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Kedves Olvasó, tisztelt Kolléga!

Ha Ön ezt a kis füzetet a kezében tartja és
olvas, kutat a soraink között ez teljes
mértékben elégedettséggel tölt el bennün-
ket, hiszen azt jelenti, hogy Ön a címben
megfogalmazott problémakörre megoldást
keres és nyitott az olyan új és szakmailag
megalapozott technológiai javaslatokra,
amelyeket ezeken a hasábokon a Cheminova
Magyarország Kft. ajánl Önnek. 
Ugyanakkor nyilván megfogalmazódik a
kérdés – mondhatjuk jogosan -, hogy miért,
milyen indíttatással és milyen új dolgokat
tudunk mi még ebben az amúgy már ’lerá-
gott csont’-nak tekinthetô témakörben
ismertetni? A glifozát hatóanyagú készít-
ményeket ismerjük, rengeteg van belôlük a
magyarországi piacon és a termelô partner
ezirányú választását és vásárlását igazából
egyetlen tény, az ÁR dönti el. Sokszor
halljuk azt a már szállóigévé vált kijelentést,
hogy ez ’ugyanolyan, mint a többi glifozát’.
Ez valóban igaz mindaddig a pillanatig,
amíg megszokásból cselekszünk és
valójában azért tesszük, mert kell, mert
szükséges, mert ez már régóta így van!
Abban az esetben, ha itt szintén elkezdünk
gondolkodni azon, hogy nekem mi okozza a
problémát és ezt hogyan tudom orvosolni az
eddig megszokottól eltérôen, esetleg sokkal
jobb megoldással, mindjárt más pozícióba
helyezi ezt a szemlélet. 

A Cheminovát többek között az teszi
érdekessé, hogy az elmúlt évek során és
jelenleg napjainkban is világviszonylatban a
glifozát gyártás és fejlesztés meghatározó

szereplôje! A Glyfos régóta jól ismert és a
termelôk által megelégedettséggel használt
Cheminova termék. Ezeket figyelembe véve
kiindulásként szükségszerûen említést kell
tennünk magáról a hatóanyagról, hiszen a
glifozát önmagában történelemnek tekint-
hetô. A kutatók már az ’50-es évektôl
foglalkoztak a kémiai család (amino-metil-
foszfonsavak) vizsgálatával és jelen-
tôségének felkutatásával, de az átütô sikert
1970-ben Dr. John E. Franz és munkatársai
érték el a glifozát szintetizálásával a
Monsanto Agricultural Products Company
laboratóriumában. Innét a hatóanyagnak
gyors és robbanásszerû volt a fejlôdése, felis-
merték gyomirtási hatékonyságát és 1974-
ben már megjelent a kereskedelmi forga-
lomban. Napjainkra több mint 100 fel-
használási területen 300-nál több gyomfaj
ellen kapott engedélyokiratot, mint nem
szelektív herbicid.
A permetezést követôen a glifozát a hajtá-
son, levélen keresztül kerül a növénybe
majd innen transzlokálódik a növény más
részeibe, így a gyökerekbe, tarackokba is. A
hatóanyag a kutikulán  keresztül viszonylag
gyorsan (1-3 óra) átjut, míg a növényen
belüli mozgása és transzlokációja a floém-
ben már lassúbb, elhúzódóbb folyamat. A
növény perifériáira eljutva hatásmechaniz-
musát tekintve a fehérjeszintézist zavarja
meg, pontosan a gyûrûs aminosavak bio-
szintézisében fontos szerepet játszó EPSP
szintetáz nevû enzim (csak a növényekben
és egyes mikoszervezetekben van jelen)
mûködését gátolja, így a növény anyagcseré-
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je teljesen felborul. Ez tünetileg a növekedés
gátlásában, a növény klorotikus, sárgulásos
színelváltozásában nyilvánul meg. Fontos
szempont, hogy a kutikula a levél bôrszöve-
tének külsô felületén képzôdik és lipid mem-
bránjai oldószerekben jól oldódó viaszokból
és az oldhatatlan ún. polimer mátrixból vagy
porózus membránból állnak. A poláros
alkotórészek (mint a glifozát) penetrációja a
mátrix „vizes” pórusain keresztül történik. A
növényekben a glifozát a fotoasszimilátákhoz
hasonló módon terjed. Így mindazon ténye-
zôk, amelyek az asszimilációt, az anyagok
mozgását, növényi szervekbe jutását befolyá-
solják, hatással vannak a glifozát transzloká-
ciójára is (BÁRDI, 2003).

Az elôzô bekezdés utolsó mondata egy na-
gyon meghatározó indok abban, hogy a
Cheminova Magyarország Kft. kidolgozta a
glifozáthoz kötôdô technológiáit. Ugyan-
akkor a füzet megalkotását valójában az
elmúlt egy-két év tapasztalatai indukálták,
amely során számos esetben szembesültünk
azzal a ténnyel, hogy a betakarítást követô
tarlókezeléshez használt 480 g/l glifozát-izo-
propilamin só hatóanyagú készítmény nem

nyújtotta azt az elvárt hatékonyságot, amely-
re egy ilyen kezelést követôen számítani
lehetne. Ez fôként erôsebben és évelôkkel is
fertôzött területeken nyilvánulhat meg. A tar-
lókezelés fontossága nagyon sok esetben
megkérdôjelezhetetlen, hiszen a következô
növénykultúra gyomirtási technológiáját
ezzel jelentôsen befolyásolhatjuk. A mai gaz-
dasági helyzet azonban ezen a területen is
arra kényszeríti a termelôt, hogy minima-
lizálja a költségeit, amelyet a készítmény
legalacsonyabb áron történô vásárlásán túl a
dózis jelentôs csökkentésével tud elérni.
Ezzel azonban a legtöbb esetben kockára
teszi a technológia sikerességét és ered-
ményességét. Ha fellapozzuk a Növényvédô
szerek, termésnövelô anyagok zöld könyvet
bizony kiderül, hogy erôs, évelôkkel fertôzött
területre javasolt ’klasszikus’ glifozát dózis 4-
6,7 l/ha. Az elôzôkre hivatkozva a termelôk
többsége legtöbb esetben az alsó értéken dol-
gozik. Az 1. ábra jól szemlélteti, hogy erôs
mezei acat fertôzés esetén az önmagában
használt 4 l/ha-os dózisú 480 g/l glifozát-izo-
propilamin só hatóanyagú készítmény a
kezelést követô 2 hét után nem biztosított
tökéletes hatékonyságot. 

1. ábra. 480 g/l glifozát-izopropilamin só hatóanyagú készítmény 4 l/ha-os dózisának 
nem megfelelô hatása mezei acatra 14 nap után
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Egy esetet említettünk a sok közül, amelyek
után alapvetôen bennünk is megfogalmazó-
dott a kérdés, hogy mi is lehet a probléma
eredôje ezekben az esetekben? Ha logikusan
gondolkodunk a következô érveket és
tényezôk hatását vehetjük figyelembe ezek-
ben az esetekben:
- szárazság, aszály, globális felmelegedés,
halljuk ezeket a szavakat nagyon sokszor és
most már azt is tudjuk, hogy az elmúlt száz
évben 0,7-0,8 °C-kal emelkedett az átlag-
hômérséklet. Valóban, ha megnézzük évekre
visszamenôleg a tarlókezelés idôszakára
(július vége-szeptember eleje) esô hômérsék-
leti paramétereket, bizony megállapítható,
hogy száraz, meleg idôjárás volt a jellemzô.
Ilyen idôszakban nem csak a kultúrnövény,
hanem a gyom is védekezik. Erôsebb
viaszréteget alakít ki a levélzetén (lásd koráb-
ban), csökkenti a transzspirációs tevékeny-
ségét, csökkenti az anyagszállítását, összessé-
gében csökkennek az életfunkciós tevékeny-
ségei, hogy átvészelje a szélsôséges idôjárási
tényezôket, a csapadékhiányt és a magas
hômérsékletet. Ilyenkor fokozottan korláto-
zott a kijuttatott hatóanyag felszívódása és
transzlokációja a növényben,
- a kijuttatásnál fontos a permetléhez meg-
felelô vízmennyiség, a jó elosztást biztosító
fúvókák használata és a permetezési nyomás
elôírt beállítása. Aszályos körülmények között
fokozott jelentôsége van a megfelelô permet-
lé borítás létrehozásának, ellenkezô esetben
szintén nem megfelelô tapadást, ennek követ-
kezményeként csökkent eredményességû fel-
szívódást tapasztalhatunk, 
- figyelembe kell vennünk, hogy a magas
UV sugárzás hatására fokozottabb a ható-
anyag veszteség, ezért is javasolt, hogy a
kijuttatásnál okvetlenül vegyük figyelembe
a környezeti tényezôket, így a védekezést
10 és 30 °C hômérséklet között és maga-

sabb páratartalom (50 %<) mellett idô-
zítsük,
- sokan figyelmen kívül hagyják, de nagyon
fontos a permetléhez használt víz keménysé-
gi tulajdonsága, ugyanis ma már azt is
tudjuk, hogy a vízkeménység nagyon is
meghatározza a kijuttatott glifozát haté-
konyságát! Ezt a tényt egyébként a többi
peszticid esetében is figyelembe kell ven-
nünk. Sokszor a kijuttatott készítményt
okoljuk ha nem a megfelelô hatékonyságot
biztosítja, pedig a körülmények optimális biz-
tosítása ugyanolyan hangsúllyal szerepel a
megfelelô eredmény elérésében,
- utolsóként említenünk kell a gyomfajok
rezisztenciális viszonyait, bár Magyarorszá-
gon még nem jellemzô a glifozát reziszten-
cia, de tudjuk, hogy az USA-ban 16 gyomfaj
rezisztens biotípusait írták le, közöttük az
ürömlevelû parlagfû (Ambrosia artemisiifo-
lia) glifozát rezisztens biotípusát. A téma
mindenesetre érdekes és nem hagyható
figyelmen kívül, hiszen biztosra vehetjük,
hogy a közeljövôben hazánkban is számol-
nunk kell a glifozát rezisztens gyom biotípu-
sok kialakulásával.

A kalászosok és az ôszi káposztarepce tarlóján
jellemzôen a parlagfû és más magról kelô
gyomok mellett az évelô gyomok (mezei acat,
fenyércirok) is megjelennek. A tarlót ebben az
esetben szükségszerûen ápolni kell! Tarlóápo-
lás szükséges nemcsak a parlagfû rendelet
nyomán kiszabható büntetések súlyossága
(15.000 – 5 millió Ft), de a talaj magkész-
letének csökkentése és az évelô gyomok (2.
ábra), fôként a mezei acat erôteljes elterjedése
miatt is. A mechanikus mûvelés (tárcsázás)
tovább szárítja az aszály miatt amúgy is
kiszáradt talajokat, ezért a tarló gyommente-
sen tartása a tarlóhántás, majd hengeres lezá-
rás után, totális gyomirtó szerekkel lehetséges.
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Azon gazdálkodóknak, akik mezei acattal
fertôzött területen kalászos után nap-
raforgót vetnek, a tarlón kell elpusztíta-
niuk a mezei acatot, mert a kelés utáni
gyomirtások nem adnak tökéletes haté-
konyságot a mezei acat ellen naprafor-
góban.
Az évelô fenyércirok is jól irtható tar-
lókezelésekkel. Kukoricában egyre jobban
elterjed a kultivátorozással sorba kijutta-
tott mûtrágyázás használata. Ha az évelô
fenyércirkot már az elôvetemény tarlóján
totális gyomirtással elpusztítottuk, a
következô évben a kukorica 3-4 leveles
korában elvégzett gyomirtás és az utána
következô tápkultivátor használata meg-
felezheti a kukorica gyomirtó szer költ-
ségét.  A kezeléseket idôzítsük a magról
kelô gyomok 2-6 leveles, kétszikû évelôk
tôlevélrózsás, évelô egyszikûek max. 40
cm-es fejlettségi állapotára!
Mindezek függvényében a Cheminova
Magyarország Kft. nem szimpla árcsök-
kentéssel kívánt a glifozátok piaci har-

cában részt venni, hanem olyan ésszerûen
kidolgozott és szakmailag megfontolt
technológiákat alakított ki, amelyeket a
végfelhasználó biztonsággal és kiváló ered-
ményességgel tud alkalmazni, mind a tar-
lókezelési, mind a különbözô kultúrák
állományszárítási munkálatai során. A
következôkben szeretnénk ezen technoló-
giai paramétereket, elért eredményeinket
megosztani Önnel. Természetesen a költ-
séghatékonyság számítástól a piaci árak
folytonos és állandó változása miatt elte-
kintünk, hiszen ezek adott pillanatban az
aktuális árakon gyorsan kalkulálhatók,
figyelembe véve, hogy a szakmailag mega-
lapozott és megbízható technológia nem
mindig a legolcsóbb és a legolcsóbb tech-
nológia nem mindig szakmailag mega-
lapozott!
Mindezek mellett alkalmunk van bemutat-
ni Önnek a Cheminova legújabb glifozát
fejlesztését, amellyel bizonyossággal je-
lenthetjük ki, hogy a glifozátok alkal-
mazásának új fejezetét indíthatjuk útjára. 

2. ábra. Tarlókezelést indokló gyomviszonyok: A – parlagf  fertôzés gabonatarlón; 
B – erôs tarackbúza fertôzés ôszi árpában

A B
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A Glyfos® jól ismert ’klasszikus’ glifozá-
tokhoz tartozó folyékony készítmény. 480
g/l glifozát-izopropilamin só (amely 360
g/l tiszta glifozát hatóanyagnak felel meg)
hatóanyagtartalma mellett nagyon pozitív
tulajdonsága, hogy a készítmény magába
foglal még 150 g/l etoxilált zsíramint, szak-
mailag lefordítva hatásfokozót, Hyspray-t
is tartalmaz. 
Tarlókezelés esetén a Glyfos® egyedüli
használatakor 4 l/ha alá ne csökkentsük a
dózist! A dózis alakulását a tarlón jelenlévô
gyomfajoktól, azok fejlettségének mérté-
kétôl és a fertôzés erôsségétôl függôen
alakítsuk! Ha zömében magról kelô
gyomok uralkodnak az alsó dózis a mérv-

adó, de aszályos körülmények és fôként
évelô fertôzés esetén az 5-5,5 l/ha dózist
alkalmazzuk. A 3. ábrán jól látszik, hogy
egy megkésett tarlókezelés történt. A par-
lagfû már virágzó stádiumban volt és a
Glyfos® 4 l/ha-os dózisa önmagában már
nem kezelte megfelelôen ezt a fejlettségi
állapotú gyompopulációt, viszont az
elôtérben látható fenyércirokra tökéletes
hatékonyságot biztosított. A 4. ábrán alkal-
mazott 5 l/ha-os Glyfos® kezelés egy vegyes
gyomfertôzés esetén is megfelelô haté-
konyságot biztosított. Meg kell jegyez-
nünk, hogy a hatáskifejtés lassabb volt. A
füzetben található fotók a kezeléseket
követôen 13-20 nappal készültek.   

1. Glyfos® technológia – régi és jól bevált

3. ábra. Glyfos® 4 l/ha-os dózisának hatása
gabonatarlón (Szentlôrinc, 2009. 08. 27.)

4. ábra. Glyfos® 5 l/ha-os dózisának hatása
repce tarlón (Szentlôrinc, 2009. 09. 20.)
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A felhasználás elôtt mindig olvassa el és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat !

Korábbiakban tárgyaltuk és tisztáztuk,
hogy erôsen száraz periódusban a gyomok
levelein vastag viaszréteg keletkezik, amely
megakadályozza a felszívódó gyomirtó
szerek bejutását a növényekbe. Ebben az
esetben a dózisok növelése nem megoldás,
viszont a totális gyomirtó készítmények
mellé adagolt hatásfokozó anyagok segít-
hetik a megfelelô hatékonyság elérését. A
Hyspray hatásfokozó készítmény, amely
segíti a gyomirtó szerek felszívódását a
növényekbe és növeli a készítmények
hatékonyságát. Javasolt dózisa 0,5 l/ha.

A 2009-es évben ezért alakítottuk ki a
Glyfos+Hyspray technológiát (5.ábra). A
technológia keretén belül a tarlón tapasz-
talható gyomfertôzéstôl függetlenül 4 l/ha
Glyfos® + 0,5 l/ha Hyspray együttes kijut-
tatását javasoltuk. A technológiát a ter-
melôi körökben  széles-körûen fogadták és
megelégedettséggel használták.  A 6. ábra
jól szemlélteti, hogy erôs tarackbúza fer-
tôzés esetén is a  4 l/ha Glyfos® + 0,5 l/ha
Hyspray kombinációja kiváló hatást biz-
tosított a gabonatarlón. 

2. Glyfos® + Hyspray technológia – biztonságos, gazdaságos

6. ábra. Glyfos® 4 l/ha + Hyspray 0,5 l/ha hatása tarackbúzával erôsen fertôzött gabonatarlón
(Kapoly, 2009. 08. 26.)

Kezelt

Kezelt

5. ábra. Glyfos®+Hyspray technológia (10 ha)
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A 7. ábrán látható terület kezelésével
megkésett a termelô. Túlfejlett, zömében
magról kelô  gyomok okoztak fertôzést, ezek
közül is a fertôzés ~ 70 %-át a parlagfû tette
ki. A területen 4 l/ha Glyfos® dózisán nem

változtattunk, viszont a Hyspray dózisát
1 l/ha-ra emeltük. A kombináció alkal-
mazása nem okozott csalódást, hiszen már a
13. napon a gyomok tökéletes leszáradását
tapasztaltuk

7. ábra.Glyfos® 4 l/ha + Hyspray 1 l/ha hatása túlfejlett parlagf vel erôsen fertôzött területen – 
A: kezelés után 3. nap; B: kezelés után 13. nap (Döbörhegy, 2009. 09. 14.)

A betakarításkor – és fôként a kalászosok
esetében - nagyon fontos, hogy a tarlómarad-
ványokat visszajuttassuk a talajra, ugyanis
nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a tar-
lón ottmaradt növénymaradványok poten-
ciális tápanyagforrást jelentenek a következô
növény számára. Ôszi búza esetében a talaj-
ban maradt gyökérmaradványok és a leszecs-
kázott szalma 5 tonnás termés esetén 40
kg/ha N, 38 kg/ha P2O5 hatóanyagot és 44
kg/ha K2O tápanyagot biztosítanak a
következô növény számára. Ez ôszi
káposztarepce (2,5 t termés) esetében N – 27
kg/ha, P2O5 – 16 kg/ha, K2O – 21 kg/ha tápa-
nyagforrást jelent a talajban. Ezek a tarló-
maradványok annyi tápanyagot tartalmaz-
nak, mintha az ôszi alaptrágyázásra
általánosan használt „háromszor tizenötös”
(N:P:K 15:15:15) mûtrágyából 1,5-2 q-t jut-
tatnánk ki hektáronként. Fôként kalászos
után vetett ôszi káposztarepce esetében nem
mindegy, hogy ehhez a tápanyagmennyiség-

hez a növény mikor tud hozzáférni. A tarló-
maradványokat a talajban lévô baktériumok
bontják el. Mivel a szalma széntartalma
magas, így a bontás során a baktériumok el-
fogyasztják a keletkezett nitrogént, a to-
vábbiakban a nitrogénnel nem számol-
hatunk, de a foszfor, a kálium és a különféle
mikroelemek felvehetôvé válnak a következô
növény számára.
Az Amalgerol Prémium olajos adalékanyagá-
nak köszönhetôen a talajrészeken óriási
határfelületeken terül szét, életteret biztosít-
va a talajbaktériumok számára. Ezeken a
felületeken könnyen emészthetô szénfor-
rásként, azaz táplálékként, feléleszti, és gyors
szaporodásra készteti a területünkben több
millió éve honos, nekünk ingyen dolgozó, a
növényi maradványokat elbontó mikroorga-
nizmusokat, amelyek fokozott szervesanyag-
bontásba kezdenek. A megfelelô eredmény
eléréshez azt is vegyük figyelembe, hogy
mindezen folyamatok szilárd alapját képezi a

3. Glyfos® + Amalgerol Premium technológia – biztonság, tápanyagfeltárás

A B
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9. ábra. A: Helytelen talajmûvelés és növényi maradvány lebomlás ôszi búza vetésben; 
B: Amalgerol Prémium hatása a gyökérrendszer kialakulására ôszi búzánál

megfelelô minôségû talajmunka. A rosszul
aláforgatott tarlómaradványok esetén lénye-
gesen rosszabbak a biológiai folyamatok, ame-
lyek a következô növénykultúrára is kihatás-
sal vannak (9. A ábra). A baktérium élet foko-
zása eredményeként kialakul a talaj morzsa-
lékos szerkezete, így jelentôsen javul a talaj
felesleges vízének (belvíz) elvezetése, létrejön
az egészséges víz levegô arányú talaj. Az ilyen
talajokon nincsenek betömörödött, levegôt-
len, víznyomásos foltok, aszály esetén kevésbé
szárad ki. A következô növény könnyebben jut
a lényegesen magasabb mennyiségben feltárt,
könnyen elérhetô tápanyaghoz. A kezelés
hatására a növény gyökérszôrözöttsége meg-
hétszerezôdik (mikorrhiza felszaporodás),
tápanyag felvevô képessége megnô és a nö-
vény erôteljes növekedésnek indul (9. B ábra).

Ezen szakmai indíttatásból került kialakítás-
ra szintén a 2009-es évben a Glyfos®+
Amalgerol Premium új tarlókezelési tech-
nológia, amely támogatására Glyfos® Amal
Pack (8.ábra) néven 5 ha-ra elegendô vir-
tuális csomagot kínálunk a termelô part-
nerek számára. 
Tarlókezelések esetén a Glyfos® totális
gyomirtó szerrel együtt kijuttatott Amalgerol
Premium, a növényi olaj tartalma miatt
hatásfokozó adalékként (a Hyspray-hez ha-
sonlóan) segíti a gyomirtó szer felszívódását a
gyomnövényekbe. Ezután az elszáradt növé-
nyi maradványokkal együtt, a kezelés után
kb. két héttel, az Amalgerol Premiumot is a
talajba dolgozzuk, ahol a készítmény folytat-
ja kedvezô hatásának kifejtését. 

8. ábra. Glyfos® Amal Pack (5 ha)

A B
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A helyes gazdálkodási gyakorlat elôírásai
szerint a tarlóhántást a betakarítás után 30
nappal el kell végezni. Ezt nyilván az aszá-
lyos, száraz idôszakok erôteljesen befolyá-
solják, de minden esetben fontos a talajned-
vesség megôrzése céljából a megfelelô talaj-
lezárás. Ezzel a mûvelettel az a cél, hogy
talajban lévô nedvesség segítségével csírázás-
ra késztessük a felszín felsô rétegében elhe-
lyezkedô gyommagkészletet, miközben
megszabadulunk az esetenként nagytömegû
szármaradványoktól. A továbbiakban a
terület tisztántartása érdekében többen
további könnyû, mechanikai tarlókezelést
választanak a gyommentesítésre, ezzel vi-
szont jelentôsen rontva a talaj szerkezetét és
vízkészletét. Az esetek többségében a tar-
lókon a fô problémát a parlagfû mentesítés
okozza. Dr. Reisinger Péter az Agrofórum
2009/7. számában kiválóan összefoglalta és
jellemezte a parlagfû elleni védekezés fôbb
momentumait, köztük kiemelt figyelmet és
jelentôséget tulajdonított a glifozát alapú
vegyszeres védekezésnek. 

A Cheminova Magyarország Kft. a tarlón
elôforduló gyomfertôzöttséget figyelembe
véve két technológiai megoldást javasol.
Ha a tarlón fôként a magról kelô kétszikû
gyomok okoznak fertôzést, kiemelten
figyelembe véve a parlagfüvet a Glyfos® +
Maton 600 kombinációját alkalmazzuk. A
10. ábrán látható gabonatarlón a parlagfû
mellett komoly problémát okozott a
napraforgó árvakelés. A területen Glyfos® 3
l/ha-os dózisát 0,5 l/ha Maton 600-al
egészítették ki. Az eredmény még a mellig
érô napraforgók esetében is látványos volt,
teljes, totális száradás! A kezelésnél fontos
figyelembe vennünk azt a tényt is, hogy
két különbözô hatásmechanizmusú készít-
ményrôl van szó. A Maton 600 (2,4 D
észter) okozta tünetek a hormonhatás
révén elôbb jelentkeznek. Mindkét
hatóanyag a gyökérbe is transzlokálódik,
de a magról kelô kétszikû gyomok
esetében ez kisebb jelentôséggel bír,
hiszen a száradással végleges a pusz-
tulás…

4. Glyfos® + Maton 600 technológia – gyors, gazdaságos

10. ábra. Glyfos® 3 l/ha + Maton 600 0,5 l/ha kombinációs kezelés hatása gabonatarlón
(Somogyjád, 2009. 09. 25.)
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… Az elôzô gondolatmenetet folytatva, ha a
tarlón teljesen vegyes a gyomfajok elôfor-
dulása és az évelô egy- és kétszikûek is
komoly gondot okoznak a Glyfos® + Maton
600 kombinációt a Hyspray 0,5 l/ha-os
dózisával is javasoljuk kiegészíteni. A
Hyspray biztosítja a hatóanyagok mielôbbi
növénybe jutását és így a glifozát hatóanyag-
nak is még lehetôsége van a gyökerekbe,
tarackokba, rizómákba transzlokálódni a tel-
jes növényi anyagcsere felborulása elôtt.
Ezzel a technológiával egy gyors, teljes körû
gyomirtási hatékonyságot tudunk biztosí-
tani. A 11. ábrán látható területen a fenyér-

cirok, parlagfû, selyemmályva, csattanó
maszlag, mezei acat, muharfélék fertôzése
volt kiemelkedô. A Glyfos® 4 l/ha + Maton
600 0,5 l/ha + Hyspray 0,5 l/ha kombinációs
kezelés megbízható hatékonysággal kezelte a
problémát. 
A 12. ábra jól szemlélteti a kombináció gyor-
saságát és tökéletes gyomirtási eredményét.
A Glyfos® dózisát 3 l/ha-ra csökkentették és
0,5 – 0,5 l/ha Maton 600-al és Hyspray-vel
kombinálták, szemben egy 5 l/ha-os szóló
Glyfos® kezeléssel. A kezelést követô 14.
napon megdöbbentô volt a hatékonyságbeli
különbség.

5. Glyfos® + Maton 600 + Hyspray technológia – gyors, biztonságos

12. ábra. A: Glyfos® 3 l/ha + Maton 600 0,5 l/ha + Hyspray 0,5 l/ha kombinációs kezelés hatása 
mezei acaton; B: Glyfos® 5 l/ha-os kezelés hatása mezei acaton a 14. napon (Tótvázsony, 2009. 10. 01.)

11. ábra.. Glyfos® 4 l/ha + Maton 600 0,5 l/ha + Hyspray 0,5 l/ha kombinációs kezelés hatása
gabonatarlón (Szentlôrinc, 2009. 09. 20.)

A B
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A glifozát hatóanyag kereskedelembe kerü-
lését követôen robbanásszerû kutatások
indultak a molekula pontosabb felderítésére,
hatásának és hatékonyságának feltérképe-
zésére. A ’70-es évek végén derítettek fényt
arra, hogy a permetezéshez használt víz
keménységi jellemzôje és a benne oldott for-
mában lévô ionok nagymértékben meghatá-
rozzák a glifozát hatás gyorsaságát és a hatás
mértékét. Tenyészedényes kísérletekben bi-
zonyították, hogy vízlágyító adalék használa-
ta során drasztikus különbség jelentkezett a
hatékonyságban (13. ábra). Számottevô
különbség (70 %-os hatékonyság növekedés)
fôként az alacsonyabb dózisú glifozát
kezelésnél (200 g/1300 m2) mutatkozott.
Magyarország vizei többnyire közepesen
kemények, több régióban viszont a nagyon
kemény vizek a jellemzôek (14. ábra), ezért a
megfelelô minôségû permetezés érdekében
fontos a vízlágyító adalék használata, foko-
zottan érvényes ez akkor, ha a felhasználás-
kor a javasolt alsó vagy ennél is kisebb dózist
alkalmazunk! 

Az Easi-Mix 24 %-nál magasabb tömény-
ségû foszforsav oldat, amely nagyon erôs
kalcium megkötô képessége mellett
kiválóan alkalmas különbözô fémionok
fixációjára. Az Easi-Mix a permetezôvízhez
adagolva megköti a víz keménységét okozó
kalciumot, magnéziumot és egyéb más
fémionokat.
Elsô lépésben fontos a permetezéshez
használt víz keménységi fokának megálla-
pítása. Ehhez a következôképpen használjuk
a termék mellé adott Easi-Mix teszt indiká-
tort (15. ábra): A vízbôl 1 l mintát veszünk,
majd ehhez adagoljuk az Easi-Mix teszt
indikátort (1pumpálás = 0,5 ml) addig, míg a
sárga színt elérjük (közbensô színek a kék és
zöld).  
A vízkeménység próba végén a teszt
mintához adagolt minden pumpálás (0,5
ml/pumpa) egyenértékû az 1000 l perme-
tezôvízhez adott 250 ml Easi-Mix mennyi-
ségével.

6. Vízlágyítás Easi Mix-szel – a hatékonyság fokozása

13. ábra. Vízlágyító adalék hatása glifozát
hatékonyságára

(Forrás:  Turner és Loader, 1978)

14. ábra. Magyarország vizeinek keménységi
jellemzôi

(Forrás:  www.vgfszaklap.hu)

A tarackbúza friss hajtástömegének alakulása 
(kezeletlen kontroll = 100%)
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Például: Az 1 l mintavízbe a végleges színig
(sárga) 15-öt pumpáltunk. Így a perme-
tezôvíz minden 1000 l-éhez 3,75 l (15*250
ml) Easi-Mixet kell adagolnunk. Ez a képen
látható 10000 literes permetezôtartály
esetén 37,5 l Easi-Mix hozzáadását jelenti.
Ha visszfelé számolunk, azt jelenti, hogy egy
tankkeverékkel ~ 35 ha-t tudunk leperme-
tezni, ez hektáronként ~ 1 l Easi Mix alkal-

mazását jelenti. Szintén a végeredmény a
fontos és elgondolkodtató, hogy egy
keményebb víz esetén megér-e pár száz
forint ráfordítást, egy volumenében maga-
sabb és tökéletesebb hatékonyság elérése.  
Fontos, hogy a tartályban a vízhez elôször
mindig az Easi-Mixet adagoljuk, majd azt
követôen a növényvédô szereket!

15. ábra. Easi Mix teszt indikátor használata

A glifozát nagysikerû piaci megjelenését
követôen a magyar szakembereket is
erôsen foglalkoztatta a hatóanyag pon-
tosabb megismerése. GIMESI (1986)
bizonyította, hogy a nitrogénnek a glifozát
hatékonyságának növelésében nagyon
fontos szerepe van:
„Hazai kísérletek alapján ammónium-
nitráttal 20-30 százalékkal javítható a gli-
fozát hatása. A hatóanyag és a mûtrágya
aránya 1:3.”
Ez a tény és technológia a gyakorlat számára
nagyon fontos állomást jelentett és azóta is
szívesen alkalmazott megoldás.
A Cheminova a glifozát fejlesztése során
egy teljesen egyedi formulációt hozott
létre és a nitrogént beleformázta a glifozát
hatóanyagba, létrehozva és piacra bocsátva

legújabb termékét: a Glyfos® Dakar telje-
sen egyedülálló, szilárd halmazállapotú
magas hatóanyag tartalommal (680 g/kg
glifozát) rendelkezô gyomirtó szer, amely
a glifozát hatóanyagot 748,4 g/kg glifozát-
ammónium só formában tartalmazza. A
készítményben lévô nitrogén kiválóan
segíti és fokozza a hatóanyag felszívódását
és gyorsítja a hatáskifejtését. 

A Glyfos® Dakar formulációját tekintve fehér
színû, 1 mm-es átmérôjû, hengeres granulá-
tum (16.ábra), amely egy ’klasszikus’ gli-
fozáttal összehasonlítva (1. táblázat) egyér-
telmûen megmutatja helyzeti elônyét. A
táblázatos számításnál 480 g/l glifozát-izo-
propilamin só hatóanyagot hasonlítottunk a
Glyfos® Dakar paramétereihez.  

7. Glyfos® Dakar  technológia – szilárd megbízhatóság
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Mindezeken túlmenôen a Glyfos® Dakar magas
hatóanyagtartalmának és szilárd halmazálla-
potának köszönhetôen a felhasználó részére
számos elônyös tulajdonságot ötvöz magába:
- kiváló logisztikai paraméterek (kisebb szál-
lítandó mennyiség),

- kiváló raktározhatóság (-18 és 54 °C közötti 
tartományban, hatóanyag veszteség nélkül),

- habosodás nélkül rendkívül gyorsan és 
tökéletesen oldódik, 

- oldódás után nem ülepszik,
- nem porzik, 
- nincs kiömlési és elfolyási veszteség.

A Glyfos® Dakar felhasználási területe igen
széles (lsd. 21.o.) külön kiemelendô, hogy

ôszi káposztarepce deszikkálására is enge-
délyezett. A Glyfos Dakar tarlókezelésre
történô alkalmazásakor meghatározó té-
nyezô a tarló gyomosodási viszonya.
Évelôkkel (mezei acat, tarackbúza, fenyér-
cirok) erôsebben fertôzött területen hasz-
náljuk a magasabb dózist (2,5 - 3 kg/ha)
vagy/és a kezelést egészítsük ki a Hyspray
0,5 l/ha-os dózisával. A Hyspray alkalmazása
fôként száraz, aszályos körülmények között
meghatározó és mondhatjuk azt, hogy a
gyors, tökéletes hatás eléréséhez nélkülöz-
hetetlen. 
Optimális tarlóviszonyok és idôjárási körül-
mények között a Glyfos Dakar 2 kg/ha-os
dózisa is kiváló hatást biztosít (17. ábra).

Klasszikus glifozát Glyfos® Dakar
Dózis 4 l/ha 2 kg/ha

Hatóanyag formuláció 480 g/l glifozát- 748,4 g/kg glifozát
izopropilamin só ammónium só

Tiszta glifozát hatóanyag 360 g/l 680 g/kg
1 ha-ra kikerülô tiszta hatóanyag 1440 g 1360 g

Hatásfokozás Nincs Nitrogén hatásfokozás 
érvényesül

16. ábra. Glyfos® Dakar – a szilárd glifozát

17. ábra. 2 kg/ha Glyfos Dakar-ral végzett 
tarlókezelés hatása a kezelés utáni 16. napon

(Ságvár, 2010. 10.14)
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A mesterséges állományszárítás (deszik-
kálás) több évtizedes múltra tekint vissza.
Alapvetô célja a kultúrnövény tenyészide-
jének lerövidítése a biztonságos, idôzíthetô
betakarítás érdekében és a termés szárítási
költségeinek minimálisra csökkentése. Az
állományszárítás során fontos cél az egyen-
letes, homogén érettségû állomány kialakí-
tása a könnyebb betakarítás és a kisebb
szemveszteség érdekében, valamint a nö-
vényi kórokozók által okozott kár csökken-
tése, lokalizálása. A technológia alkalmazásá-
val kiszámíthatóbb lesz a munkaszervezés és
a gyomnövények elpusztításával könnyebb
lesz a termés betakarítása. Az állomány-
szárításra többféle hatóanyagot használ-
hatunk, közöttük a glifozátot, amely az
állományszárítást és a totális gyomirtást egy-
ben képes megvalósítani. A glifozát ható-
anyagot állományszárításra a kezdetektôl
fogva alkalmazzák. A Cheminova Magyar-
ország Kft. két glifozát hatóanyagú készít-
ménye a Glyfos® és a Glyfos® Dakar, ame-
lyeket a totális gyomirtáson felül állomány-
szárításra is fel lehet használni. A Glyfos®

napraforgóban és kukoricában, míg a Glyfos®

Dakar napraforgóban, kukoricában és
repcében is állományszárításra engedélyezett
készítmény.  
A napraforgó termesztés egyik legproblémá-
sabb eleme a betakarítás. A probléma akkor
kezdôdik, ha a betakarítás idejére az egye-
netlen érésû növényállomány – esetenként
magas gyomborítottsággal - olyan mértékû
zöldtömeget ad, amely a kaszatok egyébként
is magas nedvességtartalmát tovább emeli. A
napraforgó betakarítását akkor érdemes

elkezdeni, amikor a kaszatok nedvesség tar-
talma 18 % alá csökkent. A napraforgó ter-
mészetes száradásához ilyen módon sok
idôre lenne szüksége és egy bizonytalan ôszi
idôjárásban az ôszi munkacsúcsok idején a
betakarítás idôpontja kiszámíthatatlanná
válik és a gombabetegségektôl a napraforgó
állomány gyakorlatilag összeomlik. Ezt a ter-
mészetes száradási idôt csökkentjük le az
állományszárítással és blok-koljuk a gombás
betegségek továbbterjedését. A Glyfos® vagy a
Glyfos® Dakar felhasználását állományszárí-
tásra napraforgóban akkor kell elkezdeni,
amikor a kaszatok nedvességtartalma eléri a
20-30 %-ot, illetve a tányér és a felsô szárrész
citromsárgára színezôdik. A Glyfos® dózisa
gyommentes állományban 2 l/ha, gyomos
állományban 4-5 l/ha. A Glyfos® Dakar dózisa
gyommentes állományban 1,5 kg/ha, gyo-
mokkal fertôzött viszonyok között a 2,5
kg/ha, átlagosan a 2,0 kg/ha-os dózist alkal-
mazzuk. A Glyfos Dakar 2 kg/ha-os dózisa

Állományszárítási ötletek a Cheminova Magyarország Kft.-tôl

1. Állományszárítás napraforgó, kukorica, 
ôszi káposztarepce kultúrákban glifozát hatóanyaggal

18. ábra. 2 kg/ha Glyfos Dakar-ral deszikkált
napraforgó a kezelés után két héttel

(Balatonszabadi, 2010. 09.09)
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késôi éréscsoportba tartozó napraforgó
állomány esetében is tökéletes szárító hatást
eredményezett (18. ábra). 2010-es év
idôjárási viszonyait ismerve a Glyfos vagy
Glyfos Dakarral végzett állományszárítási
eljárások kimondottan elônnyel ren-
delkeztek, hiszen a kontakt deszikkáló
szerekhez viszonyított eltérô hatásmechaniz-
mus (felszívódás miatt lassabb, de tökélete-
sebb száradás) idôt és lehetôséget biztosított
a felhasználónak a veszteségmentes és
minôségromlás nélküli betakarításra.   
A kukorica termesztés esetében az
állományszárítás még viszonylag ritkán alkal-
mazott technológiai elem. A kukoricára
jellemzô, hogy természetes érési folyamata
rendszerint hosszan elhúzódik. A növény
biológiai adottsága, hogy a termés érése rend-
kívül egyenetlen. Az idôjárási viszonyok, a
talaj heterogenitása, a domborzati különb-
ségek miatt általában a táblán belül sem
egyöntetû az érés. Korai betakarítás esetén -
ha az már akkor megkezdôdik, amikor még
sok növény túlságosan zöld és a magvaknak
magas a nedvességtartalma -, a sérült, tört
szemek aránya nô és egyéb gombafertôzések
veszélye fokozódik. Mindezeken felül a több-
szöri szárítás és tisztítás pedig jelentôsen
növeli a költségeket. A késôre halasztott
betakarításkor az elôször beérett magvak egy
része a rágcsáló- és szélkárosítás miatt
veszendôbe mehet. Az elhúzódó érési folya-
mat során pedig a nagy valószínûséggel fel-
lépô esôs idôjárás a termésben igen súlyos
minôségromlást okozhat. Gyakran teljesen
zöld gyomnövények találhatók a már érô,
vagy beérett növények között. Ha nagy
tömegben vannak jelen, gyomirtó hatású
állományszárítás nélkül teljesen lehetetlenné
tehetik a betakarítást. Különösen csapadékos
idôjárás esetén a különbözô gombabeteg-
ségek jelentôs mennyiségi és minôségi vesz-

teséget okozhatnak. A deszikkáló, érés-
gyorsító szerek blokkolják a fertôzéseket és
megállítják a betegségek továbbterjedését.
Mivel a kezelést követôen mind a gaz-
danövény, mind a fitopatogén gomba sejt-
jeinek életfolyamatai hamarosan leállnak, a
különbözô kórokozók további kárt már nem
okoznak. A magvak utóérése is biztosított, így
a termés beltartalmi értékei javulnak. A gli-
fozát hatóanyagú készítményeink (Glyfos®,
Glyfos® Dakar) hasz-nálatát akkor kell elkez-
deni, amikor a kukoricaszemek átlagos ned-
vességtartalma elérte a 30-40 %-ot, illetve a
szárazanyag beépülését jelzô „fekete réteg”
kialakulása megtörtént. Kukoricában a
Glyfos® dózisa gyomnövényektôl mentes
állományban 2 l/ha, gyomnövényekkel fer-
tôzött állományban 4-5 l/ha. A Glyfos® Dakar
dózisa gyomnövényektôl mentes állomány-
ban 1,5 kg/ha, gyomnövényekkel fertôzött
állományban 2,5 kg/ha, átlagosan a 2,0
kg/ha-os dózist alkalmazzuk.
Az ôszi káposztarepce érése nem egyszerre
történik ezért a betakaríthatóság elôfeltétele
az állományszárítás. A deszikkálás hatására
egyenletessé válik az érés, nô a betakarító
gépek teljesítménye, csökken a betakarítási
veszteség és a szárítási költség. Az állomány-
szárítást akkor kell elvégezni, amikor a mag-
vak átlagos víztartalma elérte a 24-30 %-ot,
illetve amikor a becôszint középsô har-
madában a magvak legalább 60 %-a a fajtára
jellemzô színû (vörös vagy sötétbarna). Az
ôszi káposztarepce deszikkálására a Glyfos®

3-4 l/ha, a Glyfos® Dakar 1,5-3 kg/ha dózisban
alkalmazható.
Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a
deszikkálások során a Glyfos® Dakart kever-
hetôségi problémák miatt folyékony
nitrogéntartalmú mûtrágyával (pl. Pallos) ne
kombináljuk! Hatásfokozásra használjuk a
Hyspray 0,5 l/ha dózisát!



17
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A korábbi fejezetben a Hyspray hatásfokozó
adalékanyag jelentôségét és hatékonyság-
növelô szerepét tárgyaltuk. A Hyspray
használata a deszikkáló készítményekhez
már régóta jól bevezetett technológia,
mondhatjuk, hogy 20 éves múltra tekint visz-
sza. Ezen a területen számos eredmény
bizonyította a Hyspray alkalmazása során a
gyorsabb hatást és az alkalmazott peszticid
dózis csökkentésének lehetôségét. Jelen

prezentációban ezért választottuk azt a
megoldást, hogy a kísérleti eredményeket és
fotókat eredetiben mutatjuk be Önnek. A 17.
ábrán látható napraforgó állományszárítása
során a dimetipin hatóanyagú készítményt
0,5 l/ha Hyspray dózisával egészítették ki. A
kísérletet végzô kolléga jelentésébôl egyér-
telmûen kiderül a Hyspray alkalmazásának
nagyon pozitív szakmai és költség csökkentô
elônye (18. ábra). 

2. Glyfos®- vagy Glyfos® Dakar + Hyspray állományszárítási technológia

17. ábra. Deszikkáló szer + 0,5 l/ha Hyspray hatása napraforgó állományszárításnál
(Mórahalom, 1990)

18. ábra. Hyspray kísérleti összefoglaló (Mórahalom, 1990)
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Az állományszárítás során a Glyfos®,
valamint a Glyfos® Dakar hatása is fokozható
a Hyspray 0,5 l/ha dózisával!

A Cheminova Magyarország Kft. fô mottóját
- ’Az okot kezeljük’ - már megismerték a
termelôk. Valójában ha ennek a két szónak a
jelentését átgondoljuk, joggal mondhatjuk,
hogy ebben rejlik a mezôgazdasági ter-
melésünk sikere és eredményessége, hiszen
ha tudatosan esélyt sem adunk a probléma
kialakulásának nemcsak a jelenlegi, de
jövôbeni sikereinket is megalapozzuk. A
Cheminovára jellemzô a megalapozottság, a

körültekintô gondolkodásmód és a szakmai
ésszerûség érvényesítése! A kialakított tar-
lókezelési, állományszárítási technológiáink
és az ezekhez kapcsolódó készítményeink
szoros kapcsolatban vannak egymással, jól
kombinálhatók, egymást nélkülözhetetlenül
kiegészítik. Reméljük ezen technológiai
füzet megalkotásával olyan információkat
sikerült átadnunk Önnek, amelyekkel hoz-
zájárulhatunk sikeresebb és eredményesebb
termelôi munkájához!

Cheminova Magyarország Kft. 
munkatársai

A Hyspray hatásfokozó egyesíti magában
a felületi feszültség csökkentô és 
a tapadó szerek pozitív hatását

Adalékanyagok nélküli permetezés

Tapadó szerek hatása

Felületi feszültség csökkentô
szerek hatása

A Hyspray hatásfokozó gyorsítja 
a felszívódó szerek bejutását 

a növényekbe

A hatóanyag jelentôs része,
20-30 perc múlva

benn van a növényben

www.cheminova.hu
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A felhasználás elôtt mindig olvassa el és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat !

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)
szántóföld, tarló nk.
lakott területek, kiskertek magról kelô egy- és 2 - 3 -
szôlô (min. 3 éves) kétszikû gyomok 7
almatermésûek (min. 3 éves) évelô egy- és 7
csonthéjasok (min. 3 éves) kétszikû gyomok 4 - 6 7
héjas gyümölcsûek (min. 3 éves) 7
ôszi búza évelô egy és 4 - 6 14
ôszi és tavaszi árpa kétszikû gyomok 14
mezôgazdaságilag nem mûvelt 
területek, vasúti pályatestek, 5 - 7 -
árokpartok, csatornák totális gyom- és
erdészet, összes fafaj cserjeirtás 3 - 5 -
luc-, erdei-, duglászfenyô -
fakitermelésben sarjhajtások 3,5 % nk.
legelô, gyep totális gyomirtás 4 - 6 -
lucerna aranka 0,5 - 0,7 -
kukorica (takarmány) 2 - 5 14
napraforgó állományszárítás 10 - 14
repce 3 - 4 10
szója 3 - 5 10 - 14

Glyfos
folyékony gyomirtó szer Totálisan költséghatékony!

Hatóanyag: 360 g/l glifozát  Forg. kat.: III. Eng.szám: 02.5/19012-2/2010 m.v.i.: 0
(= 480 g/l glifozát-izopropilamin-só) 
+ 150 g/l etoxilált zsíramin

AKG besorolás
Integrált szántóföldi célprogram:  kalászosokban kizárólag vetés elôtt, vagy vetés után 

kelés elôtt és tarlókezelésre, kukoricában és napra-
forgóban kizárólag vetés elôtt vagy vetés után kelés 
elôtt és állományszárításra hidas traktorral kijuttatva,
zöldségfélékben és egyéb növényekben felhasználható

Tanyás gazdálkodás: kalászosokban, kukoricában, ipari növényekben és
zöldségfélékben kizárólag vetés elôtt vagy vetés 
után kelés elôtt és tarlókezelésre, 
egyéb növényekben felhasználható

Egyéb szántóföldi célprogramokban: lásd. www.cheminova.hu
Integrált gyümölcs és szôlôtermesztés: felhasználható
Hagyományos gyümölcstermesztés: felhasználható
Kiszerelés: 0,2 ill. 1 literes mûanyag flakon, 5 és 20 literes 

mûanyag kanna, 600 literes tartály
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A felhasználás elôtt mindig olvassa el és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat !

Hatásmód és hatékonyság:
A glifozát egy közismert totális gyomirtó
spektrummal rendelkezô hatóanyag. Minden
növényt kiírt. Nagyon jól szállítódik a nö-
vényekben gyökérirányban is, így alkalmas a
nehezen irtható évelô gyomok (mezei acat,
aprószulák, fenyércirok, tarackbúza) irtására
is. A gyökerekben lévô rügyeket is elpusztítja,
így megakadályozza a gyomok újrahajtását.
Használatakor fontos, hogy olyan glifozát

tartalmú készítményt válasszunk, amelyben
tapadószer található, e nélkül a hatékonyság
erôsen csökken. A Glyfos etoxilált zsíramin
hatásfokozó aktivátort tartalmaz. Az évelô
gyomnövények ellen a magasabb  4-6 l/ha,
egynyári gyomnövények ellen az alacso-
nyabb 2-4 l/ha dózisban, a növények 10-30
cm-es fejlettségi állapotában, az intenzív
növekedési szakaszban alkalmazható.

Felhasználási javaslatok:
Szántóföldi kultúrákban fôleg napraforgó és
kukorica esetében ajánlható a vetés elôtti,
vagy a vetés után, de kelés elôtti gyomirtások
elvégzésére, de szántóföldi helyrevetett
paprikában és paradicsomban is szívesen
alkalmazzák a termelôk. A napraforgó vetése
elôtt kigyomosodott táblákon a gyom közé
vetjük a napraforgót és a napraforgó kelése
elôtt használt gyomirtó szerekhez a Glyfos 3
l/ha dózisát adagoljuk. Ez a gyomirtási mód
kiírtja a már kikelt magrólkelô gyomokat
(parlagfû, szerbtövis, csattanó maszlag) és
erôteljesen fékezi a mezei acat gyomosítását.
A technológia a csírázás megindulásáig alkal-
mazható, ha az elvetett magvakat legalább 3
cm vastag, aprómorzsás talaj takarja. Ôszi
búzában és ôszi, valamint tavaszi árpában
aratás elôtti gyomirtásra, a betakarítás
megkönnyítésére, kizárólag szántóföldi gép-
pel, elsôsorban évelô gyomokkal (tarackbúza,
nád, folyondár szulák, stb.) erôsen fertôzött
területen, a tervezett betakarítás elôtt legalább
14 nappal kell kijuttatni a készítményt.
Tarlókezelés esetén az évelô gyomnövények
ellen – mezei acat, aprószulák, tarackbúza,
fenyércirok, nád - kedvezôbb hatás érhetô el
ôsszel, amikor a tápanyagáramlás a rhizómák
felé intenzív. Szulák-félék, mezei acat ellen a
virágzás idején a leghatékonyabb. A készít-
mény 15-25 °C között és magas páratartalom
mellett a kora reggeli órákban kipermetezve
a legeredményesebb. A permetezést követôen

2-3 hét szükséges a hatás kifejtéséhez.  A
kezelés után 1 héttel bármilyen kultúra
vethetô.  A permetezés elôtt 2-3 héttel a tar-
lómûvelést sekélyen kell végezni, oly módon,
hogy a tarackok feldarabolódjanak, és ezáltal
az alvó rügyek is kihajtsanak. 
A 3 évesnél idôsebb gyümölcs és szôlô
ültetvényekben a gyomokra irányított perme-
tezéssel juttatható ki a Glyfos, gondosan
ügyelve, hogy a kultúrnövények zöld részeire
ne kerüljön permetlé. Az ültetvények
telepítése elôtt a gyomirtás 5-6 l/ha Glyfos
használatával végezhetô.
Állományszárításnál a kezelést naprafor-
góban a kaszatok 20-30%-os nedvességtar-
talmánál kell elvégezni. Gyommentes állo-
mányban 2,0 l/ha gyomos állományban 5 l/ha
mennyiségben kell alkalmazni, átlagosan a 4
l/ha dózis használata javasolt. A légi kijut-
tatást legalább 10 ha-nál nagyobb terü-
leten cseppnehezítôvel kell végrehajtani.
Kukoricában a szemek 30-40%-os nedvesség-
tartalmánál kell a kezelést elvégezni.
Repcében a kezelést akkor kell elvégezni,
amikor a becô szint középsô harmadában a
magvak legalább 60 %-a barna színû, a becôk
ekkor még zöldek. Szójában a hüvely sárga-
sárgásbarna elszínezôdését követôen alkal-
mazható, amikor a szója babszemek ned-
vességtartalma 30 % körül van. Repcében,
szójában a kijuttatás kizárólag földi géppel
(hidas traktorral) történhet. 
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Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i. (nap)
szántóföld magról kelô-, évelô egy és 1,5 - 2 nk.
tarló kétszikû gyomnövények 2,5 - 4 -
lakott területek, kiskertek magról kelô egy- és -
szôlô (min. 3 éves) kétszikû gyomnövények

1,5 - 2 nk. (>35)
almatermésûek (min. 3 éves) nk. (>35)
csonthéjasok (min. 3 éves) évelô egy- és

2,5 - 4 nk. (>35)
héjas gyümölcsûek (min. 3 éves) kétszikû gyomnövények nk. (>35)
ôszi búza évelô egy és 2,5 - 4 14
ôszi és tavaszi árpa kétszikû gyomnövények 14
mezôgazdaságilag nem mûvelt 
területek, vasúti pályatestek, árok- 3 - 4 -
partok, vízzel nem borított csatornák totális gyom- és
erdészet, összes fafaj cserjeirtás 2,5 - 4 -
luc-, erdei-, duglászfenyô -
fakitermelésben sarjhajtások 3 % nk.
legelô, gyep totális gyomirtás 2,5 - 4 -
lucerna aranka 0,4 - 0,5 -
kukorica (takarmány) 14
napraforgó állományszárítás 1,5 - 3 10 - 14
repce 10
szója 10 - 14

Glyfos® Dakar
granulált gyomirtó szer A termelôk ’szilárd’ kényelméért!

Hatóanyag: 680 g/kg glifozát   Forg. kat.: III. Eng.szám: 04.2/2314-2/2011. m.v.i.: 0
(=748,4 g/kg glifozát-ammónium só) 

AKG besorolás
Integrált szántóföldi célprogram:  kalászosokban kizárólag vetés elôtt, vagy vetés után 

kelés elôtt és tarlókezelésre, kukoricában és napra-
forgóban kizárólag vetés elôtt, vagy vetés után kelés 
elôtt és állományszárításra hidas traktorral kijuttatva, 
zöldségfélékben és egyéb növényekben felhasználható

Tanyás gazdálkodás: kalászosokban, kukoricában, ipari növényekben és zöld-
ségfélékben kizárólag vetés elôtt, vagy vetés után kelés
elôtt és tarlókezelésre, egyéb növényekben felhasználható

Egyéb szántóföldi célprogramokban: lásd. www.cheminova.hu
Integrált gyümölcs és szôlôtermesztés: felhasználható
Hagyományos gyümölcstermesztés: felhasználható
Kiszerelés: 0,1 kg doboz, 10 kg zsák



Hatásmód és hatékonyság:
A glifozát mindenki számára közismert, régi,
nem szelektív, megbízható hatékonyságú
molekula. 1970-ben történt szintetizálását
követôen, 1974-ben került kereskedelmi for-
galomba, ahol azóta több, mint 100 felhasz-
nálási területen kapott engedélyt. A glifozát
tipikus levélen keresztül felszívódó hatóanyag,
talajon keresztüli hatása nincs, a talajkol-
loidokhoz erôsen kötôdik, ezért nem mosódik
a talajvízbe. A növénybe kerülô glifozát
mozgása lassú, de kiválóan transzlokálódik a

gyökerekbe, tarackokba és a rizómákba. A
hatóanyag különbözô sók formájában kerül a
felhasználókhoz, folyékony halmazállapotban.
A Glyfos® Dakar teljesen egyedülálló a
Cheminova által kifejlesztett szilárd halmazál-
lapotú magas hatóanyag tartalommal (680
g/kg glifozát) rendelkezô gyomirtó szer, amely
a glifozát hatóanyagot glifozát-ammónium só
formában tartalmazza. A készítményben lévô
nitrogén kiválóan segíti és fokozza a hatóanyag
felszívódását és gyorsítja a hatáskifejtését. 

Felhasználási javaslatok:
A Glyfos® Dakar formulációját tekintve fehér
színû, 1 mm-es átmérôjû, hengeres granulá-
tum, amely a felhasználó részére számos
elônyös tulajdonságot ötvöz magába: kiváló
logisztikai paraméterek (kisebb szállítandó
mennyiség), - kiváló raktározhatóság (-18 és
54 °C közötti tartományban, hatóanyag vesz-
teség nélkül), - habosodás nélkül rendkívül
gyorsan és tökéletesen oldódik, (törzsoldatot
ne készítsünk, közvetlenül a permetlébe
öntsük a granulátumot!), - nem porzik, -
nincs kiömlési és elfolyási veszteség.
Szántóföldi kultúrákban a napraforgó és
kukorica esetében 1,5-2 kg/ha alkalmazásával
totális gyomirtást végezhetünk vetés elôtt,
vagy a pre/poszt technológia választásá-
val vetés után, de kelés elôtt. Utóbbi eset-
ben fontos, hogy a magokat minimum 3 cm
talaj takarja és a gyomirtást a csírázás
megindulásáig elvégezzük. Kiváló védeke-
zési lehetôség a teljes gyomspektrum (mag-
ról kelô és évelô egy- és kétszikûek) ellen!
Tarlókezelés során a dózis megválasztását
szintén a károsító gyomok fajspektruma
határozza meg. Erôsebb évelô fertôzés esetén
használjuk a 2,5-3 kg/ha, míg többségében
magról kelô gyomfertôzés esetén az 1,5-2
kg/ha-os dózisokat. A kijuttatásnál okvet-

lenül vegyük figyelembe a környezeti ténye-
zôket, így a védekezést 10 és 30 °C hômérsék-
let között és magasabb páratartalom (50 %<)
mellett idôzítsük. 
A 3 évesnél idôsebb gyümölcs és szôlô
ültetvényekben a gyomfertôzöttség függ-
vényében alkalmazzuk a korábban megha-
tározott dózisokat. Az ültetvény telepítése
elôtti totális gyomirtásra 2,5-3 kg/ha fel-
használása javasolt. 
Mezôgazdaságilag nem mûvelt, ruderális
területeken totális gyom-, cserje- és sarjhaj-
tás irtására a 3-4 kg/ha dózis felhasználását
tartsuk szem elôtt. Állományszárítást ôszi
káposztarepcében akkor kell elvégezni,
amikor a becô szint középsô harmadában a
magvak legalább 60%-a barna színû, a becôk
ekkor még zöldek (25-30% nedvességtarta-
lom). Napraforgóban a kaszatok 20-30%-os,
kukoricában a szemek 30-35 %-os ned-
vességtartalma az ideális. Szójában a hüvely
sárga-sárgásbarna elszínezôdését követôen
alkalmazható, amikor a szója babszemek
nedvességtartalma 30% körül van. 
Gyommentes állományban 1,5 kg/ha,
gyomokkal fertôzött viszonyok között 2,5
kg/ha, átlagosan a 2 kg/ha alkalmazása java-
solt. 
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Easi-Mix 
folyékony vízlágyító adalék Vízlágyítás, hatásfokozás! 

Kultúra Dózis é.v.i.

Vízlágyító adalék, különbözô növényvédô vízkeménységtôl függôen,
szerek hatásfokozására indikátor teszt szerint

-

Hatóanyag: >24 % ortofoszforsav        Forg. kat.: III. Eng.szám: m.v.i.: 0

AKG besorolás
Integrált szántóföldi célprogram:  felhasználható
Tanyás gazdálkodás: felhasználható
Egyéb szántóföldi célprogramokban: felhasználható
Integrált gyümölcs és szôlôtermesztés:  felhasználható
Hagyományos gyümölcstermesztés:  felhasználható
Kiszerelés: 5 literes mûanyag kanna

Hatásmód és hatékonyság:
A glifozát hatóanyag kereskedelembe kerü-
lését követôen robbanásszerû kutatások
indultak a molekula pontosabb felderítésére,
hatásának és hatékonyságának feltérképe-
zésére. A ’70-es évek végén derítettek fényt
arra, hogy a permetezéshez használt víz
keménységi jellemzôje és a benne oldott for-
mában lévô ionok nagymértékben meg-
határozzák a glifozát hatás gyorsaságát és a
hatás mértékét. Magyarország vizei többnyire
közepesen kemények, több régióban viszont

a nagyon kemény vizek a jellemzôek, ezért a
megfelelô minôségû permetezés érdekében
fontos a vízlágyító adalék használata. 
Az Easi-Mix 24 %-nál magasabb töménységû
foszforsav oldat, amely nagyon erôs kalcium
megkötô képessége mellett kiválóan alkalmas
különbözô fémionok fixációjára. Az Easi-Mix
a permetezô-vízhez adagolva hasonló elven
mûködik, hiszen megköti a víz keménységét
okozó kalciumot, magnéziumot és egyéb más
fémionokat.

Felhasználási javaslatok:
Elsô lépésben fontos a permetezéshez hasz-
nált víz keménységi fokának megállapítása.
Ehhez a következôképpen használjuk a ter-
mék mellé adott Easi-Mix teszt indikátort: A
vízbôl 1 l mintát veszünk, majd ehhez ada-
goljuk az Easi-Mix teszt indikátort (1 pum-
pálás = 0,5 ml) addig, míg a sárga színt elér-
jük (közbensô színek a kék és zöld).  
A vízkeménység próba során ahányat
pulpáltunk a sárga szín eléréséig, annyi-
szor 250 ml (1/4 liter) Easi-Mix-et kell

adagolnunk 1000 l permetlébe. Például: Az
1 l mintavízbe a végleges színig (sárga) 15-
öt pumpáltunk. Így a permetezôvíz minden
1000 l-hez 3,75 l (15*250 ml) Easi-Mixet
kell adagolnunk. Ez egy 3000 literes perme-
tezôtartály esetén 11,25 l Easi-Mix hozzá-
adását jelenti.

FONTOS! A tartályban a vízhez elôször
mindig az Easi-Mixet adagoljuk, majd azt
követôen a növényvédô szereket!



II. 
körzet

Hajdú-Bihar, 
Békés

III. 
körzet

Kelet-
Bács-Kiskun, 
Csongrád

IV.
körzet

Nógrád,
Heves, 
Jász-Nagykun- 

Szolnok               

V. 
körzet

Pest, 
Fejér

VII. 
körzet

Gyôr-Moson-Sopron,
Komárom-  
Esztergom,
Veszprém

VI. 
körzet

Nyugat-Bács-Kiskun, 
Tolna, Baranya

VIII. 
körzet

Vas, Zala, 
Somogy,

I. körzet: Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék
Területi képviselô: Rácz Tibor, mobil: +36/20 943-8698

II. körzet: Hajdú-Bihar, Békés megyék
Területi képviselô: Tóth Balázs, mobil: +36/20 456-6275

III. körzet: Kelet-Bács-Kiskun, Csongrád megyék
Területi képviselô: Kormányos Ferenc, mobil: +36/20 943-8695 

IV. körzet: Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Nógrád megyék
Területi képviselô: Tamasi József, mobil: +36/20 286-6204

V. körzet: Fejér, Pest megyék
Területi képviselô: Horváth József, mobil: +36/20 943-8696

VI. körzet: Nyugat-Bács-Kiskun, Tolna, Baranya megyék
Területi képviselô: Gyöngyösi Zsolt, mobil: +36/20 456-6675

VII. körzet: Gyôr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém megyék
Területi képviselô: Takács Gábor, mobil: +36/20 943-8649

VIII. körzet: Vas, Zala, Somogy megyék
Területi képviselô: Dr. Varga Zsolt, mobil: +36/20 943-8622
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