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Talaj- és 
növény-
orvoslás 

Starterezzünk 
szárazságban
is! 

Műtrágyázzunk 
folyékony 
”kővel”! 

2012–1.

Ebben az évben az ország jelentős terüle-
tén az átlagosnál gyengébben fejlődtek az 
őszi vetések, egy részük csak a novembe-
ri-decemberi csapadék hatására kelt ki. 
Ezek az állományok gyenge gyomelnyo-
mó képességgel fognak tavasszal rendel-
kezni, így a gyomirtás különösen fontos 
lesz. Természetesen ott sem javasolt el-
hagyni a kezelést, ahol szépek a vetések, 
mert ezzel veszélyeztetjük a jó termés 
lehetőségét. 

 A gabonafélék gyomirtása nem tar-
tozik a legnagyobb kihívást jelentő nö-
vényvédelmi feladatok közé, kivéve, ha 
valamilyen speciális problémával állunk 
szemben. Mégis érdemes átnézni, a szé-
leskörű herbicid piacot, mielőtt döntünk. 
Így lehet a legkedvezőbb költségek mel-
lett a legjobb eredményt elérni. Ehhez 
szeretnénk segítséget nyújtani, azáltal, 
hogy a helyi szükségleteknek megfelelő, 
többféle, kedvező árú szert kínálunk.

 A Cheminova Magyarország Kft. 
olyan hatóanyagok forgalmazását kezd-
te el, amelyek fejlettebb állományban is 
használhatóak, a gabonára teljesen sze-
lektívek, és mégis széleskörű gyomirtó 
hatással rendelkeznek, a vetésváltást pe-
dig nem korlátozzák.
 A tribenuron-metil (Nuance 750 
WG) egy jól ismert hatóanyag, amely a 
levélen keresztül hat, az érzékeny gyom-
növények növekedése gyorsan leáll, és 
néhány nap elteltével a tünetek látható-
vá válnak. A kalászosokban lévő legtöbb 
magról kelő kétszikű faj (ebszikfű, nap-
raforgó árvakelés, tyúkhúr, árvacsalán, 
vadrepce, stb.) és a mezei acat ellen is 
hatékony. Az orvosi füstike, a porcsin 
keserűfű, a herbicid toleráns naprafor-
gó árvakelés és a ragadós galaj esetén 
kombinációs partner szükséges. Az acat 
a tőlevélrózsás állapotában a legérzé-
kenyebb, ebben az esetben 20–25 g/ha 
dózis javasolt, vagy kitűnő hatás érhető 
el a Mecaphar 750 (0,8 l/ha) hozzáadá-
sával, amely a többi kétszikű elleni hatást 
is erősíti. Ahol a ragadós galaj problémát 
jelent, a legjobb megoldás a fluroxipir 
hatóanyag (Fluxyr 200EC) alkalmazása.  
A Nuance használata nagyon rugalmas, 
mivel kalászosokban a fagyok megszűné-
sét követően a zászlóslevél megjelenésé-
ig alkalmazható. Utóvetemény korláto-
zás nincs.     
 Vannak olyan gyomnövények (pl.: ra-
gadós galaj, apró szulák), amelyek irtása 
nehéz feladat, mivel kevés igazán hatásos 
szer van ellenük, különösen olyan, amely 
a gabonára tökéletesen szelektív. Annak 
érdekében, hogy a megfelelő gyomirtást 
még nehezen irtható fajok esetén is költ-
ségtakarékosan lehessen elvégezni, iker-
csomagolások állnak rendelkezésre.
 Újdonságként jelenik meg ebben az 
évben a Nuance Star csomag, amelyben 
Nuance 750 WG (200 g/csomag), ami 
az előzőekben leírt széleskörű hatékony-
sággal és rugalmas felhasználhatósággal 
rendelkezik, és a Fluxyr 200 EC (5 l/
csomag) található, utóbbi hatóanyaga 
a fluroxipir, ez az érzékeny gyomnövé-
nyekben abnormális mértékű sejtburján-
zást idéz elő. A növény tápanyagkészlete 
elhasználódik, mérgező anyagcsere ter-
mékek halmozódnak fel. A Fluxyr 200 
EC egy szisztémikus levélherbicid, amely 
a szállítórendszeren keresztül eljut a nö-
vény más részeibe is. 

Új sztár a kalászos 
gyomirtásban!

A vetést, ültetést, palántázást követő-
en, a legérzékenyebb fenológiai fázis-
ban rendkívül sok veszély fenyegeti a 
növényeinket. Ilyenkor mindent el kell 
követni, hogy a megfelelő kelést és az 
egységesen fejlődő növényállományt 
megóvjuk minden stresszhatástól, bele-
értve a talajból támadó kórokozókat és 
a talajban élő és ott károsító kártevőket. 
 Gyakorlatilag a téma minden ter-
mesztett növényt érint, de szántóföldi 

Kentaur 5 G, az új talaj-
fertőtlenítő mikrogranulátum!

körülmények között főként a kapásnö-
vények a veszélyeztetettek, ahol kiemel-
kedő a pattanóbogarak és cserebogár 
fajok lárvájának, a drótféregnek és pa-
joroknak a károsítása (1–2. ábra). 

1.ábra – A burgonyát károsító drótféreg (Keszthely, 2008.09.24)

(Folytatás a 6. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon)

Az már tavaly ősszel egyér-
telművé vált, hogy a terve-
zett repce területnek, jó, ha 
a kétharmadát vetették el, 
azonban az aszályos ősz és 
tél azt már a keléskor szin-
te megfelezte, és a kikelt 
gyenge állományt még a 
január végi február eleji hó 
nélküli, 7–10 napos erős fa-
gyok csak tovább gyengí-
tették. 

Azt a repcét, ami tavasszal életképesnek 
bizonyul, még ha egy kicsit ritkább állo-
mányú is lesz, meg kell becsülni, mert 
értéket fog képviselni. Ahhoz, hogy mi-
nél nagyobb eredményességet érjünk el, 
ki kell szolgálnunk a repce igényét. A 
Cheminova ehhez kíván hozzájárulni né-
hány praktikus ajánlattal a 10. oldalon.

A tavasz egyik 
nagy kérdése:

Mi lesz a 
repcével?
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Új sztár a kalászos 
gyomirtásban!

(Folytatás az 1. oldalról)

Hatékony a kalászosokban előforduló több 
kétszikű gyomnövény ellen.  Kiváló ha-
tékonysággal rendelkezik az aprószulák, 
sövényszulák, hamvas szeder, tyúkhúr, va-
lamint a ragadós galaj ellen és a herbicid 
toleráns napraforgó ellen is jól kiegészíti a 
Nuance 750 WG-t. Kalászosokban a ké-
szítményt a kultúrnövény 2–3 leveles álla-
potától a zászlóslevél megjelenéséig lehet 
kijuttatni. A Nuance Star csomagot akkor 
alkalmazzuk, amikor a gyomnövények az 
aktív növekedési szakaszban vannak. A 
gyomok általában 2–4 leveles korukban 
a legjobban irthatók, a ragadós galaj 2–6 
örvös állapotában, a mezei acat tőlevélró-
zsás és 10 cm-es fejlettsége között a legér-
zékenyebb. A gabona jól tolerálja, esetleges 
túladagolás mellett károsodástól nem kell 
tartani. Egy csomag 10–12 ha kalászos ke-
zelésére használható, szántóföldi géppel, 
200–300 l/ha vízmennyiséggel. Abban az 
esetben, ha a galaj túlfejlett és/vagy nagy 
egyedszámban van jelen, 10 hektárra jut-
tassuk ki a készítményeket. Erős szulák 
borítottságnál a csomag tartalmát további 
0,3 l/ha Fluxyr 200 EC hozzáadásával nö-
velhetjük. 
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 A hatás meleg, páradús időben a leg-
gyorsabb. Hűvös (8–10 0C) körülmények 
között sem marad el a várt hatás, csak 
több időre van szükség a megfelelő ered-
mény eléréséhez. 
 A Nuance Star kalászosokban kímé-
letes hatóanyagainak köszönhetően, igen 
rugalmas felhasználást tesz lehetővé, 
megkésett kezelés esetén sem károsítja 

a kultúrnövényt. Ugyanakkor széleskö-
rű hatékonysága miatt jó eredménnyel 
alkalmazható abban az esetben is, ha 
sokféle gyomfaj van jelen a területen, és 
kitűnően használható a nagy terméski-
esést okozó ragadós galaj vagy ebszíkfű 
ellen is. A csomagban található Hyspray 
erősíti, gyorsítja a hatást.
 Azokon a területeken, ahol a mag-
ról kelő fajok mellett a mezei acat okoz 

problémát a Nuance Combi nyújtja a 
megfelelő megoldást. A csomag tartalma 

200g Nuance 750 WG + 10 l Mecaphar 
750 + 5 l Hyspray. Ez egy kettős hatású 
gyomirtószer. A két hatóanyag jól kiegé-
szíti egymást és együttes használata ki-
zárja a rezisztencia kialakulását. Mind-
két anyag levélen keresztül szívódik fel. 
A gabonában megjelenő fontosabb két-
szikű gyomok mindegyikére hatásos, ki-
véve a ragadós galajt. 
 A Nuance Combi tavasszal a búza 
és árpa bokrosodásának végéig használ-
ható fel. A csomag 11 ha-ra elegendő, 
természetesen a két szer külön is felhasz-
nálható a szakmai kihívásoknak meg-
felelően. Ebben az esetben az acat és a 
korán kelő gyomok ellen felhasználható 
a Mecaphar 750, majd a későn kelő pl.: 
napraforgó árvakelés ellen a Nuance 750 
WG. Abban az esetben, ha az elővete-
mény herbicid toleráns napraforgó volt, 
a Mecaphar 750 kijuttatását akkorra 
időzítsük, amikor már ez is kikelt.
 A Hyspray itt is erősíti a hatást, és ja-
vítja a hatóanyagok bejutását, akár aszá-
lyos időben is, amikor vastag viaszréteg 
fedi a gyomok levelét.
 A fenti ajánlatokból látható, hogy a 
Cheminova bármilyen kétszikű gyom-
problémára tud hatásos és mégis takaré-
kos megoldást adni a termelőknek, anél-
kül, hogy a kalászos után termeszthető 
kultúrák körét korlátoznánk.

Az elmúlt év őszén megközelítőleg 1,1 
millió ha őszi búzát vetettek a termelők 
hazánkban, ami növekedést mutat az azt 
megelőző év csapadékos időjárása miatt 
el nem vetett területhez képest. Mivel 
az ősz meglehetősen száraz volt, az őszi 
gyomirtás a tervezett területek nagy ré-
szén elmaradt. Sok helyen a szokásos T1-2 
gyomok nagy része sem kelt ki a tél elejé-
ig. A tél első fele azonban meglehetősen 
enyhe volt, a csapadék is megközelítette 
a normál mennyiséget, ami beindította 
a gyomok csírázását és jótékony hatású 
volt az őszi kalászosok számára is. 
 Az elmúlt évtizedekben a kalászosok 
gyomirtásában megnőtt az egyszikű-
vel borított területek aránya. Ez főként 
a nagy széltippan terjedésének tudható 
be, országosan a 3. legfontosabb kalászos 
gyommá vált. Ezen kívül terjedőben van 
a parlagi ecsetpázsit is a mélyfekvésű, 
nedvesebb területeken, száraz termőhe-
lyen pedig a rozsnokfélék terjedése okoz 
egyre komolyabb problémát ezekben 
a kultúrákban. A vadzab a jó tápanyag 
ellátottságú, mészben gazdag, kötöttebb 
talajokon érzi jól magát. Ez a faj tavasszal 
csírázik és komoly gyomkonkurenciát je-
lent a kalászosokban. A tarackbúza pedig 
évelő gyomnövény, foltokban található 
meg a fertőzött területeken, a laza homok 
kivételével minden talajtípuson jól érzi 
magát. Kalászos állományban szinte lehe-
tetlen az ellene való védekezés.
 Megnehezíti az egyszikűek elleni 
védekezést, hogy ezek a gyomok bokro-
sodás végéig a legérzékenyebbek a her-
bicidekre (a tarackbúza 15–20 cm-es 
állapotában), utána már jobban tűrik a 
gyomirtó szereket. Ezentúl nem minden 

Egyből egyet,             azaz egyszikűből egyszikűt

A növénytermesztés eredményességét 
számos tényező befolyásolja. A környe-
zeti tényezők (talaj, csapadék viszonyok) 
hatásait megfelelő agrotechnikai megol-
dásokkal megfelelően enyhíthetjük vagy 
kihasználhatjuk. Az agrotechnikai ele-
mek közül a tápanyag utánpótlás az egyik 
legfontosabb tényező. A tápanyaggal 
megfelelően ellátott növény ellenállóbb 
lesz a környezeti stresszekkel szemben 
és kevesebb víz felhasználásával építi fel 
szervezetét, mint egy tápanyaggal rosz-
szul ellátott növény. (1. táblázat)

Műtrágyázzon
”folyékony erővel” és 

”folyékony kővel” kalászosokban 
 Ezért fontos, hogy a talajaink meg-
felelően legyenek ellátva tápanyaggal. 
Azonban a kijuttatott tápanyagok erősen 
kötődhetnek az agyagásványokhoz és 
meghatározó tényező a talaj kémhatása is 
(pl. foszfor és a kálium). Egyes elemek pe-
dig könnyen kimosódhatnak, mint például 
a nitrogén. A műtrágyázás hatékonyságát 
erősen befolyásolja a csapadék ellátottság 
is, hiszen sokszor előfordul, hogy a kijut-
tatott műtrágya aszályos időszakban még 
egy hónap múlva is megtalálható a terüle-
ten. A kijuttatott műtrágya koncentráci-

1. táblázat

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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100Egyből egyet,             azaz egyszikűből egyszikűt
herbicid hatásos az összes egyszikűre, 
tehát fontos a megfelelő szerválasztás az 
adott gyomproblémára. A gyomirtó sze-
rek kiválasztásánál figyelembe kell, hogy 
vegyük az utóvetemény hatást is, mivel 
sok esetben követi repce az egyszikűek 
elleni védelemben részesült kalászost.
 A Cheminova Magyarország Kft. 3 
különböző készítményt kínál a kalászo-
sok egyszikű elleni védelmére, ebből ket-
tő használható fel a kalászosok tavaszi 
gyomirtására.

 A Herbaflex rendkívül rugalmas fel-
használást biztosít az évelő gyomok ki-
vételével a gabonákban klasszikusan elő-
forduló és komoly konkurenciát okozó 
magról kelő gyomok széles skálája ellen. 
Kiválóan irtja a nagy széltippant, vad-
zabot, mezei árvácskát, mezei szar-
kalábat, tyúkhúrt, pipacsot, pásztor-
táskát, pipitérféléket és az árvacsalán 
és veronika fajokat. A készítmény egy 
új hatóanyag a beflubutamid és a már 
ismert izoproturon kombinációja. Kon-

takt, felszívódó és 
talajhatással is ren-
delkezik a gyomok 
ellen. A kezelés 
eredményeként a 
gyomok fakulnak, 
kifehérednek, fej-
lődésben vissza-
maradnak, majd 
elpusztulnak. A 
Herbaflex tavaszi 
alkalmazás esetén 
is gyommentes te-
rületet garantál. 
Mindegyik esetben 
fontos a gyomnö-
vények fejlettségi 
állapotának figye-
lembevétele, a nagy 
széltippant bok-
rosodás végéig, a 
vadzabot 1–3 leve-
les állapotáig írtja 
hatékonyan. Gya-
korlatilag tavasszal 
a fagyok elmúltával 
már megkezdhet-
jük a Herbaflex ki-

juttatását. A kezeléseket szárbaindulásig, 
de lehetőleg április közepéig végezzük el! 
Mezei acattal, ragadós galajjal erőseb-
ben fertőzött területeken kombinációs 
partnerek (Mecaphar 750 mezei aszat 
esetében, Fluxyr galajos területen) alkal-
mazása szükséges. A Herbaflex folyékony 
műtrágyával, gomba- és rovarölő szerek-
kel (Rapid CS) jól keverhető, valamint 
nagyon fontos, hogy a kezelt őszi búza 
után következő őszi káposztarepce ter-
mesztése esetén vetésváltási korlá-
tozások nincse-
nek!
 A Herbaflex 
őszi búza gyomir-
tására kapott en-
gedélyt, de a zab 
kivételével min-
den kalászos ga-
bonában szelektív 
gyomirtó szer.
 A Caliban két 
hatóanyag (jod o-
szul furon-metil-
nátrium és pro po xi karbazon-nátrium) 
valamint egy safener (mefenpir-dietil) 
együttes erejével biztosítja az őszi bú-
zában előforduló gyomnövények elleni 
széles hatásspektrumát. A két hatóanyag 

A Herbaflex hatékonysága 2 l/ha dózisban 
különböző gyomok ellen kalászosokban

A Caliban hatásspektruma

Herbaflex tavaszi kezelés őszi búzában (középen kezeletlen) 
Pápasalamon 2009.06.15.

Caliban kezelés őszi búzában (középen kezeletlen rész) Kerta, 2011.06.20

kiváló ötvözet az őszi búzában károsító 
magról kelő egyszikűek, mint a nagy 
széltippan, parlagi ecsetpázsit, rozs-
nokfélék, vadzab, a kétszikű gyom-
növények (mezei aszatot lent tartja a 
talajközelében), valamint a tarackbúza 
ellen. A Caliban levélen keresztül és 
a gyökéren szívódva fejti ki hatását. 
Ennél fogva a készítmény hosszantartó 
talajhatása kiváló gyomirtást tesz lehe-
tővé! A hatóanyagok a növénybe kerül-
ve blokkolják a fehérje bioszintézist és 

anyagcserét a növények növekedése leáll, 
a levelek elszíneződnek. A hatóanyagok 
növénybe történő bejutása viszonylag 
gyors, a gyomirtási tünetek megjelené-
se és a pusztulási folyamat a befolyásoló 
tényezőktől (hőmérséklet, talajkémha-
tás) függően 4–6 hét körül alakul, de a 
gyomok növekedése már a kezelés után 
azonnal leáll, nem okoznak további kon-
kurenciát a kultúrnövénynek. A Caliban 
kijuttatását őszi búzában a kultúrnövény 
3 leveles állapotától a bokrosodás végig, 
szárbaindulás kezdetéig időzítsük, ek-
kor érhetjük el a legjobb hatékonyságot. 
Ebben az időszakban a magról kelő két-
szikű gyomnövények 2–4, a nagy szél-
tippan 1–3 leveles-bokrosodási stádi-
umban legérzékenyebbek a kezelésre. A 
készítmény őszi búzában engedélyezett, 
de tritikáléban és rozsban is felhasznál-
ható. A készítmény hatékonyságát a vele 
ingyenesen biztosított Hyspray hatás-
fokozó száraz időjárás esetén is bizton-
ságossá teszi. A Caliban-nal kezelt őszi 
búza után következő tavaszi vetésű nö-
vény esetében vetési korlátozások nin-
csenek. Őszi káposztarepce csak szántást 
követően kerülhet a területre, keresztes-
virágúak másodnövényként való vetését 
kerüljük a kezelés után. A készítmény en-
gedélye őszi búzára szól, de tritikáléban 
és rozsban is szelektív. Dózisa 0,25 kg/ha.

óján és mennyiségén túl talán a legfon-
tosabb, hogy a növény az adott fejlődési 
stádiumához tartozó legfontosabb tápele-
meket megfelelő arányban tudja beépí-
teni a szervezetébe. Ezeket az arányokat 
szokták felborítani a különböző környe-
zeti tényezők és ezáltal az egyes elemek 
hiánya miatt a túlsúlyban lévő elemek 
nem fognak hasznosulni. Az őszi búza 
esetében a két legfontosabb elem a nitro-
gén és a foszofor aránya fontos a növény 
fejlődéséhez. A relatíve optimális N/P 
aránynak a bokrosodás stádiumában 10,5 
és 11,4 között kell lennie ahhoz, ha egy 5 

t/ha körüli termést akarunk elér-
ni. Ez az arány azt jelenti, hogy a 
búzában a bokrosodás stádiumá-
ban a nitrogénnek 4–4,5 %-ban 
míg a foszfornak 0,38–0,4 %-ban 
jelen kell lennie, hogy a tápanya-
gok beépülése megfelelő legyen. 
Ha a nitrogén túlsúlyban van 
akkor ez az arány N/P 15-re is 
kitolódhat, ami azt eredményezi, 
hogy hiába raktuk ki a nitrogént, 
mert a foszfor hiánya miatt nem 

fog beépülni a növény szervezetébe és re-
latív tápanyaghiányt fog eredményezni. 
Ennek az ellenkezője is igaz, ha a foszfor 
kerül túlsúlyba és a N/P arány 8-ra süllyed 
akkor pedig a foszfor hasznosulása lesz 
kétséges. Általában a nitrogén minden 
esetben valamilyen műtrágya formában 
(szilárd, folyékony) kikerül a területre, de 
a foszfort sokszor nem veszik figyelembe. 
Még ha alap műtrágyaként ki is adjuk a 
búza alá a már említett feltáródási prob-
lémák miatt, a hirtelen fellépő, tápelem 
arányokban keletkező zavarokat nem ké-
pes kompenzálni az a kevés foszfor ami 

rendelkezésére áll a növények számára a 
talajban felvehető formában. Az időjárási, 
talajtipus és agronómiai okokból adódó 
tápanyagellátottsági és a tápelem arányok 
eltolódásából adódó zavarokat nagyada-
gú folyékony műtrágyázási technológiá-
val megfelelő mértékben lehet orvosolni. 
A Cheminova Magyarország Kft. kiváló 
szakmai hátterének köszönhetően for-
galomba hozta a RADISTART FL nevű 
termékét. A RADISTART FL (18m/V% 
Foszfor, 9 m/V% Nitrogén, 0,11 m/V% 
Vas, 0,06 m/V% Mangán, 0,012 m/V% 
Bór, 0,01 m/V% Cink, 0,006 m/V% Réz, 
0,002 m/V% Molibdén) magas foszfor 
tartalma biztosítja a kalászosok kritikus 
időszakaiban a megfelelő tápelem arány 
fenntartását. A foszfor mellett megta-
lálhatók azok a mezo és mikroelemek is 
amelyek szintén szükségesek a fontosabb 
tápelem arányok megtartásához, mit 
például a foszfor/vas, foszfor/molibdén, 
vas/molibdén, réz/molibdén vagy a cink/
moibdén kapcsolatában. 

 (Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)

A RADISTART FL dózisa 20 l/ha, me-
lyet a bokrosodás stádiumában fellépő 
tápelemarányok fenntartásán túl a kalá-

szosok startereként is alkalmazható azok 
4–5 leveles fejlettségénél egy erőteljes 
dús gyökérzet kialakítására. (1. ábra) A 
RADISTART FL jól kombinálható gyom-
irtó-, gombaölő- és rovarölő szerekkel.

Tudta Ön, hogy egy 4,5–5 t/ha ter-
mésátlag esetén a búza magnéziumból 
hektáronkét 14–17 kg-ot, vasból 2–2,5 
kg-ot, mangánból 0,5–0,8 kg-ot, rézből 
50–55 g-ot, cinkből 150–200 g-ot, bórból 
50–65 g-ot vagy molibdénből 6–10 g-ot 
épít be a szervezetébe a tenyészidőszak 
végére? A mezo és mikroelemek jelentő-
sége az utóbbi években felértékelődött. 
A mikroelemek hiánya ugyanolyan táp-
elem ellátottsági zavarokat okozhat mint 
például a nitrogén hiánya még ha azok 
mennyisége el is törpül a makroelem igé-
nyek mellett. (2. ábra)
 Csak akkor szembesül ezzel a ténnyel 
a termelő amikor egy megfelelő arány-
ban mikroelemeket tartalmazó műtrá-

gyát ad a növényének és ez mázsákban 
mérhető terméseredményben realizáló-
dik. Kiemelt jelentősége van őszi búzá-
ban a nitrogén/réz, a nitrogén/mangán, 
a nitrogén/molibdén, a nitrogén/cink, a 

foszfor/molibdén, a kalcium/molibdén, 
a magnézium/molibdén, a vas/molib-
dén, a réz/molibdén és a cink/molibdén 
megfelelő arányának. Ezeket a mikroele-
meket nagyon nehéz megfelelő arányban 

beletenni a műtrágyákba és általában az 
ilyen mikroelemekkel dúsított műtrá-
gyák nagyon drágák is. A legegyszerűbb 
megoldás a természetben található riolit-
tufában rejlik. (3. ábra)
 A riolittufa egy vulkáni kőzet. A vul-
káni tevékenység során a felszabaduló 
gázok szétporlasztották az útjukba kerülő 
kőzeteket, és porlasztott lávát szórtak a le-
vegőbe, mely ott megszilárdult. A vulkáni 
tufák e leülepedett vulkáni porból (hamu-
ból) s esetleg kőzettörmelékből állhatnak. 
Ezek a kőzetek rendkívül gazdagok mezo- 
és mikroelemekben és a fajlagos felületük 
is óriási (60–70 g/m2) Ennek a kőzeteknek 
a nagy fajlagos felületét és gazdag mikro-
elem tartalmát felhasználva fejlesztették ki 
a szuszpenziós levéltrágyák legújabb tagját 
a ZeoN S-t. A ZeoN S (20 m/V% Nitro-
gén-karbamid, 15 m/V% Kén, 18 m/V% 
Riolittufa, mezo- és mikroelemek-Ca, 
Mg, Na, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Co, B, Ni, 
V, Ti, Se, Si, Al)  szuszpenziós trágya nit-

rogént (karbamid 
nitrogént), elemi 
ként és olyan vul-
káni eredetű kő-
zetet (riolittufa) 
tartalmaz, ami az 
élő szervezetek 
első formáinak ki-
alakulásánál, mint-
egy 3–3,5 milliárd 
évvel ezelőtt, is 
megtalálható volt 
a Földön. Az élő 
szervezetek zavar-

talan működéséhez a Föld bioszférájá-
ban elő forduló 87 természetes elemből 
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, nátriumot, lítiumot, bórt, alu-
míniumot, szilíciumot, titánt, mangánt, 
kobaltot, rezet, cinket, szelént, molib-
dént, vanádiumot, nikkelt, krómot, ru-
bídiumot, lantánt és ónt is tartalmaz. A 
ZeoN S-ben a mikroelemek a vulkáni 
kőzet kristályrácsaiban találhatók, ame-
lyek különböző darabolási, felületke-
zelési és feltárási eljárásokat követően 
válnak felvehetővé a növények számára. 
Az így előkészített ásványi szemcsék be-
épülnek a levélfelszín viaszrétegébe és 
mintegy „ioncsatorna” közvetítik a mik-
roelemeket a levél sejtjeibe. A ZeoN S 

összetételének köszönhetően stimulálja 
a növények fotoszintézisét, növeli azok 
ellenálló képességét a fi ziológiai stresz-
szekkel és a növényi betegségekkel szem-
ben. Olyan tápelemeket biztosít a növé-
nyek számára, amelyeket más szintetikus 
levéltrágyák nem tartalmaznak és olyan 
arányban amely az adott növény számára 
a legkedvezőbb. A ZeoN S őszi felhasz-
nálása is erőteljes gyökérfejlődést ered-
ményezett (4. ábra)
 A ZeonS magas nitrogén és kén tar-
talma miatt felhasználását a kalászosok  
tápanyagfelvételének kritikus időszakai-
ban a bokrosodás időszakának vége és a 
kalászhányás időszaka között javasoljuk. 

1. ábra – A Radistart FL korai kijuttatása előnyt ad búzájának!!
Balról a kezeletlen jobbról a Radistart FL-el kezelt őszi búza

Somogytarnóca 2012.01.12.

4. ábra – A ZeoN S mikroelem tartalma megfelelő tápelem arányokat 
biztosít! Balról a kezeletlen jobbról ZeoN S-el kezelt őszi búza

Somogytarnóca 2012.01.12.

2. ábra – 40 g: 5000 kg – Mikroelem aránya a növényi zöldtömegben

3. ábra – A riolittufa a természetben

Műtrágyázzon ”folyékony erővel”...

Magas mikroelem tartalma segíti az egy-
oldalú műtrágyázásból adódó tápelem 
arányok fenntartását és a tápelemek 
megfelelő beépülését a növényekbe. Dó-
zisa kalászosokban bokrosodás vége 
stádiumban 15–20 l/ha és a zászlósle-
vél kiterülésekor 15 l/ha. Felhasználha-
tó tankkeverékben gyomirtó, gombaölő 
és rovaarölő szerekkel kombinációban is. 
Folyékony nitrogén tartalmú műtrá-
gyákkal kombinációban 5 l/ha dózis-
sal kombinálató, mint kiváló mikroelem 
kiegészítés.
 Tisztelt Partnerünk! A 2011-ben el-
vetett őszi búza 45–50%-a súlyos aszály-
kárt szenvedett. Van ahol ki sem kelt, 
máshol igen gyengén megy a tavaszba. 

A csapadék ellátottság nem biztató, az 
eddig lehullott csapadék hó formájában 
sem volt olyan mennyiségű, hogy pótolja 
a víz óriási hiányát a talajban. Ilyenkor kü-
lönösen fontos, hogy a növényünk köny-
nyen felvehető tápanyagokhoz jusson. A 
ZeoN S és a RADISTART FL megfelelő 
hatást biztosít az időjárási szélsőségek, a 
talaj tápanyag szolgáltató képességéből és 
a tápelem arányok eltolódásából adódó 
relatív tápelem hiányok leküzdésében. A 
két készítményt kombinálva is ki lehet 
juttatni a RADISTART FL 10–15 l/ha és 
a Zeon S 5 l/ha-os dózisával kombinálva, 
melyet különösen javaslunk a gyengén fej-
lett őszi kalászosok első kezelésére.
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A növényvédelmi technológiák fejlődése 
egyre nagyobb hangsúlyt helyez a kór-
okozók elleni védelemben a növények 
ellenálló képességének fokozására is. A 

Cheminova Magyarország Kft. 2010-
ben kezdett kísérletezni a Plantafosz 
készítményekkel kalászosokban, melyek 
a növényi ellenálló képesség fokozása 
mellett megfelelő tápelem tartalommal 

 A Cheminova Magyarország Kft. 
két növényi ellenáló képességet foko-
zó készítménye a Plantafosz Réz és a 
Plantafosz Universal. 

 2010-ben Kisújszálláson tisztán pro-
vokatívan szisztemikus készítmények 
használata nélkül próbáltuk ki Plantafoszt 
őszi búzában bokrosodáskor és a zász-
lóslevél kiterülésekor a Plantafosz Réz 

ha+Riza 250 EW 0,6 l/ha-ral kombi-
nálva kalászvédelemre,

•	 Bordói lé+kén Nano SC mindkét 
védelemre 4 l/ha dózisban,

•	 Bordói lé+kén Nano SC 4 l/ha első 
lombvédelemre, majd kalászvéde-
lemre Riza 250 EW 1 l/ha dózisban.

 Az első kezelést követően a levélfer-
tőzöttséget a zászlóslevél alatti levél-
emeleten értékeltük. Az első réz+kén 
kontakt blokk jelentősége ebben az év-
ben is megnyilvánult (2. ábra), bár ér-
dekes, hogy a szárazabb évben az előző 
évhez viszonyítva magasabb levélfertő-
zöttség jelentkezett, mondhatjuk, hogy 
ideje korán. Persze ezt a fajtaérzékeny-
ség is okozhatja. 

 Még érdekesebben alakult a máso-
dik kezelés utáni állapot (3. ábra), ami-
kor már a zászlóslevelek fertőzöttségi 
szintjét határoztuk meg. A Plantafosz 
termékcsalád beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket, hiszen a bokrosodás végén 
kijuttatott Plantafosz Réz 3 l/ha-os 
dózisa nagy lendületet adott a növény 
kondíciójában, ezt tovább erősítette a 
kalászvédelemben adott Plantafosz 
Universal 3 l/ha-os mennyisége. A 
Bordói lé+kén Nano SC-vel végzett 
kétszeri védelem szintén igazolta a ta-
valyi eredményeket és bizonyította fon-
tosságát a technológiában. 
 A biztosítást jelentő Riza 250 EW be-
illesztése a kalászvédelembe a fuzárium 
elleni harcban védte a növényeket.
 Minden termelő rettegett álma a 
fuzárium fertőzés, amely teljesen ki-
számíthatatlan módon fertőz és mind a 
termés csökkentésével, mind pedig a mi-
nőségi paraméterek lerontásával óriási 
gazdasági kárt tud okozni a termelőnek. 
A járványok kialakulásért sok tényező 
együttes hatása a felelős (csapadék vi-
szonyok, hőmérséklet, kukorica előve-
temény, fajtaérzékenység, agrotechni-
ka) ezért rendkívül nehéz a betegség 
elleni védekezés. A búzafuzáriózisért 
nagyon sok Fusarium faj a felelős, de 
Magyarországon a kalászfertőzéséért a 
Fusarium graminearum-ot, míg a szár-

tő- és gyökérfertőzéséért a Fusarium 
culmorum-ot tartják felelősnek. Nap-
jainkban kiemelt hangsúlyt fektetnek a 
gabonatételek Fusarium fajok által ter-
melt toxintartalmára, amely paraméte-
rek meghatározzák a minőségi besoro-
lását és ezáltal a termelés gazdaságossát. 
Több toxin közül a deoxynivalenol 
(DON) és a zearalenon tartalom a leg-
meghatározóbb paraméter, ezek ha-
tárértéke nem emelkedhet 1,25 illetve 
0,1 mg/kg határérték fölé. A védekezés 
fontossága tehát nem kérdés, ugyanak-
kor azt is meg kell jegyeznünk, hogy a 
fuzáriumfertőzés nem minden esetben 
vonja maga után az emelkedett toxintar-
talmat és ugyanúgy fordítva, egy külső, 
megítélésre fuzárium mentes tételben 
is kimutathatnak emelkedett toxinszin-
tet. Ez valószínűleg a fertőzést kialakító 
kórokozó fajokkal van összefüggésben. A 

vegyszeres védekezésben nagyon fontos 
a védekezés időzítése, amelyet a kalász-
hányás végén, virágzás kezdetén célszerű 
elvégezni. Fontos a megfelelő hatóanyag 
kiválasztása és óriási jelentősége van a 
permetezéstechnikának (szórófej típusa, 
kalászfedettség biztosítása). Ezt a tényt 
Mesterházy és munkatársai is bizonyí-
tották (Agronapló 2009/5) vizsgálata-
ikban, amely szerint az egyes fúvókatí-
pusok között jelentős hatékonyságbeli 
eltéréseket tapasztaltak. Az alkalmazott 
gombaölő szer hatóanyagokra végzett 
tesztelésben nagyüzemi vizsgálatok so-
rán a tebukonazol fontosságát igazolták, 
itt regisztrálták a legalacsonyabb DON 
szintet (4. ábra)
 2009-ben Zalaszentlőrincen végzett 
vizsgálataink a fuzárium fertőzés csök-
kentésére irányultak. Az alkalmazott 
kezelések a kalászhányás időszakában a 
virágzás kezdetén történtek. Az 5. ábra 
diagramján láthatjuk, hogy a szemek bel-
ső fuzárium fertőzöttségét a Riza 250 
EW és a Plantafosz Universal együt-
tes kombinációja csökkentette a legna-
gyobb mértékben. A kezeletlen parcellán 
tapasztalt fertőzöttséghez viszonyítva ez 
12,5%-os csökkenést jelentett. Ezen tech-
nológiai lehetőségben körvonalazódik, 
hogy a tebukonazol hatását a foszfonát 
típusú készítmény szinergista módon 
erősíti.  (Folytatás a 9. oldalon)

„Védőoltás” kalászosokban

1. ábra – A Plantafoszok ellenállóbbá teszik a kalászosokat a kórokozókkal szemben biztosítva egy 
kiegyenlített termésátlagot (Kisújszállás 2010)

2. ábra – Levélfertőzöttség alakulása az első kezelés után 10 nappal (Kám, 2011.04.27)

3. ábra: Levélfertőzöttség alakulása a második kezelés után 10 nappal (Kám, 2011.06.02)

4. ábra – Nagyüzemi kalászfuzárium elleni védekezések hatékonysága (Forrás: Mesterházy és mtsai, 
Agronapló 2009/5)

 
2. ábra: Levélfertőzöttség alakulása az első kezelés után 10 nappal 

(Kám, 2011.04.27) 
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is rendelkeznek. A Plantafoszok „lel-
ke” a foszfonátok, melyek a foszfátokkal 
(MAP, DAP, MKP) ellentétben egy oxi-
gén atommal kevesebbet tartalmaznak. 
Ennek köszönhetően könnyebben és 
gyorsabban felvehetővé válik a növények 
számára így relatíve megnő a felvehe-
tő foszfor aránya. Használatuk során a 
xilem és a floem közötti felületi feszültség 
csökkentése révén az összes tápelem fel-
vétele intenzívebb lesz. A növényekben a 
foszfonátok intenzív fitoalexin képződést 
indukálnak, melyek közvetetten a növé-
nyi sejtfal vastagodását és a kórokozók 
spóraképzését gátolják. Gyakorlatilag 
ugyanilyen biokémiai reakciót vált ki a 
növényekből egy kórokozó támadása is, 
ezért nevezzük találóan „védőoltásnak” 
a Plantafoszok használatát.

1,5 l/ha-os dózisával, majd kalászoláskor 
a Plantafosz universal 3 l/ha-os dózisát 
alkalmazva. A csapadékos évjárat elle-
nére 4,3 t/ha termésátlag lett, amely az 
országos 3,7 t/ha termésátlaghoz képest 
nem rossz eredmény. (1. ábra) 
 Természetesen ezeket a készítmé-
nyeket elsősorban szisztemikus ké-
szítmények kombinációs partnereként 
ajánljuk ezért, 2011-ben őszi búzában a 
Plantafoszok mellett a Riza 250 EW-t 
is bevontuk a kezelésekbe. A kezelése-
ket két védelemre alapoztuk. Az első 
védekezés 2011. április 18.-án történt a 
második védekezés 2011. május 23.-án 
történt. A parcellákon a kezelések a kö-
vetkezők voltak:
•	 Plantafosz Réz 3 l/ha gyomirtás-

kor majd Plantafosz Universal 3 l/
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2. ábra: Levélfertőzöttség alakulása az első kezelés után 10 nappal 

(Kám, 2011.04.27) 
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K U K O R I C A  /  N A P R A F O R G Ó

 Az időjárás a mezőgazdaság egyik leg-
kiszámíthatatlanabb tényezője, amit az el-
múlt két év tökéletesen igazol. A 2010-es 
évjárat az elmúlt évek legcsapadékosabb 
éve volt, a maga 1000 mm feletti csapadé-
kával, addig a 2011-es év az elmúlt évek 
legszárazabb éve volt, sok helyen a 400 
mm-t sem érte el az éves csapadék meny-
nyisége.
 Mi várható 2012-ben? Egy száraz év 
után a talaj vízkészlete lecsökkent, a téli 
feltöltő csapadék sem a kellő mértékben 
érkezik. A mostani állapot szerint tavasz-
szal szárazabb körülményekre kell ké-
szülni mint 2011-ben, mert akkor a talaj 
vízkészlete fel volt töltve. A meglévő csa-
padékot gondos talajmunkával meg kell 
őrizni és a termesztett növényeket meg 
kell erősíteni, nagyobb gyökérképző-
désre kell serkenteni, hogy a különböző 
stresszes körülményeket jobban el tudja 
viselni. Az egyik ilyen eszköz a starter 
műtrágya, amely a vetőmag mellé kiju-
tatva, szárazabb körülmények között is 
egyenletes kelést tud előidézni és nagyobb 
gyökérfejlődésre készteti a kultúrnövényt.
 A Cheminova Magyarország Kft. 
több, különböző összetételű startertrá-
gyát kínál:
 A Radistart Eco összetétele: nitrogén 
(N) 9 m/m%; foszfor (P2O5) 40 m/m%; ká-
lium (K2O) 6 m/m%; réz (Cu) 0,25 m/m%; 
cink (Zn) 2,0m/m%. 
 A Radistart Standard összetétele: 
nitrogén (N) 7 m/m%; foszfor (P2O5) 
30m/m%; kálium (K2O) 6 m/m%; ken 
(SO3) 15m/m%; kalcium (CaO) 5m/m%; 
magnézium (MgO) 2 m/m%; réz(Cu) 0,5 
m/m%; cink (Zn) 2,0 m/m.
 A Radistart Turbo összetétele: nit-
rogén (N) 4,5 m/m%; foszfor (P2O5) 24,5 
m/m%; kálium (K2O) 1,5 m/m%; kén 
(SO3) 5 m/m%; kalcium (CaO) 3 m/m%; 
magnézium (MgO) 1,5 m/m%; cink (Zn) 
0,2 m/m%; Amalgerol Premium 10,0 %.  
 A Cheminova által forgalmazott star-
ter műtrágyát a vetőgép mikrogranulátum 
szórójával közvetlenül a mag mellé kell 
tenni, a csíranövény mindjárt táplálkoz-
ni tud, gyorsabb, egyenletesebb kelést 
eredményez. Az intenzív fejődés, korai 
talajborítottságot eredményez, ami a 
gyomelnyomó képesség mellett csökken-
ti a talaj párologtatását. Nagyobb, erő-
teljesebb gyökérzet, erőteljesebb növény 
fejlődik, ami jobb hideg-és aszálytűrést 
eredményez (időjárás viszontagságait 
könnyebben átvészeli).
 A mikrogranulált startertrágyával ke-
zelt növény, a nagyobb gyökerének kö-
szönhetően, a későbbiekben is jobban 
vészeli át az aszályos időjárási periódu-
sokat, mivel mélyebbről tudja felvenni  a 
tápanyagot és a vizet.
 A starterek használata gazdaságos, 
mert vetéssel egy menetben történik a 

Starterezzünk 
szárazságban is!

Kentaur 5 G, az új talaj-
fertőtlenítő mikrogranulátum!

(Folytatás az 1. oldalról)

  
 Az ellenük történő védekezés egyetlen 
hatékony megoldása a talajfertőtlenítés 
lehetősége, amely esetben a védekezés si-
kerességét és hatékonyságát erőteljesen 
befolyásolja az, hogy az említett kártevők 
biológiáját tekintve több éves fejlődésme-
netűek, valamint a talajzónákban történő 
mozgásukat az adott évjárat csapadékvi-
szonyai befolyásolják. 
 Szárazabb, melegebb periódusban 
ezek a kártevők a talaj alsóbb rétegeibe hú-
zódnak, ezért előfordulhat olyan is, hogy 
egyébként drótféreggel erősen fertőzött 
területen szárazabb évjáratban minimális 
kártételt tapasztalunk, viszont nedvesebb 
periódusban a kártétel mértéke erősen fo-
kozódik (3. ábra). A diagramból egyértel-
műen kiderül, hogy a legveszélyesebb pe-
riódus a napraforgó és kukorica vetések 
és kelések időszaka. Mindenesetre tény, 

Rovarölô szeres talajfertôtlenítés

Cyren EC     

Kentaur 5 G

CheminovaA4Kentaur_Layout 1  2/14/12  11:12 AM  Page 1

hogy ezek a talajlakó kártevők a csíranö-
vény és annak gyökérzetének károsításán 
keresztül komoly veszteségeket, drasztikus 
esetben a növényállomány 70–80 %-os re-
dukálását is előidézhetik. A kémiai véde-

kezés szükségességét természetesen cél-
irányos talajvizsgálattal előre jelezhetjük. 
Drótféregből a 2 db/m2, míg pajorból az 
1 db/m2 már a talajfertőtlenítő védekezés 
szükségességét vonja maga után.
 A Cheminova Magyarország Kft. a fent 
ismertetett problémák kezelésére fejlesz-
tette ki és ajánlja a magyarországi piacon 
3. mikrogranulátumként megjelenő és be-
vezetésre kerülő Kenatur 5 G talajfer-
tőtlenítő mikrogranulátumot. A termék 
hatóanyaga 50 g/kg klórpirifosz, amely jól 
ismert kiváló rovarölő hatóanyag, gyakorla-
tilag a hatáshelyen előforduló összes kárte-
vő ellen hatékony, gyors és biztonságos vé-
delmet ad. A hatóanyag kontakt gyomor és 
gázosodó idegméreg. A növénybe nem szí-
vódik fel, gázképződésével fejti ki hatékony-
ságát. Időjárási körülményektől függően 30 
napos tartamhatást biztosít a területen.

Miért előnyös a Kentaur 5 G használata 
talajfertőtlenítésre?
•	 Kukorica, napraforgó, burgonya, 

zöldségfélék esetében rendelkezik ok-
irattal 8–10 kg/ha-os dózisban,

•	 Biztos és széleskörű hatékonyság a 
klórpirifosz hatóanyaggal.

•	 A kijuttatás helyén talajnedvesség 
hatására gázosodik, az ott előforduló 
talajlakó és csíranövénykori (pl. kukori-
cabarkó) kártevőket elpusztítja.

•	 Rendkívül gazdaságos és költségkí-
mélő megoldás!

Mire kell figyelni a Kentaur 5 G haszná-
lata során?
•	 Csak mikrogranulátum adapterrel 

felszerelt vetőgépekkel juttatható ki,
•	 Használata után a területen szulfonil-

karbamid típusú gyomirtó szereket 
nem szabad használni,

•	 Leforgatással pontosan ellenőrizzük a 
dózis adagolását.

3.ábra. A drótféreg mozgása a talajhőmérséklet és csapadékviszonyok függvényében 
(Forrás: Jermy és Balázs, 1990)

2.ábra. Pattanóbogár lárvája (drótféreg) és károsítása cukorrépán (Barcs, 2010.05.27)

A Cheminova Magyarország Kft. 
megbízásából gondozta és készítette a 

KA-PRI-PRESS Kft. 
Arculat: Talpas Sándor

Készült a Start Nonprofit Kft. 
nyomdaüzemében. 

Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató
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trágyázás, a sor-
kezelés kis ada-
gokkal (10–20 
kg/ha) eredmé-
nyes, és csak a 
termesztett nö-
vényt trágyáz-
zuk a gyomot 
nem.
 A Radistart 
Turbo össze-
tevői: vízold-
ható NPK, a 
talaj mikroor-
ganizmusainak 
s z ap o r o d á s át 
ser   kentő, könnyen hasznosítható szén-
hidrátok, mezo és mikroelemek, valamint 
huminsavak és algakivonatok. Rendsze-
res alkalmazásával a talaj termékenységét 
meghatározó tényezők együttesen vál-
toznak meg, amelynek eredményeként 
könnyen művelhető, morzsalékos, kiváló 
vízháztartású termesztési 
környezet alakul ki a gyö-
kérzónában. A Radistart 
Turboval egy menetben 
el lehet végezni egy star-
ter műtrágyázást és egy 
talajkondícionálást is.
 A vetéssel egy me-
netben a maghoz jut-
tatott Radistart star-
tertrágya a növények 
egyedfejlődésének leg-
kritikusabb szakaszában, 
csírázáskor, biztosítja a 

K U K O R I C A  /  N A P R A F O R G Ó

A kukorica gyomirtását a 80-as évekig a kelés előtti permetezés jellemezte, napjainkban 
azonban csökkent a preemergensen gyomirtott területek nagysága.  Kétségtelen tény, 
hogy a posztemergens technológia alkalmazása célirányosan táblára adaptált. Ugyan-
akkor tudnunk kell, hogy a kukoricát gyomosító növények egyre jelentősebb része el-
len a csak posztemergens védekezés nem ad megfelelő védelmet. Ilyen pl. a muhar-
félék (Setaria sp.), a varjúmák (Hibiscus trionum), a henye disznóparéj (Amaranthus 
blitoides), a fehér libatop (Chenopodium album), stb.
 Tudjuk azt, hogy a posztemergens készítmények alkalmazása időben kötött, ugyan-
is a magról kelő egyszikűek 1–3 leveles, a magról kelő kétszikűek 2–4 leveles állapotá-
ban alkalmazhatók sikeresen. Gyakran előfordul azonban, hogy a különböző fajok elté-
rő időben kelnek ezért eltérő fejlettségűek a gyomirtás pillanatában. Ebből következik, 
hogy a kukorica posztemergens gyomirtó szerek nem tudják minden esetben biztosí-
tani a megfelelő gyommentességet. A kukorica vegyszeres gyomirtásának újabb sar-
kalatos pontja az országunkban egyre erőteljesebben terjedő kölesfélék (Panicum sp.) 
térhódítása.  A gyomnövények biológiája, a gyomirtó szerek hatásspektruma nagyon 
sok esetben indokolja a 
preemergs kezelések alkal-
mazását.
 A Cheminova termé-
kei közül a petoxamid ha-
tóanyagú Successor 600 
egy kiváló gyomirtó szer, 
egyszikű specialista, ható-
anyaga csírázás gátló, ki-
válóan írtja a magról kelő 
veszélyes egyszikű gyomo-
kat, így a kakaslábfüvet, 
muhar fajokat, kölesféléket 
A készítmény ezen tulajdonságait nagyon jól bizonyította már a napraforgó és őszi ká-
posztarepce gyomirtási technológiáiban. A Successor 600 önmagában több magról 
kelő kétszikű gyomfaj (kamilla félék, fehér libatop) ellen is kiváló mellékhatással ren-
delkezik, de természetesen a kukorica gyomirtásában a magról kelő kétszikűek elleni 
védelemben kombinációs partnert igényel.
 A Successor T (petoxamid+terbutilazin) dózisa preemergensen alkalmazva 4 l/ha. 
A készítmény nagyon jó hatékonysággal rendelkezik a magról kelő egyszikű gyomok 
mellett sok kétszikű ellen is (csattanó maszlag, fehér libatop, ebszőlő, szőrös disznópa-
réj, vadrepce, varjúmák stb.)
 Preemergens alkalmazás esetén kombinációs partner használata nem szükséges, ha 
a megfelelő mennyiségű (15–20 mm) bemosó csapadék a kezelést követő két héten be-
lül megérkezik, a fenti gyomoktól mentes állományt kapunk. Mivel mindkét hatóanyag 
talajon keresztül jelentős tartamhatással rendelkezik, több héten keresztül megakadá-
lyozza az újabb gyomkelést.
 Gyakran indokolt posztemergens kezelés alkalmazása, ilyen eset, ha mélyről csírázó 
gyomok (pl.: szerbtövis) vannak a területen vagy várhatóan száraz időszak következik a 
vetés után.
 A korai poszt kezelések jól egyesítik az alap és az állományban történő gyomirtások 
előnyeit:
•	 A már kikelt gyomnövények ismeretében célzott kezelés végezhető, pontosabban 

meghatározható a legkedvezőbb hatású hatóanyag, illetve kombináció.
•	 A korai posztemergens kezeléseknél nem jelentkezik a káros mértékű versengés a 

kukorica és a gyomok között.
•	 A permetezés hatékonysága nem függ a bemosó csapadéktól, csapadékos időben 

viszont tartamhatással rendelkezik.
 A Successor Top Pack a Successor T (3 l/ha) és a szulkotrion hatóanyagú Shado 
(1 l/ha) gyomirtók kombinációja, amely 20 hektárra elegendő.
 A kombinációban lévő három hatóanyag eltérő hatásmechanizmusa biztosítja 
a kiváló gyomirtási spektrumot a magról kelő egy-és kétszikűek ellen. A petoxamid 
csírázásgátlással a terbutilazin a fotoszintézis gátlásával blokkolja a gyomnövényeket. 
E két hatóanyagnak köszönhető a kombináció kiváló talajon keresztüli tartamhatás-
sal rendelkezik. Mindezek mellé párosul a Shado-ban lévő szulkotrion (klórmezulon) 
hatóanyag, amely levélzeten keresztüli hatásával a gyomnövények fotoszintézisét egy 
teljesen más hatásponton, a plasztokinon bioszintézisben gátolja. Ezen tökéletes kom-
binációnak köszönhető a Successor Top Pack kifogástalan gyomirtási hatékonysága, 
amelyet a Hajdúszoboszlón készült fotón is jól láthatunk (előtérben a kezeletlen terület).
 Használatát ott javasoljuk ahol a területen évelő gyomok nincsenek. Kijuttatását az 
egyszikű gyomok tömeges keléséhez időzítsük. Az egyszikűek fejlettsége 1–3, a kétszi-
kűeké 2–4 leveles legyen. Ebben az esetben a már kikelt gyomok ellen tökéletes hatást 
érünk el, és több hetes tartamhatást is biztosítunk a későbbi gyomosodás ellen.
 A fenti technológiák biztosítják a kukoricában a gyom konkurencia korai kivédését, 
ezáltal vizet és tápanyagot takarítunk meg a kultúrnövény számára, megalapozva a jó 
termés lehetőségét. 

A kukorica pre- és korai 
poszt gyomirtása

Successor Top Pack kezelés hatása, Hajdúszoboszló, 2010.

Kezeletlen                   Kezelt: Radistart Eco 12,5kg/ha
Nagypeterd, 2010.05.27.

kezeletlen                 Radistart Standard 15kg/ha
Segesd, 2010.05.27.

Levadásszuk a gyomokat!
Költségkímélő, rugalmas
gyomirtási megoldások kukoricában.

SUCCESSOR
SHADO
NIC-IT

Shado_NicIt_A4_kapcsolat nelkul.ai   1   2010.11.29.   14:24:55

fiatalkori fejlődéshez legszükségesebb 
tápelemeket, ami a növényt indulástól 
egészen a termés betakarításáig végig-
kíséri.
 A Radistart műtrágyák segítségével 
a kultúrnövény a szélsőséges időjárási 
viszonyokat könnyebben átvészeli.
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 Az egyszikű gyomnövények elleni 
védekezés minden termesztett kultúr-
növény esetében komoly szakmai kihí-
vást és jelentős többletráfordítást jelent, 
főként ha a termesztett növényünk is 
az egyszikűek közé tartozik. A kukori-
ca gyomirtási technológiájának meg-
választásban fontos stratégiai kérdés az 
egyszikűek elleni hatékony megoldás 
kiválasztása. A kakaslábfű, muhar fajok, 
fenyércirok okozta fertőzéseken túl több 
termelőnek komoly gondot okoz a terü-
letén a termesztett köles, vagy ismer-
tebb nevén a vadköles gyomosítása.
 A kukorica gyomflórájában érdekes, 
hogy az utóbbi időben a köles fajok 
(Panicum spp.) erőteljes terjedése tapasz-

talható. A termesztett köles (Panicum 
miliaceum) napjainkra a 230. helyről a 
7. legfontosabb gyom lett a kukoricában 
(Ötödik Országos Szántóföldi Gyomfel-
vételezés). Már 20 éve is komoly területen 
okozott fertőzést és azóta ez a terület je-
lentősen kiszélesedett. A legfertőzöttebb 
terület Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna 
és Pest megyében van, de Zala, Somogy, 
Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében is komoly fertőzéseket okoz.  Fő-
ként a középkötött, könnyen felmelegedő 
talajokat kedveli. Tavasszal csírázik és 
folyamatos csírázása miatt roppant ne-
héz az ellene való védekezés. A kukorica 
terület köles fertőzöttségét az esetek dön-
tő többségben a szóban forgó termesztett 
köles faj okozza és a gyomirtási technoló-
giát is ennek tudatában választják meg a 
termelők.
 Ne hagyjuk viszont figyelmen kívül azt 
a tényt, hogy a köles elleni harcot tovább 
nehezíti, hogy újabb Panicum fajok fer-
tőzésével és terjedésével kell számolni 
a közeljövőben. Ezen fajok kukorica 
gyomosodásában történő megjelenése 
védekezéstani szempontból újabb kihívást 
jelent a termelő és a növényvédelmi 

K U K O R I C A

Új köles fajok a kukorica 
gyomosításában!

1. ábra – A kései köles (Panicum dichotomiflorum) megjelenési formája (Kutas, 2011.09.07)

Köles…, de melyik?

Nic-It 
Shado Pack… 

a kölesek ellen!

2.ábra – A kései köles súlyos fertőzése kukoricában 
(Kutas, 2011.09.07)

szakemberek számára egyaránt. csiky 
és munkatársai után 2006-ban Pál és 
Pinke számoltak be a kései köles (P. 
dichotomiflorum) szélesebbkörű megje-
lenéséről és gyomosításáról kukoricában. 
A fajról Magyar (2011, Növényvéde-
lem 1. szám) összefoglaló publikációja 
ad kiváló tájékoztatást, amely jelzi, hogy 
bár elterjedési területe még a Nyugat-
Dunántúlra koncentrálódik, biztos és 
gyors terjedésére lehet számítani. A fajt 
alapvetően megkülönbözteti a termesz-
tett kölestől az a morfológiailag fontos 
bélyeg, hogy szára és levele csupasz, nem 
szőrözött (1. ábra). 
 A kései köles komoly fertőzési nyo-
mást tud kialakítani a kukoricában (2. 

ábra), jelentős termésdepressziót okozva. 
A faj elleni védelmet nehezíti, hogy nem-
zetközi szakirodalmi adatok jelzései alap-
ján a hazánkban fertőzést okozó köles fajra 
hatékony hatóanyagokra nem elvárt mó-
don reagál. Tovább 
nehezíti a védekezési 
technológia kidol-
go zását Magyar 
(2011) csírázásbio-
lógiai vizsgálataiban 
elért eredményei, 
amelyekben bizo-
nyította, hogy a faj 
a csírázásához ma-
gasabb hőmérsékleti 
optimumot igényel, 
így elhúzódó és fo-
lyamatos csírázásá-
ra kell számítani. Ez 
alapvetően tovább nehezíti az ellene tör-
ténő sikeres és hatékony védekezési mód-
szer megválasztását. 
 A köles fajok jövőbeni gyomosító sze-
repét fokozza, hogy további faj azonosítá-
sára is sor került. Király és munkatársai 
(2009) első ízben azonosították Zala 
megyében a Panicum riparium köles 

fajt, amelynek egyes szakmai vélemények 
szerint, még magyar neve sem ismert, de 
egyes források „parti” kölesként nevezik 
meg. A fajról feltételezik, hogy az Észak-
Amerikából behurcolt cérnakölesből 
(P. capillare) alakult ki. Németország és 
Ausztria több pontján is azonosították. 
Nyugat-Magyarországon történő megje-
lenésén túl érdekes, hogy Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében Mérken (megyei 
előfordulását itt jelezték először) kívül 15 
település határában (összesen 24 táblán) 
bizonyították előfordulását (Nagy 2011, 
szóbeli közlés), illetve Somogy megyé-
ben is megtörtént az azonosítása. Ha-
tározása, illetve a cérnakölestől történő 
pontos elkülönítése, rendkívül nehéz és 

alapos szaktudást igényel.
 Mindezen információk arra világíta-
nak rá, hogy a kukorica gyomirtási stra-
tégiáját nem szabad a megszokott mű-
veletekre és technológiákra korlátozni, 

hiszen azon kukoricatermesztők eseté-
ben, akik erős köles fertőzéssel küzdenek 
érdemes az elkövetkezőkben pontosan 
megállapítani és határozni a területen 
előforduló köles fajokat. 
 Mivel a Cheminova az elmúlt évek-
ben nagy hangsúlyt fektetett azon tech-
nológiák kidolgozására, amelyben az 

egyszikű gyomnövények elleni küzde-
lem eredményesen megvalósítható, így 
érdeklődéssel fordultunk ezen fajok elle-
ni védekezési lehetőségek kidolgozására. 

Vizsgálatainkat bizakodóan és kíváncsi-
an indítottuk, hiszen a Cheminova pa-
lettáján lévő készítmények jó köles elleni 
hatékonysággal rendelkeznek. A Shado 
(300 g/l szulkotrion), Shado Gold (1,5 l/
ha Shado+1,5 l/ha Successor T) kimon-
dottan köles specialista megoldások, 
túlfejlett köles fertőzés esetén is helytáll-
nak és kiváló gyomirtási tulajdonságukat 
bizonyítják. 
 A két új köles faj elleni Cheminova 
technológiák tesztelése a Somogy me-
gyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Kormányhivatalok közreműködésével 
Kutas (Somogy megye) és Mérk (Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye) települések 
határában lettek beállítva az 1. táblázat-
ban összefoglalt kezelések alapján.
 A kezelések értékelése három alka-
lommal történt meg és meglepő ered-
ményeket szolgáltatott, figyelembe véve 
a 2011-es év aszályos körülményeit. A 
3–4. ábrákon jól láthatjuk, hogy az alkal-
mazott kezelések eredményessége a két 
eltérő köles faj és az ország két ellentétes 
pontján végzett vizsgálatok függvényében 
teljes hasonlóságot mutat. Hangsúlyoz-
zuk, hogy egy év eredményeit szemlél-
tetjük és ezen vizsgálatok további foly-
tatása abszolút hangsúlyos, hiszen ez év 
eredményeit a csapadékhiány rendkívül 
befolyásolta. Ezt bizonyítja a Successor T 
4 l/ha-os dózisának hatástalansága, mind 
a preemergens és korai posztemergens 
kijuttatásban.  A bemosó csapadék hiá-
nyában a petoxamid+terbutilazin kombi-
náció nem tudta megmutatni ezen köles 
fajok elleni hatásképességét, ezért ez a 
jövőben mindenképp újabb tesztelést 
igényel. Meglepetést okozott viszont a 
szulkotrion hatóanyag (Shado) ezen köles 
fajokra gyakorolt hatékonysága, hiszen 
egyik faj esetében sem érte el a 60%-ot. 
Ez azért érdekes, mert a szulkotrion ha-
tóanyag korábbi pozicionálása Panicum 
spp., tehát köles fajokra irányult. 
 A nemzetközi szakirodalomban in-
formációt találtunk arra, amely sze-
rint a kései köles elleni védekezésben a 
nikoszulfuron hatóanyag alkalmazásá-
nak tulajdonítanak jelentőséget, ezért a 

technológiai sorban okvetlenül helyet ka-
pott a Nic-It és Shado kombinációja. 
 A három értékelés alkalmával egy-
értelműen a legjobb hatékonyságot 
mindkét faj esetében a Nic-It+Shado 
(nikoszulfuron+szulkotrion) kombiná-
ció biztosította (5. ábra). Ez esetben még a 
harmadik értékeléskor is 90% körül volt a 
hatékonyság. 
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 Láthatjuk, hogy a probléma nem ke-
zelhető hagyományos módon és a felve-

tett témakör abszolút maga után vonja 
azt, hogy az elkövetkezendő időszakban 
figyelmet kell fordítanunk a kukorica 
területeken megjelenő köles fajok pon-
tosabb határozására a védekezés ered-
ményességének érdekében. A témát a 

terület elismert szakemberei folyamato-
san kutatják, így ezen fajok terjedéséről 
rendszeres információval rendelkezhe-
tünk. Az elmúlt időszakban több ter-
melő kolléga megjegyzésében hallottam 
a kukorica gyomirtásokat követően, 
hogy ’…bizony a köles elég szépen ott 

(Folytatás a 6. oldalról)

Ezt a felvetést abszolút erősíti és szoros összefüggést mutat a korábbiakban bemu-
tatott zászlóslevél fertőzöttségi eredményekkel.
 Összegzésül elmondhatjuk, hogy a kalászos gabonák gombaölő szeres techno-
lógiája két védekezést igényel. A fertőzést az adott évjárat erősen befolyásolja, de 
ettől függetlenül az első lomb védelem „megspórolása” komoly termésveszteséget 
okozhat. A kontakt készítményünk a Bordói lé+kén Nano SC is jó hatékonyságot 
mutatott a levélfoltosodást okozó kórokozó gombák ellen. Első védekezési körben 
javasoljuk alkalmazását a benne lévő réz és kén hatóanyagok növényi életfolyama-
tokra is serkentő hatása miatt, ugyanakkor javasoljuk a technológiába beépíteni a 
foszfonát típusú Plantafosz Rezet és a Plantafosz Universalt, mert rendkívül 
módon elősegítik és erősítik a szisztémikus hatóanyagok hatékonyságát.

 A Cheminova Magyarország Kft. a következő technológiai megoldásokat 
javasolja a kalászosok kórokozóival szemben: 
 1.,  Első kezelés – Bordói lé+kén Nano SC 4 l/ha
  Második kezelés – Plantafosz Universal 3 l/ha+Riza 250 EW 1 l/ha vagy 
  Milstar 1/ha
 2.,  Első kezelés – Plantafosz Réz 3 l/ha
  Második kezelés – Plantafosz Universal 3 l/ha+Riza 250 EW 1 l/ha vagy 
  Milstar 1 l/ha  

 És ne feledje, ha Önnél technológiai elem a lombtrágyák használata kalá-
szosokban, érdemes olyan készítményt használni, amely nem csak táplál, ha-
nem véd is. 

„Védőoltás” kalászosokban
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5. ábra – Különböző kezelések hatás a szemek belső fuzárium fertőzöttségére  
(Zala megyei MgSzH, 2009)

Kontroll Riza 250 EW
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Plantafosz Universal 
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Riza 250 EW 1 l/ha
+ Plantafosz Universal 

4 l/ha

maradt…’! Elgondolkodtató, hogy vajon 
nem az itt felvetett probléma áll e a hát-

térben? Összegzésül azt javasoljuk, ha a 
területen erős köles fertőzés a jellemző 
alkalmazzuk a Nic-It (nikoszulfuron) 
és Shado (szulkotrion) kombinációját! 
Bár a kísérletekben ebben a kezelésben 
nem szerepelt, de szintén a száraz 

időjárási körülmények indokolják a jobb 
hatékonyság elérése érdekében a Hyspray 
0,5 l/ha dózisának az alkalmazását. 
Ezen okokból kiindulva alkotta meg a 
Cheminova a Nic-It Shado Pack ikercso-
magolású kereskedelmi terméket! Ezzel a 
kombinációval gyakorlatilag a köles fajo-

1. táblázat – A P. dichotomiflorum és P. riparium köles fajok ellen alkalmazott kezelések

Dózis (l/ha)

Panicum dichotomiflorum
(Kutas) Panicum riparium (Mérk)

Kijuttatás 
módja

Kezelés 
időpontja

Kijuttatás 
módja

Kezelés 
időpontja

Successor T 4 pree 2011.05.05 korai post 2011.05.28
Shado + Hyspray 2+0,5 post 2011.06.08 post 2011.06.02

Nic-It + Shado 0,175+1,5 korai post 2011.05.30 korai post 2011.05.28

Shado + Successor T

(Successor Top Pack)
1+3 korai post 2011.05.30 korai post 2011.05.28

Shado+Successor T

(Shado Gold) + Hyspray
1,5+1,5+0,5 post 2011.06.08 post 2011.06.02

3. ábra – A Cheminova technológiák hatékonysága a kései köles (P. dichotomiflorum) ellen 2011-ben

4. ábra – A Cheminova technológiák hatékonysága a P. riparium ellen 2011-ben

5. ábra – A Nic-It+Shado hatékonysága a P. dichotomiflorum (A) és P. riparium (B) köles fajok ellen 
(Kutas, 2011.06.16 és Mérk, 2011.06.14)

Shado+Successor 
T (Shado 

Gold)+Hyspray 
1,5+1,5+0,5 post 2011.06.08 post 2011.06.02 

 

A kezelések értékelése három alkalommal történt meg és meglepő eredményeket szolgáltatott, 
figyelembe véve a 2011-es év aszályos körülményeit. A 3-4. ábrákon jól láthatjuk, hogy az 
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dózisának hatástalansága, mind a preemergens és korai posztemergens kijuttatásban.  A bemosó 
csapadék hiányában a petoxamid+terbutilazin kombináció nem tudta megmutatni ezen köles fajok 
elleni hatásképességét, ezért ez a jövőben mindenképp újabb tesztelést igényel. Meglepetést okozott 
viszont a szulkotrion hatóanyag (Shado) ezen köles fajokra gyakorolt hatékonysága, hiszen egyik 
faj esetében sem érte el a 60 %-ot. Ez azért érdekes, mert a szulkotrion hatóanyag korábbi 
pozicionálása Panicum spp., tehát köles fajokra irányult.  
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4.ábra. A Cheminova technológiák hatékonysága a P. riparium ellen 2011-ben 

 
A nemzetközi szakirodalomban információt találtunk arra, amely szerint a kései köles elleni 
védekezésben a nikoszulfuron hatóanyag alkalmazásának tulajdonítanak jelentőséget, ezért a 
technológiai sorban okvetlenül helyet kapott a Nic-It és Shado kombinációja.  
A három értékelés alkalmával egyértelműen a legjobb hatékonyságot mindkét faj esetében a Nic-
It+Shado (nikoszulfuron+szulkotrion) kombináció biztosította (5. ábra). Ez esetben még a 
harmadik értékeléskor is 90 % körül volt a hatékonyság.  
 
  
 
5.ábra. A Nic-It+Shado hatékonysága a P. dichotomiflorum (A) és P. riparium (B) köles fajok ellen 

(Kutas, 2011.06.16 és Mérk, 2011.06.14) 
 
Láthatjuk, hogy a probléma nem kezelhető hagyományos módon és a felvetett témakör abszolút 
maga után vonja azt, hogy az elkövetkezendő időszakban figyelmet kell fordítanunk a kukorica 
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Összegzésül azt javasoljuk, ha a területen erős köles fertőzés a jellemző alkalmazzuk a Nic-It 
(nikoszulfuron) és Shado (szulkotrion) kombinációját! Bár a kísérletekben ebben a kezelésben 
nem szerepelt, de szintén a száraz időjárási körülmények indokolják a jobb hatékonyság elérése 
érdekében a Hyspray 0,5 l/ha dózisának az alkalmazását. Ezen okokból kiindulva alkotta meg a 
Cheminova a Nic-It Shado Pack ikercsomagolású kereskedelmi terméket! Ezzel a kombinációval 
gyakorlatilag a köles fajokon kívül a kukorica gyomosodását okozó más egyszikű fajok 
(kakaslábfű, muhar félék) ellen is hatékonyan védekezhetünk, nem beszélve a szulkotrion magról 
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kon kívül a kukorica gyomosodását okozó 
más egyszikű fajok (kakaslábfű, muhar 
félék) ellen is hatékonyan védekezhetünk, 
nem beszélve a szulkotrion magról kelő 
kétszikűekre (libatop, disznóparéj fé-
lék; parlagfű; selyemmályva) gyakorolt 
kiváló hatásáról.

A siker számai
2011-ben a mezőgazdaság teljes kibo-
csátása 26%-kal nőtt. A bruttó hozzá-
adott értek 48%-kal, a mezőgazdasági 
tevékenységből származó nettó vállal-
kozói jövedelem pedig 75%-kal maga-
sabb volt, mint 2010-ben.
 A nemzetgazdasági exportból a 
mezőgazdasági- és élelmiszer-ipari 
termékek részesedése 8,4%-ra emel-
kedett az egy évvel korábbi 7,9%-ról. 
Az import 5,8%-os részesedése is 
0,3%-kal magasabb, mint 2010-ben.
 Kukoricából 15 százalékkal több 
termett, mint 2010-ben. A gazdák 
8,06 millió tonna kukoricát szállíthat-
tak a magtárakba.
 A száraz és meleg őszi időjárás mi-
att a megszokottnál korábban befeje-
ződtek az őszi mezőgazdasági munkák.

Successor T 41/ha

Successor 
T 41/ha

Shado 2 l/ha +
Hyspray 0,5 l/ha

Shado 2 l/ha +
Hyspray 0,5 l/ha

Nic-It 0,175 l/ha +
Shado 1,5 l/ha

Nic-It 0,175 l/ha +
Shado 1,5 l/ha

Successor Top
Pack

Successor Top
Pack

Shado Gold

Shado Gold
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Az és a stresszoldás

Érdekes helyzeteket produkált az időjárás az elmúlt években. Minden második évben 
szárazság van, egyesek szerint aszály. Ilyen években jó, ha a terméseredmények elérik az 
általános, országos átlageredményeket. Ezek viszont veszteséges termelést jelentenek.

Alapvető akadályozó tényezők: a terület szervesanyag vesztése (szármarad-
vány elhordás, tiltott tarlóégetés), a terület biológiai megújításának elma-
radása (szervestrágyázás jelentős lecsökkenése, élő anyagok használatának 
elvetése), mikro-, mezoelem kiürülés.

A TALAJ élő anyag, nem csak fizikai 
termesztő közeg!

R e p c e

T a l a j -  é s  n ö v é n y o r v o s l á s

Mi lesz a repcével?
(Folytatás az 1. oldalról)

 A repce 2–3 újleveles korában fon-
tosnak tartjuk, hogy kapjon egy energia 
bombát, hogy minél előbb talpra álljon, 
be tudja hozni a lemaradását. Erre kivá-
lóan alkalmas 3 l/ha Amalgerol és 2 l/ha 
Plantafosz Réz együttes kipermetezése. 
Könnyen felvehető és gyorsan hasznosulni 

tudó tápanyagokhoz juttatjuk a repcét és 
mellette immunerősítő hatása is érvénye-
sül a Plantafosz Réznek, ami nem megve-
tendő  szempont tekintettel a legyengült 

állományokra. Az Amalgerol pedig bein-
dítja a gyökérzet növekedését, sokszoroz-
za a mycorhiza népességet, felgyorsítja az 
anyagcsere folyamatokat és harmonikus 
tápanyag ellátottságot biztosít.
 Korai tőlevélrózsás állapotban, már 8 
oC-nál megjelennek az nagy repceormá-
nyos és a szárormányos áttelelt imágói és 
megkezdik károsításukat, később, ami-
kor a hőmérséklet tartósan eléri a 9 oC-
ot, megjelennek a repcefénybogár imágói 

is. Amennyiben hűvösebbre fordul az idő 
ezek a kártevők elbújnak a talajrögök, le-
velek alá, megnehezítve az ellenük való 
eredményes védekezést.
 Ellenük való védekezésre ajánljuk 
a „Kettős hatás dupla csapás”-al bíró 
Rapid Turbo nevű virtuális csomagun-
kat, ami egy mikro kapszulázott gamma-

cihalotrinból (piretroid) Rapid CS, és a 
klórpirifosz(foszforsav észter) hatóanya-
gú Cyren EC-ből áll. A két hatóanyag 
csoport nagyon jól kiegészíti egymást, 
mert különböző pontokon hat a kártevők 
idegrendszerének blokkolására. Külön-
böző módon biztosítanak jó tartamha-
tást és a Cyren EC nagyon jól gázosodó 
tulajdonsága miatt, a rejtőzködő rova-
roknak sincs esélyük. A Rapid Turbo 
csomag rugalmas felhasználást tesz le-

Repceszár-ormányos

Repceszár-ormányos kártétele

Nagy repceormányos

Repce fénybogár

Repce Kondi Pack – vezér és oldalhajtás együtt virágzik, egyenértékű becőket terem

Hozam és minőség növekedés – Repce Kondi Pack!

hetővé.  A benne található Rapid CS és 
Cyren EC együtt alkalmazva csökkentett 
dózissal (Rapid CS 0,06 l/ha + Cyren EC 
0,6 l/ha) és külön – külön is felhasznál-
hatóak a repce tavaszi rovarkártevői el-
len (a Cyren EC felhasználása az  AKG 
programban, csak ősszel engedélyezett).  
 A ritkább térállásból adódóan fon-
tosnak tartjuk, hogy a tőlevélrózsa végén 
– mielőtt még a vezérhajtás megnyúlna – 
fogjuk vissza a vezérhajtást és serkentsük 
a növényt az intenzív  oldalhajtás kép-
ződés felé, hogy minél jobban kitöltse a 

köztes tereket, a repce képes rá. Erre ki-
válóan bevált technológia a 8 ha-ra ada-
golt Repce Kondi Pack használata. A 
benne lévő Riza 250 EW (tebukonazol) 
amellett, hogy mint gombaölő szer véd a 
gombafertőzésektől (fóma, szklerotínia, 
alternária, botritisz), a regulátor hatása 
is érvényesül, és az Amalgerol-lal együtt 
erős oldalhajtás képzésre serkenti a rep-
cét.  Ennek köszönhetően az oldalhaj-
tások a vezérhajtással együtt fejlődnek, 
egyszerre virágoznak és egyenértékű be-
cőket teremnek.

 A gyakorlat viszont ma nem így kezeli. Nem újítjuk fel, nem oltjuk élettel újra 
és újra. A terület mikro-, és mezoelem kiürülése az összes élő rész, azaz élőszer-
vezet működési zavaraihoz vezet (pl. az allergia kialakulása). Legalább 90 elemből 
állunk, mint a természetes környezetünk. Ehhez képest ezek zöme ma hiányzik a 
földjeinkből, vagy a talajjal szemben a növényeink nem képesek versenyezni értük. 
Csak tízegynéhány elemet pótol vissza a gyakorlat. Következménye hiányos en-
zimműködés, azaz az önvédelmi rendszerek zavara, melyet növényvédelmi véde-
kezésekkel próbálnak kompenzálni. Részletes elemzést a Talaj- és növényorvoslás 
kiadványunkban olvashat (www.cheminova.hu).
 Nézzünk szét a földjeinket körbevevő területeken! Nincs aszály. Nincs belvíz. 
 A gabonafélék biológiailag képesek lényegesen magasabb termésátlagon jelentős 
hasznot előállítani, ha egy kicsit nagyobb odafigyelést kapnak,
 Nézzük meg mit tehet hozzá az Amalgerol az Ön munkájához. A következő 
kép egy érdekes példa arra, hogy mit jelent egy korábbi beavatkozás két év után szá-
razságban:
 Az elő-elővetemény (2. kép), tehát a 2005-ben a területen termesztett fűszerpap-
rika 3 x 3 l/ha Amalgerol kezelést kapott – a kép közepétől balra – a többi nem.
 A jelenségre, a látványra a termelő hívta fel a figyelmet!
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2. kép – Pusztaszer, 2007. 04. 24. Száraz tavasz, amit már 2006 nyarától esőtlenség előzött meg

 Pár nappal korábban (3. kép: Hercegszántó, 2007. 04. 18.) a 4 l/ha Amalgerolos 
elővetemény kezelés 2006-ban. Másnap Jászalsószentgyörgyön ugyanannyi csapadék 
mellett a kezeletlen területen látszik a különbség (4. kép).
 Hercegszántón is meglepődtek. Azt mondták, hogy „Ilyen búza a környékben 
nincs.”, pedig nem esett már előző év augusztusától, mint a másik helyszínen.
 Száraz körülmények között a szerves anyag feldolgozás is lelassul. Ezek a ma-
radványok feldolgozatlanul jelentős fertőzési (Fusarium ssp.) forrásai a gabonafé-
léknek (5–6. kép).

 Az Amalgerol a talajba keverve jelentősen felgyorsítja a tarlómaradványok le-
bontását – lásd, „Talaj és növényorvoslás” programunk anyaga (7. kép).

 A betömörödött talaj száraz évben felerősíti az aszályjelenséget (8–9. kép). A 
vakond és a gazdászbot ugyanarra a jelenségre hívja fel a figyelmet. A betömörödött 
talajra. A vakond biológiai úton, a 30 cm-nél elakadó pálca fizikailag. (További infor-
mációk a miértekre a „Talaj és növényorvoslás” c. anyagunkban).   

  A betömörödés kiváló jelzőnövénye a terület olyan növényállománya, amit 
gyomnak nevez a szakma. Holott a jelzőnövény kifejezés a mezei acat – Cirsium 

arvense esetében is helytálló lenne, mert a víznyomott foltokon, ahol nem megy le 
a gazdászbot ez a növény jelenik meg először és tartósan. Azután az egész területen 
(10–11. kép) 

 A betömörödött talaj kiváló jelzőnövénye az „aszályos” év utáni belvizes, hó nél-
küli időszakban „hópenészes” azaz a foszfor, stb. tápelem felvételi zavart mutató, ful-
ladozó árpa (12. kép: Lapistó, 2008. február 26.), valamint a rendkívül csapadékos év 
utáni búzatábla (13. kép: Szeged, 2010. május 05.)
 Ahol könnyen lemegy a 9. és 11. képen látható gazdászbot, ott lefolyik a víz is. És 
jön is vissza a kapilláris vízemelés segítségével jó puffer módjára, amikor nem 
esik (részletes információ a „Talaj és növényorvoslás” anyagunkban).
 Megszolgálja a növény ha kap egy kis pluszt: Csanádpalota, 2007. március 23. 
és 3 l/ha Amalgerol kezelés után, 2007. április 13-án (14–15. kép).

  Meghálálja a növény a gondosabb törődést.

  A gabona is kiváló jelzőnövénye a talajproblémáknak (18–19. kép). Hullámos fe-
lületű búzatábla, szélmentes időben, az ország egyik legjobb talajadottságú részén, 
mészben gazdag öntéstalajon. (Figyelem! Ne ejtsünk le ilyen területen kocsi kulcsot, 
mobiltelefont, ’satöbbit!)
 A 20. kép a Maroslelén található tábláról készült. Ugyanaz és ugyanakkor, mint a 
18. képen. A háttérben a 21. képen látható terület, ami gyomirtáskor, 2008. március 
24-én a gyomirtás mellett, a más növényben szerzett érdekes tapasztalatok után hoz-
záadott 3 l/ha Amalgerol kezelést kapott. 
 A 2009-es aszályosnak vélt évben is lehetett 6,6 t/ha termésátlagot elérni Nagy-
peterden (22–23. kép) összesen + 12 l/ha Amalgerol használattal, az alaptrágyázás 
elmaradása után. Itt is erős a gyökér, pedig itt sem esett.
 A gabonafélék általában 10–14% mért terméstöbblettel hálálják meg az 
Amalgerol használatot csak lombkezelés esetén, vagy pl. jobb beltartalmi mutatók-

3. kép

10–11. kép

5–6. kép

12–13. kép

16. kép – Pusztaszer 2007. április 24.
Csak gyomirtott

17. kép – Gyomirtó szer + 3 l/ha Amalgerol kezelés 
2007. március 16-án. 

A kezeltnek azután szalmája is lett.

14. kép 15. kép

7. kép – Balról Amalgerol 4 l/ha, Litvánia, 2010.

8–9. kép – Mórahalom, 2010.01.20., Balástya, 2009. 01. 22. 

4. kép
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évben ugyanazon fajtán és technológia mellett 26 helyett 32-es sikértartalmat értek 
el), vagy magasabb szénhidrát tartalom sörárpa esetében.

A részletesebb információkat a „Talaj és növényorvoslás” anyagunkban találja meg. 
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kal, olyanokkal mely a termelési célja a növénynek – magasabb sikértartalom búza 
esetében (2010. Szarvas, Morokkó Farm Kft.: párhuzamos beállításnál már második 
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