj támadhatja és fertôzheti meg.
Leszûkítve a kört az elôbbiekben említett
rozsdagombákon túl a levélfelület jelentôs
károsodását okozhatja a gabonalisztharmat
(24.A ábra) és a különbözô levélfoltossá-
gokat okozó kórokozó gombák (Drechslera
spp., Bipolaris sorokiniana, Septoria trit-
ici). (24.B ábra). 

Az elsô tavaszi lombvédelem ezen
kórokozók fellépése miatt rendkívül fontos.
A védekezés elsô lépése ezesetben is a nem
fogékony fajták választásán alapul, de egyes

évjáratokban a lisztharmat (fôként árpa
területeken) jelentôs kártételére lehet
számítani. A lisztharmattal fertôzött
növények levele 67 %-kal több vizet
párologtat, mint az egészséges levél, arról
nem is beszélve, hogy a tetemes levél-
zetvesztés jelentôs termésdepressziót in-
dukál, ezért minden esetben célunk kell,
hogy legyen a zöldfelület, majd a zászlós
levél leghosszabb ideig történô egészsége-
sen tartása. 
A levélzet veszélyeztetésében a ’levél-
foltosság szindróma’-t több kórokozó gom-
bafaj okozza (25. A ábra). A Drechslera,
Bipolaris fajok (régebbi elnevezésben
Helmintospóriumos levélfoltosság) okozta
levélfoltosodás miatt bekövetkezô ter-
mésveszteség elérheti a 30-40 %-ot. A szep-
tóriás levél- és pelyvafoltosságot (25.B ábra)
korábban nem tartották fontos kórokozók-
nak, de a levélzet károsításán túl a kalászra
felhúzódva súlyos kártételre képes. 
A kalászos gabonák növénykórtani prob-
lémáját is nehezíti, hogy az eddig ismert fa-
jokon túl, a szuperintenzív termesztés, az
ökológiai és idôjárási viszonyok változása

24.ábra. Gabonalisztharmat (A) és sárga levélfoltosság búzán (B) 
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újabb kórokozó gombák megjelenését
okozza és ez növényvédelmi szempontból
újabb feladatokat tár a termelôi réteg elé. 

Az árpatermesztôk körében eddig Magyar-
országon nem ismert kórokozó ütötte fel a
fejét, amelyet 2007-ben Manningerné mu-
tatott be. A ramuláriás levélfoltosság (26. A
ábra) a fertôzés kialakulása után szintén a
növény levélzetvesztését eredményezi.
2008-ban már a kórokozó egész országos
elterjedését igazolták, amely szerint az
ország nyugati régiójában járványszerû fel-

lépését (helyenként 90 % feletti gyakoriság)
tapasztalták. A kórokozó érdekessége, hogy
a környezô országokban az árpatermesztés-
ben már régóta óriási gondot jelentô
növénykórtani probléma (Ausztriában,
Magyarország országhatárához közel 1992-
ben írták le). 

Nehezíti a problémát, hogy jelenleg a Ma-
gyarországon termesztett összes árpafajta
fogékonyságot mutatott a kórokozóra, bár a
fajták között fogékonyságbeli különbségeket
igazoltak. Másik oldalról a betegség ellen

25.ábra. Barna levélfoltosság (A) és a szeptóriás levélfoltosság (B) 

26.ábra. Ramuláriás levélfoltosság árpán (A) és kalászfuzárium fertôzés búzán (B) 
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nincs kidolgozott növényvédelmi technoló-
gia, annak ellenére, hogy a védelemben a
több hatóanyagú fungicideket javasolják. 

Nyilván gyakorlati oldalról megközelítve a
lényeg, hogy az alkalmazott készítmény, il-
letve technológia eredményesen védje a
lombfelületet, majd pedig egészségesen
tartsa a kalászt. 

A kiváló szisztémikus gombaölô szerek
(Milstar, Riza 250 EW) mellett teret nyert
olyan kontakt típusú fungicid, amely a mai
kornak megfelelô minôséggel rendelkezik.
A Bordóilé+kén Nano SC (215 g/l rézszulfát
alapú bordói komplex+290 g/l kén) nano-
technológiával elôállított termék, amely az
egyetlen olyan réz és kén tartalmú fungi-
cidként minôsített készítmény, amely ôszi
búzában és árpában is engedélyokirattal
rendelkezik. Érdekes, hogy a gabonák gom-
baölô szeres védelmében nem terjedtek el a
kontakt típusú (réztartalmú) készítmények,
holott tudjuk, hogy elsô körben egy kiváló
blokkoló lehetôséget biztosít a támadó
kórokozó spórák ellen, nem figyelmen kívül
hagyva azt a tényt, hogy a benne lévô ter-
mészetazonos elemeket (réz és kén) a
növény is tudja hasznosítani. A készítmény-
ben lévô réz a fotoszintézisben, a kén a fe-
hérjék építésében, a kalcium a sejtfalak
építésében, erôsítésében nélkülözhetetlen
elemek! Ez mind hasznosul, egyben védel-
met biztosít, nem fitotoxikus és nem hal-
mozódik fel a növényben. A nanotechno-
lógia elôállítás biztosítja, hogy kis részecs-
keméretüknek köszönhetôen nem ülep-
szenek és lényegesen magasabb biológiai
hatékonysággal rendelkeznek (25 m2/g faj-
lagos felület!!). 

A preventív szemléletet követve kerültek
technológiai beépítésre olyan speciális
készítmények, amelyek alkalmazásával
lehetôségünk van a növényállományt felké-
szíteni az esetleges stressz hatásokra.  A
Plantafosz Réz és Plantafosz Universal
(speciális foszfonát tulajdonságaiknál
fogva) olyan magas foszfor és káliumtar-
talommal rendelkezô mikroelemekkel dúsí-
tott folyékony speciális levéltrágyák,
amelyek a növény immunitását fokozzák,
immunreakcióit növelik, így ellenállóbbá
teszik a kórokozók elleni támadásban (lsd.
részletesebben tápanyag utánpótlási rész-
nél). A készítmények mind levélen mind
pedig gyökéren keresztül gyorsan felszívód-
nak, így serkentik a növényekben a fitoalex-
inek és az általános védôfehérjék szintézisét
és a rövid szénláncú poliszacharidok beépü-
lését a sejtfalba (sejtfalvastagodás). Ezek a
biológiai folyamatok eredményezik, hogy
megnô a kalászos gabonanövények kórokozó
gombák és a baktériumos betegségekkel
szembeni ellenálló képessége.
Mindezeken túl nem hagyhattuk figyelmen
kívül a felszívódó hatóanyagok fontosságát
sem. A kórokozó fertôzése és növénybe ha-
tolása után, csak ilyen típusú készítmények
tudnak beavatkozni a gomba életfolya-
mataiba. A gombavédelemben ezért egy
olyan hatóanyag kombinációt tud használni
a termelô, mint a flutriafol + karbendazim
(Milstar) amely a két hatóanyag kiegészítô
hatásával több betegség ellen védi meg a
növényt. 
A világ egyik vezetô azol típusú hatóanyaga
a tebukonazol (Riza 250 EW). A liszthar-
mat, rozsda, levélfoltosság betegségeken
keresztül a kalászfuzárium elleni védelem-
ben is egyedülálló. 
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Technológiai példánk nagyon érdekes, két
teljesen eltérô évjáratban tapasztalt ered-
ményeinket foglalja össze. 2010-ben Szom-
bathelyen végeztük vizsgálatainkat június
végéig leesett ~220 mm csapadékmennyi-
ség mellett, míg 2011-ben Kámban június
végig esett ~130 mm-es csapadékösszeggel.
Mindkét kísérleti évben célunk volt, hogy
üzemi körülmények között bizonyítsuk a
Cheminova Magyarország Kft. techno-
lógiáinak hatékonyságát abszolút kezelet-
len és az adott üzem által alkalmazott
technológiához viszonyítva, kontakt, illetve
kontakt és szisztémikus elemeket alka-
lmazva. Mindkét évben üzemi védekezést
egyszer végeztek a gyakorlatban álta-
lánosan használt szisztémikus szerekkel,
amely inkább a kalászvédelemre irányult
(2010.05.28 és 2011.05.26).
2010-ben  a kísérleti parcellákon csak a
Bordóilé+kén Nano SC-t használtuk ál-
lományvédelemre, egyszeri (2010.04.26), il-
letve kétszeri (2010.04.26 és 05.28)
kijuttatásban 4 l/ha-os dózisban. Az
értékelést csak levélfoltosságra (domináns
volt a szeptóriás levélfoltosság) végeztük el
a 2. kezelést követô 11. napon. A zász-
lóslevelek 99 % egészségesnek bizonyult,
ezért a fertôzés mértékét a zászlóslevél
alatti levélemeleten értékeltük. A 27. ábra
diagramja érzékelteti a levélfertôzöttség
alakulását. Az eredmény érdekes, hiszen a
kétszer kezelt terület mutatta a legala-
csonyabb fertôzöttséget. Miért is alakult ez
így? Ebben a csapadékos évben komoly volt
a kórokozó nyomás (fertôzéshez ideális
feltételek voltak), de az állomány üzemileg
május végéig nem kapott védelmet, így
kórokozók fertôzése során a levélfoltosság
elindult. Az egyszeri és kétszeri Bordói

lé+kén Nano SC kezelésnél, mindkét eset-
ben már április végén történt egy kontakt
védekezés, amellyel lehetôségünk volt az
elsô inokulum nyomást megtörni, így a fer-
tôzöttséget is alacsonyabb szinten tudtuk
tartani. 

A július 19.-ei betakarítást követôen a ter-
méshozam eredmények is igazolták a fer-
tôzöttség tendenciáját (28. ábra). A
kezeletlen kontrollhoz képest 600 kg-mal
többet adott a Bordói lé+kén Nano SC-vel
kétszer kezelt terület, míg az üzemi kont-
roll került a második helyre. Itt nagyon
érzékelhetô az elsô kezelés hiánya.  Azt is

27. ábra. Levélfertôzöttség alakulása a 2. kezelés
után 11 nappal (Szombathely, 2010.06.08)

28.ábra. Betakarított termésmennyiség (t/ha) 
a kezelések függvényében



látjuk, hogy az április végén egyszer adott
kontakt kezelés nyilván nem tartott ki a be-
takarításig, de a kezelés hatása itt is mu-
tatkozott (+ 80 kg) az abszolút kontrollhoz
viszonyítva. A réz fungisztatikus és élettani
zöldítô hatását állományfelvételen is
nagyon szemléletesen meg lehetett külön-
böztetni (29. ábra). A kezeletlen részben
erôsen elindult a fertôzés felfelé, az alsó le-
vélemeletek már leszáradtak. 

2011-ben bôvítettük a technológiai kört és
bevontuk a Plantafoszokat és a Riza 250
EW-t is kezelésekbe. A kezeléseket két
védelemre alapoztuk. Az elsô védekezés
2011.04.18.-án történt a második védekezés
2011.05.23.-án történt. A parcellákon a
kezelések a következôk voltak:

- Plantafosz Réz 3 l/ha gyomirtáskor majd
Plantafosz Universal 3 l/ha+Riza 250 EW
0,6 l/ha-ral kombinálva kalászvédelemre,
- Bordóilé+kén Nano SC mindkét véde-
lemre 4 l/ha dózisban,
- Bordóilé+kén Nano SC 4 l/ha elsô lomb-
védelemre, majd kalászvédelemre Riza 250
EW 1 l/ha dózisban.

Az elsô kezelést követôen a levélfer-
tôzöttséget a zászlóslevél alatti levél-
emeleten értékeltük. Az elsô réz+kén
kontakt blokk jelentôsége ebben az évben
is megnyilvánult (30. ábra), bár érdekes,
hogy a szárazabb évben az elôzô évhez vi-
szonyítva magasabb levélfertôzöttség jelen-
tkezett, mondhatjuk, hogy ideje korán.
Persze ezt a fajtaérzékenység is okozhatja.

Még érdekesebben alakult a második
kezelés utáni állapot (31. ábra), amikor már
a zászlóslevelek fertôzöttségi szintjét
határoztuk meg. A Plantafosz termékcsalád
beváltotta a hozzá fûzött reményeket,
hiszen a bokrosodás végén kijuttatott
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29.ábra. Kezeletlen (balra) és Bordói lé+kén Nano SC-vel 2x4 l/ha kezelt (jobbra) búzaállomány
(Szombathely, 2010.06.08)

30. ábra. Levélfertôzöttség alakulása az elsô
kezelés után 10 nappal (Kám, 2011.04.27)
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Plantafosz Réz 3 l/ha-os dózisa nagy
lendületet adott a növény kondíciójában,
ezt tovább erôsítette a kalászvédelemben
adott Plantafosz Universal 3 l/ha-os meny-
nyisége. A Bordóilé+kén Nano SC-vel vég-
zett kétszeri védelem szintén igazolta a
tavalyi eredményeket és bizonyította fon-
tosságát a technológiában. 

A biztosítást jelentô Riza 250 EW
beillesztése a kalászvédelembe a fuzárium
elleni harcban védte a növényeket.
Minden termelô rettegett álma a fuzárium
fertôzés (26.B ábra), amely teljesen
kiszámíthatatlan módon fertôz és mind a
termés redukálásával, mind pedig a
minôségi paraméterek lerontásával óriási
gazdasági kárt tud okozni a termelônek. A
járványok kialakulásért sok tényezô
együttes hatása a felelôs (csapadék vi-
szonyok, hômérséklet, kukorica elôvete-
mény, fajtaérzékenység, agrotechnika)
ezért rendkívül nehéz a betegség elleni
védekezés. Napjainkban kiemelt hangsúlyt
fektetnek a gabonatételek Fusarium fajok
által termelt toxintartalmára, amely
paraméterek meghatározzák a minôségi be-
sorolását és ezáltal a termelés gazdasá-

gossát. Több toxin közül a deoxynivalenol
(DON) és a zearalenon tartalom a leg-
meghatározóbb paraméter, ezek határér-
téke nem emelkedhet 1,25, illetve 0,1
mg/kg határérték fölé. A védekezés fontos-
sága tehát nem kérdés, ugyanakkor azt is
meg kell jegyeznünk, hogy a fuzáriumfer-
tôzés nem minden esetben vonja maga
után az emelkedett toxintartalmat és
ugyanúgy fordítva, egy külsô megítélésre
fuzárium mentes tételben is regisztrál-
hatunk emelkedett toxinszintet. A vegy-
szeres védekezésben nagyon fontos a véde-
kezés idôzítése (gyakorlatban ez nagyon
nehéz), amelyet a kalászhányás végén,
virágzás kezdetén célszerû elvégezni.
Fontos a megfelelô hatóanyag kiválasztása
és óriási jelentôsége van a permetezéstech-
nikának (szórófej típusa, kalászfedettség
biztosítása. Az alkalmazott gombaölô szer
hatóanyagokra végzett tesztelésben
nagyüzemi vizsgálatok során a tebukonazol
fontosságát igazolták, itt regisztrálták a
legalacsonyabb DON szintet (32. ábra). 

31.ábra. Levélfertôzöttség alakulása a második
kezelés után 10 nappal (Kám, 2011.06.02)

32.ábra. Nagyüzemi kalászfuzárium elleni
védekezések hatékonysága 

(Forrás: Mesterházy és mtsai, Agronapló
2009/5)
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33.ábra. Különbözô kezelések hatása a szemek belsô fuzárium fertôzöttségére
(Zala megyei MgSzH, 2009)

2009-ben Zalaszentlôrincen végzett vizs-
gálataink a fuzárium fertôzés csökkentésére
irányultak. Az alkalmazott kezelések a
kalászhányás idôszakában a virágzás kezde-
tén történtek. A 33. ábra diagramján
láthatjuk, hogy a szemek belsô fuzárium
fertôzöttségét a Riza 250 EW és a
Plantafosz Universal együttes kombinációja
csökkentette a legnagyobb mértékben. A
kezeletlen parcellán tapasztalt fer-
tôzöttséghez viszonyítva ez 12,5 %-os
csökkenést jelentett. Ezen technológiai
lehetôségben körvonalazódik, hogy a
tebukonazol hatását a foszfonát típusú
készítmény szinergista módon erôsíti. Ezt
a felvetést abszolút erôsíti, és szoros össze-
függést mutat a korábbiakban bemutatott
zászlóslevél fertôzöttségi eredményekkel. 
A kalászos gabonák gombaölô szeres tech-
nológiája két védekezést igényel. A fertôzést
az adott évjárat erôsen befolyásolja, de ettôl
függetlenül az elsô lombvédelem „megspó-
rolása” komoly termésveszteséget okozhat.

A kontakt Bordói lé+kén Nano SC jó
hatékonyságot mutatott a levélfoltosodást
okozó kórokozó gombák ellen. Elsô
védekezési körben javasoljuk alkalmazását
a benne lévô réz és kén hatóanyagok
növényi életfolyamatokra is serkentô hatása
miatt, ugyanakkor javasoljuk a tech-
nológiába beépíteni a foszfonát típusú
Plantafosz Rezet és Universalt, mert rend-
kívül módon elôsegítik és erôsítik a
szisztémikus hatóanyagok hatékonyságát.

Végezetül a növénykórtani blokkban
tisztázzuk a Cheminova tényleges tech-
nológiai ajánlásait:
1, Elsô kezelés – Bordóilé+kén Nano SC 4
l/ha

Második kezelés – Plantafosz Universal 3
l/ha+Riza 250 EW 1 l/ha vagy Milstar 1/ha

2, Elsô kezelés – Plantafosz Réz 3 l/ha
Második kezelés – Plantafosz Universal 3

l/ha+Riza 250 EW 1 l/ha vagy Milstar 1 l/ha  
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Tápanyag utánpótlás A-Z-ig

Magyarországon a búzatermesztés ered-
ményességét nagymértékben meghatároz-
zák a környezeti tényezôk (talajállapot,
csapadék stb.) Ezeknek a tényezôknek a
hatását kedvezô irányba az agrotechnikával
és ezen belül a növények tápanyag ellátásá-
val tudjuk befolyásolni. Az ôszi búza tápa-
nyag utánpótlása az utóbbi években
eltolódott az egyszerû és egyoldalú nit-
rogéntrágyázás felé. Sokan gondolják úgy,
hogy a búza az átlagosan alacsony ár-
bevétele miatt, nem érdemel meg egy kom-
plex mûtrágyát vagy egy lombtrágyát, pedig
a búza igényli a harmonikus NPK (és mezo-
és mikroelem) ellátást és egy megfelelô
idôpontban kiadott tápanyagot sokszorosan
meghálál. Természetesen összefüggéseiben

kell gondolkodni egy növény tápanyag el-
látását illetôen. Ezért részleteiben, az ôszi
búza termesztés technológiáján végig
menve, gondolnánk át a búza táplálásának
a lehetôségeit, hogy a szélsôséges tényezôk
okozta évrôl évre rendkívül változó termés
mennyiséget és minôséget egy közepes-jó
kiegyenlített szintre tudjuk emelni.

Tarlóban a tápanyag!
Néhány évtôl eltekintve Magyarország
idôjárása a nyári hónapokban a búza
elôveteményének lekerülése után szárazabb
periódusú. Az aratás után minél hamarabb
fel kell törni a tarlót, hogy a talajban lévô
minimális nedvességet minél nagyobb
%-ban megôrizzük.

4. táblázat: A tarlóápolás hatása a talaj vízkészletére (Sebestyén-Baranyai-Boldis 1983.)

Tarlóápolás mûvelési mélysége cm Vízveszteség %
Mûveletlen 100

2 34,3
4 25,1
6 17,5
8 12

A 4. táblázat adataiból látható, hogy a talaj
vízkészletének megtartásának szempont-
jából mennyire fontos az idôben elvégzett
tarlóápolás és a hántott tarló idôben
történô lezárása (gyûrûshenger). Tápanyag
utánpótlás szempontjából nem elhanyagol-
ható, hogy az elôvetemény mennyi tápa-
nyagot hagy a talajban, gyökér és
szármaradvány formájában, melyet az 5.

táblázat szemléltet az ôszi búza leggyako-
ribb elôveteményeit vizsgálva.

Az 5. táblázat adataiból látható, hogy meny-
nyi tápanyag marad a területen az
elôvetemények után gyökér és szár for-
májában és ezért fontos, hogy ezekben a
növényi maradványokban rejlô tápa-
nyagokat a késôbbiekben a búza számára



felvehetô állapotba hozzuk. A tarlóápolási
talajmunkákkal serkentjük az egynyári
gyomnövények kelését, újra hajtásra
késztetjük az évelô gyomnövényeket (acat,
nád, fenyércirok). Ilyenkor a gyom-
növények ellen a glifozát hatóanyagú Glyfos
4-5 l/ha + Hyspray 0,5 l/ha vagy a Glyfos
Dakar 2-3 kg/ha dózisát kell alkalmazni.
Aszályos idôjárási körülmények között vagy
azokon a területeken ahol éveken át
használtak valamilyen glifozát hatóanyagú
készítményt érdemes a fent említett készít-
ményeket kombinálni a hormonhatású
Maton 0,5-0,7 l/ha-os dózisával. A hormon-
hatású készítmények növelik a glifozát
gyökér irányú szállítását, így a gyökerekbe
a növények által felvett gyomirtószer
hatóanyag gyorsabban eljut, mint ha a gli-
fozátot önmagában használnánk. A tarló-
maradványok lebontását gyorsíthatjuk, ha
a tarló gyomirtásával kapcsoltan az Amal-
gerol 4-5 l/ha dózisát alkalmazzuk (Glyfos
Amalgerol Pack). A hatékonyságot javít-
hatjuk valamely baktérium trágya hoz-
záadásával, de ez utóbbinál fontos, hogy
Azotobakter mindenképpen legyen a készít-
ményben. Aszályos idôjárás esetében
érdemes az Amalgerol és a baktérium trá-
gyák kijuttatását a vetést elôkészítô talaj-

munkák környékére idôzíteni. A vetés elôtt
a szármaradványok lebontását elôsegítô
Amalgerol és mikrobatrágyák kijuttatásával
egy idôben szükséges kijuttatni és bedol-
gozni 25-30 kg/ha nitrogén hatóanyagot a
lebontási folyamatok biztosítása érdekében. 
Az ôszi búza esetében amennyiben lehet-
séges a forgatás nélküli talajmûvelést al-
kalmazzuk a talaj vízkészletének megôr-
zése miatt. A vetôágyat szántással csak
akkor készítjük elô, ha a talaj jobb szel-
lôzésére vagy a talajban található gyökér
és tarlómaradványok lebontására van
szükség.

Évjárathatás és a tápanyag ellátottság kap-
csolata
A kijuttatott mûtrágya mennyisége csak
részben garancia arra, hogy a tervezett ter-
mésszintet elérjük. Az, hogy a búza tápa-
nyagfelvételének kritikus idôszakaiban
mennyi megfelelô mennyiségû tápanyag áll
a rendelkezésére erôteljesen befolyásolja a
talaj az idôjárás és a megfelelô tápanyag el-
látottság. Azt, hogy egy jól idôzített,
megfelelô tápanyag utánpótlás, hogyan
csökkenti a környezeti stresszekbôl adódó
tápanyag felvételi különbségeket és ez által
a termés eredményét a 34. ábrán látható.

5. táblázat: Az elôvetemény gyökér és szármaradványaiban rejlô fajlagos tápanyag 
mennyiségek átlagos hozamnál (Sebestyén-Baranyai-Boldis 1983.)

Elôvetemény Termésátlag t/ha Tápanyag (gyökér és szár) kg/ha
N P2O5 K2O

Napraforgó 3 25 10 10
Kukorica 6 60 10-15 30-40
Repce 3 35-45 40-50 20-25
Búza 5 30-40 40-50 15-25
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A 34. ábra a nitrogén felvétel példáján keresz-
tül azt mutatja, hogy a 4-5 t/ha és a feletti ter-
mésszinteknél, ahol a tápanyag utánpótlás a
búza N felvételének kritikus idôszakaiban
megtörtént a növény fel tudta venni a napi
nitrogén szükségletét aszályos évjáratban is.
Jól látható, hogy e termésszinthez tartozó
tápanyag utánpótlás miatt a különbözô
évjáratokból adódó nitrogén veszteség ebben
az esetben csak 0,31 kg/ha naponta, míg a

gyengébb ellátottságú 2,5-3 t/ha termésszint
esetében, ahol egyoldalú nitrogéntrágyázást
folytattak, az aszályos évjáratban a nitrogén
felvételi veszteség 1 kg/ha-nál több is lehet,
amely, mint jól látható termés veszteséget
okozott. Az is megállapítható, hogy a búza a
bokrosodás és a kalászolás idôszaka között
veszi fel a nitrogén 99 %-át, ezért a nitrogén
felvétel és ellátottság szempontjából ez
meghatározó idôszak. 

34.ábra. Az ôszi búza nitrogén felvétele különbözô tápanyag ellátottságból adódó termésszinteken
különbözô évjáratokban (24 nagyüzemi vizsgálat eredménye Sebestyén et al.)

6. táblázat: Az ôszi búza fajlagos vízfelhasználása a trágyázástól függôen 
(Sebestyén-Baranyai-Boldis 1983.)

Trágyázás Fajlagos vízfelhasználás kg/t Fajlagos vízfelhasználás %
Trágyázatlan 800 100
N-el trágyázott 917 114
N, P - al trágyázott 545 68
N, P, K – al trágyázott 480 60
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Tápanyag és a víz kapcsolata 
Egy másik lényeges tényezô, hogy az ôszi
búza tápanyag ellátottsága szoros kapcso-
latban van a fajlagos vízfelhasználással,
melyet a 6. táblázat szemléltet.

A 6. táblázat mérési adatai mutatják, hogy
az ôszi búza lényegesen kevesebb vizet
használ el egységnyi szerves anyag elôál-
lításához NPK trágyázás esetén, mint
amikor csak N trágyát használunk és ez a
búza fejlôdésében fellépô aszályos periódus
esetén döntô jelentôségû lehet.

Talajtípus és a tápanyagellátás kapcsolata
A növények így az ôszi búza termésátlagá-
nak tervezéséhez szükséges trágya adagot a
búza fajlagos tápanyagigénye és a talajok
tápanyag szolgáltató képessége alapján
határozzák meg. Azt, hogy hogyan befolyá-
solja a talajtípus az ôszi búza tápanyag fel-
használását az 35. ábra szemlélteti.

Az adatok országosan 24 mezôgazdasági
nagyüzem mérési adataiból születtek 1 t
termésre vetítve. Jól látható, hogy például
egy mezôségi csernozjom talaj relatíve
kevesebb tápanyagból hozza ugyanazt a ter-
més mennyiséget, mint egy nagykunsági

réti öntéstalaj. Ennek az oka az, hogy egy
szerves anyagban szegény, hideg, levegô-
tlen réti öntéstalaj tápanyag szolgáltató
képessége alacsonyabb, mint a kolloidok-
ban és szerves anyagban gazdag mezôségi
csernozjom talajé és ezáltal több tápa-
nyagot kell kijuttatni az 1 tonna termés
elôállításához a talaj rossz tápanyag szolgál-
tató képessége miatt. Ezért fontos az ilyen
talajoknál a talaj mikrobiológiai életének
(Amalgerol) javítása és talaj szer-
kezetességének optimalizálása megfelelô
talajmûvelô eszközökkel a megfelelô idôben
és a relatív tápanyag hiányok pótlása a
növény lombozatán keresztül kiküszöbölve
a talajtípus okozta tápanyag felvételi korlá-
tokat.   

Az ôszi búza nitrogén ellátása
Az ôszi búza a tápelemek közül a
legérzékenyebb a nitrogén ellátottságra. Az
ôszi búza optimális nitrogén ellátottsági
tartománya a legtöbb tápelemmel ellentét-
ben igen szûk. Már csekély N-hiány is ter-
méscsökkenéshez vezet, a többlet pedig a
termés minôségének romlásához. A nit-
rogént más tápelem nem helyettesítheti,
amit a növény fôleg ion-formában (NH4+ és
NO3-) vesz fel a talajból. A nitrogén
felvételét a talajból számos tényezô (pl.
aszály, sikertelen talaj elôkészítés, leveg-
ôtlen rossz vízgazdálkodású talajok) be-
folyásolhatja, így a növény nem tudja
felvenni a fejlôdéséhez szükséges nitrogént.
A búza bokrosodási idôszakának az elején a
vegetatív szervek (levélkezdemények), a
második szakaszban a generatív szervek
(csúcsmerisztéma) differenciálódása törté-
nik meg. A hazai éghajlati viszonyok mel-
lett, ennek az idôpontja március második

35. ábra. A talajtípus hatása az ôszi búza 
fajlagos tápanyag felhasználására
(Sebestyén-Baranyai-Boldis 1983.)
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és április elsô fele. A csúcsmerisztéma diffe-
renciálódásának idôszakában fontos a
növény jó tápanyag és elsôsorban a nit-
rogén ellátottsága. Amennyiben nitrogén-

hiány vagy más egyéb a csúcsmerisztéma
differenciálódását zavaró körülmény jelent-
kezik, annak negatív hatása a késôbbi fe-
jlôdési stádiumokban nem kompenzálható.

Az ôszi búza nitrogén felvételének di-
namikáját a 36. ábra szemlélteti, melyen jól
látható, hogy a búza a bokrosodás második
felében a csúcsmerisztéma differenciálódás
szakaszában 3 kg/ha/nap nitrogént is felve-
het. A felvett nagy mennyiségû nitrogén
nem csak a föld feletti részek tömegének a
növeléséhez, hanem a gyökérzet intenzív
fejlôdéséhez is szükséges. A bokrosodás
végére a búza gyökérzete eléri a tel-
jeséréskori mennyiség 80-85 %-át, míg a
földfeletti részek tömege mindössze 45-50
%-a a betakarításkori értéknek. Az ôszi
búza bokrosodásakor kijuttatott nitrogén
hasznosulása nagymértékben függ a nit-
rogén anyagcseréjét befolyásoló egyéb
ásványi elemek koncentrációjától is. (pl.:
kálium, foszfor, réz stb.) A kálium
közvetlenül nincs hatással a termés meny-
nyiségére, de a sejtnedv kálium koncentrá-
ciója befolyásolja a felvett nitrát, nitrogén
átalakítását szabályozó enzimek mûkö-
dését. A foszfor hiánya esetén a nitrogén
nem épül be a fehérjékbe. A 36. ábrán

látható, hogy a nitrogén felvétel másik kri-
tikus idôszaka a búza kalászhányás virágzás
közötti stádiuma. Az ekkor kiadott nitrogén
már a minôséget is befolyásolja. Különösen
fontos a talajtípus szerepe is a nitrogén el-
látottság szempontjából. (37. ábra)
A 37. ábrán látható, hogy a búza tenyész-
idôszaka alatt egy mezôségi csernozjom ta-
lajon sokkal kiegyenlítettebb a növény
nitrogén ellátottsága, mint egy nagykun-
sági réti öntéstalaj esetében. Látható, hogy
a bokrosodás idôszakában még viszonylag
nincs nagy különbség az egyes talajtípusok
esetében, de a virágzás-tejesérés idôszakára
(különösen aszályos idôszakban) például a
réti öntés talajok esetében a nitrogén ellá-
tottság gyakorlatilag megszûnik. Ennek
oka, hogy ezek a talajok hidegek, leve-
gôtlenek, gyorsan kiszáradnak és lehetnek
akár 4-5 % humusz tartalmúak is, de a hu-
muszban a huminsav és a fulvósav aránya
ez utóbbi irányába tolódott el. Azok a tala-
jok, amelyekben a humusz összetétele
huminsav jellegû jó, amelyekben fulvósav

36. ábra. Az ôszi búza nitrogén felvételének 
dinamikája 

(Sebestyén-Baranyai-Boldis 1983.)

37. ábra. Az ôszi búza nitrogén felvételének
dinamikája különbözô talajtípusokon

(Sebestyén-Baranyai-Boldis 1983.)
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van nagyobb arányban rossz nitrogénszol-
gáltató képességgel rendelkeznek. Az ilyen
talajok esetében a gyenge nitrogénszolgál-
tató képességük miatt a növény a megter-
melôdô asszimilátákat nem fogja a
szemképzôdésre fordítani. Ilyenkor szokott
a búzaszem megszorulni. Ezért fontos már
kezdetektôl fogva a megfelelô talajmunka,
a talajok mikrobiológiai aktivitásának a
növelése (Amalgerol) és a már említett
tényezôk miatt egy jól idôzített nitrogén
lombtrágyázás, hogy fedezzük a búza nit-
rogén szükségletét. A termelésben a
bokrosodás idôszakában kiadott folyékony
illetve szilárd nitrogén fejtrágya mellett
gyakorlat a kalászhányás idôszakában kijut-
tatott folyékony nitrogén mûtrágya is. Ezek
a mûtrágyák viszont rövid ideig hatnak és
a gázzá alakulás miatt nagy a nitrogén
veszteség és a perzselés veszélye sem el-
hanyagolható. 
A Cheminova Magyarország Kft. for-
radalmian új lombtrágyájával áthidalja a
hagyományos nitrogén alapú lomtrágyák
hátrányos tulajdonságait.

Ôserô a Cheminovától
A növénytermesztés területén az elmúlt
években megjelentek az úgynevezett re-
tardált vagy szabályozott hatású mûtrá-
gyák, köztük nitrogén mûtrágyák is.
Ezeknél a mûtrágyáknál az azonnali felve-
hetôséget olyan burkolattal akadályozzák
meg, amivel bevonva a mûtrágya szemcsét,
lassítható a hatóanyag felszabadulása. A nit-
rogén veszteség megakadályozásának egyik
egyszerû módja, amikor a nitrogén mûtrá-
gyát, olyan nagy fajlagos felületû hor-
dozóanyaggal kombinálják, ami jelentôs
gáz megkötô kapacitással is rendelkezik.

Ilyen anyag többek között a zeolit, amely-
nek fajlagos felülete eléri a 60-70 m2-t
grammonként. A karbamid bomlása során
felszabaduló ammóniát ez a nagy fajlagos
felületû ásvány megköti és a környezet am-
mónium koncentrációjának változásának
arányában a megkötött ammóniát leadja.
Ezek a kôzetek rendkívül gazdagok mikro-
elemekben is. 
Ennek a kôzeteknek a nagy fajlagos
felületét és gazdag mikroelem tartalmát fel-
használva fejlesztették ki a szuszpenziós
levéltrágyák legújabb tagját a ZeoN S-t. A
ZeoN S szuszpenziós trágya nitrogént (kar-
bamid nitrogént), elemi ként és olyan
vulkáni eredetû kôzetet tartalmaz, ami az
élô szervezetek elsô formáinak kialaku-
lásánál, mintegy 3-3,5 milliárd évvel
ezelôtt, is megtalálható volt a Földön. Az
élô szervezetek zavartalan mûködéséhez a
Föld bioszférájában elôforduló 87 ter-
mészetes elembôl jelenlegi ismereteink
szerint 29 elem szükséges és ezen elemek
mindegyikét tartalmazza a ZeoN S. 
A ZeoN S szuszpenziós trágya a nitrogénen
és a kénen kívül élettanilag fontos vasat,
magnéziumot, kalciumot, káliumot, nátri-
umot, lítiumot, bórt, alumíniumot, szilíci-
umot, titánt, mangánt, kobaltot, rezet,
cinket, szelént, molibdént, vanádiumot,
nikkelt, krómot, rubídiumot, lantánt és ónt
is tartalmaz.
A kereskedelemben kapható levéltrágyák ál-
talában nitrogént, foszfort, káliumot és
néhány mikroelemet tartalmaznak vízold-
ható sók vagy oldható komplex vegyületek
formájában. Olyan tápelemek hiányoznak
ezekbôl a levéltrágyákból, melyek a gyártás
során csak nehezen adagolhatóak a ter-
mékekbe, de a növény szempontjából
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hiányuk komoly problémákat okoz (lítium,
titán, szelén, vanádium, nikkel). A vízben
oldott tápanyagokat finomköd formájában
ráporlasztják a levelekre, ahonnan az adott
tápelem ionos formában jut be a növényi
sejtekbe. A ZeoN S-ben a mikroelemek a
vulkáni kôzet kristályrácsaiban találhatók,
amelyek különbözô darabolási, felületke-
zelési és feltárási eljárásokat követôen vál-
nak felvehetôvé a növények számára. Az így
elôkészített ásványi szemcsék beépülnek a
levélfelszín viaszrétegébe és mintegy „ion-
csatorna” közvetítik a mikroelemeket a
levél sejtjeibe.
A ZeoN S olyan egyedi összetételû
szuszpenziós levéltrágya, ami a nitrogén és
a kén mellett olyan arányban tartalmazza a
mikro és nyomelemeket, amelyekhez a
növények fejlôdésük során leginkább alkal-
mazkodtak.
A ZeoN S összetételének köszönhetôen
stimulálja a növények fotoszintézisét,
növeli azok ellenálló képességét a fiziológiai
stresszekkel és a növényi betegségekkel
szemben. Olyan tápelemeket biztosít a
növények számára, amelyeket más szin-
tetikus levéltrágyák nem tartalmaznak.
A ZeoN S tehát képes biztosítani a kalá-
szosok megfelelô nitrogén, kén ellátott-
ságán felül mezo- és mikroelem ellátott-
ságát is a kritikus idôszakokban. 
Mindenképpen említést érdemel a kén,
amely a nitrogént, a foszfort és a káliumot
követôen a negyedik legnagyobb mennyi-
ségben található alkotóeleme a növényzet-
nek. Esszenciális tápelem, ami közvetlenül
vagy közvetve számos növényi életfunk-
cióban szerepet játszik. Kén hiány esetén
csökken az S-adenozid-methionin szin-
tézise, ami fontos alkotórésze a növények

zöld színanyagának, ez a magyarázata az
ilyenkor csökkenô fotoszintézisnek. Az
elégtelen kén ellátás esetén a növények
növekedése lelassul, csökken a nitrogén
felvétel valamint a nitrát beépülése a fehér-
jékbe. Csökken a nitrilláz enzim aktivitása,
amely az indol-3-ecetsav képzôdését szabá-
lyozza indol-acetonitrilbôl. Ennek követ-
kezménye az alacsony auxin szint illetve a
növények csökkent mértékû növekedése.
Fontos szerepe van a kénnek a növények
méregtelenítésében is. Szoros korreláció
mutatható ki a kén beépülés és a nehéz fém
stressz között, a kénnel jól ellátott
növények jobban tolerálják a nehéz fém-
mérgezést pl.: Cd, As vagy egyéb a növények
számára mérgezô vegyületeket mivel az
S-glutation ezeket a mérgezô anyagokat
leköti. A legújabb kutatási eredmények új
megvilágításba helyezik a kén növényvé-
delmi hatását is. Amennyiben a kénnel jól
ellátott növényeket valamilyen rovar vagy
fitopatogén gombafertôzés éri a vakónu-
mokban raktározott kénben gazdag másod-
lagos anyagcsere termék a glükozinolát
mirozinázzá alakul, ami toxikus hatással
van az elôbb említett rovarokra és gom-
bákra. A ZeoN S kén tartalma képes fedezni
a kalászosok tenyészidôszak alatti kén
igényét biztosítva a megfelelô életfolyama-
tokat.   
A ZeoN S-t, hogy fedezzük a kalászosok kri-
tikus idôszakainak nitrogén (és még szá-
mos tápelem) igényét a kijuttatás idôpont-
ját a bokrosodás és 2-3 nóduszos idôszak
között (ideális a bokrosodás közepe), vala-
mint a kalászhányás idôszakára kell idôzí-
teni. A kalászhányás idôszakában kiadott
ZeoN S hatása kitart a tejesérés idôszakáig
is pótolva az egyes talaj típusokon ilyenkor
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fellépô relatív tápanyag hiányt. Dózisa 15-
20 l/ha. Kiszerelése 20 l-es kanna és 600 l
illetve 1000 l-es konténer.

Az ôszi búza foszfor ellátása
A növények számára a foszfor felvétele is
hasonlóan problémás, mint a nitrogén ese-
tében. A talajok összes foszfor tartalma
0,05-0,5 %, aminek csak kis hányadát tar-
talmazza a talajoldat a növények számára
felvehetô formában. (0,003 mg/100 g talaj)
A talaj foszfor tartalmának közel 90%-a a
növények számára közvetlenül nem felve-
hetô formában van lekötve a talaj ásványi
kolloidjaihoz. A növényfajok több mint
90%-a a mikorrhizákkal él szimbiózisban,
amelyek biztosítják számukra a foszfor
szükségletük több mint 80%-át. A
növények foszfor ellátásukért különbözô re-
dukált szénformákkal „fizetnek”. 

Hatással van a talajok foszforszolgáltató
képességére a hômérséklet és a csapadék is.
Meleg, nedves idôjárás javítja a foszfor
felvehetôségét, míg hideg, száraz idôjárás
csökkenti azt. A talajba frissen kijuttatott
foszfornak ásványi foszfát formájában a ki-
juttatás évében mindössze 10-15%-a, a
követô évben 5-7%-a, míg a 3. évben 2-3%-
a hasznosul. A talajba juttatott ásványi fosz-
fortrágyák alacsony hatékonysága, lénye-
gesen növelhetô, ha a foszfort nem csak ta-
lajtrágyaként, hanem mint a nitrogént
megosztva alaptrágyaként, fejtrágyaként és
levéltrágyaként juttatjuk ki. A javasolt fosz-
fortrágyázási technológia, hogy a foszfor
csökkentett adagban alaptrágyaként, a
vetéssel egy menetben startertrágyaként
(Radistart Eco, Radistart Standard, Radi-
start Turbo) és folyékony formában fej- és

levéltrágyaként kerüljön kijuttatásra
(Radistart FL,). A megosztott foszfortrá-
gyázás hatékonysága lényegesen megha-
ladja az egy adagban kijuttatott foszfor
trágya hatékonyságát, mivel a foszfornak
csak kisebb hányada kötôdhet meg a talaj-
kolloidokon. A megosztott foszfortrágyázás
további elônye, hogy azokban a fejlôdési
szakaszokban juttathatjuk ki a foszfort,
amikor a növényeknek leginkább szük-
ségük van rá.
Összehasonlítva az ôszi búza nitrogén és a
foszfor forgalmát megállapítható, hogy az
ôszi búza foszfor koncentrációját a termô-
talaji adottságok kevésbé befolyásolják,
mint a nitrogén koncentrációt, melyet az
38. ábra szemléltet.

További különbség a nitrogén és a foszfor
forgalomban, hogy a foszfortartalom sokkal
szélesebb határok között változhat, mint a
nitrogénkoncentráció anélkül, hogy a
növény fejlôdésében az bármilyen prob-
lémát okozna. Az ôszi búza foszfor koncent-
rációjára vizsgálatok szerint legnagyobb
mértékben a vegetációs idôszak idôjárása
(csapadék, aszály) hatott, de összefüggést fi-
gyeltek meg a foszfor és a nitrogénkoncent-
ráció között is.

38. ábra. Az ôszi búza foszfor felvételének 
dinamikája különbözô talajtípusokon

(Sebestyén-Baranyai-Boldis 1983.)
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Az ôszi búza a bokrosodás végéig fosz-
forszükségletének kb. 30%-át veszi fel, ami
arányaiban fele a nitrogénének, majd szár-
baindulást követôen a felvétel intenzitása
fokozódik, és virágzásig az ôszi búza fosz-
forigényének több mint 80%-át felveszi. A
foszfor felvételnek két maximuma van. Egy
kisebb felvételi maximum van a bokrosodás
közepén, illetve egy kiugróan nagy érték
kalászhányás idôszakában (39. ábra). A
Cheminova Magyarország Kft. az ôszi búza
foszfor igényének pótlására egy folyékony
műtrágyát és két immunerôsítést is fokozó
lombtrágyát is kínál a termelôk számára.

Folyékony foszfor a Cheminovától
A Radistart FL egy magas foszfor tartalmú
nitrogénnel, mezo- és mikroelemekkel
dúsított folyékony mûtrágya. Gyakorlatilag
a szilárd mikrogranulált starter mûtrágyák
folyékony változata. Amennyiben kedves
termelô az Ön gabona vetôgépén nincs
lehetôség mikrogranulált starter mûtrágya
kijuttatására a kezdeti fejlôdés és a
megfelelô gyökérzet kialakításához, a kalá-
szosok 5-8 leveles fejlettségénél ôsszel kell
kijuttatni a Radistart FL 10 l/ha-os dózisát.
A Radistart FL kombinálható ilyenkor az
Amalgerol 3-4 l/ha-os dózisával is a talaj-

élet, és ez által a talaj tápanyag feltáró
képességének és a termés növelésének
céljából. Alkalmazását javasoljuk akkor is
ôsszel, ha valamilyen okból az alaptrá-
gyázás elmarad.
Tavasszal a bokrosodási idôszak közepén az
elsô nitrogén fejtrágyázással (ZeoN S 15-20
l/ha) egymenetben a Radistart FL 20 l/ha
dózisát kell alkalmazni. 

„Védôoltás” és levéltrágyázás együtt
A Cheminova Magyarország Kft. különleges
foszfor alapú készítményei a Plantafosz Réz
és a Plantafosz Universal. A Plantafosz ter-
mékek és a Radistart FL között alapvetôen
az a különbség, hogy a Radistart FL foszfor-
sav tartalmú folyékony oldattrágya, míg a
Plantafoszok foszforossav alapú lombtrá-
gyák. A foszforossav sói a foszfonátok,
melyek a foszforsav sóitól a foszfátoktól
abban különböznek, hogy egy oxigén atom-
mal kevesebbet tartalmaznak. Ennek
köszönhetôen a növény bármely részén
könnyen felszívódnak és a növényben is
jobban mozognak, mint a foszforsav alapú
folyékony mûtrágyák. A Plantafoszok hasz-
nálata során a xilem és a floem közötti
felületi feszültség csökkentése révén az
összes tápelem felvétele intenzívebb lesz. A
növényben a flavon származékok úgy-
nevezett fitoalexinek szintézise fokozódik
és a növény önvédekezô rendszere megerô-
södik. Intenzívebbé válik a lignin beépülése
és a sejtfal megvastagszik (szárstabilizálás).
A növényi kórokozók növekedése lelassul, a
spóraképzôdés gátolt lesz. Ezzel egyidejû-
leg olyan enzimek képzôdnek, amelyek a
növény egyéb védekezô mechanizmusaival
összekapcsolódva a fertôzés leküzdését
segítik.  

39. ábra. Az ôszi búza foszfor felvételének 
dinamikája (Sebestyén-Baranyai-Boldis 1983.)
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A Plantafosz termékek ezen elônyös tulaj-
donságain felül kiváló NPK lombtrágyák is
mezo- és mikroelem tartalommal felvér-
tezve. Használatukkal biztosíthatjuk az ôszi
búza bokrosodáskori zavartalan fejlôdéséhez
nélkülözhetetlen réz és még számos mezo-
és mikroelem jelenlétét is.
A Plantafosz Réz olyan magas réz-, foszfor
(foszfonát) és kálium tartalmú készítmény,
amely olyan rézigényes kultúrák számára
fejlesztettek ki, mint az ôszi búza. (kalá-
szosok). A magas kálium tartalma részben
fedezi a búza bokrosodási stádiumában fel-
lépô kálium igényt, melynek felvétele ebben
az idôszakban a legintenzívebb. (5-6
kg/ha/nap) Kevésbé ismert az a tény, hogy
az ôszi búza nitrogén hasznosulása romlik,
ha nem kielégítô a növény kálium ellá-
tottsága. A kálium szabályozza a nitrogén
átalakítását és felvehetôvé tételét a növényi
sejtek számára és befolyásolja a növény
elektrosztatikai egyensúlyát is. A Plantafosz
Réz magas réz tartalmának köszönheti a
nevét. Az ôszi búza 50-55 g rezet vesz fel
hektáronként, melynek a 70-80 %-át a szár-
baindulásig felveszi, ha a környezeti
tényezôk ezt nem akadályozzák. Aszályos
idôjárás esetén ez a mennyiség mindössze
csak 30 %. Az intenzív rézfelvétel egészen
a kalászolásig folytatódik és a hektáronként,
naponként felvett réz meghaladhatja a 2 g-
ot is. Ezért fontos, hogy a búza ebben az
idôszakban megfelelô mennyiségû rezet
tudjon felvenni. A Plantafosz Réz fel-
használható egészen a kalászolásig. Virág-
zásban felhasználni nem lehet. A Plantafosz
Réz kijuttatatásának optimális idôpontja a
bokrosodás és a szárbaindulás közötti
idôszak önmagában vagy az elsô gombaölô
szeres (Riza 250 EW, Milstar) védekezéssel

egymenetben 3 l/ha dózisban. Kiszerelése:
20 l kanna.

A Plantafosz Universal foszfor (foszfonát)
tartalma magasabb a Plantafosz Rézénél. A
különbség még, hogy a magas foszfor és
kálium tartalom mellett számos mezo- és
mikroelemet is tartalmaz, mint a Bór,
Kobalt, Mangán, Molibdén, Réz, Cink és a
Vas. A magas foszfonát tartalmának köszön-
hetôen sokkal nagyobb hangsúly helyezô-
dik a tápanyag utánpótlás mellett, a
növények betegségekkel szembeni ellenálló
képességének növelésére. Így a Plantafosz
Universal felhasználását a betegségek elleni
védelemben a kalászvédelemmel (virágzás
idôszaka) kapcsoltan kell kijuttatni, támo-
gatva a gombaölôszerek hatékonyságát.
Összetett mezo- és mikroelem tartalma
segíti a termékenyülést és pozitív befolyás-
sal van a sütôipari és beltartalmi mutatókra
is. Dózisa 3-4 l/ha Kiszerelése: 20 l kanna.

Kísérletek igazolják a Plantafosz termékek
termésnövelô hatékonyságát, melyet a 40.
ábra szemléltet.
A kísérletben a kezeletlen kontroll csak gom-
baölôszeres kezelés szempontjából volt

40. ábra. Plantafosz termékek termésnövelô
hatékonysága KRFK - Fleischmann Rudolf

Kutatóintézet, Kompolt 2011 

38



kezeletlen. Az egész terület ôsszel 250 kg/ha
NPK 8-21-21alaptrágyát és tavasszal 300
kg/ha ammónium-nitrátot kapott. A 2011-es
év aszályos idôjárása számos tápelem
felvételét befolyásolta. Az eredményekbôl
látható, hogy egy bokrosodáskor önmagában
és a kalászhányás idején csökkentett dózisú
gombaölôszerrel kijuttatott Plantafosz keze-
léssel 1,38 t/ha terméstöbbletet értünk el, míg
a csak kalászhányás idején alkalmazott
Plantafosz gombaölôszer kombináció 0,4 t/ha
terméstöbbletet váltott ki. Az adatok is azt
mutatják, amit eddig is hangsúlyoztunk, hogy
a búza bokrosodásának idôszakában meny-
nyire fontos a megfelelô tápanyag ellátottság.
(41. ábra)

Kiegyenlített hozam 
Kísérletekben és üzemi kezelésekben bebi-
zonyították azt is, hogy az olyan lombtrágyák,
mint a Plantafoszok (Plantafosz Universal,
Plantafosz Réz) és egy jó gombaölô szer (Riza
250EW, Milstar, Bordóilé+Kén Nano SC), jól
idôzített kombinációja csökkenti a különbözô
termôhelyek és a különbözô idôjárási vis-
zonyok okozta termés különbségeket is. Az
eredményeket a 7. és 8. táblázat szemlélteti.
2008-2011 DATE-ATC Látókép 4 év kisparcel-
lás kísérleteinek átlaga

A 7. táblázat adataiból látható, hogy a 4 év alatt
az üzemi kontroll területeken 1500 kg/ha-os
eltérések voltak, míg a Plantafoszos kezelé-
seknél mindösszesen 430 kg eltérés volt a ter-
mésátlagokban. A 8. táblázat eredménye is azt
mutatja, hogy a 30 nagyüzemi kísérlet át-
lagában 3 év alatt az üzemi kontroll területe-
ken 925 kg/ha, míg a Plantafoszos kezelések
hatására közel felére csökkent a termésered-
mények eltérése az átlagtól (560 kg/ha). Az
adatokból látható, hogy a Plantafosz Réz és
Plantafosz Universal használatával kiegyen-
lítôdnek a termôhelyi és a környezeti viszon-
tagságokból adódó termés különbségek,
tervezhetôbb lesz a termésátlag és a
segédüzemi költség is.

Összefoglalva
Kedves termelô! A búzának és valamennyi
növénynek tápanyagra és vízre van szüksége,
hogy az asszimilációs folyamatokkal fel tudja
építeni saját szervezetét és termést pro-
dukáljon. Azt, hogy a búza miképpen
hasznosítja az általa a talajból a gyökerén vagy
a levelén keresztül felvett tápanyagokat a
szárazanyag beépülésének dinamikája jellem-
zi (42. ábra).
Az 42. ábrán látható, hogy az ôszi búza fej-
lôdése folyamán kettô kritikus idôpont van,

41.ábra. A búza minden stádiumában megfelelô tápanyaghoz jutott száraz körülmények esetén is
Kompolt 2011
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amikor meghatározó, hogy a búza mennyi
mobilis tápanyagot tud felvenni. A bokrosodás
és a kalászhányás-virágzás idôszaka. Kísér-
letek igazolják, hogy az ôszi búza vegetációs
idô alatti szárazanyag termelése és a ter-
mésátlag között szoros kapcsolat van. Hek-
táronkénti 5 tonna fölötti termésekre akkor
számíthatunk, ha bokrosodáskor a száraz-
anyag felhalmozódás napi üteme 14-18
g/m2/nap, és a tartalék asszimiláták képzése
szempontjából kritikus szárbaindulás–kalá-
szolás közötti fejlôdési szakaszban 32-38
g/m2/nap. A jelzett mennyiségi mutatók

elérésének egyik feltétele a növények alkal-
mazkodó képességének, stressztûrésének a
növelése (Amalgerol). A megfelelô vetôágy
készítése, a gyors csírázás és az intenzív
bokrosodás elôfeltétele, hogy a búza
megfelelô stressztûrô képességgel ren-
delkezzen a szárazanyag beépítésének kri-
tikus idôszakaiban.

2011 év ôszén sok termelô korán elkezdte a
búza vetését. A száraz idôjárás miatt az ország
nagy részén rendkívül rossz magágyba sik-
erült elvetni a búzát és a vetést sem követte
kiadós csapadék ezért, búza sok helyen von-
tatottan lassan kelt ki. Ezért az említett kri-
tikus idôszakokban különösen fontos lesz a
megfelelô minôségû és jól idôzített tápanyag
utánpótlás. 

A Cheminova Magyarország Kft. tápanyag
utánpótlási ajánlata kellô szakmai hátérrel és
kiváló minôségû és összetételû termékeivel
segíti az Ön munkáját, hogy megfelelô meny-
nyiségû és minôségû gazdaságos termést
tudjon elôállítani.

7. táblázat: 2008-2011 DATE-ATC Látókép 4 év kisparcellás kísérleteinek átlaga

Kezelések Termésátlag kg/ha Eltérés az átlagtól ±kg/ha
Üzemi kontroll 6285 1500
2X Fungicid 7554 900
Plantafosz + Fungicid 7787 430

8. táblázat: 24 nagyüzemi kísérlet (2008-2009) + 6 nagyüzemi kísérlet (2009-2010) átlaga

Kezelések Termésátlag kg/ha Eltérés az átlagtól ±kg/ha
Üzemi kontroll 4547 925
Plantafosz + Fungicid 4869 560

42. ábra. A szárazanyag beépülésének 
dinamikája ôszi búzában 

(Sebestyén-Baranyai-Boldis 1983.)
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A gabonafélék és az Amalgerol

Ne feledd, hogy
a talajon nem csak állsz,
hanem élsz is!

Stefanovics Pál

Találó mondat a szerzôtôl, hiszen csak gon-
doljunk bele milyen ízû és milyen tápelem
tartalmú egy mesterséges táptalajon ter-
mesztett növény. Vajon az ember egy ilyen
növény elfogyasztása során mennyi esszen-
ciális tápelemhez jut szervezete megfelelô,
egészséges mûködtetéséhez? A másik
kérdés persze az, hogy vajon a természetes
talajon termesztett növényeink fel tudják-e
venni a talajból ezeket a tápelemeket? A
földbôl, a talajból, mely az utóbbi évtizedek
negatív hatásai, mint a szervestrágyázás el-
maradása, a szármaradványok lehordása, a
tarlóégetések és az egyoldalú, indokolatlan
mûtrágyázás miatt a szerkezetessége (víz- ,
levegô- és hôgazdálkodása), mikrobiológiai
élete és ezáltal a tápanyag szolgáltató
képessége nagymértékben leromlott.

A TALAJ élô anyag, nem csak fizikai ter-
mesztô közeg! A gyakorlat viszont még ma
sem így kezelik. Nem újítjuk fel, nem oltjuk
élettel újra és újra. A terület mikro-, és
mezoelem kiürülése az összes élô rész, azaz
élôszervezet mûködési zavaraihoz vezet. A
termesztett növények szervezetében 90
kémiai elem található, de ezek zöme ma
hiányzik a földjeinkbôl, vagy a talajjal szem-
ben a növényeink nem képesek versenyezni
értük. A mikro- és mezoelemeknek csak
tized részét pótolja vissza a ma használt trá-
gyázási gyakorlat, aminek következménye
a növények hiányos enzimmûködése, a

növényi önvédelmi rendszerek zavara, mely
növeli a növények érzékenységét a
betegségekkel és a stresszekkel szemben így
csökkentve a termésátlagot.

Ön szerint mekkora lehet a búza termésát-
laga hektáronként, azaz mekkora az ôszi
búzában lévô biológiai potenciál, genetikai
manipuláció (GMO) nélkül?
A búza fajtaválasztással kapcsolatos irány-
mutatások szerint ma Magyarországon az
ôszi búza terméspotenciálját a termesztés-
ben csupán 50 % körüli kihasználtság
jellemzi.
Ez azt jelenti, hogy az ôszi búza termésének
növelésében még bôven van tartalék!
A kérdés az, hogy a termelô hogyan tudja
növelni a termésátlagot az eddig akadályozó
körülmények tudatos változtatásával?

Mit tehet hozzá az Amalgerol az Ön
munkájához?

Az Amalgerol talaj- és növénykondicionáló
készítmény, mely egy helyes agrotechnika
mellett hozzájárul a talaj mikrobiológiai
aktivitásának növeléséhez. Ezáltal segíti a
talajt a szármaradványok lebontásában, a
kijuttatott mûtrágya és a talajban rejlô táp-
anyagtôke hasznosításában. Fokozza a
növény gyökerének az aktivitását (mikorr-
hiza+gyökérnövekedés), így a növény köny-
nyebben felveszi a tenyészidôszak alatti,
számára megfelelô tápanyag mennyiséget.

Kezelje már az elôveteményt!
Számos üzemi felhasználás bizonyította, ha
Amalgerollal kezeltük az elôveteményt



annak a következô évben (években) is
látható volt a pozitív hatása a következô
növényen. Az 44. ábra 2007-ben készült és
elôtte 2 évvel (2005-ben) a területen fû-
szerpaprikát termesztettek, amely 3X3 l/ha
Amalgerol kezelést kapott. (A 43. ábra
közepétôl balra.) A látványos különbségre a
termelô hívta fel a figyelmet. 

A vetésforgó szûkülése miatt a kukorica
után, egyre többször kerül kalászos. Ilyen
esetekben gyakorlat, hogy a kukorica
elôvetemény talajába minimális talaj
elôkészítéssel, direkt vetô gépekkel vetik el
a búzát. Ilyenkor sok szármaradvány marad
a területen (44. ábra), mely veszély forrása
lehet például a fuzárium fertôzés
kialakulásának. Az Amalgerol használatával

felgyorsíthatjuk a lebontó folyamatokat,
részben megelôzve a búzát fertôzô képletek
kialakulását. 
Ezért már az elôvetemény tarlóját érdemes
kezelni például összekötve a tarló gyom-
irtásával. Megoldásként a Cheminova
Magyarország Kft. létrehozott egy virtuális
csomagot Glyfos Amal Pack (5 ha/csomag,
Dózis: Glyfos 4 l/ha + Amalgerol 5 l/ha)
néven, amellyel kedvezményesen valósít-
hatja meg a termelô a tarló gyomirtását és
a szármaradványok lebontásának az elôse-
gítését egymenetben. 

Talajhatás évrôl évre
Az Amalgerol tartós használatával az adott
termôhely ökológiai (talajtípus, terület
fekvése, csapadék viszonyok) és agronómiai
(alkalmazott talajmûvelés, vetésforgó,
mûvelés intenzitása, másodvetés, öntözés,
tápanyag utánpótlás, szerves trágyázás,
mikrobatrágyázás) viszonyaitól függôen né-
hány év alatt olyan mértékû talajszerkezet
változás tapasztalható, mint amely az 45.
ábrán is látható. A képek Kisújszállás
határában készültek 2011 tavaszán. Az
aszályos idôjárás ellenére ezen a területen
még mindig éreztette hatását az elmúlt év
belvizes idôszaka. A képeken látható, hogy
a belvizes terület mellett egy szépen el-
munkált terület van ugyanabban a
táblában, ugyanolyan ökológia viszonyok
mellett. A különbség az, hogy az elmunkált
terület gazdája 2008-tól használja az Amal-
gerolt állományban a különbözô növény-
védelmi kezelésekkel összekötve 3-4 l/ha
dózisban. Természetesen összefüggéseiben
alakult ki ez a talajállapot a tarlómarad-
ványok (szervesanyag) visszadolgozásával,
a megfelelô talajmunkával és a talaj mikro-

43. ábra. Amalgerol utóvetemény hatás
búzán (Pusztaszer, 2007.04.24.)

44. ábra. Rossz talaj elôkészítésû Szármarad-
ványos gabona (Lippó, 2009.04.02.)
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biológiai életének javításával az Amalgerol
segítségével. Az ilyen talajok víz- levegô- és
hôgazdálkodása is pozitív fordulatot vesz.
Belvizes idôszakban hamarabb elvezeti a
belvizet, ugyanakkor aszályos periódusban
a talajmûveléstôl függôen tovább kitart a
talajnedvesség. Hamarabb és könnyebben
mûvelhetô lesz a talaj és jobb vetôágyat
készíthetünk, a búzának meggyorsítva a
kelését, megerôsítve a gyökérképzôdését és
a fejlôdését.  Jobb lesz a talaj tápanyag szol-
gáltató képessége megalapozva egy jobb
termés lehetôségét.

Kezelés még vetés elôtt
Gyakorlat, hogy az Amalgerolt vetés elôtti
talajmunkákkal a talajba keverve, a mikro-
biológiai élet aktivitásának fokozásával je-
lentôsen felgyorsítják a tarlómaradványok
lebontását és a tápanyagok felvehetôségét
elôsegítik a búza számára. Ezáltal egyen-
letesebb, egyöntetûbb lesz a kelés és a
növény ellenállóbb lesz a stresszhatásokkal
szemben. A 46. ábra a vetés elôtt bedolgo-
zott Amalgerol pozitív hatását szemlélteti.
(Balról Amalgerol 4 l/ha, jobbról Amalgerol
nélkül)

Összekötve az állománykezelésekkel
Az Amalgerol felhasználását állományban
érdemes összekötni a növényvédelmi
munkákkal. Ha nem kell külön a rovarok
ellen védekezni, akkor maximum két
kezelés van a kalászosokban, a gyom-
irtószer típusától függôen bokrosodászás-
zlóslevél idôszakában a gyomirtás és
szükség esetén a gombák elleni védelem,
majd a kalászhányás-virágzás idôszakában
a kalászvédelem. Az Amalgerolt állomány-
ban érdemes minél korábban kijuttatni,
hogy a hatását megfelelôen ki tudja fejteni.
A korai stádiumban kijuttatott Amalgerol-
nak termésnövelô és stressztûrô képesség

45. ábra. Karótól balra a 2008 óta Amalgerollal kezelt terület, jobbra a kezeletlen 
(Kisújszállás, 2011.05.06.)

46. ábra. Balról Amalgerol 4 l/ha, jobbról
Amalgerol nélkül 
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fokozó hatása van, míg a kalászhányás
idôszakában végzett kezeléseknek inkább
minôségjavító és az esetleg ilyenkor fellépô
stressz kezelésében van szerepe. A gyakor-
latban elterjedten alkalmazott dózisok 3-4
l/ha, de természetesen ettôl pozitív irány-
ban el lehet térni.
Az 47. ábra fotói Maroslelén készült 2008

tavaszán. A képen jól látható, hogy az
ország egyik legjobb talajadottságú részén,
mészben gazdag öntéstalajon hullámos
felületû a búzatábla (47.A ábra) egy olyan

évben, amikor a növényeket komoly stressz-
hatás érte az aszályos körülmények miatt
(47.B ábra). 
Az 48. ábra (A) ugyanaz a tábla Maroslelén,
ugyanakkor, mint az 48.A ábrán.  Az 49. ábra
hátterében látható a már közelebbrôl fotózott
48.B ábra terület, ami gyomirtáskor 2008. 03.
24-én a gyomirtás mellett 3 l/ha Amalgerol
kezelést kapott. Az ábrákon látható, hogy
ugyanolyan ökológiai viszonyok (aszály!)
között is ki lehet hozni a növényünkbôl a
lehetôségekhez mérten a legjobbat.

47. ábra. Egyenetlen fejlôdésû búzatábla (A) és az aszály jelei a terület talaján (B) 
Maroslele 2008.05.14.

48. ábra. Egyenetlen fejlôdésû búzatábla (A) és mellette az egyenletes fejlôdésû Amalgerollal
kezelt búzatábla (B) Maroslele 2008.05.14.
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Berzencén tartamkísérlet keretében került
kezelésre a búza. Az adott gazdaságban bur-
gonyatermesztéssel is foglalkoznak. A tar-
tamkísérlet célja, hogy a területre 5 év
múlva visszakerülô burgonyára milyen
hatással lesznek az elôveteményekben alka-
lmazott Amalgerol kezelések. A kísérlet
2007-ben kezdôdött búza tarló kezelésével
(5 l/ha), majd 2008-ban burgonyát ültettek.
A burgonya ültetéskor 5 l/ha, azt követôen

állományban 2x3 l/ha dózisban Amalgerolt
alkalmaztak. 2008 ôszén burgonya után
vetették a tárgyév (2009) búzáját. Az 49.
ábrán (A) látható, hogy az Amalgerollal
kezelt területen a búza tovább zöld maradt,
jobb habitusú volt, mint a kezeletlen ál-
lomány (49. ábra B).
A kísérlet érdekessége az Amalgerol
kezelésen túl, hogy az egész terület nem
kapott alaptrágyát csak tavasszal osztott

49. ábra Amalgerollal kezelt búza (A), kezeletlen búza (B) Berzence 2009

kezeléssel 300 kg/ha fejtrágyát juttattak ki.
A tenyészidôszak alatt Amalgerolból 5 l/ha-
t a magágy elôkészítéssel, 4 l/ha-t a gyom-
irtással és 3 l/ha-t a kalászvédelemmel jut-
tattak ki. Ez az összesen kijuttatott 12 l/ha
esetében ne feledjük, hogy a termelô a
következô években ide kerülô növények ter-
mésátlagát szeretné megalapozni a talaj ál-
lapotának, szerkezetének a javításával. A
kísérletben 100-100 növényt vizsgáltunk a
kezelt és a kezeletlen területrôl, ahol
kíváncsiak voltunk kalászok hosszának, a
kalászpadkák számának és a kalász
tömegének alakulására. Az 50. ábrán a
kezeletlen állomány adataihoz viszonyítva

jól látható, hogy az Amalgerol kezelés a
vizsgált növényparaméterek esetében 5-6
%-os növekedést eredményezett. Ezen ada-
tok bizonyították a betakarításkor tapasz-
talt 7-8 % termésnövekedést.

Nagypeterden a 2009-es aszályos évben is
lehetett 6,6 t/ha termésátlagot elérni (51.A
ábra) a „szabályokat” átértékelve, összesen
12 l/ha Amalgerol felhasználásával. Hozzá
kell tennünk, hogy az elôvetemény szója
volt, de az az évi drasztikus mûtrágya
áremelkedés miatt az alaptrágyázás el-
maradt. A tavaszi idôszakban lehullott re-
latíve kevés csapadék mellett az Amalgerol
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elôsegítette az erôs és stabil gyökérzet
kialakulását. Az ilyen gyökérzettel ren-
delkezô növénynek a gyökér- mikorrhiza

kapcsolata is sokkal fejlettebb az Amalgerol
hatásának köszönhetôen. (51.B ábra).

51.ábra. Fejlett ôszi búza állomány (A), fejlett gyökérzettel (B) aszályos évjáratban 
(Nagypeterd, 2009)
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50.ábra. Az Amalgerol kezelés hatása a búza termés elemeire a kezeletlen %-ban (Berzence
2009)
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Gönc határában is elégedett a gazda a
búzájával (52.A ábra) és az ôszi árpájával
(52.B ábra). Az Amalgerolt évek óta
használja és már nem csak tavasszal, a

növényvédelmi munkákkal összekötve,
hanem ôsszel is 3-4 l/ha dózisban. A
növények egyenletesen fejlôdtek, megfelelô
mennyiségû tápanyagot tudtak felvenni a

52.ábra. Amalgerollal kezelt ôszi búza (A) és ôszi árpa (B) (Gönc 2009)

53. ábra. Jól látható kezelési határ a kezeletlen (megdôlt) és az Amalgerollal kezelt terület között
(DATE-AGTC Látókép, 2010)
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talajból a 2009-es, aszályos éve ellenére is,
mert a talaj tápanyag szolgáltató képessége
is javult a mikrobiológiai élet növelésével.
A Cheminova Magyarország kft. meg-
bízásából a Debreceni Egyetem Agrár-, és
Gazdálkodás Tudományok Centruma,
Növénytermesztési tanszékén Pepó Péter
Professzor vezetésével, a látóképi kísérleti
területen, vizsgálták többek között az Amal-
gerol és a Plantafosz lombtrágyák haté-
konyságát egy rövid szárú (GK Petúr) és egy
hosszú szárú (GK Élet) búza fajtán 2010-
ben. A kísérletbôl kiderült, hogy az Amal-
gerol hatására a többi tápelem mellett a
talaj felvehetô kálcium tartalma is nô, ame-
lyet a növény fel is használ. A kálcium
erôsíti a kalászosok szárszövetét, ezért a
megdôlés kisebb mértékben fordul elô
ezeken a táblákon. (53. ábra)

A 54. ábrán látható, hogy a szárdôlés nem
feltétlen fajtabélyeg, hanem pl. a kalcium
hiány tünete. Mint köztudott a kálcium
gyökéren való felvételének zavara extrém
körülmények mellett fokozódik. A megfe-
lelô mennyiségû kálcium beépülésének el-
maradása sejtfalgyengüléshez, azaz gabona-
félék esetében szárdôléshez vezet. Az Amal-
gerol talaj hatása ezt orvosolhatja és lom-
bon keresztüli alkalmazás erôsíti a problé-
ma kivédését. Ezt nem csak a vizuális
különbség, hanem a kísérlet eredményei is
igazolják 700 mm vegetációs csapadék
mennyiség mellett.  Az is látható, hogy az
Amalgerol korai kijuttatása mennyire
meghatározó, különösen egy hosszú szárú
fajtánál. Ebben az esetben a késôi kijuttatás
gyakorlatilag nem befolyásolta a szár
szilárdságát. 
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54.ábra. Az Amalgerol hatása a megdôlésre (DATE-AGTC Látókép, 2010)



55. ábra. az Amalgerol és a Plantafosz 
Universal hatása a növény önvédekezô képességére (DATE-AGTC Látókép, 2010)

A kísérletek során nagyon jól látszik, hogy
az Amalgerol kezelés Plantafosz lombtrá-
gyákkal és egyéb levéltrágyákkal kiegészítve
annak ellenére csökkentette a gombafer-
tôzések mértékét, hogy nem hagyományos
növényvédelmi kezelésekrôl van szó (55.
ábra). Ezekben az esetekben nem a fertôzô
gombák károsodtak, hanem a növény el-
lenálló képessége, immunrendszere erôsö-
dött meg a gombabetegségekkel szemben.

Természetesen annak a búzának, amely
nem dôl meg és a betegségekkel szemben
is ellenállóbb a termésátlaga is magasabb
lesz, melyet a kísérlet eredményei is jól bi-
zonyítottak. A kezeletlen termésátlagát
100%-ul alapul véve a kezelt fajták esetében
a termésnövekedés 15-40% volt (56. ábra). 

Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a
kalászosok termesztése során az Amalgerol
használatával növeljük a növények stressz-
tûrô képességét, fokozzuk a betegségek
iránti ellenálló képességüket és különbözô
tápelemek felvételének fokozásával a
növények fizikai ellenálló képessége is nô
(szárszilárdság).
Az Amalgerol talajkezelések során fokozzuk
a talaj biológiai aktivitását, amely a szár-
maradványok lebontásához és rendszeres
használat során a talajszerkezet fokozatos
javulásához és átalakulásához vezet. Az
Amalgerol használattal javíthatjuk talajunk
vízháztartását és kapilláris rendszerét így
belvizes körülmények között a talaj jobban
elvezeti, míg aszályos idôszakban jobban
szolgáltatja a vizet a növényeink számára. 
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56. ábra Az Amalgerol és a Plantafosz 
Universal hatása a terméseredményre (DATE-AGTC Látókép, 2010)
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