
Rovarölô szeres talajfertôtlenítés

Cyren EC   

Kentaur 5 G



Cheminova termékpalettája olyan rovarölô szerekkel szélesedett, melyek a talajban és a talajszinten károsító rovarok ellen

is sikeresen használhatóak. A vállalat különbözô, növényerôsítô és talajállapot javító biológiai eljárásokkal is foglalkozik a

„Talaj és növényorvoslás” címû programjában. Ez azt jelenti, hogy a probléma tüneteinek ma általános kémiai kezelése

mellett, a tünetek kialakulásának okait megszüntetô eljárást is alkalmazzuk a termelés lényegesen magasabb szintre

emeléséhez.  Ezek az eljárások egymás mellett külön-külön, és akár együttesen is alkalmazhatóak. 

A hatóanyag:

Klórpirifosz:  
Néhány történeti, technikai, szakmai információ a hatóanyagról: 

Szerves foszforsav, azon belül tiofoszforsav-származék hatóanyag, általános rovar és atkaölô hatású. Az elsô publikáció

1965-ben jelent meg a hatóanyagról. 1985-ben került elôször forgalomba az USA-ban. Magyarországon 1992-óta tartalmaz

rovarölô szer ilyen hatóanyagot. Több kémiai változata, kombinációja létezik. A Cheminova 2000-ben kapott a Cyren EC ter-

mékben erre a hatóanyagra engedélyokiratot. Ma számos vállalat gyártja, és számtalan márkanéven forgalmazza világ-

szerte, különbözô formulációkban. Világszerte több mint 100 kultúrában, több mint 400 rovarkártevô ellen használják fel.

2011-ben Kentaur 5 G néven szilárd formulációjú rovarölô talajfertôtlenítô változata is engedélyezésre került.

Hatásmódja: kolinészteráz inhibítor, azaz az idegi ingerült átviteléért felelôs anyag átvitelkori kötôdésének gátlásával fejti

ki rendkívül erôs idegrendszeri hatását. Kontakt gyomor és légzôszervi, azaz gázhatású idegméreg. Gyakorlatilag az összes

kártevô rovarfaj ellen hatásos. Hatásmódja növényi szempontból: nem felszívódó, azaz a végtermékben nem jelenik meg.

Cyren EC, Kentaur 5 G

Okoztak már kárt Önnek ezek a kártevôk?

Ugye Ön sem szeretné újravetni a kukoricáját?



A kártevôk:
A talajnedvesség rendkívül fontos tényezô, mely az aktuális csapadékviszonyok függvénye és a hômérséklet mellett a leg-

fontosabb tényezô a kártevôk élete, azaz a talajszelvényben való függôleges mozgása szempontjából.

A drótférgek függôleges mozgása a talajban a talajhômérséklet függvényében:

Az ábrából nagyon jól kivehetô, hogy átlagos évjáratban pont a vetési idôszakban vannak elôször gyökérzónában a drót-

féreg lárvák, amikor gyakorlatilag a legnagyobb kárt okozhatják, azaz az újravetést is szükségessé tehetik. 

Ez az idôszak alkalmas arra, hogy a jó talajmunka, jó minôségû talajszerkezet kialakítása, kiváló minôségû vetômag

használata és a kelô növényt erôteljesebb növekedésre serkentô, tápláló starteres sortrágyázás (Radistart mikrogranulá-
tumok) használata mellett, a rovarok támadását kivédhessük.

A készítmények és a technológia:
A talajlakó és korai lombszinten károsító rovarkártevôk elleni védelem több fokozata ismert.

Az elsô lehetôség a rovarölô szeres csávázás, mely elméletileg kis mennyiségû területi terhelést jelent, viszont hatásával

zavarhatja a több hónappal késôbb porzó méheket. Olyan esetben, ahol a csávázó szer nem felszívódó készítmény, ezek a

problémák elkerülhetôk.

A talajlakó kártevôk ellen megoldást jelent, ha különbözô hatóanyagú, formulációjú talajfertôtlenítô szereket juttatnak ki

vetés, ültetés elôtt, vagy vetéssel/ültetéssel egy menetben a vetôgépekre szerelt folyékony vagy szilárd szereket kijuttató

berendezésekkel.

Növényvédelmi állattan,” 3/A kötet, 43. old. 



A folyékony termékek kijuttatási technológiája is jól ismert, bár az ehhez szükséges kijuttató berendezéseket 

késôbb szerelik fel általában a vetôgépekre. Ezek a kijuttató berendezések az úgynevezett perisztaltikus adagolók,

melynek egy-szerû mechanikus és elektromos változata is létezik. A Cheminova segítségével ezek a pumpák

Magyarországon is besze-rezhetôek. Felszerelésük egyszerû és praktikus.

Gyakorlatilag bármilyen vetô/ültetôgépre könnyen, gyorsan, kis költségráfordítással felszerelhetôk. Adagolásuk szaksz-

erû felszerelés mellett pontos, a mag, az ültetett növény közelébe juttatja a védekezésnél használt szert. A vetôgép mag-

takarásakor a környezetbe való elsodródás, azaz szennyezés/veszteség gyakorlatilag kizárt. Megfelelô mennyiségû per-

metlét befogadó tartály esetén akár egyetlen töltéssel, felesleges környezeti és dolgozói biológiai terhelés nélkül dol-

gozhat a gép egész álló nap.  

Ilyen berendezésen keresztül a Cyren EC rovarölô szer az okirat szerint minden probléma nélkül kijuttatható vetéssel egy

menetben. Talajfertôtlenítésre cukorrépában, napraforgóban és kukoricában sorkezelésnél a készítmény 1,5 l/ha mennyi-

ségét bedolgozva kell kijuttatni, a vetéssel egy menetben a vetôgépre szerelt perisztaltikus szivattyúval. 

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) Az utolsó kezelés fenostádiuma
répabarkók, 

cukorrépa répabolha, 2,0 300-500 gyökérfejlôdés vége

bagolypille

kukorica, keléskor

cukorrépa, károsító 1,5 (sorkezelés) 200-300 kelés

napraforgó kártevôk 

A klórpirifosz hatóanyag jól gázosodik, így a talajba juttatott Cyren EC csapadék viszonyoktól függetlenül azonnal nagy

hatékonysággal óvja a jó minôségû magágyban gyorsan csírázó magvakat a talajnedvesség tartalomtól függôen mozgó

talajlakó kártevôk, azaz pl. a drótférgek, pajorok ellen.

A Cyren EC, azaz a klórpirifosz hatóanyag hômérsékletfüggô gázosodása révén talajfertôtlenítô rovarölô szerként a gya-

korlat szerint 30 napra elegendô védelmet biztosít hazai viszonyok között, amikor már rögtön a keléskor, legfeljebb

közvetlen utána megjelennek a kárt okozó rovarok.



Ilyenkor lehetôség van arra is, hogy a vetôgépen gyárilag szerelt mikrogranulátum szóró berendezésben a starter trágyát,

a folyékony talajfertôtlenítô szert pedig a perisztaltikus adagolón keresztül egy munkamentben juttassuk ki, ahogy a kis-

béri Seed-Imex Kft. kombinált eszközén is láthatjuk ezt:

A „talajfertôtlenítés” szilárd,

azaz granulátum típusú meg-

oldására a Kentaur 5 G ad

remek lehetôséget. A vetô-

gépek zömében gyárilag fel

vannak szerelve mikrogranu-

látum szóró adapterrel, me-

lyek pont az ilyen anyagok

kijuttatására alkalmasak. 

A Kentaur 5 G engedélye szerint rovarölô talajfertôtlenítô szerként viszont lényegesen több kultúrában használható, mint

párja a Cyren EC:

Kultúra Károsító A kijuttatáshoz szükséges szer Az utolsó kezelés idôpontja
(kg/ha) (fenológiához viszonyítva)

napraforgó talajlakó kártevôk 8-10 vetéssel egy menetben

burgonya talajlakó kártevôk 8-12 ültetéssel egy menetben

kukorica talajlakó kártevôk, kukoricabarkó 8-10 vetéssel egy menetben

paprika, 
paradicsom, talajlakó

8-10
vetéssel, palántázással

tojásgyümölcs, kártevôk egy menetben

uborka, cukkini

Granulátumszóró egység, elektromos ventilátor, 
fokozatmentesen állítható dózis (5-20 kg/ha között),

ellenörzô monitorral

1100 literes permetezô egység, 
hidrosztatikus hajtással 130-600 l/ha 

közötti dózis, változtatható szögállású 
és állítható fúvókatartókkal
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A korábban említett idôjárási és talajnedvességi körülmények granulátum típusú 

anyagok esetében különösen fontosak a termékek hatékonysága és hatástartama szempontjából.

Természetesen a Kentaur 5 G esetében is nedvességre van szükség ahhoz, hogy a hatóanyag leoldódjon a termék

vivôanyagáról, ill. ahhoz, hogy a gázképzôdés beinduljon.

Átlagos idôjárási és talajkörülmények között a Kentaur 5 G gyakorlatilag ugyanazt a 30 nap hatástartamot, azaz rovarölô

hatást biztosítja, mint folyékony párja, a Cyren EC. A hosszabb hatástartam szárazabb körülmények között várható.

A hazai biológiai vizsgálatokban ezért a Kentaur 5 G a Cyren EC esetében felsorolt kártevôk ellen adott kiváló védelmet, a

vetésidôhöz képest késôbb megjelenô kártevôk ellen a hatékonysága ezért kérdéses.

Kukoricabogár lárvája ellen csak akkor várhatunk hatást, ha a rovar életmódját, azaz megjelenését (kelés május 20-a körül,

lárvakártétel 2-3 héttel késôbb) vesszük minden esetben alapul, és a vetésidô valahol ezen idôpont körül van.

Természetesen itt is figyelembe kell venni, hogy ebben az idôszakban általában már lényegesen melegebb az idôjárás és

ennek megfelelôen a talaj is, így a hatástartam ennek megfelelôen csökkenhet.

A Kentaur 5 G használatakor minden esetben ellenôrizzük a vetôgép granulátum szóró berendezésének csatlakozásait a

felesleges térirányú elszórás és a porosodás elkerülése érdekében! A termék a vetés elôkészítése és a vetés során nem érint-

kezhet nedvességgel, azaz csak kiváló mûszaki állapotú, jól záró granulátumszóró berendezésben juttatható ki! Miután a ter-

mék nedvesség jelenlétében gázképzôdést indít el, a vivôanyag átnedvesedésekor a hatóanyag gáza fokozatosan szabadul fel,

ezért gyenge esôben a felhasználás különös óvatosságot igényel. Ugyanez a helyzet a termék nedves talajba történô

kerülésekor, ezért különösen figyeljünk a vetô-, ültetôgép pontos mûködésére, a tökéletes sortakarásra! 

A palántázó gépen dolgozókat - védelmük érdekében - célszerû ellátni porvédô álarccal és növényvédelmi védôkesztyûvel.

Védekezés korai lombszinten károsító kártevôk ellen:

Az általunk javasolt korai védelmi rendszer utolsó eleme klórpirifosz hatóanyagú termékeink esetében a vetés utáni

idôszak egy hónapjában történô felhasználási lehetôség. Ekkor a késôi barkó kártétel után megjelennek a mocskos

pajorok, jelentôs, akár táblaszintû károsítást okozva.

A Cyren EC okirata a korai lombszinten károsító rovarkártevôk megfékezésére igen hatékony lehetôséget ad.

Állománykezelést a kelés után legfeljebb 4 hétig, a kultivátorozással egy menetben, 300-500 liter/ha permetlé kijuttatásá-

val lehet elvégezni. A szórófejek megfelelô beállításával a permetlevet a növények tövéhez, a talajra kell irányítani. A

szórófejek mögött haladó mûvelô elemekkel enyhe töltögetéssel a permetezett sávot célszerû földdel takarni, ezért a kul-

tivátorra szerelt folyékony kijuttató berendezés a legjobb eszköz a kezelés elvégzéséhez. 

Az állománykezelés hatástartama, még jó takarás mellett is rövidebb, hiszen ebben az idôszakban a talajfelszín hômérsék-

lete már messze meghaladhatja a 30 oC-ot. A magasabb talajhômérséklet fokozza a talaj mikrobiológiai tevékenységét,

mely bármilyen anyag bontását elôsegíti, gyorsítja.

Ne feledje! A környezetben természetes módon nem található, azaz a környezet számára idegen, nem felismerhetô

anyagok használata után, mindig újítsa fel területe mikrobiológiai állományát, mely a legfontosabb záloga a növények

hosszan tartó eredményes termesztésének. Ennek érdekében a Cheminova Talaj és növényorvoslás programjából

tájékozódhat. 

A fitotoxicitás veszélye miatt a Cyren EC vagy Kentaur 5 G használata esetén, ugyanabban az évben, ugyanazon táblán
szulfonil-urea típusú gyomirtó szerek használatát kerülni kell!


