


Repceszár-ormányos lárvája a levélnyélben és a szárban károsítRepceszár-ormányos

Tisztelt Partnerünk! 

A tavasz közeledtével egyre több kártevô jelenik meg az ôsszel elvetett növényeken így az ôszi káposztarepcén is.  Az ôszi

káposztarepce az igényes, intenzív kultúrnövények közé sorolandó. A kártevôk elleni megkésett, szakszerûtlen

védekezések akár az egész addigi munkánkat veszélybe sodorhatják, ami a termés mennyiségi, minôségi veszteségében

és végül az árbevétel hiányában mutatkozik meg. 

Az ôszi káposztarepcében számtalan kártevôt nevez meg a szakirodalom, de a legjelentôsebbek ôsszel a nagy repcebolha,

a repcedarázs, koratavasszal a nagy repceormányos, a repceszár-ormányos, a repce-fénybogár, késôbb a becôket a repce-

becô-ormányos és a repcebecô-gubacsszúnyog károsítja.

Tavaszi kártevôk

A tavaszi védekezések elsô és a terméseredményt meghatározó mozzanata a nagy repceormányos, a repceszár-ormányos,

a repce-fénybogár és a repcebecô-ormányos elleni védekezés, annak megfelelô idôzítése és a megfelelô rovarölôszer

kiválasztása, okszerû felhasználása.

Elôrejelzés alapján, idôben, okszerûen

A megfelelô idôzítést elôrejelzéssel lehet a leghatékonyabban megvalósítani. Az elôrejelzés meghatározó tényezôje a

hômérséklet.

A nagy repceormányos az elôzô évi repcetábla talajában telel, 6-9 oC-on már betelepedik a repcébe és a megjelenése után

10 nappal már lerakja a tojásai a repce szárába. A lárvák egy hét múlva megkezdik a károsításukat. 

Magas kártétel várható: - ha a vetésváltást nem tartják be

-  ha száraz évjárat van    

Alacsony kártétel várható: - ha betartják a vetésforgót

- ha csapadékos hûvös évjárat van

A repceszár-ormányos imágója az erdôszélek és útszélek avarából 8 oC felett települ a területre és kezdi meg érési

táplálkozását. Megjelenése után 20-30 nap múlva lerakja tojásait a repcelevél nyelébe majd a lárvák meg kezdik károsításukat.

Nagy  repceormányos Nagy repceormányos lárvája A repce szára felreped  és  elgyengül



A repcebecô-ormányos a zsenge becôkbe rakja a tojásaitA repcebecô-ormányos imágója a bimbókat károsítja

Magas kártétel várható: - ha a közelben lombos erdô van (áttelelô hely)

- ha meleg tavasz van és a repce rosszul telelt, legyengült állapotú

Alacsony kártétel várható: - hûvös, csapadékos tavaszi idôjárás esetén

A repce-fénybogár akkor hagyja el a telelôhelyét, amikor az átlaghômérséklet tartósan eléri a 9 oC-ot és 15 oC-on kezd repül-

ni.  A repce-fénybogár kivétel, mert ebben az esetben nem a lárva, hanem az imágó okoz nagyobb kártételt a virágbimbók

kirágásával, odvasításával. 

Magas kártétel várható: - ha megjelenése idején hosszú ideig hûvös idôjárás uralkodik és a bimbós vagy virágállapot 

hosszú ideig tart,

- ha a repce rosszul telelt és rossz kondícióval rendelkezik

- erdôszélek közelében

Alacsony kártétel várható: - ha meleg a tavaszi idôjárás van és a repce gyorsan virágzik

- jó kondícióban lévô állományban

- ha a kifejlett lárvák talajba vonulásakor a talaj erôsen kiszárad  sok lárva nem képes a talajba 

hatolni, vagy ha már bábállapotban van és akkor szárad ki a talaj, akkor tömegesen pusztulnak el

A repcebecô-ormányos az erdôszélek és árokpartok avarjában telel és késôbb 15 oC-on hagyja el a telelôhelyét. 20 oC-on

már tömegesen repül. Tojásait a zsenge becôkbe rakja és a lárva okozza a legnagyobb kártételt. A repcén károsító vala-

mennyi ormányos bogár között a legveszélyesebb, akár 80 %-os kárt is okozhat, de ha a repcebecô-gubacsszúnyog lárvá-

ja is jelen van, akkor a kár mértéke elérheti a 90%-ot is. Ez utóbbi kártevôk esetében fontos: ha indokolt, védekezni kell

virágzás elôtt, virágzáskor (méhkímélô szer) és virágzás után is.

Repce-fénybogár 



Magas kártétel várható: - ha nem védekezünk megfelelôen a repcebecô-ormányos ellen 

- csapadékos évjáratban

Alacsony kártétel várható: - ha megfelelôen védekezünk a repcebecô-ormányos ellen;

- száraz évjáratban

Betelepülésük kezdete a repcetáblába kihelyezett sárga tállal

jól ellenôrizhetô. Fontos, hogy a sárga tál állítható magasságú

legyen és mindig a növényállomány felett helyezkedjen el.

A sárga tálba vizet, valamilyen felületaktív anyagot (pl. mosó-

szert) és a fagyás ellen sót rakjunk, hogy a csapdába esett

kártevôk ne szabaduljanak. A sárga tálat minden nap ugyanab-

ban az idôpontban kell ellenôrizni. Ha a sárga tálban megjelen-

nek az elsô imágók, a védekezést 1 héten belül meg kell kez-

deni, mert késôbb már helyrehozhatatlan károkat okoznak a

kártevôk. 

A változékony tavaszi idôjárás és a repce kártevôinek rejtôzködô életmódja miatt fontos tényezô a rovarölôszer helyes

megválasztása az ôszi káposztarepce növényvédelmében. Fontos, hogy olyan készítményt válasszunk, mely szélsôséges

idôjárási viszonyok között is jól használható, tartamhatással is rendelkezik, jól gázosodik és rugalmasan felhasználható.

Kedves Termelô! A Cheminova Magyarország kft. praktikus megoldást kínál Önnek a RAPID TURBO virtuális csomagolású

folyékony rovarölôszer kombinációval. A RAPID TURBO két jól ismert készítmény, a Rapid CS és a Cyren EC kombiná-

ciójából jött létre. A Rapid CS hatóanyaga a gamma-cihalotrin, mely egyedülálló módon, 98 %-ban tartalmazza a rovarok

ellen hatékony izomer-molekulát. A mikrokapszulába rejtett hatóanyag fokozatosan szabadul fel, ezáltal a hagyományos

piretroidokhoz képest plusz 3-4 nap tartamhatást biztosít. A Cyren EC hatóanyaga a klórpirifosz-etil, mely a szerves-fosz-

forsav észterek között a legmarkánsabb hatóanyag. A Cyren EC kontakt, gyomor- és légzésméreg. Nagyon jól gázosodik és

ennek köszönhetôen olyan helyekre is eljut, ahová a kontakt rovarölô szerek nem. (lombozat belsô része, rögök alatt)
Taglózó hatású és tartamhatással is rendelkezik, melynek hossza a környezet hômérsékletétôl függ. A RAPID TURBO
hatóanyagai tehát jól kiegészítik egymást. Mindkét hatóanyag különbözô pontokon hat a kártevôk idegrendszerének

blokkolásában, különbözô módon biztosítanak tartamhatást és a gázosodás miatt a rejtôzködô életmódú  rovarok sem

menekülhetnek, így biztosítva a tökéletes hatást. 

A RAPID TURBO rugalmas felhasználást tesz lehetôvé. A virtuális csomagolásban található Rapid CS és Cyren EC készít-

mények együtt csökkentett dózissal (Rapid CS 0,06 l/ha + Cyren EC 0,6 l/ha) és külön-külön is felhasználhatóak tavasszal

a repce rovarkártevôk elleni védekezésben. (Rapid CS 0,06-0,08 l/ha, Cyren EC 1 l/ha).

Sárga tál

Repcebecô-gubacsszúnyog Repcebecô-gubacsszúnyog lárva kártétel



Tavasszal 2 kezelés elvégzése javasolt. Korai tôlevélrózsás állapotban a nagy-repceormányos és a repce-szárormányos

ellen, majd szárbaindulás kezdetén, legkésôbb virágzás elôtt 2 héttel a repce-szárormányos, a repcebecô-ormányos

(repcebecô-gubacsszúnyog) és a fénybogár ellen. A kártevôk elôrejelzéséhez használjunk sárgatálat, amelyet egy – a

repcetáblán belül növényektôl megtisztított - 1m x 1m területre helyezünk ki, amint a hômérséklet meghaladja a 7-8 °C-ot.

A kezelést az elsô rovar csapdába ejtését követôen legkésôbb 1 héttel el kell végezni. 

Természetesen a repce rovarkártevôk elleni védekezést nagymértékben befolyásolja, hogy az Ön repce táblája az ország

mely részén helyezkedik el, mely kártevôk szaporodtak fel jobban, milyen körülményeknek (vetésváltás, erdôk közelsége,

hômérsékleti változások dinamikája) van kitéve a terület. A legfontosabb tényezô, mely a repce rovarkártevôinek a

károsítás dinamikáját befolyásolja tavasszal, a hômérséklet. Ebbôl a szempontból adunk Önnek néhány ötletet, hogy költ-
séghatékonyan tudja felhasználni a RAPID TURBO virtuális csomagunkat.

Ha tavasszal az Ön repcéje korai tôlevélrózsás állapotban van, a hômérséklet gyorsan emelkedik és az agrotechnikai

hatások is kedveztek a kártevôk felszaporodásának, akkor a RAPID TURBO virtuális csomagot kell felhasználni teljes
egészében. (Rapid CS 0,06 l/ha + Cyren EC 0,6 l/ha= 33 ha) 

Amennyiben a korai tôlevélrózsás állapotban hûvös idôjárás van, az ormányos bogarak intenzitása kicsi, rögök, levelek

alatt megbújva várják a felmelegedést. Ilyenkor a RAPID TURBO virtuális csomagot meg lehet bontani és a Cyren EC-t
önmagában 1 l/ha dózisban lehet felhasználni. Ebben az esetben a csomagban lévô Cyren EC 10 ha-ra elegendô. A Cyren

EC jól gázosodik és a megbúvó kártevôket is képes lesz elpusztítani, amelyek egy gyors felmelegedés esetén nagy kárt

okozhatnak a repcében. A Cyren EC-t kijuttatva hômérséklettôl függôen gázosodik, és ez nagymértékben meghatározza a

tartamhatását is. Hûvösebb idôjárás esetén 10-12 nap, melegebb napokon 6-7 nap tartamhatást biztosít a repcében fellépô

kártevôk ellen. 

Késôbb a hômérséklet emelkedésével megjelenik a többi kártevô is (repce-fénybogár, repcebecô-ormányos), ilyenkor

lehet felhasználni a csomagból a Rapid CS 0,06-0,08 l/ha-os dózisát. A Rapid CS mikrokapszulázott hatóanyagának

köszönhetôen a virágzásig biztosítja a kártevômentességet a repcében. A kártevôk erôteljes felszaporodása esetén

ismételt kezelés szükséges. A Rapid CS méhkímélô technológiával is felhasználható. Ha a virágzás elôtti idôszakban szük-

séges a beavatkozás, akkor sem fog kárt okozni a beporzást segítô rovarokban, mert a mikrokapszulából kiszabaduló

hatóanyag csak a kártevôk számára káros.

Ha az Ön területén a szárbaindulás idôszakában hûvösre fordul az idôjárás a repce bimbós állapota elhúzódik, a fénybog-

arak ilyenkor tudnak igazán nagy kárt okozni a virágbimbók odvasításával és az ormányos bogarak rejtôzködô életmódot

folytatnak a rögök, levelek alatt. Ilyenkor a szárbaindulás kezdetén a RAPID TURBO virtuális csomagot, késôbb a virágzás
elôtti hétben a Rapid CS 0,08 l/ha-os dózisát kell alkalmazni. 

Meleg idôjárás esetén a kártevôk nagyobb számban vannak jelen a repcében, ebben az esetben a RAPID TURBO virtuális

csomagot kell alkalmazni, ügyelve arra, hogy a kezelést a virágzás elôtt két héttel el kell végezni.

A RAPID TURBO jól kombinálható a tavasszal használatos regulátorokkal (Riza 250 EW), növénykondicionálókkal

(Amalgerol Premium), lombtrágyákkal (Ken-S Bór, Ken-S Cinkbór).

A RAPID TURBO virtuális csomag tartalma 33 ha-ra elegendô, mely tartalmaz 4 x 5 l Cyren EC és 2 x 1 l Rapid CS készít-

ményt. (Rapid CS 0,06 l/ha + Cyren EC 0,6 l/ha).

(Virtuális csomag =  Nincs fizikailag összecsomagolva a két termék, hanem külön-külön kapja  meg a termékeket árenged-

ménnyel.)

AKG felhasználhatóság:

A Rapid Turbo és a Cyren EC ôszi káposztarepcében az integrált szántóföldi célprogramban felhasználható a következô kor-

látozással: (Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkezô szaktanácsadó, növényvédô mérnök, növényorvos írásbeli

javaslatára használható)

A Rapid CS ôszi káposztarepcében valamennyi szántóföldi célcsoportban korlátozás nélkül felhasználható



Cheminova repce technológia

Radistart 
Standard 

Successor 600 

Reactor  
Turbo 

Reactor  
360 CS 

Ken-S Bór  

Cyren EC 1,0 l/ha 

 Rapid Turbo (Cyren EC 0,6 l/ha + Rapid CS 0,06 l/ha) 

Am. P. 

Glyfos 

Glyfos 
Dakar 

Hyspray 

Riza 250 EW 

Rapid CS 0,08 l/ha 

Repce Kondi Pack 

Ken-S Bór 

Amalgerol Premium 

Glyfos 
Amal 
Pack 

Radistart 
Turbo 

Radistart 
Eco 

Plantafosz Réz, Plantafosz Universal 

Radistart FL, ZeoN S 

Cheminova csomagok repcében
Csomag Termék - mennyiség Terület ha 

Rapid Turbo 
Rapid CS 2 x 1 l 

33,3 Cyren EC 4 x 5 l 

Repce Kondi Pack 
Riza 250 EW  5 l 

5 - 8 Amalgerol Premium 25 l 

Glyfos Amal Pack 
Glyfos 20 l 

5 Amalgerol Premium 25 l 

  Reactor Turbo 
Reactor 360 CS 2 x 1 l 

10 Successor 600 4 x 5 l 

Repce Őszi Pack 

Reactor 360 CS 4 x 1 l 

kb. 20 

Successor 600 8 x 5 l 

Riza 250 EW  2 x 5 l 

Amalgerol Premium 2 x 25 l 

Rapid CS 2 x 1 l 
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