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A csírázó repceállományok víz- és táp anyag felvételét
gátolják, a kelô repcét agresszíven elnyomják a kul -
túr növénnyel együtt megjelenô gyomnövények. A
gyo mokkal versengô, azoknál kisebb egyedszámban
kelô, fiatal repcenövények gyen gén fejlôdnek, a fé -
nyért folyó küzdelemben felnyurgulnak, és erôtlen
gyökérzetet fej lesztenek. A gyenge állományok ki -
tetteb bek a téli idôjárásnak, ezáltal megnô a ki fagyás
kockázata. A tavaszra megritkult, megviselt nö vé nyek
késôbb regenerálódnak, kevesebb oldalelágazást fej -
lesz tenek, ezzel teret adnak a tavaszi gyomosodás-
nak. Az elágazódások csökkenésével ará nyo san
csökken a be cô szám, ezáltal a hozam is.  

A korábbinál alacsonyabb vetômagnor ma, a ritkább
térállás, a tápanyag-utánpótlás intenzívebbé válása és
a hibridekben rejlô magasabb terméspotenciál egyér -
telmûen az ôszi gyomirtás mellett szól. A változékony
kora ôszi idôjárás  viszont a repce kelése után alkal -
mazható készítmények javára tolja el a mérleget.
Ezekkel képesek vagyunk a legnagyobb termés -
veszteséget okozó gyomokat kiiktatni. Legnagyobb
elônyük, hogy a hatás kiala ku lásá hoz nincs szükségük
bemosó csa pa dék r a, a már kikelt gyomfajok isme re -
tében tudjuk megválasztani a legmegfelelôbb gyom -
irtó szert, továbbá a kezelés akkor végezhetô, amikor
a repce már biztonsággal kikelt. 

A magról kelô fûfélék (pl. nagy széltippan, parlagi
 ecsetpázsit) mellett a gabona-árvakelés és az évelô
egyszikûek (pl. tarackbúza, fenyércirok) ellen alkal -
maz hatók repcében a szuperszelektív készítmények.
Ilyen a Gramin, amely gyorsan felszívódó, levé len
keresztül ható, rugalmas dózisú termék. Adagja ga-
bona-árvakelés ellen 0,4–0,6 l/ha, magról kelô fû félék
és gyökérváltáson átesett gabona-árvakelés ellen
0,7–1,0 l/ha. A készítményt lehetôleg önmagában jut-
tassuk ki. Ne keverjünk a permetléhez hatásfokozó
adalékanyagot, ammónium-szulfát hatóanyagú termé-
ket, gyomirtó, gombaölô vagy rovarölô szert,  illetve
lombtrágyát.

A REPCE GYOMIRTÁSA

Ôsziárpa-árvakelés Ôszibúza-árvakelés Parlagi ecsetpázsit Nagy széltippan

Kakaslábfû Vadköles Fenyércirok Tarackbúza

A Gramin hatásának eredménye a fûfélék 
szárcsomójában 

Gramin kezeletlen
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A hazai klímán termesztett
repcefajták és -hibridek hoza-
mát alapvetôen meghatározó
tényezôk a termôhely, a te -
nyész idôszak idôjárása és az
 alkalmazott termesztés tech no -
ló gia. Amíg a termôhely adott -
ságait és az idôjárás alakulását
egyáltalán nem vagy csak korlá-
tozottan tudjuk befolyásol ni,
addig a termesztés techno ló -

giáját magunk alakítjuk. A termôhely adottságainak
megfelelô fajta vagy hibrid kiválasztása, az optimális
tôszám és vetésidô megha tá ro zása, a kiegyensúlyo -
zott tápanyagellátás, a gyommentesen tartott,
betegségektôl és kártevôktôl mentes növényállo -
mány elen ged hetetlen elemei a sikeres rep ce ter -
mesz tésnek. 

Az egyre szélsôségesebb idôjárás miatt hol az enyhe
ôsz, hol a kemény tél teszi pró bára növényeinket.
Amennyiben hoss z a  n  tartó, enyhe és csapadékos ôsz
következik, a repce már az ôsz folyamán szárba indul -
hat, ami a kifagyás esélyét ugrásszerûen megnöveli.
A repce biztonságos áttele lé sé hez szükséges a 8–10
leveles tôlevélrózsás állapot, a 25–30 centiméteres
gyö kér hosszú ság és az 1 centiméteres gyökér nyak -
vastagság. Az állomány szárba indulásának szabá -
lyozása ezért – a többi technológiai elem mellett –
 szin tén  kulcs kérdés.

A növekedésszabályozó anyagok ôszi hasz nálatával
a repce termesztése biztonságosabbá tehetô. Re -
gu látor hatású készítményekkel a növény föld feletti
részének növekedése visszafogható, ugyanakkor a
gyökér vastag sága és mérete jelentôs mértékben
növelhetô. Ezáltal csökkenthetô a téli fagykár koc -
ká zata.

A repce 4–6 leveles fejlettségénél kipermetezett
növe kedésszabályozó készítmények hatására nem -
csak a télállóság javul, ha nem tavasszal több oldal-
hajtás is kép zôdik. Az oldalhajtások számának
növe ke désével növekszik a becôszám, így a ter més
 mennyisége emelkedik.

Az intenzív repcetermesztés során kijuttatott táp -
anyagok erôteljes növekedésre ser ken tik a fajtákat és
hibrideket. Magas ho zamot viszont csak a gazdagon
elá ga zó, az oldalhajtásokon sok értékes becôt nevelô
növények tudnak garantálni. Ezért a tavaszi szármeg-
nyúlás idején kijuttatott regulátorhatású készítmé -
nyekkel tovább erôsíthetjük a repce gyökérzetét és
 elôsegít hetjük az oldalhajtások számának növe ke-
dését. A jól fejlett gyökérzet egyrészt fo kozza a nö -
vé nyek állóképességét, stressztûrését, másrészt in-
tenzívebb tápanyag- és vízfelvételt tesz lehetôvé.
Ennek köszönhetôen csökken a megdôlés kocká -
zata, a növények könnyebben átvészelik az aszá-
lyos idôszakot, a szemek jobban kitelnek.

A REPCE TERMÉSBIZTONSÁGÁNAK MEGALAPOZÁSA
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A repce gombabetegségei károsíthatják annak leve-
 lét, szárát és becôjét is. A  levé len fellépô beteg -
ségeknél  (peronoszpóra, lisztharmat, fómás levél-
foltosság)  na gyobb veszélyt jelentenek azok, amelyek
a repce szárán és becôjén károsítanak. Ezek a fehér -
penészes rothadás (Sclerotinia sclerotio rum), a szür-
kepenészes rothadás (Botrytis cinerea), a repce-
becôrontó (Alternaria  bra s  si cae és Alternaria brassi-
cola) és a fómás betegség (Phoma lingam). Az általuk
okozott termésveszteség súlyos esetben elérheti az
50%-ot is.

A szár- és becôbetegségek elleni véde kezés legha -
té konyabb módja az állo mán y védelem. Amennyiben
gomba ölô hatású (pl. tebukonazol hatóanyagú)
készítményt választunk az ôszi és tavaszi nö vekedés -
sza bályozás elvégzéséhez, egyúttal a gomba beteg -
ségek elleni kezelést is megoldhatjuk. 

Nem feledkezhetünk meg a vetésváltásról sem,
amely a repce kórokozóktól való vé del  mének egyik
alapja. Vetésváltással elsô sor ban a fehérpenészes
rothadás és a fómás betegség fellépését elôzhetjük
meg. Mivel a fehérpenészes rothadás kóro ko zó jának
sok tápnövénye van (köztük a nap raforgó, a repce és
a szója), és a szkle ró ciumok a talajban évekig fer-
tôzôképesek maradnak, a repcét önmaga és az
elôbb felsorolt kultúrnövények után 5 évnél koráb-
ban nem tanácsos ugyanarra a területre vetni.

VÉDEKEZÉS A REPCE GOMBABETEGSÉGEI ELLEN

Fehérpenészes 
rothadás

Szürkepenészes
rothadás

Repcebecôrontó Fómás betegség
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A Mystic 250 EC az egyik leghatékonyabb felszívódó
hatóanyagot, a tebukonazolt tartalmazó gombaölô
szer és egyben növe ke dés szabályozó készítmény.

A tebukonazol a triazolok hatóanyagcsoportjában
egyedülálló módon egyszerre két ponton is gátolja
a gombaszervezet  ergoszterol-bioszintézisét, ami
nagy hatásbiztonságot eredményez. Számos kul tú rá-
ban, a kóro kozók széles köre ellen enge dé lyezett
hatóanyag. Hatására a gomba növekedése rövid idôn
belül leáll, majd elpusztul. A növényekben viszonylag
lassan, de egyenletesen oszlik szét. Betegségmeg -
elôzô hatása hosszú, ugyanakkor gyógyító és meg -
szüntetô hatása is kitûnô. Emellett a kultúrnövényre
is biztonságos.

A Mystic 250 EC-t magas koncentráció és jó felszí -
vódás jellemzi. Megbízható, ugyan akkor költségta -
karékos meg ol dás a repce növekedésszabályozására
és  gombabe teg ségei ellen történô együttes véde -
ke zés re.

Az ôszi Mystic 250 EC-kezelés hatására az oldalhaj -
tások száma akár 25–30%-kal növekedhet. Az ebbôl
adódó terméstöbblet elérheti a 10–20%-ot is. A ta -
vaszi kezelés tovább erôsíti a repce gyökérzetét és
növeli oldalhajtásainak számát. A regulátorhatás mel-
lett mindkét esetben számíthatunk a Mystic 250 EC
megbízható gombaölô hatá sára. Ezzel a levélen, a
száron és a becôn károsító gombabetegségek által
okozott gazdasági kárt háríthatjuk el eredményesen. 

Ôsszel a repce 4–6 leveles állapotában, tavasszal az
oldalhajtások képzôdésekor, illetve virágzás idején
alkal mazható. Javasolt dózisa 0,75–1,0 l/ha. Ha a
táblán talál ható növények többsége négyleveles álla -
potban van és a kezelendô fajta vagy hibrid növe ke -
dési erélye gyenge,  illetve közepes, a Mystic 250 EC
alacsonyabbik dózisát használjuk. Fejlettebb állomány
és erôteljes növekedésû fajta vagy hibrid ese tén a
magasabbik dózissal kezeljünk. 
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KOMBINÁCIÓBAN MÉG TÖBBET NYÚJT!

A TAZER KOMBI két nagy hatékonyságú gom-
baölô permetezôszer kombinációja, amelyben a
ké szítmények gombaölô és élettani hatása össze -
adódik. 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 rep -
cé ben, egyszeri vagy kétszeri védekezésre. 

Együttes kijuttatás esetén: Kalászosokban a zász lós
levél védelme érdekében a kalászhányás kezdetén,
rep cében a virágzás elején javasoljuk kijuttatni. 

Osztott kezelés formájában: Kalászosokban a My s -
tic 250 EC-t a szárba indulás kezdetén vagy virágzás-

ban célszerû kijuttatni. A Tazer 250 SC-t a kalász -
hányás kezdetén, más gombaölô szerrel kombinálva
javasolt kijuttatni. Repcében a Mystic 250 EC-t tél
végén, a szárba indulás elején, a Tazer 250 SC-t ön-
magában (fómás betegség ellen) vagy más gombaölô
szerrel kombinálva a virágzás elején javasolt kijuttatni.

A ZÖLD ENERGIA

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

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 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
repcében 1,0 l/ha.



TERMELÔK MONDTÁK...

„Saját és bérelt termôföldeken gazdálkodom,
összesen 110 hektáron. A teljes terület öntözött,
25 aranykoronás, középkötött, kilúgozott csernoz-
jom talajokon termelünk. Fô profilunk a szántó-
földi és kertészeti kultúrák termesztése hagyomá-
nyos és kísérleti körülmények között. A szántó-
földi kísérleteket ôsszel repcében és kalászosok-
ban állítjuk be, tavasszal pedig napraforgó-,
 kukorica-, cukorrépa-, burgonya- és tavaszirepce-

kultúrákban végzünk különbözô növényvédelmi,
tápanyag-visszapótlási és agrotechnikai kísérlete-
ket. A 2015–16-os idény ôszén a Nufarm Hungária
Kft. is végzett növényvédelmi kísérleteket, majd
folytatta tavasszal is, három másik céggel együtt -
mûködve. A számtalan növényvédô szeres kezelés
közül, amelyet a repcében alkalmaztunk, nekem
a legjobban a TAZER 250 SC gombaölô szer ha-
tása tetszett. Virágzás elején juttattuk ki 1,0 l/hek-
tár dózisban, 300 l/ha permetlében. A Nufarm
saját gyártású, strobilurin tartalmú terméke kivá-
lóan vizsgázott a gombabetegségek ellen. Zöldítô
hatásának köszönhetôen június közepéig zölden,
egészségesen tartotta az állományt. Ez a kedvezô
állapot a termésátlagokon is meglátszott, ugyanis
a Nufarm-parcellában 20 százalékos volt a termés-
többlet a kontrollterülethez képest. A versenytár-
sak eredményeihez képest pedig 5-10 százalékos
volt a terméstöbblet. Engem nagyon meggyôzött
a TAZER készítmény hatása, repcetermesztô gaz-
datársaimnak ajánlom a használatát a még sikere-
sebb repcetermesztés érdekében.”
Augusztinyi Nagy András egyéni vállalkozó, 
Nyírtelek-Gyulatanya
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Növekedésszabályozás és gombabetegségek 
elleni védekezés

tél

ôsszel tavasszal vagy

MYSTIC 250 EC
0,75–1,0 l/ha

MYSTIC 250 EC
0,75–1,0 l/ha

TAZER KOMBI
Tazer 250 SC

+ Mystic 250EC

TAZER 250 SC
1,0 l/ha

Gombabeteg ségek 
elleni védekezés 

A NUFARM GOMBAÖLÔ SZEREINEK ALKALMAZÁSA￼



A repcedarázs kora ôsszel megjelenô  ál hernyói a
szikleveles vagy néhány lomb leveles növényeken
táplálkoznak. Mivel a kártevô fénykedvelô, a kezdet-
ben szürke, késôbb fekete lárvákat könnyû észrevenni
a leveleken. Jellegzetes kárképérôl, a karé jozó rágás-
nyomról is felismerhetô jelenléte. 

Védekezni ellene a fiatal lárvák megjele nésekor, a
repce fejlôdését még nem veszélyeztetô, alacsony
kártételi  szint nél javasolt.

A repcefénybogár a virágbimbók meg rá gásával
okoz kárt, miközben tápláléka, a virág por után kutat.
Rágása miatt többnyire a bibekezdemény is meg sé -
rül, a virág le hull, ami terméskieséssel jár. 

Védekezni ellene a bogarak táblára tör té nô be te -
lepedése idején, egyedszámának rend szeres megfi-
gyelése alapján, virágzás elôtt szükséges. A virágzás
közeli idôszakban és virágzáskor, valamint virágzó
 gyo mok kal fertôzött állományban méhkímélô tech-
nológiával kijuttatható szereket alkal maz zunk!

A repcebecô-ormányos imágója petéit a becôkbe
rakja. A becôben fejlôdô lárva a magkezdemények,
éretlen magok rágásával okoz kárt. A kárt szen ve -
dett becô kényszerérett lesz, és bekövetkezik a korai
 ko va dás, ami a magvak elrúgását eredmé nyezi. 

Mivel a telelésbôl elôjött bogarak a nö vé nyek szárát,
 levelét és a fejlôdés különbözô fázisaiban lévô virág-
bimbókat is meg rág ják, a repcebecô-ormányos elleni
véde kezést a bogarak táblára történô be te le pe -
dése idejére, bimbós állapotra célszerû idô zí teni.
Így a védekezés a repcefénybogár elleni kezeléssel
összeköthetô, egyetlen permetezéssel megoldható.

A repceszárormányos a repce legkorábban megje-
lenô és egyik legveszélyesebb kártevôje. Rövid érési
táp lálkozás után az imágó a levélnyelekbe, szárba
helyezi el tojásait. A lárvák mélyen berágják ma gu kat
a szövetekbe, a tenyészôcsúcsot veszélyeztetik. A
fôhajtás elcsö ke vé nye sedik és csak gyenge oldalhaj -
tások képzôdnek. Kár tétele ezerszemtömeg- és
olajtartalom-csökkenést eredményez.

Csak az imágó ellen tudunk hatékonyan védekezni,
ezért a kezelést a bogarak táb lára történô be -
telepedése idején, a petera kás elôtt el kell végezni.

VÉDEKEZÉS A REPCE ROVARKÁRTEVÔI ELLEN

Repcedarázs álhernyói Repcefénybogarak

Repcebecô-ormányos
lárvája

Repceszárormányos
lárvája
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A Kaiso EG egy teljesen egyedi formulációja a
lambda-cihalotrin hatóanyagnak, mely 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 emulzió -
képzô, folyékony permetezôszerként (EC) mûködik.

A Kaiso EG formulációjában kiváló minô ségû,
egyfor ma szemcseméretû Sorbie® granulátumok
találha tók. Így a ható anyag gyors oldódására és az
oldat hosszú ideig tartó stabili tására számíthatunk.

A Kaiso EG ugyanolyan egyszerûen kiönt hetô és
dozí rozható, mint a folyékony készít mények, de
kisebb  eséllyel folyik mellé. Ha mégis kiömlik, a szem-
cséket a folya dé koknál sokkal kön nyebb feltakarítani.
A granulátum formuláció  nemcsak könnyen kezel-
hetô, hanem a környezet alacso nyabb oldószerter-
helésével is jár.

A Kaiso EG biztonságosabb a felhasz nálóra, mint a
piretroidok hagyományos EC formulációja. Bôrrel

történô érint kezése esetén a túlérzékenységi reakció
esélye mini mális.

A Kaiso EG lambda-cihalotrin hatóanyaga a piret -
roidok között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatás-
sal és széles hatásspekt rummal rendelkezik a szívó
és rágó kár te vôk ellen.

A Kaiso EG egy gyors hatású, széles hatás spekt -
rumú rovarölô szer a repce legveszélyesebb rovar -
kártevôi ellen.

A Kaiso EG dózisa 0,15–0,2 kg/ha, amelyben mindegyik felsorolt kártevô ellen hatékony.

5% lambda-cihalotrin

Sorbie® technológia
Formuláció: EG

A Sorbie® részecskék Kiváló minôségû, 
egyforma 

szemcse mé retû 
granu látumok

Gyors disz per zió 
a vízbe ke rül v e;

a hatóanyag gyors
oldat ba kerülése

EC-ként viselkedô 
oldat
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A repce technológiai csomag a Kaiso Plusz mellett
egy fungicid és regulátorhatású ké szí tményt, a Mys-
tic 250 EC-t is tartalmaz z a. 

A Repce Plusz technológiai csomag 5x1 kg Kaiso EG
+ 4x5 liter Cyren EC mellett tartalmaz még 6x5 liter
Mystic 250 EC-t is, ami 33 hektár kezelésére alkal -
mas. Érdemes össz e  hasonlítani a versenytárs ajánlatok
hektár költsége mellett azok javasolt dózisaival is.
Megéri utánaszámolni.

A Sumi Alfa bevált, széles hatásspektrumú rovarö-
lôszer-márka. Az egyik legtisztább ún. mo noizomeres
piretroid, amely a fenvalerát rovarölô hatóanyagnál
négyszer haté ko nyabb eszfenvalerát optikai izomert
tartalmazza. Hatását a szívó és rágó kártevôkre több-
féle módon is kifejti, mivel egyszerre kontakt (tag-
lózó) és gyomorméreg, továbbá a ro varok táplálko-
zását gátló és riasztó hatással is rendelkezik. Ha-
tásspektruma szinte valamennyi kár te vôt felöleli,
ugyanakkor mérsékelt kockázatot jelent a méhekre.

Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos meg ol -
dás a repce rovarkártevôi ellen. Dózisa repcedarázs
és repcefénybogár ellen 0,2 l/ha, repcebecô-ormá -
nyos ellen pedig 0,3 l/ha.

A jól ismert piretroid és szerves foszforsav-észter
kombináció tankkeverékben. A lamb da-cihalotrin
hatóanyagot tartalmazó Kaiso EG és a klórpirifosz
hatóanyagú Cyren EC együtt még megbízhatóbb
védelmet nyújt a repce legveszélyesebb rovar kár -
tevôi, imágók és lárvák ellen egyaránt. A kombiná-

cióban a Cyren EC biztosítja a tartós hatást. Igen jól
gázosodik, aminek köszönhetôen olyan helyekre is
eljut, ahova a kontakt piretroid hatóanyag esetleg
nem.

A két rovarölô szer együtt is beszerezhetô, így áruk
még kedvezôbb. A technológiai csomag tartalma
5x1 kg Kaiso EG + 4x5 liter Cyren EC, ami 33 hek-
tár kezelésére alkal mas.
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TERMELÔK MONDTÁK...

„Cégünk, a Gaboszár Kft. Békés megye középsô
részén tevékenykedik. Növénytermesztés száz
hektáron, növénytermesztési szolgáltatások 1500
hektáron – a vetéstôl az aratásig –, szárítás, tárolás
képezi tevékenységünket. Jó néhány éve ter-

mesztünk ôszi káposztarepcét, és
szolgáltatunk növényvédelmet a
környéken. Azt tapasztaltuk, hogy
a kalászos után vetett repcében kö-
rülbelül tíz-tizenöt százalékos tô-
pusztulást okoz a szalmarendben
kikelt búza. Erre a problémára talál-
tuk kiváló megoldásnak a Nufarm
egyszikûirtóját, a Gramint. A rep-
cében ôsszel megjelenô rovarkár-
tevôk ellen a Kaiso Plusz csoma-
got használjuk egyben vagy a két
szert, a Kaiso EG-t és a Cyren EC-t
külön-külön. Amennyiben a ked-
vezô idôjárás miatt kicsit túlfejlôdik
a repce, a Repce Plusz csomagot

alkalmazzuk, amely tartalmazza a Mystic 250 EC-t
is, így minden ôszi problémát gazdaságosan ol-
dunk meg.”
Luptovics István ügyvezetô, Gaboszár Kft., 
Medgyesbodzás
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A repcebecôk érése nem egyöntetû, a nö vény alsó
részén elhelyezkedô biológiailag érett becôk mellett
éretlen be côk foglalnak helyet a felsô részeken. A bi-
ológiai érett sé get megelôzô 4 hétben kép zô dik a ter-
més nagy része, míg az olaj tartalom zöme az utolsó
2 hétben halmozódik fel. Mivel ugyanazon növényen
a becôk eltérô idô pontban érik el a biológiai érett -
séget, a betakarítás optimális idôzítése nem könnyû
feladat. 

A REPCE ÉRÉSE

Ha az elsôként beérett becôkhöz idôzítjük a beta -
karítást, akkor a késôbb érô becôk nem érnek be
teljesen, ezért kevesebb termést és olajat adnak. 

Ha akkor aratjuk a táblát, amikor az összes becô
elérte a bio lógiai érettséget, a korábban beérett be -
côk jelentôs része a betakarítás idejére már felnyí-
lik, és a szemek kiperegnek. 

A repcetermesztés egyik legfontosabb, a jö ve del me -
zô sé get alapvetôen  meg ha tá ro z ó technológiai mû -
velete a betakarítás. A termés optimális idôben
történô aratása, a le hetô legkisebb veszteséggel és
a lehetô leg jobb mun ka minôséggel, alapjaiban
 m e g  határozhatja a gazdálkodás eredmé nyes sé gét.

Mivel a repce betakarítása során alkalmazott gépek
kiválasztásának szempontjait a repce termôterületé -
nél jó val nagyobb  kalászosgabona- és kukorica te rü -
letek ha tá rozzák meg, a kombájnokat lényegében
adottnak kell tekintenünk. 

A repce azonban nem gabonaféle, így el térô mor-
fológiai és egyéb tulajdonságai miatt is különös
odafigyelést igényel. A ga bo navágó asztalt például

célszerû felsze relni repcebetakarító adapterrel, to -
vábbá rendválasztó oldalkaszák alkalmazásával csök -
kenteni a pergésveszteséget. E spe ciá lis mûszaki
megoldások beruházása ugyan jelentôs anyagi áldo -
zatot igényel, de álta lá ban 3 –5 éves meg té rüléssel
számolha tunk esetükben. 

A haladás iránya és sebessége, valamint a motolla
ke rü leti sebessége is jelentôsen befolyásolja a mag-
pergést. Az aratás helyes technikájának elsajátítása ez
esetben még beruházást sem igényel, így minden -
képpen érdemes élni vele.

Az agrotechnikai elemek mellett célszerû figyelembe
venni a pergésveszteség csökkentésének vegyszeres
lehetôségeit is.

A REPCE BETAKARÍTÁSA
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A Spodnam DC különleges formu lációjú, termé -
szetes terpénpolimer (di-1-p-mentén) és adjuváns-
tartalmú készítmény, amely ôszi káposztarepcében a
pergés veszteség csökkentésére alkalmazható.

A Spodnam DC a becôk felnyílásának meg akadá -
lyozásával, ezáltal a magok és a becôk érésének elô -
segítésével biztosítja a növények számára elérhetô
teljes termés potenciált. Lassítja a becôk öregedését,
valamint egy féligáteresztô hártya kiala kí tá sával
megakadályozza a becôk újranedvesedését (pl. esô
vagy harmat miatt).

Fenyôgyanta

A Spodnam DC használatával csökken az állo mány -
szárítás szükségessége, kivé ve, ha azt – a betakarítási
problémákat oko zó – erôs gyomosodás egyébként
indo  kolt tá teszi. Ezáltal a növény elérheti a termé -
szetes érettség (teljes érés) állapotát, biztosítva ezzel
a legjobb minôséget és a legnagyobb termés-
   men nyiséget. 

A Spodnam DC használatával már hetek  kel a rendes
betakarítás elôtt elejét vehetjük a magpergésnek, így
a növény  fej lô  désének és a termés természetes éré -
sének elôsegítésével csökkenthetjük a veszte sé get.

A SPODNAM DC MÛKÖDÉSE
A Spodnam DC a becôkre ragadva megakadályozza
azok felnyílását és a magok kipergését, ezért kü lö -
nösen alkal mas – egy várhatóan elhúzódó betakarítás
esetén – a magok kipergésébôl adódó termés vesz -
teség csökkentésére.

A Spodnam DC különleges védôhártyával vonja be a
felületet. Ez a félig át eresztô hártya kívül tartja a csa -
padékból származó nedvességet, így a kiszáradó
becô nem pattan szét.

A Spodnam DC-vel kezelt felület egyenletesen
fedett. A féligáteresztô hártya a beszáradást köve -
tôen sem repedezik meg. A folytonos védôhártya

lehetôvé teszi a bel sô nedvesség távozását, biztosítva
a ma gok kiszáradását. Nincs tágulás vagy össze -
húzódás, ezáltal nem keletkezik  fe szült ség a „becô-
varratokon”. Így a becôvarrat ép marad a beta ka -
rításig, tovább  fej lôdhet a becô és csökken a pergési
veszteség.

A Spodnam DC formulációja nem ionos nedvesítô -
szert tartalmaz, amely segíti a per metlé szétterülését. 

A  formuláció adjuvánstartalmának köszönhetôen a
Spodnam DC-vel kezelt felület egyenletesen fedett,
a védôhártya a permetlé be szá ra dását követôen sem
repe de zik meg. 
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A készítményt a becôsárgulás idején, a betakarítás
várható idôpontja elôtt 10–20 nappal, földi géppel
vagy légi úton, 1,0–1,25 l/ha dózisban kell kijuttatni.
Földi géppel 300–500 l/ha permetlémennyi séggel,
légi úton 60–80 l/ha permetlével történô kijuttatás
javasolt. 

A túl késôi kijuttatás (többségében már ki száradt
becôk) a hatékonyságot ront hat ja. A legjobb haté -
konyság elé ré séhez tö re ked ni kell a becôk teljes per-
metlé-bo rított ságának elérésére!

A Spodnam DC kijuttatható önma gá ban, valamint a
rep cé ben engedélyezett állo  mányszárító készítmé -
nyekkel kombináció ban. A kezelés elkezdhetô, ami -
kor a becôk több sége a B érettségi állapotban van.
Opti  mális a kijuttatási idô, amikor a becôk többsége
C érettségi állapotú. Ilyenkor az állományban B–E
érettségi állapotú becôk is találhatók. Az F érettségi
állapotban lévô becôk esetén a Spodnam DC már
nem tudja kifejteni hatását!

A pergésveszteség általában 5–10% körül alakul, de
kedve zôt len körülmények esetén ennél sokkal na -
gyobb is lehet. Az érés végéhez közeledve a becôk
színe és rugalmassága napokon belül nagyon gyorsan
változik (kü lö nösen forró na po kon).

Kezeljünk inkább korábban, mint túl késôn! A kezelés
ha té kony sága akkor a legna gyobb, amikor az összes
becô még „zöldes“ színû!

A SPODNAM DC HASZNÁLATA ÉS IDÔZÍTÉSE

A B C D E F

FELHASZNÁLHATÓ:

•  önmagában, állományszárítás nélkül,
•  gombaölô szerekkel kombinálva,
•  állományszárító szerekkel kombinálva
  és

•  megdôlt vagy álló növényállományban 
   az állományszárítást megelôzôen.

AMIRE FIGYELNI KELL!
A Spodnam DC hatékonysága jelentôsen romlik, ha
a becôket kórokozók vagy rovarkártevôk károsították.

A Spodnam DC kielégítô hatásához elengedhetetlen
a becôk teljes fedése a  permetlé által, ezért földi és
légi kijuttatás esetén is különösen fontos a megfelelô
permetezési technika. Ha az állomány fölé nôtt
 gyomok „beárnyékolják“ a becôket, a hatékonyság
csökken.

A Spodnam DC a becôkön keresztüli visszaned-
vesedést gátolja, csökkentve ezáltal a veszteséget. A
készítmény nem  akadályozza meg a félig érett magok
újranedvesedését (pl. szárazságot követô esôzés ese -
tén), ha az a növény természetes életfolyamatai által
valósul meg, annak gyökerein keresztül.

A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizek-
tôl 5 m (hidas traktorral és légi úton történô kijuttatás
esetén 20 m) távolságban tartson meg egy nem per-
metezett biztonsági övezetet!  
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LÉGI KIJUTTATÁS ESETÉN 

Javasolt a tábla „átfedô repülésekkel“ történô kezelése. Így a növényeket ellentétes irányból érkezô permet -
cseppek érik. Ez különösen fontos a megfelelô fedés eléréséhez olyan sûrû állományú kultúrákban, mint a
repce.

A Spodnam DC készítmény elsodródás csök-
kentése céljából 1,0–1,25 l/ha adagban gomba-
ölô, rovarölô, atkaölô és gyom irtó szerekhez
adagolva juttatható ki. 

Mivel engedéllyel rendelkezik az elsodródás gát-
lására is, az állományszárító szerekkel történô
együttes kijuttatása esetén további cseppne-
hezítô adalék permet lébe keverése szükség-
telen, így annak költsége megtakarítható. 

1. repülés

2. repülés
100 l/ha

50 l/ha

50 l/ha
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Tovább folytattuk a repce pergés vesz te sé gének csök -
ken tésével kapcsolatos, 2010-ben megkezdett vizs-
gálatainkat.  A vizs gá lat célkitûzése annak megál-
lapítása volt, hogy a Spodnam DC használata milyen
mértékben térül meg  a készítményt felhasz náló
repcetermelônek. Ennek érde ké ben kísérleteket állí-
tottunk be az ország különbözô  pont jain, így eltérô
körülmények között vizsgálhattuk a Spo  d  nam DC mû -
kö dését. A mért adatok átlagolásával reális képet
kaphattunk a pergésveszteség csök kentésének meg -
té rü lésérôl. 

Az alábbi gazdaságokban végez tünk kísérleteket:

•  Barátság Mezôgazdasági Szövet ke zet, 
   Magyaratád – Lackovics Sándor
•  Csákvári Mezôgazdasági Szövet ke zet, 
   Csákvár – Illés Jenô
•  Motacilla Kft., Lovasberény – Bori Já n os
•  Seres Tamás, Kiskunfélegyháza
•  Dombegyházi Agrár Zrt., Dombegyháza 
   – Bisztrai Richárd

A pergésveszteség csökkentésére szolgáló Spodnam
DC kijuttatását de szik kálószerrel együtt végeztük, és
a kezelt táblarész termését a deszikkálószerrel ön-
magában kezelt tábla terméséhez hasonlítottuk.
Emellett végez tünk önálló Spodnam DC-kezelést is,
ahol a kontrolltáblarész semmilyen ke zelést nem
kapott (tehát deszikkálószeres kezelést sem). A kísér-
letek keze lé senként 5–10 hektár nagyságú te rü letet
érintettek. 

A korábbi vizsgálathoz hasonlóan idén is kétfélekép-
pen mértük a pergés vesz teséget: 

•  tálcás módszerrel a betakarításkor fel merülô per- 
   gésveszteséget mértük,

•  a parcellák külön-külön betakarításával pedig az 
egymás közötti termés különbséget mér tük meg,
amely magá ban foglalja az érés során és a be ta ka -
rítás alatt keletkezô pergés vesz teséget is.

A kísérleti eredmények értékelése során a Spodnam
DC megtérülését kétféle termény árral is figyelembe
vettük. Számoltunk egy pesszimistának tekint hetô 
80 000 Ft/ha-os és egy reálisabbnak tûnô 110 000
Ft/ha-os árral. 

A Spodnam DC önmagában történô kijuttatásakor a
ké szítmény árán kívül a gépi munka költségeivel is
számol tunk. A Spodnam DC deszikkálószerrel történô
együt tes kijuttatása esetén  vi szont csak a megnö -
vekedett szerköltséget vettük figyelembe, hiszen
ebben az esetben csak a Spodnam DC ára merült fel
többletköltségként (a de szik kálószer és annak kijut-
tatási költsége eleve része volt a technológiának).

A vizsgálat eredményei a következôk:

A SPODNAM DC MEGTÉRÜLÉSE DE SZIK KÁLÓ-
SZERREL EGYÜTT ALKAL MA Z VA: 5–7-SZERES

A Spodnam DC deszikkálószerrel egy menetben tör -
ténô kijuttatását a deszikkálószer önmagában tör ténô
kijutta tásához  vi szonyítottuk (lásd 1. táblázat). A két
ke ze lés pergésveszteség-kü lönbségének ér té két a  
80 000 Ft-os és a 110 000 Ft-os vé lel me zett termény -
árral is kiszámoltuk. 

A két kezelés közötti pergés veszteség-különbség 300
kg/ha volt. Ez a megmentett termésmennyiség az
 ala cso nyabb terményárral számolva 24 000 Ft, a
maga sabb árral számolva 33 000 Ft értéket képvisel
hektá ron ként. A Spodnam DC  szer költségét, mint-
egy a befektetés értékét levonva a megtérülés az

A REPCE PERGÉSVESZTESÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE 
– KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK
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elsô esetben több mint 5-szörös, a második esetben
pedig több mint 7-szeres. 

A SPODNAM DC MEGTÉRÜLÉSE ÖNMA GÁBAN
ALKAL MAZVA: 2-3-SZO R OS

Ha a Spodnam DC-t önmagában juttatjuk ki, a készít-
mény árán felül a kijuttatás költségével is számolnunk
kell. A ke zelt és ke zeletlen területrôl betaka rí tott ter-
mésátlagok azonban azt mutat ják, hogy még önma -
gá ban is meg té rülô befektetés a Spodnam DC
használata.

A termésátlag-különbségekbôl számolva a kezelés
meg térülése 80 000 Ft-os termény árnál több mint
2-szeres, 110 000 Ft-os árral számolva pedig több
mint 3-szoros. (lásd 2. táblázat)

MIKOR KELETKEZIK A PERGÉS VESZ TE SÉG ÉS
MILYEN ARÁNYBAN?

Tálcás módszerrel a betakarításkor fel me rülô pergés -
vesz teséget mértük. Kiderült, hogy a per gés vesz -
teség nagy része az érés során keletkezik, és csak
kisebb hányada írható a betakarítás számlájára.

A 300 kg terméskülönbségbôl 55 kg (18%) a beta karí -
táskor keletkezett, 245 kg (82%) pedig a beta ka rí -
tásig, az érés ideje alatt pergett ki.

A vizsgálat eredményei egyér tel mûen mutat -
ják, hogy a különbség nagy része az érés so -
rán elpergett magokból adódik. Ezért fontos,
hogy a Spodnam DC a meg felelô idôben
kerüljön ki a területre. Így a készítmény az
érési folyamat alatt végig ki tudja fejteni
termés mentô hatását, meg védve a repcét a
szemek kipergésétôl és a gazdát az elveszô ár-
bevételtôl. 

                                                         Termés           Árbevétel 80 e Ft/t              Árbevétel 110 e Ft/t
                                                       (t/ha)          terményárral számolva           terményárral számolva 
Deszikkálószer 
+ Spodnam DC 1,0 l/ha                     3,295                        263 600                                     362 450
Deszikkálószer                                   2,995                        239 600                                     329 450
Különbség                                          0,300                         24 000                                       33 000
Spodnam DC 1,0 l/ha 
megtérülése                                                                          5,3x                                           7,3x

                                                         Termés           Árbevétel 80 e Ft/t              Árbevétel 110 e Ft/t
                                                       (t/ha)          terményárral számolva           terményárral számolva 
Spodnam DC 1,0 l/ha                         2,9                          232 000                                     319 000
Kezeletlen                                           2,6                          208 000                                     286 000
Különbség                                          0,3                           24 000                                       33 000
Spodnam DC 1,0 l/ha  
+ kijuttatási költség megtérülése                                        2,4x                                           3,3x

1. táblázat

2. táblázat

18%

82%

betakarítási pergésveszteség érési pergésveszteség

A pergésveszteség megoszlása 
az érés és a betakarítás között
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GLIFOZÁT AZ ÁLLOMÁNYSZÁRÍTÁSBAN

A glifozát a világ vezetô agrokemikáliája, 1972 óta
 alkalmazzák. Az eltelt idôben a  gyomirtók között
egyetlen fô vetélytársa akadt, a szintén nem szelektív
hatású paraquat. Bár mind a glifozát, mind a paraquat
a totális hatású gyomirtó szerek közé tartozik, hatás-
mechanizmusuk eltérô. A paraquat kontakt mó don
hat, azaz nem szívódik fel a növényben. Ennek ered-
ményeképpen kiválóan perzseli a növekedésnek in-
dult gyomok föld feletti részeit, ám az évelôk elleni
hatása már nem mindig kielégítô. Ilyenek a fôleg mély

gyökerekkel, illetve rizómákkal rendelkezô gyomok.
Ezzel ellentétben a glifozát a leve leken keresztül
felszívódik, és minden évelô fajt elpusztít. A másik
jelentôs különbség a két hatóanyag között, hogy míg
a glifozát lassan fejti ki a hatását, a paraquat relatív
 gyorsan mûködésbe lép. A glifozát való ban totális
hatású, ezért széles körben elterjedt a gyomirtás
szinte minden területén, így az állományszárítás-
ban is.

A glifozát izopropil-amin sóját 486 g/l töménységben
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 pusztulását okozva.
Hatékonyan irtja nemcsak a magról kelô, hanem az
évelô egy- és kétszikû gyomokat is.

A Nufarm Amega készítménye ellenôrzött, tiszta
hatóanyagot tartalmazó és formázott termék.
Versenyképes ára, megbízható és széles körû disz t -
ribúciója révén a termelôk egyik kedvelt totális hatású
gyomirtó szere.

Repcében állományszárításra akkor kell kijuttatni,
amikor a becôszint középsô harmadában a magvak
legalább 60%-a barna színû. A becôk ekkor még

zöldek.  Gyom mentes állományban az Amega dózisa
3,0 l/ha, évelô gyomokkal erôsen fertôzött területen
4,0 l/ha. A permetlé javasolt mennyisége 150–250
l/ha. A készítmény nem szelektív, a permetlé elsod -
ródása esetén a környezô kultúrákat károsíthatja.
Repcében a kijuttatás kizárólag földi géppel (hidas
traktorral) történhet. Nagy hasmagasságú (>150 cm)
földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló
cseppnehezítô adalékanyag hozzáadásával juttatható
ki a készítmény. Alkalmazása vetômagtermesztésben
nem javasolt.

A glifozát hatóanyag 15–25 oC között és magas
páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás
kifejtéséhez szükséges, hogy a kezelést követô 6 órán
belül ne hulljon csapadék és a hatóanyag maradékta-
lanul felszívódhasson a gyomnövényben.
* 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.

ELSODRÓDÁSGÁTLÓ ÉS

HATÁSFOKOZÓ EGYBEN

A repce tarlójának ápolásához nyújt gyors segítséget
a Kyleo. A Kyleo a glifozát és a  2,4-D hatóanyagok
gyári kombinációja, amely különleges adalékanyagá-
nak köszönhetôen több mint a hatóanyagok
egysze rû keveréke. Az innovatív készítmény hatása
az évelô kétszikû gyomok ellen lényegesen gyor -
sabb a tisztán glifozát hatóanyagú termékekhez
 viszo nyítva. A formulációban alkalmazott adjuváns
és a hatóanyagok optimális aránya látványosan
gyors és tartós gyomirtó hatást eredményez az
egynyári és évelô gyomok mindegyike ellen. A két
hatóanyag tankkeverékben történô alkalmazásához
képest a Kyleo használata egyben kényelmes is.

A Kyleo használata különösen ajánlott az évelô két-
szikû gyomnövények (mezei acat, szulákfélék, fekete
üröm, csorbóka, fekete nadálytô, pitypang stb.)
tömeges elôfordulása esetén. A Kyleo gyors és
hatékony megoldást nyújt az imidazolinon-ellenálló
repceárvakelés ellen is, amely imidazolinon és szul-
fonil-urea tartalmú készítményekkel nem vagy csak
nehezen irtható a következô kultúrákból.

A védekezést úgy kell idôzíteni, hogy a magról kelô
gyomnövények a virágzás álla potánál ne legyenek fej -
lettebbek, így nem keletkezik csíraképes mag az
újabb termésbôl. Az évelô gyomnövények akkor a
legérzékenyebbek, amikor intenzív hajtásnö ve ke -
désben vannak. Az évelôk esetében is fontos, hogy
azok ne érleljenek magot, de ezek fej lettsége a 20-
30 cm-es nagyságtól a virágzás végéig terjedhet.
Így a megfelelô nagyságú lombozat elegendô ható -
anyag felvételét teszi lehetôvé ahhoz, hogy a rizómák,
föld alatti  haj tások lehetô legnagyobb része elpusz-
tuljon. 

Tarlón a parlagfû elleni védekezést a meg fe lelô
hatékonyság érdekében a virágzat megjelenése elôtt
kell elvégezni! A védekezésnél törekedni kell a lom-
bozat teljes bepermetezésére.

A Kyleo javasolt dózisa tarlókezelésre 3,0–5,0 l/ha,
melynek kijuttatásához 250–300 l/ha permetlé
szükséges.

A repce tarlóján kikelt, illetve kihajtott gyom -
növényeket a készítmény gyorsan, már kb. két hét
alatt elpusztítja. Így már a védekezést követô 2.
héttôl megkezdhetôk az ôszi talajmunkák, idôben
elôkészíthetô az ôszi gabonafélék magágya. 



TERMELÔK MONDTÁK...

„Gazdaságunk nagy mérete
miatt fontos, hogy megbíz-
ható, jól bevált készítménye-
ket alkalmazzunk. A Nufarm
termékeit már több éve hasz-
náljuk különbözô kultúrákban,
többek között repcében, ôszi
búzában, egyéb kalászosok-

ban. A repcében megjelenô egyszikû gyomok ellen
évek óta használom a Gramint. Szuperszelektív egy-
szikûirtó hatásának köszönhetôen a gabona-árvakelés
elôfordulása esetén is kiválóan alkalmazható, felszí-
vódó hatóanyagú készítmény. A Gramin nagyon ked-
vezô árú termék, versenytársaihoz viszonyított
jelentôs árelônye magáért beszél. Emellett a legfon-
tosabb: tudja, amit tudnia kell!”
Széplaki Tamás tulajdonos-ügyvezetô, Ethofer Kft.,
Pereszteg

„Mészáros Ádám vagyok, Tenken élek. Családi gaz-
dálkodást folytatunk, a földjeink kilencven százalék-
ban Tenk és Átány határában helyezkednek el. Ja -
varészt szántóföldi növénytermesztést folytatunk a
 területeinken. Kuriózumként van tizenhét hektár
meggy ültetvényünk is. Kultúráink 65-70 százalékát
ôszi vetésû növények – ôszi gabonafélék és repce –
alkotják. Tavasszal a megfelelô talaj-elôkészítés után
napraforgót és kukoricát termesztünk. Ahhoz, hogy a
növények termesztése gazdaságos legyen, vallom,
hogy a maximumot kell nekik megadni. Ennek tuda-
tában végezzük a tápanyag-utánpótlást és a növény-
védelmet is. Idén a repcét szeptember 5-én vetettük,
Clearfield Impression hibridet. Azért döntöttünk a
Clearfield mellett, mert a gyomirtásnál a legtökélete-
sebb eredményt adja. Kelés után folyamatosan figyel-
tük az állományt. Amikor szükség volt rá, a bolhák és
álhernyó ellen a Nufarmtól vásárolt Repce Plusz cso-
magot használtuk, amelybôl a Cyren EC és a Kaiso
EG megfelelô védelmet nyújtott. A Mystic 250 EC-t,

ha szükség lesz rá, gombaölô szerként idén vagy jö-
vôre használjuk fel.”
Mészáros Ádám családi gazdálkodó, Tenk

„Vállalatunk Belvárdgyula térségében, mintegy 8500
hektáron dolgozik. Elsôsorban szántóföldi növények-
kel foglalkozunk, és van egy szarvasmarhatelepünk is.
Termesztünk szôlôt és ezzel egyidejûleg borászatot
vezetünk. Nálunk az ôszi káposztarepce fontos nö-
vény, amellyel szeretnénk jó eredményt elérni. Éppen
ezért nemcsak a termesztése alatt teszünk meg min-
dent azért, hogy minél nagyobb termést érjünk el,
hanem arra is gondot fordítunk, hogy a már érôfélben
levô repcébôl minél kevesebb peregjen ki. Ezért pró-
báltuk ki három évvel ezelôtt a Nufarm »ragasztóját«,
a Spodnam DC terméket, amely mára fontos eleme
lett repcetermesztésünknek a repce kipörgésének
meggátlására. Ezt a munkamûveletet általában két-
három héttel a betakarítás elôtt végezzük el, amikor
a repcebecôbôl még O betût lehet formálni. Az álta-
lunk használt dózis 1,25 l/ha, amivel nagyon jó ered-
ményeket értünk el a becôk épen tartásában. Nagy
elônye még, hogy cseppnehezítôként is engedélye-
zett, így az új szabályok ellenére azt sem kell külön
használnunk. Deszikkálószerrel is nyugodtan kever-
hetô, ennek alkalmazásáról mindig az adott repce-
tábla állapota alapján döntünk.”
Szûcs Imre növényvédelmi szakirányító, Belvárdgyulai
Mg. Zrt., Belvárdgyula

„Gazdaságunk évrôl évre 250-300 hektáron termel
repcét. A repce az a növény, amelyet maximálisan ki
kell szolgálni, és a tápanyag-utánpótlástól kezdve a
növényvédelmen át a betakarításig mindennap ott
kell lenni mellette. Fontosnak tartom, hogy ha már az
egész vegetációban mindent megadtunk a növénynek,
az utolsó pillanatban sem szabad megspórolni a per-
gésveszteség csökkentésére szolgáló kezelést, hiszen
akár 300 kg/ha magot menthetünk meg vele. Ehhez a
technológiai elemhez a Nufarm Spodnam DC termé-
két használom már harmadik éve. Volt, amikor önma-
gában juttattam ki, a betakarítás elôtt három héttel,
1,0 l/ha-os dózissal. Viszont elôfordult, ha a repce éré -
se, illetve az elhúzódó vegetáció megkívánta, hogy az
Amegával együtt, szintén két-három héttel a betakarí-
tás elôtt juttattam ki. Az elmúlt években a Spodnam
nálam bizonyított, és már biztos, hogy nem hagynám
el ezt az utolsó, ugyanakkor nagyon fontos technoló-
giai elemet a repcetermés maximalizálása érdekében.”
Németh Ervin növényvédelmi szakirányító, 
Somogyvári Mg. Zrt., Somogyvár
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A napraforgó gyomirtása elsôsorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó, egyéves (T4) gyomokra irányul. A
 magról kelô fûfélék közül a legna gyobb gon dot a kakaslábfû, a muharfajok és a vadköles okozza. Az évelô
egyszikûek közül a fenyércirok magról kelô és rizó más alakját kell feltétlenül megemlíteni.

A magról kelô fûfélék és az évelô egyszikûek (pl. fe-
nyércirok, tarackbúza) ellen alkal mazhatók nap ra -
forgóban a szuperszelektív készítmények. A Gramin
adagja magról kelô fûfélék ellen 0,7–1,0 l/ha, a fe-
nyércirok magról kelô alakja ellen 0,8 l/ha, míg a
rizómás fenyércirok ellen 1,0–1,2 l/ha, tarackbúza
ellen 2,0–2,5 l/ha, csillagpázsit ellen pedig 3,0–3,5 l/ha.
Hatlevelesnél fejlettebb napraforgóban már nem ja -
va solt a használata. Napraforgóban legfeljebb 1,5 l/ha
dózis alkalmazását javasoljuk. A készítményt le he tô -
leg önmagában juttassuk ki. Ne keverjünk a permet-
léhez hatásfokozó adalékanyagot, ammó ni um-  szulfát
hatóanyagú terméket, gyomirtó, gombaölô vagy
 rovarölô szert, illetve lombtrágyát.

A NAPRAFORGÓ GYOMIRTÁSA

A Gramin hatásának eredménye a fûfélék 
szárcsomójában 

Gramin kezeletlen

Kakaslábfû Vadköles Fenyércirok Tarackbúza
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TERMELÔK MONDTÁK...

„Az idén a Nufarm területi képviselôjétôl kaptam kipróbálásra a Gramin nevû szuperszelektív egyszikûirtó
készítményt. Napraforgóban és lenkultúrákban használtam fel kísérleti jelleggel, a magról kelô egy szikû gyom -
növények (muharfélék, kakaslábfû, zabárvakelés) ellen. Azt tapasztaltam, hogy a gyomirtó szer az egynyári
egyszikû gyomnövények növekedését megállította, és azok körülbelül három hét múlva teljesen elszáradtak.
Fitotoxicitást a készítménnyel kapcsolatban nem tapasztaltam. A jövôben is használni fogom a kétszikû
kultúrákban az egy nyári és évelô egyszikû gyom nö vények irtására.”
Károly Péter családi gazdálkodó, Nagycsécs

„A társaság 1980 hektáron gazdálkodik, amibôl 400 hektáron vetünk napraforgót. Területeinken a legsúlyo -
sabb egyszikû gyomkonkurencia a rizómás fenyércirok. Évek óta azt tapasztalom, hogy a rizómás fenyércirok
megjelenése idôben elhúzódik, ezért az ellene való védekezés optimális idôpontját folyamatos megfigyelés
mellett is nagyon nehéz meg határozni. Így a területen a 20-25 centiméteres egyedek mellett nagy számban
találkozhatunk már méretesebb, 40-50 centiméteres növényekkel is. A Gramin 1,25 l/ha dózisával, precíz
 kijuttatástechnikával a túlfejlett fenyércirkot is sikerült elpusztítani. Az állomány még betakarításkor is szép,
gyom men tes.”
Ózdi Lajos növényvédelmi szaktanácsadó, Pécsi Mezôgazdasági Zrt., Pécs

Ózdi Lajos
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A napraforgó elhúzódó érése során a legkorábban érô kaszatok az érési folyamat végére túlérettek lesznek.
A túlérett kaszatok a természetes szóródás, továbbá a madár-,  rág csá ló-, valamint viharkár miatt veszendôbe
mennek. Az elhúzódó érés miatt a korán beérett kaszatok a legkíméletesebb betakarítás ellenére is elszó -
ródnak.

Másrészrôl viszont a növény vegetatív részei a termés beérésének idejére nem száradnak le, így a betakarítás
során a termény visszanedvesedik, jelentôsen növelve a szárítási költ sé geket. Ezenkívül az érési folyamat
során nagy valószínûséggel fellépô esôs idôjárás a termés minôségében is súlyos romlást okozhat. 

Mivel hazánk nyár végi, ôsz eleji klímája jellemzôen csapadékos, a közepes és hosszú tenyészidejû napra -
forgófajták termesztése többnyire csak vegyszeres állományszárítással együtt lehet biztonságos. Ha
ehhez hozzávesszük az elszóródott kaszatok (árvakelés) és gyommagvak késôbbi gyomosítását, a napraforgó
állományszárítási költségének megtérülése nem is lehet kérdéses.

GLIFOZÁT AZ ÁLLOMÁNYSZÁRÍTÁSBAN

A glifozát a világ vezetô agrokemikáliája, 1972 óta alkalmazzák. Az eltelt idôben a  gyomirtók között egyetlen
fô vetélytársa akadt, a szintén nem szelektív hatású paraquat. Bár mind a glifozát, mind a paraquat a totális
hatású gyomirtó szerek közé tartozik, hatásmechanizmusuk eltérô. A paraquat kontakt módon hat, azaz nem
szívódik fel a növényben. Ennek eredményeképpen kiválóan perzseli a növekedésnek indult gyomok föld
feletti részeit, ám az évelôk elleni hatása már nem mindig kielégítô. Ilyenek a fôleg mély gyökerekkel, illetve
rizómákkal rendelkezô gyomok. Ezzel ellentétben a glifozát a  le ve le ken keresztül szívódik fel, és minden
évelô fajt elpusztít. A másik jelentôs különbség a két hatóanyag között, hogy míg a glifozát lassan fejti ki a
hatását, a paraquat relatív gyorsan mûködésbe lép. A glifozát valóban totális hatású, ezért széles körben
elterjedt a  gyomirtás szinte minden területén, így az állományszárításban is.

A NAPRAFORGÓ ÁLLOMÁNYSZÁRÍTÁSA

A glifozát izopropil-amin sóját 486 g/l tö ménységben
tartalmazó Amega készítmény* totális hatású gyom -
irtó szer. Ható anyaga a gyomok levelén keresztül szí -
vó dik fel, majd a nedvkeringéssel szétterjed az egész
növényben. Így eljut a föld alatti részekbe (pl. tarac -
kokba, rizó mákba) is, azok pusztulását okozva. Haté -
konyan irtja nemcsak a magról kelô, hanem az évelô
egy- és kétszikû gyomokat is. 

A Nufarm Amega készítménye ellenôrzött, tiszta
ható anyagot tartalmazó és formázott termék.
Verseny képes ára, megbízható és széles körû disztri -
búciója révén a termelôk egyik kedvelt totális hatású
gyomirtó szere.

Napraforgóban állományszárításra akkor kell kijut -
tat ni, amikor a kaszatok nedves ség  tartalma 20–30%-
os. Gyommentes nap ra for góban az Amega dózisa
2,0 l/ha, évelô  gyo mokkal erôsen fertôzött területen
5,0 l/ha.

A készítmény nem szelektív, a permetlé elsod ródása
 esetén a környezô kultúrákat káro sít hatja. Légi kijut-
tatása kizárólag napraforgóban és kukoricában, le ga -
lább 10 ha összefüggô területen, cseppnehezítô
ada lék felhasz ná lá sá val engedélyezett. A kijutta -
táshoz 50–60 l/ha permet lémennyi ség és finom por-
lasztás javasolt.
* felhasználható 2017. november 30-ig (NÉBIH 04.2/7319-I/2016)
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A levéltetvek azzal károsítják a fiatal nap ra forgót,
hogy szúrásaik nyomán az intenzíven növekedô
levelek középsô erezetükre merôlegesen felcsa -
varodnak. A torzult lombo zat védelmet nyújt a levél-
tetveknek, és kedvezô mikroklímát is biztosít a sza -
porodásukhoz. A kártevôk késôbb a szárat és a
tányér kez de ményt szívogatják. A károsított tányér
kicsi és féloldalasan torz lesz.

A kártételt megelôzhetjük, ha az elsô ko ló niák meg-
jelenésekor elvégezzük a véde kezést. A virágzás kö -
zeli idôszakban,  v alam i nt virágzó gyomokkal fertôzött
állo má n y ban méhkímélô technológiával kijuttatható
szereket alkalmazzunk!

A mezei poloskák a napraforgó szárába és levél-
nyelébe rakják tojásaikat. Emiatt a növényen seb zé -
sek, forradások ke let kez nek. A poloskák szívogatása
nyomán kelet ke zett sebzések utat nyitnak a szárat
és tányért fertôzô szürke- és fehérpenészes rot ha -
dásnak. A csillagbimbós fejlôdési áll a   pot után a lárvák
a virágzatot és a  ka sza t   kez de ményeket szívogatják.

Az érés elsô fá zi sá ban lévô kaszatok a szúrás nyo -
mán léhák lesznek, a késôbbiekben pedig csök ken
az ezerszemtömeg és az olajtartalom. 

A kártevôk táblára történô betelepedését nö vény -
vizsgálattal tudjuk nyomon követni. A védekezés
szükségességérôl ennek eredménye alapján dönt -
hetünk. A virágzás közeli idôszakban, valamint virágzó
gyo mok kal fertôzött állományban méhkímélô techno -
lógiával kijuttatható szereket alkal mazzunk!

VÉDEKEZÉS A NAPRAFORGÓ ROVARKÁRTEVÔI ELLEN

Levéltetvek Mezei poloska

A Kaiso EG egy 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 fel-
használás során, mint egy vízben diszpergálható/old-
ható granulátum (WG). Vízben elkeverve azonban
emulzió képzô, folyékony permetezôszerként (EC)
mûködik.

A Kaiso EG formulációjában kiváló minô ségû,
egyfor ma szemcseméretû Sorbie® granulátumok
találha tók. Így a ható anyag gyors oldódására és az
oldat hosszú ideig tartó stabili tására számíthatunk.

A Kaiso EG ugyanolyan egyszerûen kiönt hetô és
dozí rozható, mint a folyékony készít mények, de
kisebb  eséllyel folyik mellé. Ha mégis kiömlik, a szem-
cséket a folya dé koknál sokkal kön nyebb feltakarítani.
A granulátum formuláció  nemcsak könnyen kezel-
hetô, hanem a környezet alacso nyabb oldószerter-
helésével is jár.
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A 400 g/l di-1-p-mentén (pinolén) tar-
talmú Spraygard tapadás- és hatásfo-
kozó segédanyag, vala mint a permetlé
elsodródását gátló készítmény. Ösz-
szetételének köszönhetôen csökkenti a
felületi feszültséget, biztosítja a per-
metlé megtapadását még akkor is, ha a
növény leveleit viaszréteg vagy levélszô-
rök fedik, továbbá gátolja a permet-
cseppek elsodródását. Használatával
csökken a kipermete zett növényvédô
szerek lemosódásának kocká zata, egy -
úttal növeli a készítmények esôállósá
gát. A Spraygard tapadás- és hatásfo-
kozó segédanyag 0,2–0,4 l/ha dó zis-

 ban gombaölô, rovarölô, atka ölô és gyomirtó
sze rekhez adagolva juttatható ki. Elsodródás csök-
kentésére 0,4 l/ha dózisban szükséges alkalmazni.

ELSODRÓDÁSGÁTLÓ ÉS

HATÁSFOKOZÓ EGYBEN

A Sorbie®

részecskék
Kiváló minôségû, 

egyforma 
szemcse méretû 
granulátumok

Gyors diszperzió a
vízbe kerülve; a
hatóanyag gyors 
oldatba kerülése

EC-ként viselkedô 
oldat

5% lambda-cihalotrin Sorbie® technológia

A Kaiso EG dózisa 0,15–0,2 kg/ha, amelyben mindkét felsorolt kártevôcsoport ellen hatékony.

A Kaiso EG biztonságosabb a felhasz nálóra, mint a piretroidok hagyományos EC formulációja. Bôrrel történô
érint kezése esetén a túlérzékenységi reakció esélye mini mális.

A Kaiso EG lambda-cihalotrin hatóanyaga a piret roidok között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatással és
széles hatásspekt rummal rendelkezik a szívó és rágó kár te vôk ellen.

A Kaiso EG egy gyors hatású, széles hatás spekt rumú rovarölô szer a napraforgó legveszélyesebb rovar -
kártevôi ellen.

Formuláció: EG
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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




