
Kalászosokból egyszikût



A kalászosok gyomviszonyai az idôk során fokozatosan változnak. Néhány kétszikû gyomfaj mellett az egyszikû gyomok

elôretörése figyelhetô meg az utóbbi idôben. A nagy széltippan napjainkban az ország néhány területén a kalászos

gabonák egyik legfontosabb gyomnövényévé vált, de több egyszikû gyomfaj jelenléte fokozódott.

A védekezést a kalászosokban megjelenô egyszikû gyomok ellen bonyolítja, hogy ezek a gyomok a bokrosodásuk végéig

a legérzékenyebbek a gyomirtó szerekre, ekkor viszont csak nehezen meghatározható, hogy melyik gyom gyomosít a

területen.

A gyomirtó szerek pedig nem ugyanolyan mértékben hatékonyak minden egyszikû gyomfaj ellen. A nagy széltippan elleni

védekezések nem biztos, hogy hatásosak a vadzab vagy az ecsetpázsit ellen.

Mivel a kalászosokban használható egyszikû irtók költsége magasabb az átlagosnál, így elôször a fertôzô gyomot kell

meghatározni ahhoz, hogy a leggazdaságosabb gyomirtó szert válasszuk ki a védekezéshez.

A borító képei mutatják a levélhüvely jellemzôit, melyek figyelembe vételével, akár egy kis nagyító segítségével, a gyomok

faja könnyen meghatározható. E mellett néhány jellemzô körülményt is érdemes figyelembe venni:

1- Nagy széltippan (Apera spica-venti): elôfordulás: savanyú, homokos talajokon. Csírázási idôszak: fôleg ôsszel és kora

tavasszal. Jellemzôk: nyelvecske hosszú felsô része mélyen rojtos, fülecske nem található, levelek nem szôrözöttek.

2- Parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuorides): tápanyagban gazdag, középkötött, kötött talajokon. Csírázási idôszak:

fôleg ôsszel és esetleg kora tavasszal. Jellemzôk: nyelvecske hosszú, szabálytalanul fogazott, fülecske nem található, leve-

lek nem szôrözöttek.

3- Héla zab (Avena fatua): talajtól függetlenül, kalászos kultúrákban. Csírázási idôszak:

tavasszal. Jellemzôk: nyelvecske hosszú, hártyás, csúcsos, rojtozott, fülecske nem található,

levél fonákja szôrtelen, levélhüvely és levélél pillás, levélhüvely kopasz.

4- Meddô rozsnok (Bromus sterilis): kötött és homok talajokon. Csírázási idôszak: ôsszel.

Jellemzôk: nyelvecske 2-4 mm hegyes, háromszögû, fogazott, fülecske nem található, lev-

éllevez és levélhüvely szôrözött.

5- Fedél rozsnok (Bromus tectorum): kötött és laza homok talajokon. Csírázási idôszak:

ôsszel. Jellemzôk: nyelvecske egyenletesen magas, apró rojtos, fülecske nincs, levéllemez mind-

két oldalán szôrös, széle nem pillás, levélhüvelyen ritka, hosszú és rövid sûrû szôrök találhatók.

6- Anatómia: a – levéllemez, b – nyelvecske, c – fülecske, d – levélhüvely.

Accurate – költségkímélô megoldás nagy széltippan ellen

Az Accurate hatóanyaga (a metszulfuron) a gyomnövényekben az acetolaktát-szintetáz enzim mûködését gátolja. 5 °C

fölött levélen és gyökéren keresztül egyaránt képes elpusztítani az érzékeny gyomnövényeket. A herbicid felvétele 1-2 óra

alatt megtörténik és a növények 7-14 nap elteltével teljesen elpusztulnak. Ezen felül talajhatása miatt még 4-6 hetes tar-

tamhatást is biztosít az utólag csírázó gyomnövények ellen. Az Accurate széles hatásspektrummal rendelkezik a kalá-

szosokban található valamennyi magról kelô kétszikû gyomnövénnyel és a nagy széltippannal szemben. Szulák keserûfû,

viola félék és galaj esetében kombinációs partnert igényel.

Az Accurate legjobb gyomirtó hatásának eléréséhez a nagy széltippan ellen, a permetezéseket ôsszel kell elvégezni, amikor

még a gyomnövények növekedési stádiumban vannak. A készítmény a nagy széltippan 1-3 leveles fejlettségéig a leghaté-

konyabb. A permetezést a kalászosok 1-3 leveles fejlettségétôl a hidegek beálltáig, a növekedés leállásáig idôzítsük.

Dózisa ôsszel 30 g/ha.

Utóvetemény hatását illetôen 6,5 pH érték alatt repce csak a kezelést követô 120 nap után vethetô, ez az ôszi kijuttatás

esetén nem okoz problémát.

Egyszikû gyomok kalászosokban

Héla zab jegyei



Caliban – gyomokra veszélyes !

Hatásmód és hatékonyság:

A Caliban két hatóanyag (jodoszulfuron-metil-nátrium és propoxikarbazon-nátrium) valamint egy safener (mefenpiur-dietil)

együttes hatásával biztosítja az ôszi búzában elôforduló gyomnövények elleni széles hatásspektrumát. A két hatóanyag

kiváló ötvözet az ôszi búzában károsító magról kelô egy- és kétszikû gyomnövények, 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 hatékonyságot biztosít levélen keresztül. Ennél fogva a készítmény hosszantartó talajhatása kiváló gyomirtást tesz

lehetôvé! A hatóanyagok a növénybe kerülve blokkolják a fehérje bioszintézist és anyagcserét (ALS enzim gátlás), a

növények sejtosztódása, majd növekedése leáll, a levelek elszínezôdnek. A hatóanyagok növénybe történô bejutása vi-

szonylag gyors, a gyomirtási tünetek megjelenése és a pusztulási folyamat a befolyásoló tényezôktôl (hômérséklet, talaj

kémhatás) függôen 1-2 hét körül alakul. 

A Caliban hatékony a nehezen irtható egyszikû gyomfajok ellen kalászosokban.

A Caliban hatóanyagainak felszívódása a gyomnövényekbenA Caliban hatásspektruma és hatékonysága

széltippan fertôzés vadzab fertôzés ecsetpázsit fertôzés
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Fehasználási javaslatok:

A Caliban kijuttatását 250 g/ha dózisban, ôszi búzában a kultúrnövény 3 leveles állapotától a bokrosodás végig, szárbain-

dulás kezdetéig idôzítsük, ekkor érhetjük el a legjobb hatékonyságot. Ebben az idôszakban a magról kelô kétszikû

gyomnövények 2-4, a nagy széltippan 1-3 leveles stádiumban legérzékenyebbek a kezelésre. A készítmény hatékonyságát

a vele ingyenesen biztosított Hyspray hatásfokozó 0,6 l/ha-os dózisa száraz idôjárás esetén is biztonságossá teszi. A

készítmény kevésbé hatékony a kék búzavirágra, árvacsalán fajokra és a nefelejcsre, valamint nem hatékony a mezei

árvácska és a veronika fajok ellen.

Caliban-nal kezelt ôszi búza után következô tavaszi vetésû növény esetében vetési korlátozások nincsenek. Ôszi

káposztarepce csak szántást követôen kerülhet a területre. Caliban-nal kezelt ôszi búza betakarítása után, másodvetés

esetén kerüljük a keresztesvirágú növények vetését.

Caliban hatása egyszikû gyomokon Caliban hatása egyszikûeken Caliban hatása kétszikûeken

Caliban + Keratív hatása acat ellen Caliban + Keratív hatása galaj ellen

Egyszikû irtók használata kalászosokban

Caliban+Keratív hatása széltippanon

00 09 12 13 21 25 29

     Mag                     Csírázás                   1-2 levél                   3-4 levél           Bokrosodás kezdete          Bokrosodás        Bokrosodás vége

ACCURATE 30 g/ha, ősszel

HERBAFLEX 2 l/ha, ősszel és tavasszal

CALIBAN 0,25 kg/ha, tavasszal



Hatásmód és hatékonyság:

A Herbaflex egy új hatóanyag a beflubutamid és a már ismert izoproturon kombinációja. A beflubutamid hatóanyag a fenoxibu-

tamid hatóanyag csoportba tartozik. E hatóanyagot a gyomnövények gyökéren, csírázáskor és levélen keresztül is felveszik.

A felvétel után a hatóanyag a növénybe felszívódik és annak minden részébe eljut.

Az izoproturon hatóanyag a gyökéren felszívódva a növényekben felfelé vándorol, a levélen keresztüli felvételkor viszont nem

vándorol a növényben.

A beflubutamid hatóanyag a növények klorofill szintézisét gátolja, amely jellegzetes tünete a gyomnövények kifehéredése, amely

azután a gyomok pusztulásához vezet. E hatóanyag kevésbé oldódik vízben és jól kötôdik a talajrészecskékhez, emiatt a talajon

keresztül hosszabb ideig gyommentességet biztosít. 

Az izoproturon a gyomnövények elektron transzportjába avatkozik be és ez a hatóanyag is rendelkezik talajon keresztüli tar-

tamhatással is.

E két hatóanyag kombinációja a Herbaflex széles hatásspektrummal rendelkezik. A nagy széltippan, a vadzab, az árvacsalán

félék, a tyúkhúr, az ebszikfû és kamilla félék, a pipacs, a vadrepce, az árvácska fajok, a veronika fajok ellen kiváló hatékonyság-

gal rendelkezik. A ragadós galajjal fertôzött területeken kombinációs partner használata ajánlott, a mezei acat ellen pedig a

tavaszi kezelések esetén kell kombinációs partnert használni.

A Herbaflex hatása független a hômérséklettôl, hûvös idôben is hatékony, de erôs fagyok esetén használata nem javasolt.

A gyomok még növekedési stádiumban legyenek a kijuttatás idején.

A Herbaflex használata esetén vetésváltási korlátozások nincsenek. Az ôszi káposztarepce is korlátozás nélkül vethetô a

Herbaflexel kezelt kalászos gabona után, akár szántásos talajmûvelés nélkül is.
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A Herbaflex hatékonysága 2 l/ha dózisban 
különbözô gyomok ellen kalászosokban

A Herbaflex hatóanyagainak felszívódása a gyomnövényekben

Nagy széltippan
Ragadós galaj

Gólyaorr
Szikfû fajok

Keserûfû fajok
Tyúkhúr

Pipacs
Veronika fajok

Árvacsalán fajok
Parlagi nefelejcs

Vadrepce
Mezei árvácska

A Herbaflex két hatóanyagának a gyomok szinte minden részén történô felvétele az alapja a széles hatásspektrumnak, amelybe

a jelentôs kalászos gyomok többsége megtalálható. A hatás gyorsaságát tekintve a kijuttatás után már egy hónappal a

hatékonyság meghaladja a nagy széltippan esetében a 95 %-ot, szemben más készítmények kezdeti lassú hatásával.

A Herbaflex a gyomirtás rugalmasságát biztosítja a felhasználók számára olyan kalászos kultúrákban, ahol a nagy széltippan fer-

tôzése mellett más gyomok is jelen vannak. Az ôszi és a tavaszi kijuttatás lehetôsége, az hogy a hatást a hûvös idôjárás nem

befolyásolja, lehetôvé teszi a gabona területek gyomirtásának elvégzését azokban az idôszakokban, amikor a növényvédelmi

teendôk nem tornyosulnak fel. Így a növényvédelmi munkák szervezése egyszerûbb és könnyebb lesz.

Felhasználási javaslatok:

A Herbaflex az ôszi búzában engedélyezett gyomirtó szer, de a zab kivételével minden kalászos kultúrában szelektív.

A készítmény dózisa 2 l/ha. Felhasználható az ôszi búza 1 leveles állapotától a bokrosodás végéig.
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Ôszi kijuttatás:

A Herbaflex a talajon keresztüli tartamhatásánál fogva ideálisan használható ôsszel a gabonák gyomirtására.

A kijuttatás ideje a kalászosok 1 leveles állapotától az erôs fagyok beálltáig lehetséges. Ha már a hômérséklet fagypont alá süly-

lyed, a kijuttatást tavaszra kell halasztani. 

A gyomnövények fejlettsége a 2-4 leveles állapotnál nem lehet nagyobb a kijuttatás idején.

Folyékony mûtrágyával jól keverhetô. Kijuttatása az ôszi levéltetvek elleni védekezésekkel együtt lehetséges, a Rapid CS rovarölô

szerrel jól keverhetô.

Tavaszi kijuttatás:

Tavaszi kijuttatás esetén, a kezelés már kora tavasszal, a rendszeres fagyok elmúltával elvégezhetô egészen a szárba indulás

kezdetéig. A permetezés már március közepén elkezdhetô, mert a Herbaflex hatását a hûvös idô nem befolyásolja.

A gyomnövények fejlettsége a 2-4 leveles állapotnál nem lehet nagyobb a kijuttatás idején.

Mezei acat és/vagy ragadós galaj fertôzése esetén a Herbaflex-et Optica Trio-val kombinálhatjuk. Ebben az esetben a kijuttatás

idején a hômérsékletnek el kell érnie a 10 oC-ot

Mezei acat fertôzés esetén: Herbaflex 2 l/ha + Optica Trio 1-1,5 l/ha
Mezei acat és ragadós galaj fertôzéskor: Herbaflex 2 l/ha + Optica Trio 1,5-2 l/ha

Mindkét kombináció használatakor, a kezelt kalászosok után következô ôszi káposztarepce termesztése esetén 
vetésváltási korlátozások nincsenek !

A Herbaflex mindenféle folyékony mûtrágyával, valamint gomba- és rovarölô szerekkel jól keverhetô. Az agrár

környezetgazdálkodási programokban korlátozás nélkül felhasználható. Forgalmazási kategória: I. Kiszerelés: 10 literes kanna.

Kezeletlen Kezelt    
Tavaszi kijuttatású Herbaflex hatása 

a nagy széltippan ellen ôszi búzában, 
Zalaszentlôrinc, 2008. 06. 09.

Kezeletlen
Tavaszi kijuttatású Herbaflex hatása 

a nagy széltippan ellen ôszi búzában, 
Kaposfô, 2008. 06. 10.

Kezelt                

Kezeletlen Kezelt    
Tavaszi kijuttatású Herbaflex hatása 

a nagy széltippan ellen ôszi búzában, 
Ózd-Sajóvárkony, 2008. 06. 11.

Kezeletlen Kezelt    
Ôszi kijuttatású Herbaflex hatása 

a nagy széltippan ellen ôszi búzában, 
Galambok, 2008. 06. 16.

Kezelt 
Ôszi kijuttatású Herbaflex hatása 

vegyes gyomviszonyok között ôszi árpában 

Kezeletlen Kezelt  
Ôszi kijuttatású Herbaflex hatása 

az ebszikfû ellen ôszi búzában 


