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Az eltérô intenzitású búzatermesztési technológiák  sikerességére különbözô hatással  vannak a termelési
tényezôk. A búza termés mennyiségét extenzív termesztéstechno lógia esetén döntô mértékben meghatároz-
zák a környezeti feltételek (évjárat és talaj), míg az agrotechnikai tényezôk közül legjelentôsebb a talaj -
mûvelés szerepe. Intenzív  bú za  termesztési technológiával lényegesen mérsékelhetô a környezeti tényezôk
(pl. aszály) termésre gyakorolt ne ga tív hatása, így a technológiai tényezôk közül megnô a  faj taválasztás, a
tápanyag-utánpótlás és a növény vé de lem szerepe.

A fajtaválasztás a minôségi  búzatermesz tés kiinduló eleme. A megfelelô fajta kivá lasz tását követôen a
 ter mesz tési célhoz igazodó agrotechnikát szükséges  alkal maz ni. A helyes fajtaválasztás és a jó minô ségû,
fémzárolt vetômag ugyanis önma gában nem elég, ha nem társul hozzá a szakszerûen megválasztott és vég -
rehajtott agrotechnika. Már a vetésnél figyelembe kell venni a faj ták specifi kus igényeit, továbbá a vetéshez
kapcsolódó techno lógiai  elemek (pl. elô ve te mény, talajmûvelés) egymásra gyakorolt hatását.

A búza harmonikus makro- (N, P, K), mezo- (Ca, Mg) és mikroelem-utánpótlást (fôként Cu) igényel. A mennyi -
ségi és minôségi búzatermesztésben egyaránt döntô hatású a nitrogén, azonban nagy termést és jó minô -
séget csak harmonikus NPK-ellátás esetén lehet elérni. A termés  mennyi sége szempontjából optimális
tápanyagdózis kisebb, a minôséget célzó mûtrágyaadag nagyobb. A minôségi búzatermesztés azonban nem-
csak nagyobb  táp anyagadagokat, hanem a tavaszi nitrogén-utánpótlás többszöri megosztását is indokolttá
teszi. Míg mennyiség  szempont jából általában a nitrogén ôszi és tél végi kijuttatása, addig minôségi szem-
pontból az ôszi nitrogénkijuttatás mellett a tél végi, a szárba indulás körüli és a kalászolásra idôzített, több-
szöri meg osztás javasolt, mivel ez jobban igazodik az ôszi búza tápanyagfelvételi dinamikájához és a
fehérje kép zôdés üteméhez.

A TERMESZTÉS CÉLJA HATÁROZZA MEG AZ ESZKÖZÖKET

FAJTAVÁLASZTÁS ÉS VETÉS

NÖVÉNYTÁPLÁLÁS

A vetômaggal terjedô és a csírafertôzô kórokozók
ellen a leghatékonyabb és leg gazdaságosabb eszköz
a csávázás. A mai csávázószerek minden tekintetben
meg felelnek a legmagasabb szintû igé nyek nek, mivel
szerformájukból adódóan egyenletes eloszlást, jó
tapadóképességet (azaz  mini mális leporlást) biztosí-
tanak a magon. Nem csökkentik a csírázóképességet,
és a kezelt mag tárolhatóságát sem rontják. Sôt, ép -
pen ellenkezôleg.

A csávázással már a vetés pillanatától védjük a vetô-
magot és a belôle kifejlôdô növényt. A kezelt nö vé-
nyek gyors és za vartalan kezdeti fejlôdése ki egyen -
lítettebb állományt és a terméspotenciál jobb kihasz -
nálását eredményezi.

A jó csávázási minôség szempontjából nagyon fontos
a csávázásra szánt vetômag minôsége. A vetômagnak

– mind fajta, mind minôség tekintetében – jól tisztí-
tottnak és egységesnek kell lennie, továbbá garantál-
tan magas csírázóképességgel, csírázási  eréllyel kell
rendelkeznie. A csávázás mi nôségét hátrányosan be -
fo lyásolja a vetômag porral, rögdarabokkal, növényi
maradvá nyokkal és tört szemekkel való szennye zett -
sége. Kitûnô minôségû csávázás csak korszerû, üzem -
biztos gépekkel és azok szakszerû kezelésével
érhetô el.

A csávázott vetômagot elkülönítve és feltûnô módon
megjelölve kell tárolni! A csávázott vetômagot tilos
emberi fogyasztásra vagy takarmányozásra felhasz -
nálni! A vadállomány védelme érdekében tilos a csá -
vázott vetômagot vetés után a talaj felszínén hagy ni!
A csávázott vetômag kizárólag vetésre használható
fel!

CSÁVÁZÁS
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A Nuprid Max felszívódó rovar- és gombaölô csá -
vázószer, amely az ôszi  ka lá szosok (búza, árpa, rozs,
tritikálé) csí rakori betegségei és talajlakó, továbbá
 fiatalkori kártevôi (drótféreg, gabonafut rinka, pajor)
ellen nyújt védelmet.  A vizes szuszpenzió 12 g/l
tebukonazol és 210 g/l imidakloprid ható anyagot tar-
talmaz. Dózisa 2,5 l/t.

A rovarölô hatású Nuprid 600 FS red csávázószer az
ôszi búza, ôszi árpa, rozs és tritikálé talajlakó, továbbá
fiatalkori kártevôi – drótféreg, gabonafutrinka, pajor,
valamint gabona-levéltetvek – ellen nyújt védelmet.
A vizes szuszpenzió 600g/l imidaklop rid hatóanyagot
tartalmaz. Dózisa 0,75–0,8 l/t.

A Gizmo 60 FS felszívódó hatású gombaölô csá vá zó -
szer, amely az ôszi és tavaszi búza, ôszi és tavaszi árpa,
tritikálé, rozs, zab, valamint fénymag csíra- és fiatal -
kori betegségei ellen nyújt védelmet. A vizes szusz-
penzió 60 g/l tebukonazol hatóanyagot tartalmaz.
Dózisa 0,5 l/t.

A Gizmo 60 FS csávázószert nedves csávázás formá-
jában kell a magvak felületére felvinni, géptípustól
függôen tonnánként 8–15 liter csávázólé felhasz ná -

lásával. A csá vázást a magvak teljes fedettségével kell
elvégezni, amit a magvak durva cseppes permete -
zésével és a bepermetezett magvak további keve -
résével lehet elérni. Ehhez lég beszívásos lapos sugarú
fúvóka ajánlott hagyományos kivitelben, alacsony
 nyomáson üzemeltetve.

A Gizmo 60 FS csávázószer árát érdemes összehason-
lítani a versenytárs ajánlatok költségével. Megéri utá -
na  számolni.

csávázószer

A Nuprid 600 FS red és a Nuprid Max csávázószert nedves csá vázás formájában kell a magvak felü letére fel -
vinni, géptípustól függôen tonnán ként 10–20 liter csávázólé felhasználásával. A csá vázást a magvak teljes
fedettségével kell elvégezni, amit a magvak durva csep pes permetezésével és a bepermetezett magvak
további keverésével lehet elérni. Ehhez légbeszívásos lapos sugarú fúvóka ajánlott hagyományos kivitelben,
 ala csony  nyomáson üzemeltetve. A vetômag be vo nása kizárólag speciális vetômagkezelô létesítményben
történjen! A létesítményeknek a lehetô legjobb technikát kell alkalmazniuk.
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A kalászosok vetése elôtt kikelt gyomokat a talaj -
mûvelô eszközökkel rendszerint elpusz tít juk. A vetést
követôen kikelt gyomok fej lô dését pedig már a kul -
túrnövény álla pota is jelentôsen befolyásolja. Az ôszi
búza  gyo m  nö vényeinek egy része a kultúr növénnyel
egy idôben kel, együtt is fejlôdik vele, és többnyire
2–3 leveles vagy tôlevélrózsás álla potban telel. Habár
ezeknek a gyo moknak (pl. tyúkhúr, pásztortáska, ve -
ro nika félék,  árvacsa lán félék) rövid az életciklusuk,
tömegüknél fogva mégis számot tevôen gátolhatják
a kultúrnövény kez de ti fe j lô dését. Ennek egye net -
len kelés vagy ala csony csíraszámmal vetett, inten-
zív állo mányok  ese tében van különösen nagy
jelentô sége.

Egy másik növénycsoport tagjai túlnyo mó részt
ôsszel és néha tavasszal kelnek. Magvaik a kalászo -
sok magvaival egy idôben érnek. Ide tartozik többek
között a kék búzavirág, a pipacs, a ragadós galaj,
az ebszékfû, valamint a szarkalábfajok.

A gabonavetésekben a gyomfüvek terje dése is egyre
erôteljesebb. A tavasszal csírázó héla zab inkább a
kötött talajokon, míg az ôsszel és kora tavasszal
csírázó nagy széltippan a laza homoktalajokon, vala -
mint a savanyú kémhatású agyagtalajokon jellemzô.
Ritkábban és inkább a Dunán túlon, valamint a dél ke -
leti ország részben a parlagi ecsetpázsit jelentkezik.

Az ôszi gyomirtás létjogosultságát az idôjárás,
idôpontját pedig a gyom nö vé nyek fejlettsége hatá -
rozza meg. Ott  cél sze rû korai állománypermetezést
alkalmazni, ahol a búza korai vetése és a csapadékos
október hatására a gyomok zöme ôsszel kicsírázik.
Ugyancsak ôszi permetezés ajánl ható a tavasszal
 nehezen megközelít hetô területekre,  illetve egye -
netlen kelésû vagy alacsony csíraszámmal vetett,
intenzív állo má nyok esetében.

Az ôszi állománypermetezés optimális a kétszikû
gyom növények 2–4 leveles és az egyszikûek 1–3
leveles (gyökérváltás elôtti) fej lettsége esetén. Tehát
erre az idô szakra kell idôzíteni a védekezést. Célszerû
olyan készítményt választani, amely nemcsak  le vé len
keresztül hat, hanem gyökéren ke resz tül is felvehe -
tô a gyomok szá mára. Így a késôbb csírázó gyom -
 növények ellen is megoldást nyújt.

ÔSZI GYOMIRTÁS

PásztortáskaTyúkhúr 

Bársonyos árva csalánRepkény veronika

EbszékfûRagadós galaj 

Parlagi ecsetpázsitNagy széltippan 
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Széles hatásspektrumú, kombinált ható anyagú
gyom irtó szer az ôszi búza, ôszi árpa és tritikálé mag -
ról kelô egy- és kétszi kû gyomnövényei ellen. Az
Agility két  isme r t ható anyag, a klórtoluron és a diflu -
fenikán gyári kombi nációja. A készítményt korai
posztemergensen, a kultúrnövény 3 le veles álla -
potától, a magról kelô gyomnövények szik–2 valódi
leveles, a nagy széltippan (Apera spica-venti) 1–3 le -
ve les fenológiai állapotában, 1,25 l/ha dózisban, 200–
300 l/ha permetlében kell kijuttatni. A készítmény
kijuttatható tavasszal is, az ôszi búza, ôszi árpa, tri-
tikálé bokrosodásának végéig (BBCH 29). A jó
gyom irtó hatás érdekében fontos, hogy a készít-
ményre érzékeny gyom fajok a fentebb megjelölt
fenológiai állapotnál ne le gye nek fejletteb bek. A ké -
szítmény egy vegetációs idôszak ban csak egy al ka-
lom mal juttatható ki! A légi kijuttatás nem engedé-
lyezett.

A permetezést követô 2–3 héten belül lehullott 10–
20 mm csapadék segíti a ható anya gok hatáskifejtését.
Növeli a hatás tar t amát a tél korai beköszöntése,
mivel a fagyott talajon lassabban bomlanak le a ha tó -
anyagok. Normál felhasz nálás mellett ká ros utó ha -
tás sal nem kell számolni, ezért a kezelt gabonafélék
után bármilyen kultúr növény vethetô. 

A metszulfuron-metil hatóanyagú Mezzo kimagasló
mezei acat elleni hatással rendel kezik a szulfonil-
karbamidok hatóanyagcsoportjában. Levélen és ta-
lajon keresztül is hatékony. Ôszi és kora tavaszi
kijuttatás esetén a magról kelô egyszikûek (pl. nagy
széltippan) ellen is használható, azok gyökérváltásáig.
Használata után, ôsszel szántásos talajmûvelést
követôen vethetô repce. 

TELJES KÖRÛ ÔSZI 
GYOMIRTÁSI MEGOLDÁS

KALÁSZOSOKBAN
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Bársonyos árvacsalán

Boglárkafélék

Ebszékfû (kis rozetta)

Ebszékfû (szárba indult)

Folyondár szulák

Füstikefélék*

Kék búzavirág

Kenderkefûfélék*

Keserûfûfélék*

Libatopfélék*

Mezei acat*

Mezei árvácska

Napraforgó*

Pásztortáska

Pipacs

Pipitérfélék

Piros árvacsalán

Ragadós galaj

Repcsényretek

Sebforrasztó zsombor

Szarkalábfélék

Szikfû (kamilla)

Tarsóka

Tyúkhúr

Vadrepce

Veronikafélék

Nagy széltippan**
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Agility+Mezzo Gyomnövény

* A kijuttatási idô és a gyom
megjelenése eltérhet, ilyen eset -
ben nincs hatás. 
** Gyökérváltás elôtt.

 Kiváló hatás         
 Jó hatás  
Nem elégséges hatás       
Gyakorlatilag hatástalan

A közölt adatok tájékoztató jel-
legûek. A hatékonyságot számos
tényezô befolyásolhatja (gyomok
fejlettsége, idôjárás, a kijuttatás
ideje és módja stb.). 

ÜZEMI SZINTÛ ÔSZI GYOMIRTÁSI VIZSGÁLATOK ÔSZI
KALÁSZOSOKBAN

2015 ôszén Kaposváron hibridbúza-, Szabadbattyán-
ban pedig ôsziárpa-gyomirtási vizsgálatot állítottunk
be. A vizsgálatok célja az volt, hogy nagyparcellás
eredményekkel is igazoljuk az Agility 1,25 l/ha + Mez -
z o 20 g/ha kombináció T1 és T2 (ôsszel csírázó, ta-
vasszal virágzó egynyári és ôsszel-tavasszal csírázó,
nyár elején virágzó egynyári) gyomokra gyakorolt ha-
tását.

Szabadbattyánban a vizsgálatokat a Velencei Növény-
és Talajvédelmi Állomás állította be. A gy o  m irtó  sze res
kezelés ideje 2015.10.30. volt. A kul túr növény átlago-
san BBCH 13–16 fejlettségi stádiumban volt, míg a
gyomok átlagosan BBCH 10–12 stádiumban voltak.

A kezelés után száraz idô következett, amely hatott a
gyomosodásra és a készítmények hatáskifejtésére
egyaránt. A széltippan kelése a kiszáradt talajból na-
gyon vontatottan indult.

Az ôszi árpa jól bokrosodva, erôsen fejlett állapotban
ment a télbe. A tél során is megôrizte jó kondícióját,
ami biztosította számára a megfelelô gyomelnyomó
képességet. 

A kísérleti eredményeket összegezve elmondható,
hogy az Agility 1,25 l/ha + Mezzo 20 g/ha kombi-
náció a várt hatékonyságot mutatta a vizsgált gyom -
nö vényekkel szemben.
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Kaposváron a gyomirtó szeres kezelést 2015.
11.03-án végezték. A hibridbúza BBCH 12–13, míg a
gyomnövények BBCH 11–14 fejlettségi stádiumban
voltak. A kijuttatáskor napos, szélcsendes idô volt, 
7 °C hômérséklettel és 57%-os páratartalommal. A
kezelést megelôzô két héten 20–25 mm esô esett,
ami segítette a gyomok kelését. Ezt követôen száraz,

enyhe idô volt egész novemberben, majd november
végén-december elején kapott újra csapadékot a te-
rület. A gyomirtó hatás tavaszi értékelése során kide-
rült, hogy az Agility 1,25 l/ha + Mezzo 20 g/ha
kombináció használata 100%-os eredményt hozott a
vizsgált gyomnövényekkel szemben. 

Az ország két pontján végzett vizsgálatok eredményei
egyértelmûen mutatják, hogy az Agility 1,25 l/ha +
Mezzo 20 g/ha kombináció üzemi szinten is kiválóan
alkalmas a T1 és T2 gyomok – azaz az ôsszel, kora
tavasszal csírázó gyomnövények, beleértve a nagy
széltippant is – okozta probléma megoldására. Sôt,
az ôszi kezelést követôen az utóveteményre gyakorolt
káros gyomirtószer-hatástól sem kell tartanunk.

Az Agility 1,25 l/ha + Mezzo 20 g/ha gyomirtószer-kombináció hatása ôszi árpában

Borostyánlevelû 
veronika

Nagy széltippan Pipacs Tyúkhúr Vadrepce

Forrás: Szabadbattyán, 2015 (NUFARM fejlesztési kísérletek)
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Az Agility 1,25 l/ha + Mezzo 20 g/ha gyomirtószer-kombináció hatása hibridbúzában

Nagy 
széltippan

Napraforgó-
árvakelés

Perzsa
veronika

Piros
árvacsalán

Tyúkhúr Vadrepce

Forrás: Kaposvár, 2015–16 (NUFARM fejlesztési kísérletek)
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Agility+Mezzo kom-
bináció hatása nagy
széltippanon

Agility+Mezzo kombi -
náció hatása borostyán-
levelû veronikán
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Kalászos-vetésterületünk jelentôs részén elterjedtek az olyan nehe zen leküzdhetô, veszélyes gyom nö vények,
mint az ebszék fû, a mezei acat és a ragadós galaj. E  gyomok megjelenése  nem csak a termés beta ka  rítását
nehezíti, hanem a termesztés jöve del  me zôségét is veszélyezteti. Jelenlétük rontja a termés minôségét és
csökkenti annak mennyiségét. Ráadásul a fertôzött gabona tábla rossz elôveteménye az utána következô
kultúrnövénynek, hiszen annak gyomirtását is megdrágítja. Az összetett gyomflórájú, veszélyes gyo mok kal
fertôzött  gabona táblák védelmére érdemes többféle hatóanyagot tartalmazó  gyom irtószer-kombinációt
választani.

TAVASZI GYOMIRTÁS

TERMELÔK MONDTÁK...

„Békés megye déli
részén, a román
határ mellett gazdál-
kodunk, 2900 hektá-
ron. Ebbôl 1500
hektár öntözhetô te-
rület. Termelésszer-
kezetünk a hagyomá-
nyos szántóföldi nö-
vények – búza, árpa,
napraforgó – mellett
1000 hektár körüli
hibridkukorica ter-
mesztésébôl és az
öntözési lehetôség-
nek köszönhetôen je-

lentôs területen szántóföldi zöldségtermesztésbôl –
zöldborsó, csemegekukorica, hagyma, fokhagyma,
görög- és sárgadinnye – áll. Valamennyi termelô szá-
mára ismert látvány az ôsziárpa-táblán megjelenô sár-
gulás, amely az idô elôrehaladtával terjed. Az
„érthetetlen” módon törpe egyedek – amelyek csak
értéktelen termést hoznak, vagy azt sem – száma nô.
A tünetet több vírus is okozhatja, amelyek terjedhet-
nek mechanikai úton, pollennel vagy vektorok által.
Ez az a pont, ahol be tudunk avatkozni. A vektor ro-
varok – levéltetvek, kabócák – ellen sikeresen véde-
kezhetünk a gombaölô szeres csávázással egy
menetben a vetômag felületére felvitt neonikotinoi-
dokkal. A csávázási költséget vizsgálva kijelenthetô,
hogy ugyanilyen célú szántóföldi permetezés esetén
a kijuttatás és a vegyszer költsége hektáronként azo-
nos a két eljárás esetén. A csávázásos technológia
azonban tartósabb hatást nyújt, gyéríti a csírát és fia-
tal növényeket károsító talajlakó kártevôket is. Mivel
a termelési eredményeink – ráfordítás, hozam, árbe-
vétel – is ezt igazolják, nem kérdés számunkra a ve-

tômag rovarölô szeres csávázása. Kedvezô árfekvése
miatt döntöttem a Nuprid Max mellett.”
Hegedûs Sándor, Kisdombegyházai Agro-Ferr Kft.,
Dombegyház

„A kft. 1500 hektáron
gazdálkodik, ebbôl
évente átlagosan
300-350 hektár a ka-
lászos. Zalában, így
nálunk is évtizedek
óta a legnagyobb
gondot a széltippan
okozza, így az ôszi
gyomirtás nélkülöz-
hetetlen a kalászosok
növényvédelmében.
A kilencvenes évek

óta végzünk ôszi gyomirtást, és azt tapasztaltam,
hogy a korábban használt szer már nem dolgozik elég
hatékonyan, ezért az elmúlt években újabb lehetôsé-
geket kerestünk. Így került sor az Agility+Mezzo cso-
mag kipróbálására. A kijuttatáskor a búza háromleve-
les állapotban volt, a gyomok is keltek már, kettô–
négy levél volt jellemzô. A széltippan még nem érte
el a gyökérváltás stádiumát. A kijuttatást követôen
még ôsszel látványos volt a hatás, a kint lévô gyomo-
kat maradéktalanul elpusztította, beleértve a repce-
árvakelést, az árvácska-, veronikaféléket és a pipacsot
is. Tartamhatásának köszönhetôen kora tavasszal is
teljesen gyommentes állománnyal indult a vegetáció,
ez pedig alapfeltétele a jó termésnek. Az Agility+
Mezzo csomag másik nagy elônye, hogy a kiváló ha-
tékonysághoz nagyon kedvezô hektárköltség kapcso-
lódik.”
Pék Ferenc agronómiai tanácsadó, Kampfl Kft., 
Zalaegerszeg
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A Mezzo Forte B két jól ismert ha tó anyag (met-
szulfuron-metil + fluroxipir) kombinációja. A fel-
szívódó hormon- és fe hérje szinté zis-gátló hatás
együtt szé les körû  gyom irtási spektrumot ered-
ményez. Elsôsorban a magról kelô kétszikû gyom -
növények ellen hatékony, de használatával jó hatás
érhetô el a mezei acat és a fo lyon dár szulák ellen is.
Mindez erôteljes galaj elleni hatékonysággal párosul.

A kombináció további elônye, hogy rugalma san ki-
juttatható. Jól kombinálható gombaölô és rovarölô
készítményekkel. Fûféle gyomok ellen Lentipur 500
SC vagy izoproturon hatóanyagú termékkel tankke-
verékben kijuttat ható. A Mezzo 30 g/ha-os dó zisának
normál idôben történô kijuttatása esetén nincs utó-
vetemény-korlátozás. Ôszi káposztarepce szántásos
talaj-elôkészítést követôen vethetô.

A Mezzo Forte B gyûjtôcsomag tartalma 5 hek-
tár kezelésére alkalmas. A Mezzo Forte Mystic
S gyûjtôcsomag a termékek még gazdaságo -
sabb beszer zé  sét teszi lehetôvé. 

A Stabilan SL az ôszi búza szárszilárdító készítmé-
nye, amely 460 g/l klórmekvát hatóanyagot tartal-
maz. Csökkenti a szalmaszár növekedését, növeli
annak falvastagságát, ezáltal mérsékli a megdôlés
kockázatát. Serkenti a gyökérnövekedést, ezzel ja-
vítja a víz és a tápanyagok felvételét, erôsíti a búza
aszálytûrését. Elôsegíti az új hajtások képzôdését és
azok megtartását.

A Stabilan SL hatóanyaga a gibberelin típusú nö vé -
nyi hormonok szintézisét gátolja. A sejtek hossz -
irányú növekedésének csökkentése révén rövidíti a
szalmaszárat, növeli a szalmaszár falvastagságát,
ezzel erôsíti annak állóképességét, egyben segíti a
szártörô betegségek elleni fungicidek hatását is. A
kipermetezett hatóanyag elsôsorban a leveleken ke-
resztül szívódik fel, de kisebb mértékben a gyöke -
reken át is bejut a növénybe.

A Stabilan SL 1,5–2,0 l/ha adagját az ôszi búza bok-
rosodásának kezdetétôl egy szárcsomós álla potig
(BBCH 21–31) kell kijuttatni. Osztott kezelés (1,5
l/ha + 0,5 l/ha) esetén a bokrosodás kezdetétôl két
szárcsomós állapotig (BBCH 21–32) lehet kiperme-
tezni. Ekkor a két kezelés között 10-15 napnak kell
eltelnie. 

A permetezést el lehet végezni a gyomirtással egy
menetben. Hormonbázisú gyomirtó szerekkel, gom-
baölô szerekkel kombinálható és keverhetô a leg -
több lombtrágyával is. Etefon hatóanyagú regulátor
engedélyezett dózisával együtt szintén kijuttatható.  

A készítmény dózisát 20–25%-kal csökkenteni lehet,
ha a napi középhômérséklet tartósan eléri a 12–15
˚C-ot. Etefonos kombináció használata esetén, illet -
ve az etefonnal külön idôpontban végzett kezelés-
nél gyomirtó szerekkel nem keverhetô. A véde -
kezést ebben az esetben 12–15 nap múlva lehet
 elvégezni.

A Mezzo Forte B + Spraygard kombináció hatása

 Borostyán-
levelû

veronika

 Mezei 
tarsóka

 Pásztortáska  Piros 
árvacsalán

 Ragadós 
galaj

 Sebforrasztó 
zsombor

 Tyúkhúr

Forrás: Kaposvár, 2015 (NUFARM fejlesztési kísérletek), kijuttatás ideje: 2015.04.09. 
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Átlagos gyomviszonyok vagy csekély mér tékû
 gyomborítás esetén elegendô lehet az egyetlen ha-
tóanyagot tartalmazó, alacso nyabb árfekvésû ké szít -
mények hasz nálata is. Ilyen esetben gazdaságos
megoldást nyújtanak a hormonbázisú vagy szulfonil-
karbamid hatóanyagot tartalmazó, hagyo mányosnak
tekinthetô szerek. 

A Mecomorn 750 SL egy ilyen megbízható, MCPA
hatóanyagot tartalmazó, jól ismert márkanevû készít-
mény. Önma gában használva költségtakarékos
meg ol dás, ugyanakkor kiváló kombinációs part  nere
más, gabonában használható  gyom irtó sze reknek.  

A gyomirtó hatás kiegészítése mellett a gy o m  növények
herbicidekkel szembeni rezisztenciá jának kialakulása
megakadályozásában is megfelelô partner.

A Mecomorn 750 SL felhasználására lehetôség nyí-
lik a gabonafélék szárba indulása után, a há rom szár-
csomós állapotot követôen (BBCH 33) egészen a
zászlós levél kiterüléséig (BBCH 39). A késôn meg-
jelenô magról kelô és évelô kétszikû gyom növények
(napraforgó-árvakelés, mezei acat, szulákfélék, par-
lagfû stb.) ellen alkal maz ható a Mecomorn 750 SL
 önmagában és  szulfonil-karbamid vagy fluroxipir ha-
tóanyagú ké szítményekkel kombinációban.

A készítmény a gabonafélék gyomirtására engedélye-
zett ötféle fenoxi-alkán-karbonsav típusú, hormonha-
tású herbicid hatóanyagból hármat tartalmaz. A
diklórprop-P hatóanyag fôként a fészkes virágú
 gyom növényekre, a ragadós galajra, a keresztes virá -
gú gyomokra és a keserûfûfélékre hatásos. A mekop-
rop-P hatóanyag elsôsorban a tyúkhúr, az árva csalán,
az útifûfélék és a herefélék ellen hatásos, míg az
MCPA fô erôssége a pipacs, a szarkaláb és a mezei
acat. A három hatóanyag kombinációja egymás ha -
tását felerôsíti, és a hatásspektrumot kiszélesíti. 

Az Optica Trio így a gabonafélék egynyári és évelô
kétszikû gyomnövényeinek széles köre ellen hatásos.
Eredményesen alkalmazható a kalászosokban elôfor-
duló, nehezen irtható kétszikû gyomnövények
ellen, mint például a ragadós galaj, a szikfûfélék, a pi-
pitérfélék, a keserûfûfélék, a veronikafélék, az árva-
kelésû napraforgó, a mezei acat és az apró szulák. 

Hatását a növényi növekedési hormon túladagolása
révén fejti ki, aminek következménye anyagcse re -
zavar, növekedésgátlás, valamint a hajtások torzulása.

Az Optica Trio 1,5 l/ha + Spraygard 0,3 l/ha kombináció hatása

 Borostyán-
levelû

veronika

 Mezei 
tarsóka

 Pásztortáska  Piros 
árvacsalán

 Ragadós 
galaj

 Sebforrasztó 
zsombor

 Tyúkhúr

Forrás: Kaposvár, 2015 (NUFARM fejlesztési kísérletek), kijuttatás ideje: 2015.04.09.
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Bársonyos árvacsalán
Boglárkafélék
Ebszékfû (kis rozetta)
Ebszékfû (szárba indult)
Folyondár szulák*
Füstikefélék
Kék búzavirág
Kenderkefûfélék
Keserûfûfélék
Libatopfélék
Mezei acat
Mezei árvácska
Napraforgó
Parlagfû*
Pásztortáska
Pipacs
Pipitérfélék
Piros árvacsalán
Ragadós galaj
Repcsényretek
Sebforrasztó zsombor
Szarkalábfélék
Szikfû (kamilla)
Útifûfélék
Tarsóka
Tyúkhúr
Vadrepce
Veronikafélék
Nagy széltippan**
Parlagi ecsetpázsit**

Gyomnövény

* A kijuttatási idô és a gyom megjelenése eltérhet, ilyen eset ben nincs hatás. 
** Gyökérváltás elôtt.
A közölt adatok tájékoztató jellegûek. A hatékonyságot szá mos tényezô befolyásolhat ja (gyomok fejlettsége, idô já rás, a kijuttatás ideje
és módja stb.). 

 Kiváló hatás          Jó hatás         Nem elégséges hatás         Gyakorlatilag hatástalan

A zöld növényi részeken felszívódva eljut a gyöke rekbe, rizómákba, így hatása az évelô kétszikû  gyomok
ellen is tartós. Kijuttatása után már egy napon belül látható tüneteket okoz, de teljes ha tását az idôjárástól
függôen 10–14 nap alatt fejti ki. 

Az Optica Trio az ôszi és tavaszi kalászos ga bonafélék gyomirtására használható 1,5–2,0 l/ha adagban, a
gabonafélék 3 leveles korától a szárba indulás kezdetéig (BBCH 13–30).

A magról kelô kétszikû gyomnövények 2–4 valódi leve les állapotukban, a ragadós galaj 2–4 levélörvös stádi-
umban, a mezei acat tôlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre. 

Használatát követôen nincs vetésváltás-korlátozás, utána bármilyen kultúra vethetô. 

Fenoxi-herbicidek a sikeres zöldítés érdekében
• Szulfonil-urea hatóanyagot tartalmazó gyomirtó szer felhasználása esetén elôfordulhat, hogy a zöldítésre

szánt vetômag kelését akadályozza a kalászosgyomirtó szer.
• A probléma elkerülhetô, ha fenoxi-herbicideket használunk a kalászosok gyomirtásánál.
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12

A
 N

U
FA

R
M

 G
Y

O
M

IR
TÓ

 S
Z

E
R

E
IN

E
K

 A
LK

A
LM

A
Z

Á
SA

 K
A

LÁ
SZ

O
SO

K
B

A
N

M
E

C
O

M
O

R
N

 7
50

 S
L

0,
8

–1
,0

 l/
ha

ST
A

B
IL

A
N

 S
L

1,
5–

2,
0 

l/
ha

M
E

C
O

-
M

O
R

N
 

75
0 

SL
0,

8
–1

,0
 l/

ha

A
M

E
G

A
2,

0–
3,

0 
l/

ha
(m

ag
ró

l k
el

ô
 

g
yo

m
o

k 
el

le
n)

 
va

g
y 

 
4,

0–
6,

0 
l/

ha
(é

ve
lô

 g
yo

m
o

k
el

le
n)

K
Y

LE
O

3,
0–

5,
0 

l/
ha

M
E

Z
Z

O
+

ne
d

ve
sí

tô
sz

er
20

–3
0 

g
/h

a

A
G

IL
IT

Y
1,

25
 l/

ha

O
P

TI
C

A
 T

R
IO

1,
5-

2,
0 

l/
ha

M
E

Z
Z

O
 F

O
R

TE
 B

va
g

y

Kalaszos 165x235 2017_Layout 1  12/7/16  3:09 PM  Page 12



TERMELÔK MONDTÁK...

„A vállalkozás Létavérte-
sen és környékén gazdál-
kodik 1400 hektáron. A
fô profilt az ôszi gabona-
félék és a kukorica ter-
mesztése jelenti. 2016-
ban a Nufarm-szerek
közül az ôszi búza gyom -

irtásához Mezzo Forte B herbicidet használtunk a tel-
jes felületen. A jellemzô gyomfajok közül a tyúkhúr, a
pipacs és a napraforgó-árvakelés okozta a legtöbb
gondot. Az idôben elvégzett vetés és tápanyagellátás
mellett a gyomirtás hatékonysága is segítette a 8,2
t/ha-os terméseredmény elérését. Vegetációban a
búza a gyomirtással egy menetben kapta meg a szár-
szilárdítást és az elsô gombaölô szeres kezelést, ké-
sôbb a második fungicides kezeléshez a Mystic Pro
1,25 l/ha-os felsô dózisát adtunk rovarölô szerrel kom-
binálva. A Nufarm termékeivel a késôbbiekben is ter-
vezünk, mert megfelelô a hatékonyságuk és jó az
ár-érték arányuk.”
Szima György ügyvezetô és növényvédelmi 
szakirányító, Léta-50 Kft., Létavértes

„A kft. 700 hektáron gaz-
dálkodik, ebbôl ebben
az évben 220 hektáron
volt ôszi kalászos. A kalá-
szosok növényvédelmé-
ben fontos technikai
elem az ôszi gyomirtás,
mert ezzel tudjuk biztosí-

tani a kezdeti fejlôdéshez szükséges gyommentes ál-
lományt. Viszont elôfordul, hogy bizonyos gyomok
miatt tavasszal felül kell kezelni az állomány egy ré-
szét. Ezek a gyomok elsôsorban a tavaszi kelésû nap-
raforgó-árvakelés, a ritkán elôforduló repceárvakelés
és az egyre inkább felszaporodóban lévô évelô két-
szikûek, elsôsorban az acat. Ez utóbbi nemcsak gyom-
konkurencia, hanem megerôsödve még a betakarítást
is komolyan megnehezítheti. A Mecomorn 750 SL-t
ilyen esetekben a kalászos háromnóduszos állapotától
juttatjuk ki. Nagy elônye, hogy nagyon kedvezô árú
termék, amelyet össze tudunk keverni egyéb anya-
gokkal, gombaölô és rovarölô szerekkel is. Ez az a ke-
zelés, amelyet nem spórolunk meg, hiszen külön
kijuttatási költsége ily módon nincs, ugyanakkor utó-
vetemény-hatás nélkül biztosíthatjuk a gyommentes
állományt, ráadásul rezisztenciatörésre is kiválóan al-
kalmas. Aki olcsó, széles hatásspektrumú, rugalmasan
felhasználható gyomirtó szert keres akár felülkeze-

lésre, akár önmagában, annak ajánlom figyelmébe a
Mecomornt.”
Marácz István növényvédelmi szakirányító, Erdôdi
Farmer Kft., Zalaerdôd

„Békés megyében,
Oros házától 15 kilomé-
terre, Csanádapáca köz-
ségben gazdálkodunk
családi tulajdonú, 280
hektár területünkön. Vál-
lalkozóként 500 hektár

körüli területen teljes körû mezôgazdasági szolgálta-
tást nyújtunk ügyfeleinknek, növényvédô mérnökként
pedig növényvédelmi szolgáltatást és szaktanács -
adást végzek 1200 hektáron. Vállalkozóként és szol-
gáltatóként is kalászosokat, repcevetômagot, napra-
forgót, borsót és kukoricát termesztek. A búzáknál a
hazai fajták vannak túlsúlyban, az alkalmazott intenzív
termesztéstechnológia eredménye az átlag 7,0-8,0,
nemritkán 9,0 t/ha átlagtermés. A jó talajmû velésen,
a megfelelô tápanyagellátáson, a jó fajtán, a jól elvég-
zett gyomirtáson, rovar és gomba elleni védekezésen
túl a technológia állandó eleme a Stabilan SL alkal-
mazása. Mondhattam volna szárszilárdítást, de nem
teszem, mert a Stabilan nem csak szárszilárdító. Meg-
felelôen alkalmazva regulátorként mûködik az ôszi bú-
zában. Alkalmazását szakszerûen és jól idôzítve kell
elvégezni, hogy a hatásából a gazdának csak a hasz-
nos eredmény jelentkezzen. Megrövidíti a szalmaszá-
rat, erôsíti a gyökérfejlôdést és serkenti a bokroso-
dást. Fontos a kijuttatás ideje. Tapasztalatom szerint
a Stabilan hatása a bokrosodási idôszak közepén ki-
juttatva a legjobb. Ezt mondjuk korai kijuttatásnak,
amikor kedvezôek a körülmények a hatáskifejtésre. A
búzának rendelkezésre áll a téli csapadék, megkapta
a fejtrágyát és még kedvezôen alacsony a hômérsék-
let. Kimutathatóan nô az aktív gyökérvégek száma, és
az ott termelôdô hormonok tovább tartják fiatalon a
növényt, mint kezelés nélkül. A tenyészidôszakban ké-
sôbb kijuttatott Stabilan erôteljesebb szárszilárdító
hatást fejt ki, azonban elmarad a kedvezô élettani
hatás, és a magas hômérséklet vagy aszály kockázatot
jelent. Jó néhány éves tapasztalatom azt mutatja,
hogy minimum 0,3 t/ha termésnövekedés jelentkezik,
azonban volt olyan év, amikor 1,6 t/ha termésnöve-
kedést mértem. Számomra nem kérdés a Stabilan
használata, hiszen a kezelés hasznot hoz, a befektetés
bôven megtérül.”
Benke Mihály mezôgazdasági vállalkozó, 
Csanádapáca

13
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GOMBABETEGSÉGEK ELLENI VÉDEKEZÉS

A kalászos gabonafélék termését a gombabetegségek közül leginkább a rozsda fé lék veszélyeztetik. Évrôl
évre jelentôs ká rokat okoznak, járványos években pedig akár a termés  nagyob bik felét is elvihetik. 

Meleg, fülledt idôjárási körülmények között már ôsszel felszaporodik a lisztharmat, és kora tavaszra erôsen
fertôz heti az állo mányt. Ha a felsô levélemeleteket is eléri, akkor  szintén érzékeny károkat okozhat. 

Inkább a csapadékos évek velejárói a  le vél  foltosságot okozó gombák. Közülük a pi  re no fórás levélfoltossá-
got okozó faj jelenti a nagyobb veszélyt, azonban a szeptó riás levélfoltosság is forrása lehet a termés vesz -
teségnek. Mindkettô a lombozat asszi mi lációs felü le té nek csökkentésével okoz gazdasági kárt. 

A kalászszeptória a levelek mellett a szemek kiala kí tá sá ban  szerepet játszó pelyva leveleket is fertôzheti. 

A kalászfuzárium párás, meleg idôben, virágzáskor fertô  zi meg a növényt. Elsôsorban a minôségrontó hatása
révén okoz kárt.

Ha a fenti kórokozók együtt lépnek fel, akkor védekezés hiá nyá ban a termesztés gazdaságossága kerül ve -
szély  be. A kér dés ezért inkább az, hogy egyszeri vagy két szeri védekezéssel hárítsuk-e el a kártételi veszélyt.

A Mystic 250 EC hatóanyaga az egyik legha té -
konyabb triazol, a te bu ko nazol. A  gomba ölô szer ki-
juttatását ga bonafélékben a bokrosodás vége–3
nó duszos fej lettség és a kalászhányás–virágzás
közötti védekezésre javasoljuk idôzíteni. A készít-
mény hektáronként 0,75–1,0 literes dózisa megbíz-
ható védelmet nyújt a lisztharmat, a rozsda, a szep -
tória, a pirenofórás levélfoltosság és a ka lász fuzáriózis
ellen is.

S

Kedvezô árú, rugalmasan 
kijuttat ha tó, kalászosgyomirtó, 

rovarölô- és gomba ölôszer-
gyûjtôcsomag.

A Mystic Pro 500 készítmény a  tebu konazol mellett
prok loráz hatóanyagot is tartalmaz. A te bu konazol
felszí vódik a nö vénybe, majd a nedvkeringéssel csúcsi
irányba vándorol. A prokloráz  mély hatású, azaz be szí -
vódik a növény szöveteibe, de onnan nem szállítódik
tovább.

A két ható anyag erôsségei
kiegészítik egymást, így biz-
tosítva a kalászosok minden
fontos gom  ba  be teg s égével
szembeni csaknem teljes
hatékonyságot. Az 1,0–1,25

l/ha-os dózisban kijuttatott Mystic Pro 500 gombaölô
szer a teljes dózisú tebukonazol ható anyag mellett,
a prokloráz teljes dózisának több mint 80%-át tar-
talmazza kombinációs partner ként.

A Mystic Prót kalászosokban két alkalommal, szárba
 indulás kezdetétôl a zászlós levél megjelenéséig
(1. vé de ke zés) és kalászhányás kezdetétôl a vi rág -
zásig (2. vé de ke zés) célszerû  kijuttatni. Ha a kártételi
veszélyhely zet nem indokolja a korai vé de kezést, a
kalász védelmére idôzített egyszeri kezelést a kalász-
hányás kezdete és vége közötti idôszakban javasol-
juk elvégezni.

CSOMAGBAN ISBESZEREZHETÔ

Érdemes utánaszámolni 
a hatóanyagok 

hektárdózisának! Megéri.
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SZÉLES HATÁSSPEKTRUM – OPTIMÁLIS ÖSSZETÉTEL

Két hatóanyag erôs és megbízható kombinációja a  kalá  szosok minden fontos
gombabeteg ségével szemben. Egyszeri és kétszeri vé de ke zésben is használható.

15

A Timpani a Nufarm új, egyedülálló gombaölô szere,
amely egy felszívódó (90 gramm/liter tebukonazol) és
egy kontakt (250 gramm/liter klórtalonil) gombaölô
hatóanyag gyári kombinációja. A készítmény felhasz-
nálható az ôszi búza és az ôszi árpa levél- és kalász-
betegségei ellen. A kombináció elônye, hogy a két
hatóanyag különbözô helyeken avatkozik be a gomba
élettani folyamataiba, így a rezisztenciatörés egyik ki-
váló eszköze. A formulációnak köszönhetôen egyen-
letes fedést és gyors felszívódást biztosít. Kiváló

esôállósággal rendelkezik, és hosszú védelmet bizto-
sít a kórokozókkal szemben.

A Timpani két hatóanyaga közül a klórtalonil az egyik
leghatékonyabb az árpa ramuláriás levélfoltossága
ellen. 

A készítmény felhasználását a fertôzés mértékétôl
függôen egy vagy két alkalommal javasoljuk, 1,5–2,0
l/ha dózisban. A permetezést elôrejelzésre alapozva,
megelôzô jelleggel, de legkésôbb az elsô tünetek
megjelenésekor – a szárba indulás fázisában – kell
megkezdeni és szükség esetén kalászhányás idején
megismételni. 

�������	
	��
���
�����

��	��	��
�
����������

The Optimal Combination

The Optimal Combination
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A ZÖLD ENERGIA

Széles hatásspektrumú gombaölô permetezôszer, növénykondicionáló hatással. Védelmet nyújt a
kóroko zókkal szemben, élettani hatásának köszönhetôen elôsegíti a táp anyag felvételt, támogatja az
asszimilációt, javítja a vízháztartást, csökkenti az aszály okozta stresszt, lassítja az öregedést. 

A TAZER 250 SC készítmény 250 g/l azoxistrobin hatóanyagot tartalmaz, szuszpenzió  koncentrátum for-
májában. 

A TAZER HATÁSA

• fenntartja a növény GLA- 
 (gamma-linolénsav) szintjét

• gátolja a stressz okozta 
 etiléntermelést

• csökkenti a párologtatást

 • mérsékli az aszály okozta 
  stressz hatását

• véd a gazdaságilag jelentôs 
 kórokozókkal szemben

   • fenntartja az egészséges 
     életfolyamatok zavartalanságát

    • javítja a nitrogén felvételét

 • támogatja a CO2 asszimilációját, 
  a szénhidrátok beépítését

A növény 
teljesítménye

egészséges
életmûködés

lassuló 
öregedési 
folyamatok

javuló 
vízháztartás

növekvô 
tápanyag-beépülés

A TAZER gombaölô és zöldítô hatásának köszönhetôen nô a hozam és javul a termés minôsége. Alkalmazása
növeli a termésbiztonságot és a jövedelmet. A TAZER felhasználható kalászos gabonafélékben, repcében és  
ola jretekben, hagymafélékben, hajtatott zöldség félékben, spárgában, valamint dísznövényekben. Dózisa
növénykultúrától függôen 0,8–1,0 l/ha.

A TAZER KOMBI két nagy hatékonyságú gombaölô permetezôszer kombinációja, amelyben a készít-
mények gombaölô és élettani hatása összeadódik. Még több termés, még jobb minôség, még több
jövedelem.

A TAZER KOMBI gyûjtôcsomag összetétele: 2x5 liter Tazer 250 SC + 2x5 liter Mystic 250 EC. A kombi -
náció felhasználható kalászos gabonafélékben és repcében, egyszeri vagy kétszeri védekezésre. 

Együttes kijuttatás esetén: Kalászosokban a zászlós levél védelme érdekében a kalászhányás kezdetén, rep -
cében a virágzás elején javasoljuk kijuttatni. 
Osztott kezelés formájában: Kalászosokban a Mystic 250 EC-t a szárba indulás kezdetén vagy virágzásban
célszerû kijuttatni. A Tazer 250 SC-t a kalászhányás kezdetén, más gombaölô szerrel kombinálva javasolt ki-
juttatni. Repcében a Mystic 250 EC-t tél végén, a szárba indulás elején, a Tazer 250 SC-t önmagában (fómás
betegség ellen) vagy más gombaölô szerrel kombinálva a virágzás elején javasolt kijuttatni.

KOMBINÁCIÓBAN MÉG TÖBBET NYÚJT!
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A soroló vetésben október közepétôl  no v e m  ber ele-
jéig károsítanak a gabonalegyek. Az ôszi bok ro -
sodás idô sza ká ban, novembertôl megjelenhet a
gabonatripsz, valamint a vírusvektor levéltetvek és
gabona kabócák. A jelleg zetes sárgulással járó be -
tegséget okozó vírus átvi te  lében a gabo nán élô
levél tetvek mellett a kabócafajok is részt vesznek. Fel-
szívódó hatóanyagú rovar ölô  szeres vetômag -
csávázással, vala mint a kelô állomány levéltet vek és
ka bó cák elleni hatékony védelmével lehetséges a
vírusfertôzés megelôzése. A kártevôk elleni per -
mete zést azok tömeges be te le pü lésére érdemes
idôzíteni, ami kü lö nösen a vetômag termesztésben
alapvetô fontos sá g ú.

A gabonafélék legveszélyesebb kártevôje a vetésfe-
hérítô,  amely nek lárvája és imá g ó  ja egyaránt a
növények leve leit  fo g y a s z t ja. A kártevôk leginkább a
zabot és a ta va szi ár pát kedvelik, de a zászlós levél felü -
le té nek csökkenté s é    v el az ôszi kalászosokban is érzé -
keny károkat tudnak o ko zni.

A védekezésre legalkalmasabb idôszak, amikor a
lárvák tö me gesen kelnek. Ilyen kor még elejét ve-
hetjük a gazda sá gi kár té telnek. A permetezést cél -
szerû pi ret roid ha tó anyag gal végezni és a délelôtti
órák ra idôzíteni, amikor a károsítók táp lál ko zá sa a
legintenzívebb.

A „zászlóskalászúságot” vagy „ablakos” kalászokat
oko  zó  ga bo napoloskák ellen azok tömeges bete le -
pü lé sekor véde kez he tünk. 

ROVARKÁRTEVÔK ELLENI VÉDEKEZÉS

GabonatripszGabona-levéltetvek

Csíkoshátú búzalégy
lárvája

Csíkos gabonakabóca

GabonapoloskaVetésfehérítô lárvája

Idônként már ôsszel megjelennek a gabonatáblában a vírusvektor levéltetvek, melyek szívogatásuk mellett
a vírusbetegségek terjesztésével is gazdasági károkat okozhatnak. A védekezést ellenük a kártevôk tömeges
betelepülésekor érdemes elvé gez ni.

A Sumi Alfa bevált, széles hatásspektrumú ro varölô -
szer-márka. Az egyik legtisztább ún. mo noizomeres
piretroid, amely a fenvalerát rovarölô hatóanyagnál
 négy szer haté konyabb eszfenvalerát optikai izomert
tartalmazza. Hatását a szívó és rágó kártevôkre
többféle módon is kifejti, mivel egyszerre kontakt
(taglózó) és  gyomorméreg, továbbá a ro varok táp-
lálkozását gátló és riasztó hatással is rendelkezik.

Hatásspektruma szinte vala-
mennyi kártevôt felöleli, ugyan-
akkor mérsékelt  koc kázatot
jelent a méhekre. Megbízható,

mégis költségtakarékos megoldás a kalászosok ro-
varkártevôi ellen.

A vetésfehérítô bogarak és lárváik, valamint a le -
véltetvek elleni védekezést az imágók be telepedése,
illetve a lárvák tömeges kelése idején célszerû elvé -
gezni. Dózisa levéltetvek ellen 0,1 l/ha, vetésfehérítô
bogarak és lárváik ellen 0,2 l/ha. 

CSOMAGBAN ISBESZEREZHETÔ
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A Kaiso EG teljesen egyedi formulációja a lambda-
 cihalotrin hatóanyagnak, amely a szabadalmi oltalom
alatt álló Sorbie® technológiával készül.

Az innovatív technológiának köszönhetôen a Kaiso
EG úgy viselkedik a csomagolás, szállítás és felhasz-
nálás során, mint egy vízben diszpergálható/oldható
granulátum (WG). Vízben elkeverve azonban emulzi-
óképzô, folyékony permete zô szerként (EC) mûködik.
A Kaiso EG formulációjában kiváló minôségû, egy-
forma szemcseméretû Sorbie® granu lá tumok talál-
hatók. Így a hatóanyag gyors oldódására és az oldat
hosszú ideig tartó stabi litására számíthatunk.

A Kaiso EG ugyanolyan egyszerûen kiönthetô és do-
zírozható, mint a folyékony készítmények, de kisebb
 eséllyel folyik mellé. Ha mégis kiömlik, a szemcséket
a folyadékoknál sokkal könnyebb feltakarítani. 

A granulátum formuláció nemcsak könnyen kezel-
hetô, hanem a környezet alacsonyabb oldószerter-
helésével is jár.

A Kaiso EG biztonságosabb a felhasználóra, mint a
piretroidok hagyományos EC formu lációja. Bôrrel tör-
ténô érintkezése esetén a túlérzékenységi reakció
esélye  mini mális.

A Kaiso EG lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroi-
dok között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatással
és széles hatásspektrummal rendelkezik a szívó és
rágó kártevôk ellen.

A Kaiso EG egy gyors hatású rovarölô szer a kalászo-
sok három legveszélyesebb kártevôje, a vetésfehé-
rítô, a ga bo napoloska és a levéltetvek ellen. A Kaiso
EG dózisa 0,15–0,2 kg/ha, amelyben mindhárom fel-
sorolt kártevô ellen hatékony. Vetésfehérítô elleni
védekezés esetén, különösen sûrû állományban a
tökéletes hatás eléréséhez javasoljuk légzsákos
permetezô és nedvesítôszer használatát.
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„Cégünk szántóföldi
növénytermesztéssel
és húsmar ha te nyész -
tés sel foglalkozik.
Mintegy 800 hektáron
gazdálkodunk, ebbôl
460 hektár ôszi kalá-
szos. Már évek óta a
teljes felületen hasz-
náljuk a Nufarm
Mystic Pro készítmé-
nyét a gombabeteg-

ségek ellen. Az évek alatt a búza több fejlettségi
állapotában is kipróbáltuk, ahogy azt az évjárat és a
fertôzési helyzet megkívánta. Juttattuk már ki egé-
szen korán a korai levélbetegségek ellen, mint a liszt-
harmat és a levélfoltosságok, de két évvel ezelôtt a
sárgarozsdajárványban is nagyon jól szerepelt, akkor
a zászlós levél védelme volt az elsôdleges. Ebben az
évben pedig a kalász védelmében bizonyított a fuzá-
rium ellen. Nagyon jó és hatékony szernek tartom, ru-
galmas kijuttatással, ráadásul az ára a hasonló tudású
készítményeknél kedvezôbb. A Mystic Prót kiválóan
bele tudtuk illeszteni a növényvédelmi technológi-
ánkba, és még nem okozott csalódást. Biztos hasz-
nálni fogom jövôre is.”
Salamon László ügyvezetô, Sala-Tó Kft., Felsôrajk

„Enying környékén, 2200 hektáron gazdálkodunk,
10–30 aranykorona-értékû, mind domborzati, mind
minôségi szempontból változatos adottságú, fôleg
mészlepedékes csernozjom területeken. Ôszi búza,
kukorica, napraforgó, repce, tavaszi árpa és cukor-
répa található jelenleg a vetésforgóban. A Mystic
Prót jól bokrosodó, magas szárú búzafajtáknál hasz-
náltuk fel. Mivel itt eleve terveztünk szárszilárdítást,
csomagban, a Stabilannal együtt vásároltuk meg. Két
kezeléssel sikerült a gombabetegségek ellen véde-
keznünk. Elsôre a zászlós levél kiterülésénél Mystic
250 EC-t használtunk 1,0 l/ha dózissal. Addig nem
kellett fertôzéssel számolnunk, mert a március köze-

TERMELÔK MONDTÁK...

pén kijuttatott gyomirtó és rovarölô kombinációja
mellé rendszerint adunk egy adag nagy dózisú kon-
takt rezet is, amely a kezdeti fertôzések ellen ele-
gendô. Körülbelül egy hónap múlva jelent meg a
zászlós levél, ekkor használtuk a Mystic 250 EC-t ro-
varölôvel kombinálva, majd a virágzás elején-közepén
került ki a Mystic Pro. Mellette közepes dózisú, kalá-
szosra fejlesztett lombtrágyát használtunk, minôség-
javítási célra. Közepes adottságú területeken,
extenzív technológia mellett sikerült 6,7 t/ha átlagot
elérnünk, amivel ebben az évben meg voltunk elé-
gedve. A búzán nem érzékeltünk fertôzést, a Mystic
250 EC és a Mystic Pro kitûnôen dolgozott, a regulá-
lást is megfelelôen elvégezte a Stabilan.”
Kerekes Balázs és Sümegi Richárd agronómusok, 
Mezôszöv Zrt., Enying

„A Nufarm következô évben bevezetendô, új termé-
két kipróbálásra az itteni területi képviselôtôl kaptam,
a Laktagro Kft.-nél használtam fel ôszi árpában öt
hektáron. A cég 450 hektáron gazdálkodik Csót kör-
nyékén, elsôsorban az itteni tejelôtehenészet kiszol-
gálása a cél. A vetésforgóban az alábbi kultúrák
kapnak helyet: ôszi árpa, ôszi búza, olaszperje, áruku-
korica fôvetésben és silókukorica másodvetésben, va-
lamint lucerna. Nagyon extenzív körülmények között,
gyenge adottságú, homokos területeken folyik a ter-
melés. Ôszi árpában nagyon korán és hirtelen jelent
meg egy erôs lisztharmat- és szeptóriafertôzés, ez-
után közvetlenül, április 15-én juttattuk ki a Timpanit
2,0 l/ha dózissal. A kezelés után a tünetek nem sú-
lyosbodtak, a szer nagyon jól teljesített. A korai kijut-
tatás után meglepô volt, hogy ebben a csapadékos
évben második kezelésre sem volt szükség, a készít-
mény nagyon hosszú ideig hatott. A területnek és az
extenzív technológiának teljesen megfelelô, 5,0 t/ha
feletti termésátlagot értünk el. A Timpani valóban ki-
váló megoldás lehet, kontakt és felszívódó hatóanya-
gai együttesen igazán hosszú hatást képesek
kifejteni.”
Borbély László szaktanácsadó, Pápa 
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A gabona  gyom növényeinek jelentôs része a nyári
szá raz, meleg   idôszak ban nem csírázik, ezért ezek
ellen nem hatásos a tarlókezelés. Kiritkult vagy meg -
dôlt ga bo natáblákon, csapadékos tavaszon viszont a
késôi kelésû  gyo mok (parlagfû, libatop, muhar,
kakas lábfû) is tö me gesek lehetnek. Az elôbbiek
elpusz títása fôleg a gabonagyom ir tási technológia fe-
ladata, de a ké s ô n ke lô és a tarlón is szaporodó,
magot érlelô  g y o  m nö vé nyek ellen a tarlón kell vé -
de  kezni. 

A betakarítást követôen nem érhet véget a veszélyes
 gyomnövények elleni következetes védekezés,
hiszen annak része a tarlókezelés is. A gabonatarlón
kikelt, vala mint az aratás elôtt már kikelt és kihajtott,
majd késôbb meg erô södött évelô gyomok (pl. mezei
acat, fenyér cirok, sövényszulák, nád) ellen csak fel-
szívódó hatóanyagot tartalmazó készítménnyel ér he -
tünk el tartós sikert. Erre a célra bevált hatóanyag a
glifozát és annak sói. A mélyen gyökerezô, évelô
 gyomnövények ellen a nyári tarlókezelés adja a
leghatásosabb védekezést. A fenyércirok, tarack-
búza és nád a nyár végi, kora ôszi  idôszakban
 (augusztus vége–szeptember) raktározzák el az át  te -
le léshez szükséges tartalék táp anyagot. A mezei acat
és a sövényszulák a nyári virágzás idô szakában mu-
tatja a legnagyobb levél felületet, ezért ilyen kor
érdemes perme tezni.

TARLÓÁPOLÁS

Mezei acat gabona-
táblában

Parlagfû gabonatarlón

Fenyércirok gabonatarlón

A glifozát izopropil-amin sóját 486 g/l tö ménységben
tartalmazó Amega készítmény* totális hatású gyom -
irtó szer. Hatóanyaga a gyomok levelén keresztül
szívódik fel, majd a nedvkeringéssel szétterjed az
egész növényben. Így eljut a föld alatti részekbe (pl.
tarackokba, rizómákba) is, azok pusztu lását okozva.
Hatékonyan irtja nemcsak a magról kelô, hanem az
évelô egy- és kétszikû gyomokat is. 

Az Amegát tarlókezelés esetén az évelô gyom -
növények intenzív növekedési szaka szában vagy a tar-
talék tápanyagok elraktá rozásának idôszakában kell
kijuttatni. A búza betakarítása után elvégzett tar-
lóhántás segíti a  gyom növények újrahajtását. Az év  e   -
lô  gyom növények  föld alatti hajtásait, rizómáit a tar-
lóhántás feldarabolja, így újrahajtásra serkenti. Az
elhullott gyom magvak egy része is kicsírázik, amelyek
a késôbbi kultúrákban jelentenének gondot.

Az Amegát a gyomnövények 20–30 cm-es hajtás -
hosszá nál, egynyári gyomnövények ellen a virágzás
kezdetén kell kipermetezni. A parlagfû a virágzat
megjelenését követôen ellenállóbbá válik a gyomirtó
szerekkel szemben. Parlagfûvel fertôzött táblán ezért
a virágzat megjelenése elôtt javasolt elvégezni a
 gyomirtást. Az Amega csak levélen ke resztül jut be a
 gyomnövényekbe, ezért nagyon fon tos a jól elvégzett
permetezés, a kiváló permet léfedés a gyom nö -
vények  levélzetén.

Dózisa tarlókezelés esetén a magról kelô egy- és két-
szikû gyomnövények ellen 2,0–3,0 l/ha, évelô egy- és
kétszikû gyomok ellen 4,0–6,0 l/ha. A legmagasabb
adagot a nád  haj tásai ellen ajánlott kipermetezni. A
permetléhez adagolt 5,0 kg/ha ammónium-nitrát
mûtrágya a hatást fokozza.
* felhasználható 2017. november 30-ig (NÉBIH 04.2/7319-I/2016)
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A 400 g/l di-1-p-mentén (pinolén) tartalmú Spray-
gard tapadás- és hatásfokozó segédanyag, vala -
mint a permetlé elsodródását gátló készítmény.
Összetételének köszönhetôen csökkenti a felületi
feszültséget, biztosítja a permetlé megtapadását
még akkor is, ha a növény leveleit viaszréteg vagy

levélszôrök fedik, továbbá gátolja a permetcseppek
elsodródását. Használatával csökken a kipermete -
zett növényvédô szerek lemosódásának kocká zata,
egyúttal növeli a készítmények esôállóságát. A
Spraygard tapadás- és hatásfokozó segédanyag
0,2–0,4 l/ha dózisban gombaölô, rovarölô, atka -
ölô és gyomirtó szerekhez adagolva juttatható ki.
Elsodródás csökkentésére 0,4 l/ha dózisban szük-
séges alkalmazni.

23

A Kyleo a glifozát és a 2,4-D hatóanyagok gyári kom-
binációja, amely különleges adalékanyagának köszön-
hetôen több mint a hatóanyagok egyszerû ke -
 veréke. Az innovatív készítmény hatása az évelô két-
szikû  gyo mok ellen gyorsabb a tisztán glifozát
ha tóanyagú termékekhez viszonyítva. A formuláció -
ban alkalmazott adjuváns és a hatóanyagok op ti -
mális aránya látványosan gyors és tartós gyomirtó
hatást eredményez az egynyári és évelô gyomok
mindegyike ellen. A két ha tó anyag  tank ke ve rék ben
történô alkal mazásához képest a Kyleo hasz nálata
egyben kényelmes is. 

A Kyleo használata különösen ajánlott az évelô két-
szikû gyomnövények (mezei acat, szulákfélék, fekete
üröm, csorbóka, fekete nadálytô, pitypang stb.) tö -
me ges elôfordulása esetén. 

A védekezést úgy kell idôzíteni, hogy a magról kelô
 gyom növények a vi rág  zás álla po tánál ne legyenek fej -

lettebbek, így nem keletkezik csíraképes mag az
újabb  termésbôl. A parlagfû a virágzat megjelenését
követôen ellenállóbbá válik a gyomirtó szerekkel
szemben. Parlagfûvel fertôzött táblán ezért a virágzat
megjelenése elôtt javasolt el vé gezni a gyomirtást. Az
évelô gyomnövények akkor a leg ér zé ke nyebbek,
amikor intenzív hajtásnövekedésben vannak. Az év e -
lôk ese tében is fontos, hogy azok ne érlel jenek ma -
got, de ezek fejlettsége a 20–30 cm-es nagy ságtól
a virágzás végéig terjedhet. Így a megfelelô nagy -
ságú lombo zat elegendô hatóanyag felvételét teszi
lehetôvé ahhoz, hogy a ri zó mák, föld alatti  haj tások
lehetô legnagyobb része elpusztuljon. A vé de ke zés -
nél törekedni kell a lombozat teljes bepermete zé -
sére. 

A Kyleo javasolt dózisa tarlókezelésre 3,0–5,0 l/ha,
melynek kijutta tá sá hoz 250–300 l/ha permetlé
szükséges. 

A gabona tarlóján kikelt, illetve kihajtott gyom -
növényeket a készítmény már kb. két hét alatt
elpusz títja. Így csak a vé dekezést követô 2. héttôl
kezd ve ajánlatos a talaj munkák megkezdése, hogy
a felvett hatóanyagoknak legyen idejük a gyom -
növényekben kifejteni hatásukat.

ELSODRÓDÁSGÁTLÓ ÉS

HATÁSFOKOZÓ EGYBEN
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Kérjük, termékeink felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasználási javaslatokat és
biztonsági elôírásokat.
A kiadványban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A növényvédô szereket biztonságosan kell használni.
Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

TERÜLETI KÉPVISELŐINK

Csereklyei Katalin
Gyôr-Moson-Sopron, Komárom-
Esztergom megye, valamint Vas megye 
északi része és Pest megye nyugati része
Mobil: +36-70-394-1866
katalin.csereklyei@hu.nufarm.com

Gaál Orsolya
Vas megye déli része, valamint Zala és 
Somogy megye
Mobil: +36-20-571-7620 
orsolya.gaal@hu.nufarm.com

Farkas Árpád
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest 
megye középsô és déli része, valamint
Bács-Kiskun megye északi része
Mobil: +36-20-561-6728 
arpad.farkas@hu.nufarm.com

Kovács Gábor
Pest megye északi része, Nógrád és 
Heves megye, valamint Borsod-Abaúj-
Zemplén megye nyugati része
Mobil: +36-20-445-4408
gabor.kovacs@hu.nufarm.com

Mihálovics György
Tolna, Baranya megye és 
Bács-Kiskun megye déli része
Mobil: +36-70-548-6902
gyorgy.mihalovics@hu.nufarm.com

Mocskonyi Róbert 
Fejér, Veszprém megye
Mobil: +36-70-391-0863
robert.mocskonyi@hu.nufarm.com

Szabó Andor
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
keleti része, Hajdú-Bihar, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye 
Mobil: +36-20-230-1697
andor.szabo@hu.nufarm.com

Tatay Kálmán
Csongrád, Békés megye
Mobil: +36-20-499-3414
kalman.tatay@hu.nufarm.com

Nufarm Hungária Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

Telefon: +36-1-248-2140
Fax: +36-1-319-1299

www.nufarm.com/hu/kezdolap

Hörömpô László
kiemeltügyfél-kapcsolattartó
Mobil: +36-20-354-0059 
laszlo.horompo@hu.nufarm.com
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