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A képlet egyszerű: nincs energia –
nincs sejtnövekedés

A mitokondriumok a valódi sejtmaggal 
rendelkező sejtek energiatermelő egy-
ségei. Számuk sejtenként akár a szá-
zat is elérheti. Szerkezetüket tekint-
ve egy kettős membránrendszerből  
állnak, melyhez számos biokémiai fo-
lyamat kötődik. Ezek közül a legfonto-

sabb az úgynevezett sejtlégzés, mely- 
nek során az elektrontranszport-láncon 
keresztül zajló terminális oxidáció révén 
jelentős mennyiségű energia képződik. 

Mivel a kórokozó gombák hete-
rotróf szervezetek, nem képesek  
a fotoszintézisre, így számukra a mi-
tokondrium az egyetlen lehetőség 
az életfolyamataik működtetéséhez 
szükséges energia előállításához. 

Nem varázslat, hanem fejlesztés!
Megérkezett a jövő
karboxamidja: a Xemium®*
A magyar termelők közül kevesen tudják, hogy a karboxamidok csoport-
jába tartozó gombaölő szerek kutatásának története a BASF-nél egé-
szen az 1970-es évekig nyúlik vissza. Hazánkban 2004-től elérhető az 
első BASF-karboxamid, a boszkalid, melyet több kultúrában számos ter-
melő használ azóta is sikerrel a gombabetegségek leküzdésére. A ható-
anyagcsoportot érintő fejlesztési munkálatoknak köszönhetően a 2017-es  
szezonban már a magyar kalászos-, alma- és szőlőtermesztők is kipróbál- 
hatják a különleges molekulaszerkezetű új hatóanyagot, a Xemium®-ot –  
ISO-elnevezés szerint fluxapiroxadot –, tartalmazó innovatív fungicideket.  

Q/HQ

NADH
NAD+

1/2 O2 + 2H+

H2O
ADP + PO4

3-

ATP + H2O

HQ/Q

Cit c

szukcinát fumarát

Szentgyörgyi-
Krebs ciklus

Xemium®

komplex I komplex II komplex III komplex IV komplex V

1. ábra A Xemium® a mitokondriális elektrontranszportot kapcsolja szét a komplex II-nél.
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Ezért a sejtlégzés gátlása a gombák 
gyors pusztulását idézi elő. Nem vé-
letlen, hogy számos hatóanyagnak, 
hatóanyagcsoportnak éppen a légzé-
si elektrontranszport-lánc különböző 
pontjain található a hatáshelye.

Az elektrontranszport folyamatában 
több egymást követő komplexen 
keresztül vándorolnak a hidrogén-
ről felszabaduló elektronok, miköz-
ben a membrán közötti térben H+- 
ionok halmozódnak fel. A kialakuló 
protongrádiensben energia rejlik. 
Mivel a mitokondrium membrán-
jának két oldalán létrejött pozitív- 
negatív töltéskülönbség (elektroké-
miai potenciálkülönbség) igyekszik 
kiegyenlítődni, a felszabaduló ener-
gia kémiai kötésben rögzül és táro-
lódik. Ekkor az adenozin-difoszfát 
(ADP) adenozin-trifoszfáttá (ATP) 
változik. Visszaalakuláskor egy 
adott biokémiai lépéshez (pl. fehér-
jeszintézis) rendelkezésre áll az ed-
dig makroerg kötésbe zárt energia.

A karboxamidok tulajdonképpen  
a komplex II-ben fejtik ki hatásu-
kat (1. ábra), ugyanis a Szentgyör-
gyi-Krebs ciklusban a szukcinát-dehid-
rogenáz enzim gátlásával (SDH-gátló) 
megakadályozzák a szukcinát fuma-
ráttá való átalakulását, így megszakad 
az elektrontranszport folyamata, 
azaz meghiúsul az energia előállí-
tása, ezáltal leáll a kórokozó gombák 
sejtnövekedése.

Fluxapiroxad: mint a kaméleon… 
gyors és átjut mindenen!

A Xemium® a növényben és a gom-
bákban, zsíros és vizes közegben egy-
aránt könnyedén mozog. 
Ez annak köszönhető, hogy

A Xemium®-nak ez a tulajdonsága tel-
jesen egyedi, nemcsak úgy általában a 
többi fungicidtől, hanem a saját cso-
portjába tartozó más karboxamidoktól 
is megkülönbözteti a molekulát. 

Ha a levelek viaszrétegében vagy 
a gombák membránjain át mozog, 
lipofil (zsíroldható) szerkezetet vesz 
föl, ha pedig a növény sejtjeiben, a 
sejtfalon át vagy a szállító edény-
nyalábokban, akkor hidrofil (vízzel 
vegyülő) alakzatot ölt (2. ábra). 

Fő struktúra

Hidrofil alakzat

Lipofil alakzat

2. ábra A Xemium® molekulaszerkezete

A Xemium® e különleges kettős
viselkedésének tulajdonítható rend-
kívül gyors hatáskifejtése, páratlanul 
erős kuratív és eradikatív hatása, 
valamint kiugróan jó esőállósága. 

a molekula a környezettől függően 
változtatni tudja szerkezetét.
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Fluxapiroxad: nagyon gyors 
és mindent átjár!

Amint a kipermetezett Xemium® a 
növény felszínén levő viaszréteghez 
kötődött, egy jelentős része gyor-
san behatol a növény belsejébe. A 
leveleket teljesen átjárja, és a fölvett  
tápanyagokkal együtt akropetálisan 
szállítódik a hajtások és a levelek csú-
csa felé (3. ábra). 

Oly erősen szisztemikus tulajdonsá-
gú, hogy azoknak a leveleknek is min-
den részébe eljut, amelyeknek csak a 
csúcsa látszott ki a permetezés idején 
(4. ábra).

Fluxapiroxad: számos kultúrában, 
sokféle gomba ellen!

A Xemium® a szántóföldi és zöldség- 
növényeket, valamint a gyümölcsfélé- 
ket és a szőlőt veszélyeztető tömlős- 
és bazídiumos gombák számos faja 
ellen hatékony. Kimagasló aktivitású 
egyes levélfoltosságok kórokozói, 
lisztharmatfélék, rozsdagombák, kü-
lönféle rothadásokat és foltosodást 
előidéző nekrotróf gombák ellen. 

Magyarországon a szántóföldi nö- 
vénytermesztésben a Systiva® gom- 
baölő csávázó- és a Priaxor® gom- 
baölő szerben kerül forgalomba a 
2017-es szezonban. Emellett szőlőben 

felső epidermisz

alsó epidermisz

oszlopos parenchima

floém

xilém

Xemium®-raktár
a kezelés után

3. ábra A Xemium® szállítódása a növényben

BASF  Innováció
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és almában a lisztharmat és varasodás 
elleni Sercadis®** készítményben, amely 
jelenleg engedélyezési eljárás alatt áll.

Fluxapiroxad: nemcsak megelőz,
hanem erőteljesen gyógyít is!

A Xemium® használatakor nem a tel-
jes prevencióra kell törekednünk, mint 
ahogy a legtöbb gombaölő szer hasz-
nálatakor, hanem ki kell aknáznunk a 
hatóanyag kuratív és eradikatív hatá-
sában rejlő előnyöket is. Jó példával 
szolgál erre a szőlőben és az árpában 
való fölhasználás. 

Szőlőben a lisztharmat aszkospó- 
rás fertőzésből eredő levéltünete-
inek megjelenésekor, a kórokozó 
első telepeinek elpusztítása céljá-
ból, azaz teljesen eradikatív módon 
vethetjük be először a Xemium®-ot. 
Ugyanakkor ez a védekezés, ha van-
nak újabb fertőzött levelek is, ame-
lyeken a tünetek még nem láthatók, 
azokat gyógyítja, és abszolút meg-
előző jellegű lesz a bogyófertőzés 
ellen, hiszen általában a virágzás előtt 
történik, amikor a bogyókezdemény 
(bibe) a virágszirmok burka alatt még 
teljes védelmet élvez a lisztharmattól.

Fogékony árpafajtákban a zászlós-
levél kiterülésekor a hálózatos levél-
foltosság okozta fertőzöttség mértéke 
gyakran már megközelíti a védekezési 
küszöböt (5%). Ilyenkor a kórokozó-
nak azon egyedei ellen, amelyek a 
látható tüneteket produkálják, eradi-
katív módon vetjük be a készítményt. 
Ennél is jóval több lehet a lappangó 
fertőzést okozó egyed, amelyek már 
fejlődnek a levélszövetekben, de látha-
tó tünetet még nem idéznek elő. Ezek 
elpusztítása már csak gyógyító (kura-
tív) módon lehetséges. A növényfelület 
nagy része pedig még teljesen mentes 
a fertőzéstől, ezt megelőző (preventív) 

módon kell védeni, vagyis meg kell 
akadályozni, hogy a kórokozó beha-
toljon a levélszövetekbe. 

Ilyen esetekben tehát a Xemium® 
eradikatív, kuratív és preventív ha-
tására egyaránt szükség van ahhoz, 
hogy a fertőzöttség szintje ne emel-
kedjen a védekezési küszöb fölé, 
azaz ne alakuljon ki gazdasági kár 
(5. ábra). Nyomatékosan hangsúlyozni 
kell ugyanakkor, hogy minden esetben 
kerülendő a Xemium® „tűzoltásszerű”, 
azaz súlyos fertőzöttségnél történő 
használata. Az efféle helyzeteket nem 
orvosolni, hanem elkerülni kell. 

Dr. Füzi István és Dr. Hoffmann Péter
fejlesztőmérnökök

Xemium®-mal egyszer kezeltKezeletlen

5. ábra A Xemium®-kezelés hálózatos levélfoltosság 
elleni hatékonysága árpában

2. levél

2. levél

kezeletlen Xemium®-mal kezelt (C14)

zászlóslevél

zászlóslevél 2. levél zászlóslevél 2. levél zászlóslevél

Csak ezt a részt
kezelték

4. ábra A Xemium® azt a levelet is megvédi, 
amely közvetlenül nem kap a permetből, és csak 
a hegye látszik ki a permetezés idején.

Innováció BASF
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Ez a hosszú időszak – amikor az
árpa nehezen védhető – áthidalható 
a Systiva® használatával.

A Systiva®-t csávázással kell kijuttatni, 
így az árpát csírázástól kezdve óvja a 
levélbetegségek – elsősorban a háló-
zatos levélfoltosság – ellen. 

A Systiva® fluxapiroxad/Xemium® 
hatóanyaga az SDHI-karboxamid 
csoport új tagja, amely különösen 
hatékony az árpa betegségei ellen. 
Egyedülálló mobilitása a növényben a 
talajból és a levélen keresztül támadó 
kórokozókkal szemben egyaránt vé-
delmet nyújt.

Erőteljes AgCelence® hatása foly-
tán robusztus növények fejlődnek, 

amelyek fokozott tápanyagfelvétel-
lel, asszimilációval és stressztűréssel 
járulnak hozzá az adott körülmények 
között elérhető hozamlehetőségek 
kihasználásához.

Az első tavaszi permetezés helyett:
csávázás Systiva®-val

A Systiva® már a csírázástól kezdve 
védi az árpát, erőteljesebb kelést, 
egészségesebb, egyenletesebb állo-
mányt biztosít.

Hosszú hatástartamának köszön-
hetően helyettesíti az első lomb-
védelemre irányuló permetezést, 
időt szabadít fel a kora tavaszi mun-
kacsúcsban.

Systiva®: 
lombvédelem az árpában 
vetőmagkezeléssel
Az árpa leggyakoribb gombabetegsége Magyarországon a hálózatos le-
vélfoltosság – kórokozója a Pyrenophora teres, anamorf: Drechslera teres 
(régi nevén: Helminthosporium teres). Vetőmagból is fertőzhet, de első-
sorban az előző évi növényi maradványokon telel, onnan aszkospórákkal 
és konídiumokkal terjed. Különösen azért veszélyes, mert már a keléstől 
megjelenhet az árpanövényeken, és enyhe télen, kora tavasszal komoly 
fertőzés alakulhat ki, amikor permetezéssel nem tudunk védekezni.

A Systiva® használatának előnyei

Lombvédelem csávázással:

 • védelem egész télen át a hálózatos levélfoltosság 
    (Pyrenophora teres) ellen őszi árpában
 • védelem a vetéstől kezdve hálózatos levélfoltosság ellen 
    tavaszi árpában
 • egyedülálló mobilitás és megbízható teljesítmény: 
    fluxapiroxad / Xemium®
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Időt takarít meg:

 • kiváltja az első tavaszi lombvédelmi kezelést
 • nem kell a jó időt lesni a télen induló fertőzések miatt
 • időt takarít meg a tavaszi munkacsúcs idején
    időben és eredményesen védekezhet – rugalmasan 
    tervezheti későbbi munkáit

Növekedési erély fokozása és betegségek elleni védelem:

 • erőteljesebb csírázás és kelés
 • sűrűbb és hosszabb gyökérzet
 • jobb télállóság
 • fokozott életerő a tavaszi újrainduláshoz
 • hosszan tartó védelem az árpa levélbetegségei ellen

Magasabb hozam:

 • magasabb várható hozam az együttes AgCelence® 
    és gombaölő hatásnak köszönhetően
 • hozambiztonság kedvezőtlen körülmények között is

Felhasználási javaslat

A Systiva®-t az üzemben használt csávázószerekkel együtt javasoljuk felvinni a 
vetőmagra. Javasolt dózisa őszi árpában 0,75 l/t, tavaszi árpában 0,5–0,75 
l/t. Minden esetben használjunk rovarölő csávázószert is, hogy meggá-
toljuk a vírusvektor levéltetvek kártételét, ezáltal a vírusok behurcolását.

 00 07 09 13 21 25 29 30 31 32 39 45 49 51 59 61-69 71-92
BBCH stádiumok

Systiva® 
0,75 l/t 

a szokásos 
csávázó-
szerekkel 

együtt  

A Systiva® hatástartama
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A hálózatos levélfoltosság már 
ősztől veszélyeztetheti az árpát

Az őszi árpa optimális vetésideje ko-
rábban van, mint az őszi búzáé, ezért 
kitettebb az őszi növényvédelmi prob-
lémáknak. Ez kifejezetten igaz volt az 
utóbbi évek meleg telei során. Mára 
már köztudott, hogy ősszel védeni 
kell a levéltetvek ellen az árpát, hogy 
elkerüljük az általuk terjesztett vírus-
fertőzést. A gombák által okozott őszi 
levélfertőzések megakadályozásával 

eddig nem foglalkoztunk. A problémá-
val rendszerint a februári, márciusi ha-
társzemléken szembesültünk hosszú-
kás, elmosódott barna foltok képében  
(1. kép). Ugyanezen foltok a bokrosodó 
tavaszi árpán is megfigyelhetők. Ezt a 
hálózatos levélfoltosság gomba okoz-
za, amely egyből a kelés után fertőzi 
meg a fiatal növényeket. Az ezekben 
a foltokban képződő spórák kellően 
hatékony védekezés hiányában újabb 
és újabb levélemeleteket fertőzhetnek 
meg. Eddig a problémát tavasz-
szal, többnyire bokrosodás után, a 
gyomirtással egy menetben szórt 
gombaölő szeres kezeléssel igye-
keztünk megoldani. Ennek azonban 
több gyenge pontja is van. Egyrészt 
csapadékos tavaszon nagyon meg-
késhetünk a kezeléssel, másrészt az 
ekkor széleskörűen használt azol-tí-
pusú felszívódó szerek gyakorlati-
lag nem hatásosak e gomba ellen. 
Mire a hibákra a tavaszi munkacsúcs 
közepette fény derül, addigra könnyen 
megfertőződhet a termésátlagot dön-
tően meghatározó középső levélszint 
is. A legjobb megoldás az elsődle-
ges fertőzés és a tavaszi felszapo-
rodás megakadályozása. 

Systiva®: 
újdonság az árpa
növényvédelmében
A kalászosgabona-termesztési szokások átalakulóban vannak ma  
Magyarországon. Egyre több termelő elsősorban nem a minőséget,  
hanem a magas hozamot tűzi ki célul. Ezt elérendő egyre többen terme-
lik a vetésforgóba jól beilleszthető árpát. Az új bőtermő fajták – esetleg 
hibridek – csak akkor hoznak több termést, ha a többi termesztéstechno-
lógiai elemet is, így a gombák elleni védekezést is a magas hozam eléré-
sének megfelelően módosítjuk.

1. kép A hálózatos levélfoltosság (Pyrenophora teres) tünetei
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Systiva®: egy tavaszi probléma 
megoldása ősszel

A BASF erre a feladatra fejlesztette ki 
az új, árpában engedélyezett csává-
zószerét, a Systiva®-t. Hatóanyaga a 
fluxapiroxad a gombaölő szerek leg-
újabb generációjába tartozik. Csává-
zószerként alkalmazva nem csak a 
csíranövényt és a földalatti részeket 
védi. Amint a fiatal növény gyökérzete 
megkezdi a víz és a tápanyagok felvé-
telét, felveszi a Systiva®-t is. A felvett 
gombaölő szer ezután a fiatal levelek-
be szállítódik, és belülről védi azokat. 

A Systiva®-val csávázott 
bokrosodó növényeket nem 
tudja megfertőzni a gomba, 
azaz nem kellenek korai 
gyógyító gombaölő szeres 
kezelések, elegendő elkez-
deni a megelőző gombaölő 
szeres állomány- 
kezelést 2–3 szárcsomós 
állapotban. 

A Systiva® gombaölő hatása mellett 
AgCelence® hatással is rendelkezik. 
A kezelt magból dúsabb gyökérze- 
tű, jobban bokrosodott állományok  
fejlődnek, melyek jobban ellenáll-
nak az időjárás viszontagságainak.  
A Systiva®-t a BASF nem önmagában, 
hanem más csávázószerek kombiná-
ciós partnereként javasolja felhasz-
nálni. A fiatal növények fertőzésének 
megakadályozására és a pozitív élet-
tani hatások elérésére a 0,75 l/t dózist 
célszerű alkalmazni.

Magas hozamot a szépen bokro-
sodott, egészséges, jó árpa tábláktól 
várhatunk. A Sytiva®-s csávázással 

nemcsak jó, hanem kiváló állomá-
nyunk is lehet, mivel hatóanyaga a flu-
xapiroxad „nemcsak” megakadályoz-
za a fertőzéseket, hanem AgCelence® 
hatásával életerősebb növényeket is 
biztosít.

Hangyel Attila
fejlesztőmérnök

Mint minden növénynél, így az árpánál is 
fontos, hogy minél előbb jól beállt állomány 
alakuljon ki. A BASF új csávázószere a 
Systiva® 0,75 l/t dózisa nemcsak a csíranö-
vényt, hanem a fiatal növényt is védi a há-
lózatos levélfoltosság fertőzésétől. Élettani 
hatásának köszönhetően dúsabb gyökerű, 
erősebb állomány kialakulását is segíti, így 
hatásos eleme egy magas termésátlagot 
megcélzó árpatermesztési technológiának. S
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Systiva®

Általános adatok
Hatóanyag 333 g/l fluxapiroxad (Xemium®)

Hatóanyagcsoport Gombaölő csávázó

Forgalmazási kategória I.

Engedély száma 04.2/1891-1/2016

Formuláció Vizes szuszpenzió koncentrátum (FS)

Kiszerelés 5 l

Eltarthatóság 3 év

Munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap

Engedélyezett kultúrák

Kultúra
Károsító /  
felhasználás

Kijuttatási idő-
szak / fejlettség

A kijuttatáshoz  
szükséges mennyiség

szerből vízből

Őszi és  
tavaszi árpa

Gabonalisztharmat, 
árpa hálózatos, 
rinhospóriumos és 
ramuláriás levélfol-
tosság, porüszög, 
hópenész, fuzáriu-
mos betegség

Vetőmagkezelés

0,75–1,4 l/t

15 l/t

Árpa hálózatos levél-
foltosság

0,5 l/t*

*Kizárólag más gombaölő csávázószer kombinációs partnereként történő felhasználására, 
hálózatos levélfoltosság elleni védekezés céljából.

Kezelési előírások

Kultúra
Kezelések  
maximális  
száma

Két kezelés  
közötti minimális 
időtartam

Az utolsó kezelés  
időpontja  
(fenológiához  
viszonyítva)

É. v. i.

Őszi és  
tavaszi árpa

1 – Vetőmagkezelés N. k.
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Felhasználási előírások

Hatás / hatásspektrum Szisztemikus. A fluxapiroxad egyszerre lipofil és hid-
rofil tulajdonságú. Ha a levelek viaszrétegében vagy 
a gombák membránjain át mozog, lipofil (zsíroldható) 
szerkezetet vesz föl, ha pedig a növény sejtjeiben, a 
sejtfalon át vagy a szállító edénynyalábokban, akkor 
hidrofil (vízzel vegyülő) alakzatot ölt. E kettős tulaj-
donságának köszönhetően rendkívül mozgékony, 
a kezelt növény azon részeibe is eljut, amelyeket a 
permetlé nem ér közvetlenül. A fluxapiroxad bejut a 
csíranövény nedvkeringésébe és belülről védi a fiatal 
növény gyökérzetét és leveleit is. 
A Systiva® kiemelkedően hatékony az árpa hálózatos 
levélfoltossága ellen, amely már az ősz és tél folya-
mán is gyakran fertőz és terjed. 

Hatáskifejtés A fluxapiroxad a mitokondriális elektrontranszportot 
kapcsolja szét a komplex II-nél, ezáltal gátolja a sejt-
légzést és a gombák gyors pusztulását idézi elő. 

Kijuttatási idő Csávázással egy menetben.

Kombinálhatóság A már bevált csávázószerekkel jól kombinálható, 
célszerű olyan partnerrel együtt használni, amely 
rovarölő és gombaölő hatással is rendelkezik.

Megjegyzés A Systiva®-csávázással helyettesíthetjük az első kora 
tavaszi lombvédelemre irányuló permetezést. A ké-
szítmény kizárólag vetőmag csávázására használha-
tó. A csávázott vetőmagot étkezési és takarmányozá-
si célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel 
együtt tárolni tilos!
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A Priaxor® tulajdonságai

Innovatív formuláció
A Priaxor® kijuttatása után fluxapiro-
xad-kristályok jönnek létre a levélen, 
amelyek csillagszerű nyúlványokkal 
fúródnak a viaszrétegbe és horgony-
szerűen rögzítik a molekulát, így még 
az esőcseppek sem mossák le, vagy 
mozdítják el azokat. 

A kristályok – a növényfelülettel kap-
csolódó részükön keresztül – adagolják 
a hatóanyagot egyenletesen, időjárás-
tól függetlenül a növényi szöveteknek. 
Így biztosított a gabonanövény kiemel- 
kedően hosszú távú védelme (1. ábra).

Kiemelkedő esőállóság
A Priaxor® speciális formulációja biz- 
tosítja a gombaölő szer jó nedvesítő- 
képességét, terülését és hosszú távú 
tapadását a kalászosok levelein, vala- 
mint a fluxapiroxad és a piraklostro- 
bin gyors felszívódását. Ez garantálja, 
hogy a Piaxor® a kijuttatás után 15–30 
perccel már teljesen esőálló és a per-
metezést követő csapadékos időben 
is védi a kalászosokat (2. ábra).

Gyors felszívódás és eloszlás: 
szerteágazó védelem
A Priaxor®-ban lévő Xemium® rend-
kívül mozgékony, zsírban való oldha- 

A több és jobb kalászos-
hozamért a fluxapiroxad és 
a piraklostrobin erejével 
A kalászosokat a kedvezőtlen körülmények, kórokozók és kártevők egész 
sora veszélyezteti életük során. Csak az egész tenyészidőszak alatt 
egészségesen tartott növények képesek kihasználni terméspotenciál-
jukat. A beteg növényeket meg kell gyógyítani, a még egészségeseket  
pedig védeni kell a fertőzéstől. A Priaxor® a növények egészségének  
és állóképességének növelésével a betegségek elleni védelmen túl  
AgCelence® előnyt is biztosít hatóanyagai, a Xemium®/fluxapiroxad és a 
piraklostrobin révén.

1. ábra  Xemium-kristályok
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tósága lehetővé teszi a membránok 
maximális átjárhatóságát, míg a víz-
ben való oldhatóság segíti a gyors 
szállítást a gabonanövényben. Az 
optimális feszívódás és eloszlás mel-
lett a Xemium®-molekula a gomba 
szerkezetében is kifejezetten mobi-
lis. Ez a kulcsa a kiemelkedő gyógy-

hatásnak és a gabonanövény teljes 
védelmének (3. ábra). 

Hosszú hatástartam 
A Priaxor® extrém mobilitása nélkülöz-
hetetlen az azonnali hatáshoz, de leg-
alább ilyen fontos a tartós, kiegyenlí-
tett hatékonyság, melyet a viaszhoz 

2. ábra  Egyedülálló tapadás a kalászosok levelén

3. ábra A fluxapiroxad gyorsan mozog felfelé a levelekben

SDHI+QoI
standardVíz Priaxor®
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kötött hatóanyagok biztosítanak a 
kijuttatást követő időszakban, amikor 
a raktárakból egyenletesen felszaba-
dulva folyamatos védelmet nyújtanak 
a fejlődő növényeknek (4. ábra). 
 
A piraklostrobin hozzáadott értéke
a Priaxor®-ban 
A piraklostrobin Opera® New-ból 
már jól ismert előnyeire a Priaxor® 
használatakor is számíthatunk.

A kezelést követően hosszú időn 
keresztül meggátolja a kórokozó gom-
bák megtelepedését a kalászosokon. 
A piraklostrobin hatékony a levélbe-
tegségek széles köre, mint például 
a rozsdabetegségek, a hálózatos, 
a ramuláriás, a szeptóriás és a rin-
hospóriumos levélfoltosság ellen. 

Emellett AgCelence® hatására is 
számíthatunk, melynek eredménye- 
ként lassulnak az öregedési folyama-
tok, nő a nitrogén-monoxid-, csökken 
az etiléntermelés. A nitrogénfelvétel és 
-beépülés felgyorsul, a fotoszintézis 
hatékonyabbá válik, zöldítő, juvenilizá-
ló hatása szemmel látható. A gyökér-
fejlődés intenzívebb lesz, a kalászosok 
stressztűrése fokozódik.

A piraklostrobin és a fluxapiroxad 
gombaölő és AgCelence®-hatásának 
együttese több termést és jobb 
minőséget, hatékonyabb termelést  
biztosít. 

Kiemelkedő hatékonyság a búza 
szeptóriás betegségével szemben
A búza szeptóriás betegségének 
kórokozói a hűvös, csapadékos tava- 
szi időjárást kedvelik. A Septoria tritici 
tömeges fertőzése már a búza szárba 
szökkenésének idején megkezdődik. 
A levelek fokozatosan fertőződnek 
alulról fölfelé, a termésképződésben 
legnagyobb szerepet játszó két fölső 
levél rendszerint a kalászolás virág- 
zás időszakában betegszik meg. A  
kórokozók a fertőzött növényi marad- 
ványokon évekig életképesen fönn- 
maradnak, s kedvező körülményekre 
lelve nagy tömegben zúdulhatnak a 
búzatáblákra: a szél a hosszúkás, 
szalagszerű konídiumokat messzire 
elsodorja. Ily módon elsősorban az 
őszibúza-monokultúrák veszélyeztetet- 
tek, de az olyan váltógazdálkodásos 
területeken is komoly fertőzést okozhat, 
amelyek zártak, mély fekvésűek.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

300um

Felszíni raktár
újra mobilizálható

A Priaxor®-ral nő 
a Xemium® felszívódása!

Viaszréteghez kötött
hosszú távú raktározás biztosítja

a preventív hatást és
a folyamatos tápanyagellátást

Levélszövetbe felvett rész
fontos a felszívódáshoz és gyors
mozgáshoz, a kuratív hatáshoz

A hatóanyag legnagyobb része a viaszréteghez kötődve raktározódik

A fluxapiroxad/Xemium®

eloszlása a levélben
A levél

keresztmetszete

4. ábra A Xemium® hatóanyagraktárak elhelyezkedése



17Gombabetegségek elleni védelem  Kalászosok

Hatékonysági %

Európai búzakísérletek, 2013–2014 (n=8)
A kezeletlen kontroll átlagos fertőzöttsége: 34,4%
Kijuttatás: BBCH 32–39 stádiumban
Értékelés 19–41 nappal a permetezés után

Standard A
(2 azol + spiroketálamin)

0,6 l/ha

59,5

86,9

Priaxor®

0,75 l/ha

100

90

80

70

60

50

Hatékonysági %

Európai búzakísérletek, 2013–2014 (n=8)
A kezeletlen kontroll átlagos fertőzöttsége: 28,0%
Kijuttatás: BBCH 32–39 stádiumban
Értékelés 19–40 nappal a permetezés után

Standard B
(2 azol + spiroketálamin)

0,8 l/ha

76,1

88,1

Priaxor®

0,75 l/ha

100

90

80

70

60

50

Priaxor®-ral a jobb hatékonyságért

Hozam (q/ha)

Őszi búza szántóföldi kísérletek,
Európa 2013–2014 (n=8)
Kijuttatás a zászlóslevél megjelenésének időszakában 
(BBCH 37–39)

Standard A
(2 azol 

+ spiroketálamin)
0,6 l/ha

66,38

72,89

Priaxor®

0,75 l/ha

75

70

65

60

55
Kezeletlen

kontroll

61,70

+11,2 q/ha

+6,5 q/ha

Hozam (q/ha)

Őszi búza szántóföldi kísérletek, 
Európa 2013–2014 (n=5)
Kijuttatás a zászlóslevél megjelenésének időszakában 
(BBCH 37–39)

Standard B
(2 azol 

+ spiroketálamin)
0,8 l/ha

68,43

72,03

Priaxor®

0,75 l/ha

75

70

65

60

55
Kezeletlen

kontroll

59,24

+12,8 q/ha

+ 3,6 q/ha

Priaxor® hozamnövelő hatása őszi búzában

Priaxor®-ral a több termésért 
A Priaxor® gombaölő és AgCelence® hatása együttesen segít a több és jobb minőségű 
termés elérésében.

A Priaxor® hatékonysága szeptóriás levélfoltosság ellen őszi búzában
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Mit tud a Priaxor®?
A Priaxor® közel 100%-os hatékonyság-
gal védi meg az árpát az utóbbi évek-
ben általános problémává vált gombás 
betegség, a ramuláriás levélfoltosság 
ellen. Hasonlóképpen hatékony az árpa 
legnagyobb károsítási potenciállal ren-
delkező betegsége, a hálózatos levélfol-
tosság ellen is. 

A készítménynek mindkét hatóanya-
ga jelentős élettani hatással rendelkezik, 
így használata a termésnövelés 
szempontjából páratlan előnyökkel 
jár. Hogy mit ér ez a közel 100%-os 
hatékonyság a két legfontosabb árpa- 
betegség (ramuláriás és hálózatos le- 
vélfoltosság) ellen, akkor tudhatjuk meg 
igazán, ha megnézzük, mire képesek 

más gombaölő szerek. A hálózatos 
levélfoltosság ellen az azol-kombiná- 
ciókkal 0–30%-os, a strobilurinok és 
a triazolok kombinációival 50–80%- 
os hatékonyság érhető el (1. ábra).  
A ramuláriás levélfoltossággal szem-
ben fordított a helyzet: itt a 2–3 
hatóanyagból álló azol-kombinációk 
általában jobbak, mint a triazolok és 
a strobilurinok kombinációi. Előzőek 
40–90%-os, míg az utóbbiak 30–70%-
os hatékonyságúak (2. ábra). Mivel 
a Priaxor®-nak rendkívül hosszú a 
hatástartama is, nem meglepő, hogy 
egyetlen jól időzített kezeléssel ered-
ményesebbek lehetünk vele, mint más 
készítmények két egymás utáni kijut-
tatásával. 

A Priaxor®

megvédi az árpát
Az árpa két legfontosabb betegsége a ramuláriás levélfoltosság (kórokozó-
ja a Ramularia collo-cygni) és a hálózatos levélfoltosság (kóroko- 
zója a Pyrenophora teres). A BASF legújabban fejlesztett hatóanyaga –  
a Xemium®/fluxapiroxad – különösen hatékony a fenti árpabetegségek  
ellen. A fluxapiroxadot tartalmazó Priaxor® gombaölő szer nemcsak a gom-
babetegségek ellen nyújt hosszan tartó védelmet, de juvenilizáló hatása 
révén további hozamtöbblet eléréséhez is segíti a termelőket.

Az árpa ramuláriás levélfoltosságát 2007 óta 
tartjuk számon Magyarországon. A betegség 
mára az őszi és a tavaszi árpa jelentős prob-

lémája lett. Eddig kevés igazán hatékony 
gombaölő szerünk volt ellene. A Priaxor® be-
vezetése új távlatokat nyithat leküzdésében.   

A hálózatos levélfoltosság a legnagyobb kár 
okozására képes árpabetegség. Járvány-

helyzetekben nem ritka a 30%-ot meghaladó 
kártétele sem. Egy jól időzített Priaxor®-ke-

zeléssel a kár teljes egészében elhárítható, a 
termés veszteség nélkül betakarítható.  
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Hogyan és mikor kell használni
a Priaxor®-t?
A Priaxor® engedélyezett dózisa 0,75–
1,5 l/ha, a javasolt kijuttatási mennyi- 
ség 0,8 l/ha. Az őszi és a tavaszi árpa 
zászlóslevelének megjelenése (BBCH 
37) és a kalászolás kezdete (BBCH 51) 
között évente egy alkalommal célszerű 

használni. Ha a hálózatos levélfoltosság 
tűnik nagyobb problémának, a zászlós- 
levél kiterülésének idején juttassuk ki, ha 
azonban a ramulária, úgy várhatunk a 
kalászolás kezdetéig.  

Dr. Füzi István
fejlesztőmérnök

7,24

Kezeletlen kontroll Azol-kombináció Strobilurin
+ triazol kombináció

Priaxor®

0,75 l/ha

C

7,47

8,5

SZD5%=0,39 t/ha termésátlag
hálózatos levélfoltosság elleni hatékonyságTermésátlag (t/ha) Hatékonyság (%)

8,0

7,5

7,0

C

7,96

B

8,46

A

100
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50
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0

1. ábra  A zászlóslevél kiterülésekor végzett egyszeri Priaxor®-kezelés hálózatos 
levélfoltosság elleni hatékonysága és termésnövelő hatása tavaszi árpában 
Szekszárd, 2015. (Pasadena, kisparcella, 4 ismétlés)

5,93

Kezeletlen
kontroll

Strobilurin
+ triazol

kombináció

Azol-
kombináció

Priaxor®

alacsony
dózisban

Priaxor®

közepes
dózisban

C

6,10

C

6,17

BC

6,43

AB

6,58

A

6,6 100

75
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0

SZD5%=0,32 t/ha termésátlag
ramuláriás levélfoltosság elleni hatékonyságTermésátlag (t/ha) Hatékonyság (%)

6,2

6,4

5,8

6,0

5,6

2. ábra  A kalászhányás kezdetén végzett egyszeri Priaxor®-kezelés ramulári-
ás levélfoltosság elleni hatékonysága és termésnövelő hatása tavaszi árpában                                                                                                                                         
Szekszárd, 2016. (MV Conchita, kisparcella, 4 ismétlés)

Az 1. és a 2. ábra oszlopaiba írt betűk azt jelzik, szignifikáns-e a terméskülönbség az egyes kezelések között. Ha 
két kezelést összehasonlítunk, és az azokat jelző oszlopokban nincs azonos betű, akkor az eltérés szignifikáns 
(megbízható). Ha viszont van azonos betű, akkor a különbség nem szignifikáns, azaz a véletlenek is okozhatták.  
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Technológiai ajánlatunk a termésmaximalizálás érdekében 
őszi és tavaszi árpában

Ha az árpa csávázására Systiva®-t is használunk, elegendő az első kezelést az 
őszi és a tavaszi árpa zászlóslevelének megjelenése (BBCH 37) körül elvégezni.  
Systiva®-s csávázás nélküli árpára a Priaxor® a betegségek megjelenésétől függően 
bokrosodástól (BBCH 25) juttatható ki.

 00 07 09 13 21 25 29 30 31 32 39 45 49 51 59 61-69 71-92
Fejlettségi stádiumok a BBCH-skála alapján

Priaxor®

0,8 l/ha

Systiva® 
0,75 l/t 

a szokásos 
csávázó-
szerekkel 

együtt  
Medax® Top

0,6 l/ha

A Systiva® hatástartama

Biathlon® 4D 50 g/ha
+ Dash® HC 1,0 l/ha
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Priaxor®

Általános adatok
Hatóanyag 75 g/l fluxapiroxad (Xemium®), 

150 g/l piraklostrobin

Hatóanyagcsoport Gombaölő

Forgalmazási kategória II.

Engedély száma 04.2/4127-1/2016

Formuláció Emulzióképző koncentrátum (EC)

Kiszerelés 5 l

Eltarthatóság 3 év

Munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap

Engedélyezett kultúrák

Kultúra
Károsító /  
felhasználás

Kijuttatási 
időszak / fej-
lettség

A kijuttatáshoz  
szükséges mennyiség

szerből vízből

Kalászosok 
(búza, őszi és 
tavaszi árpa, 
rozs, zab, 
tritikálé)

Lisztharmat, rozs-
dabetegségek, 
helmintospóriumos, 
szeptóriás betegség, 
rinhospóriumos és 
ramuláriás levélfol-
tosság

Bokrosodástól  
(BBCH 25)  
virágzás végéig 
(BBCH 69)

0,75–1,5 l/ha 100–300 l/ha

Kezelési előírások

Kultúra
Kezelések  
maximális  
száma

Két kezelés  
közötti minimális 
időtartam

Az utolsó kezelés  
időpontja  
(fenológiához  
viszonyítva)

É. v. i.

Kalászosok (búza, 
őszi és tavaszi árpa, 
rozs, zab, tritikálé)

1 –
Virágzás vége  
(BBCH 69)

35 nap
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Felhasználási előírások

Hatás / hatásspektrum A fluxapiroxad és a piraklostrobin is szisztemikus. 
A fluxapiroxad lipofil és hidrofil tulajdonságának 
köszönhetően rendkívül mozgékony, a kezelt növény 
azon részeibe is eljut, amelyeket a permetlé nem ér 
közvetlenül.  
A Priaxor® különösen hatékony az árpa hálózatos, ra-
muláriás és rinhospóriumos levélfoltosságai, búzában 
pedig a szeptóriás betegség ellen.

Hatáskifejtés Mindkét hatóanyag a sejtlégzés gátlásával hat, ezáltal 
a gombák gyors pusztulását idézik elő. A beavatko-
zás pontja különböző, a fluxapiroxad a mitokondriális 
elektrontranszportot a komplex II-nél, a piraklostrobin 
a komplex III-nál kapcsolja szét. 

Kijuttatási idő Ha csávázásra Systiva®-t is használtunk, elegendő  
az első kezelést az őszi és a tavaszi árpa zászlós-
levelének megjelenése (BBCH 37) körül elvégezni. 
Systiva®-s csávázás nélküli árpára a Priaxor® a 
betegségek megjelenésétől függően bokrosodástól 
(BBCH 25) juttatható ki.

Permetlé kijuttatás Finomcseppes kijuttatás

Ideális hőmérséklet Nem befolyásoló tényező.

Ideális időszak Nem befolyásoló tényező.

Hatásnövelő körülmények Magasabb dózis alkalmazásával nagyobb termésnö-
vekedés érhető el.

Kombinálhatóság Fendona® 10 EC-vel kombinálható.

Megjegyzés Egyedi formulációjának köszönhetően részben 
azonnal felszívódik, részben a viaszréteghez kötődik 
és raktározódik. Ez biztosítja kiváló esőállóságát, 
növényen belüli mobilitását és hosszú hatástartamát. 
AgCelence® hatóanyagai hozzájárulnak az árpafajták 
terméspotenciáljának kihasználásához, az átlag feletti 
termés eléréséhez.

BASF  Új termék  

www.agro.basf.hu

A több és jobb minőségű árpahozamért!

AKG-ban használható*
II. forgalmazási kategóriás termék.

Egyetlen kezeléssel 

heteken át tartó biztonság

a Xemium®-nak 

(fl uxapiroxad) és 

piraklostrobinnak 

köszönhetően

Rendkívüli haté kony-

ság a hálózatos és 

ramuláriás levélfol-

tosság ellen

Akár alacsony

dózisban is 

biztos védelmet

biztosít

Priaxor® Új

*Kivéve hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó tematikus előíráscsoport.

Priaxor_165x235mm_02.indd   1 11/16/16   2:57 PM
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A fejlesztés során arra törekszünk, 
hogy az üzemi átlagnak megfelelő ki-
juttatástechnikát alkalmazzuk, és min-
denben a leendő körülményeket mo-
dellezzük, de az időjárás tekintetében 
például nem tudunk annyiféle helyze-
tet kipróbálni, ami a sok száz gyakor-

lati hely egyedi viszonyait pontosan 
megmutatná.

Így kíváncsian vártuk a május végét, 
június elejét, mikor az első hírek és 
beszámolók megérkeztek, közvetlen 
telefonhívások vagy a kollegák útján 
a Clearfield® Plus technológia haté-
konyságáról és a termelők elégedett-
ségéről. Nagyon örültünk, amikor eze-
ket a visszajelzéseket összegeztük, 
és megállapíthattuk, hogy valameny-
nyi, a gyomirtási hatékonyságot illető, 
megígért jó tulajdonságot a termelők 
is megtapasztalták saját napraforgó-
földjeiken.

A fejlesztési munka és a gondolko-
dás természetesen nem állt meg, vizs-
gáltuk tovább a lehetőségeket.

A komplett preemergens kezelés a 
legkedvezőbb árú technológia...(?)

A kísérletek megtervezésénél nem-
csak a tökéletességre való törekvés, 
de a piaci környezethez való alkal-
mazkodás, a termelők véleményének 
figyelembevétele is nagyon fontos 

Napraforgó-gyomirtás  
kompromisszumok nélkül, 
akár egy komplett  
pre-kezelés költségszintjén
A Clearfield® Plus technológia nagyüzemi
körülmények között is jól vizsgázott 2016-ban
Minden új technológia bevezetésekor van egy felfokozott állapot, mond-
hatnám, izgalom a technológia kifejlesztőiben – és persze a BASF teljes 
csapatában –, hogy azok a több éven át kis- és nagyparcellás kísérletek-
ben megfigyelt és a termelők számára a bevezetés során előrevetített elő-
nyös tulajdonságok miként mutatkoznak meg üzemi körülmények között.
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szempont. Gyakran halljuk, hogy – a 
napraforgó-gyomirtás költségeinek 
csökkentése érdekében – megvásá-
rolják és elvetik a Clearfield®, illet-
ve a Clearfield® Plus vetőmagot, és 
lekezelik olyan preemergens gyom- 
irtó szerek kombinációjával, amely 
rendelkezik mind az egy-, mind a 
kétszikű gyomok elleni talajon ke-
resztüli hatékonysággal. Ebben az 
esetben a Pulsar® 40 SL-t, illetve a  
Pulsar® Plus-t mint biztosítékot keze-
lik, és arra az esetre tartalékolják, ha a 
preemergens kezelés nem ázna meg. 

Hosszasan lehetne sorolni az alap-
kezelésként kiadott Wing®-P és az ál-
lományban alkalmazott Pulsar® 40 SL, 
illetve Pulsar® Plus előnyeit a csak 
preemergens kombinációkkal szem-
ben, de – most az egyszer – ezeket az 
érveket a költségcsökkentés oltárán 
áldozzuk fel. Tételezzük fel, hogy ha 
megázik az alapkezelésként alkalma-
zott kombináció, akkor tény, hogy ez ol-
csóbb, mint a Wing®-P + Pulsar® 40 SL 
vagy + Pulsar® Plus technológia. 

Költségoptimalizálás? 
Csak ésszerűen!

Ismerve a Pulsar® Plus kiváló haté-
konyságát arra a következtetésre ju-
tottunk, hogy a költségcsökkentés 
irányába mozdulva állítunk be kísér-
leteket. Sorba raktuk a szóba jöhe-
tő preemergens készítményeket és 
kombinációikat, a Pulsar® 40 SL-t 
és a Pulsar® Plus-t önmagában és 
az alapkezelések utáni állomány-
kezelés formájában is, és közben 
lázasan számoltuk, mi mennyibe ke-
rül. Persze nem feledkeztünk el a 
gyomirtási hatékonyság és a termés- 
eredmények figyelemmel kíséréséről 
sem, mert ezek nélkül a puszta költ-
ségcsökkentéssel jelentős károkat 
okozhatnánk magunknak. 

A „csak” preemergens kezelések 
hatékonyságáról

Tekintsünk el a nagy és bonyolult kí-
sérletrendszer részletes elemzésétől 
és beszéljünk rögtön a következteté-
sekről. Az alapkezelések a győrszent- 
iváni kísérleti helyen nem áztak meg, 
a kezelés utáni első héten nem volt 
eső, a másodikon pedig 8 mm esett. 
A hatás ennek megfelelően alakult, 
kezdetben a kezeletlennel azonos 
módon fejlődtek a gyomok, majd az 
április végi, május eleji esők hatására 
a bemosódó hatóanyagok gyökéren 
keresztül részlegesen korlátozták 
növekedésüket, és megakadályozták 
a második gyomhullám csírázását. 
A preemergens kezelés után egy hó-
nappal május 10-én készült az 1. és 
2. kép.

1. kép Kezeletlen kontroll, 2016. május 10.

2. kép Preemergens szerek hatása, 2016. május 10.
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Ami azonban feltétlenül meg-
jegyzésre méltó, hogy az 1,0 l/ha  
Spectrum® 720 EC kezelés után a 
parlagfű torzultan összetapadt le-
velekkel kelt, amit a 3–4. képpár 
szemlétet.

A posztemergens kezelések 
hatékonyságáról

A 2–4 leveles korban csak állomány- 
kezelés formájában permetezett 
parcellákon a 2,0 l/ha Pulsar® Plus  
nem meglepő módon mind az egy-, 
mind a kétszikű gyomok ellen  
kiváló hatékonyságot mutatott,  
melyet a kezelés után tíz nappal ké-
szült 5–6–7–8. képeken vehetünk 
szemügyre.

A Pulsar® Plus levélen keresztül 
kiváló. Az új adjuváns rendszer ha-
tékonyságának ékes bizonyítéka a  

8. kép, ahol keskeny és felálló, ráadá-
sul viaszos levelű tarackbúza kihúzott 
hajtásainak töve jól láthatóan barna 
színű, elhalt. Tehát ilyen nehezített 

3. kép Kezeletlen parlagfű, 2016. május 10.

5. kép Pulsar® Plus hatása parlagfűre

6. kép Pulsar® Plus hatása fehér libatopra

7. kép Pulsar® Plus hatása vadkölesre

8. kép Pulsar® Plus hatása tarackbúzára

4. kép 1,0 l/ha Spectrum® 720 EC hatására 
torzult parlagfű, 2016. május 10.
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pályán az imazamox hatóanyag olyan 
mennyiségben jutott be az évelő egy-
szikű gyomnövénybe, hogy a föld fe-
letti rész teljes pusztulását okozta.

A 7. képet nézve egy másik nagyon 
fontos megállapítást tehetünk. A 
levélen keresztül elért vadköles 
természetesen elpusztult, de mellette 
két csírázó muhar és egy ugyancsak 
éppen kelő köles látható, ami azt mu-
tatja meg nekünk, hogy amíg levélen 
keresztül a Pulsar® Plus kiválóan 
irtja a fűféléket is, addig az imazamox 
hatóanyagnak nincs talajon keresztüli 
hatása az egyszikűekkel szemben. 

Így történhetett meg, hogy a  
Pulsar® Plus-szal permetezett par-
cellákon – a kezelés után – május 
közepén hullott 40 mm eső hatására 
kialakuló, második gyomcsírázási hul-
lámban jelentős számú egyszikű, főleg 
muharfajok jelentek meg. Végignéztük 
az összes fent leírt parcellát. A csak 
preemergensen kezeltek messze 
nem érték el az elfogadható szintet, 
számukra az idei év csapadékeloszlá-
sa nem adta meg a siker lehetőségét. 
Az alapkezelés utáni állományke-
zelésben Pulsar® Plus-szal kezelt 
parcellák gyönyörű tiszták lettek. 

Spectrum® 720 EC és Pulsar® Plus – 
az összeillő páros

Itt kell újra elővenni a gazdasá(gos- 
sá)gi szempontot. A sorzáródásig tartó  
kiváló gyomirtó hatáshoz eljuthatunk 
az egy- és kétszikű komponenst 
tartalmazó preemergens kombiná- 
ció 2,0 l/ha Pulsar® Plus-szal tör- 
tént felülkezelésével és az 1,0 l/ha  
Spectrum® 720 EC alapkezelés után 
kijutatott 2,0 l/ha Pulsar® Plus-szal 
egyaránt. 

Hiszen a 2,0 l/ha Pulsar® Plus 
kiváló hatékonysága lehetővé te-
szi számunkra, hogy az 1,0 l/ha 

Spectrum® 720 EC alapkezeléssel 
együtt, a sorzáródásig terjedő ha-
tástartamot is magában foglaló 
minden igényt kielégítő gyomirtást 
kapjunk. Ennek szolgáljanak bizonyí-
tékául a május 26-án készített 9–10–
11. képek.

9. kép Kezeletlen kontroll

10. kép 2,0 l/ha Pulsar® Plus állománykezelés

11. kép 1,0 l/ha Spectrum® 720 EC alap- és 2,0 l/ha 
Pulsar® Plus állománykezelés
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Gondoljuk csak végig, a gyomok 
2–4 leveles állapotában kijuttatott 
2,0 l/ha Pulsar® Plus, mind az egy-, 
mind a kétszikű gyomokat elpusztítja 
levélen keresztül, és a sorzáródásig 
terjedő talajon keresztüli hatástar-
tama van a kétszikű magról kelők-
kel szemben. Ahol kiegészítésre 
szorul, az a magról kelő fűfélék el-
leni talajhatás, amelyben az 1,0 l/ha  
Spectrum® 720 EC kitűnő partner, és 
a parlagfű és egyéb kétszikűek ellen is 
besegít.

Napraforgó-gyomirtás kompro-
misszumok nélkül, akár egy komp-
lett pre-kezelés költségszintjén!

A pontos árak felemlegetése nélkül 
arra kérem a kedves olvasót, hogy 
a 2017-es napraforgó-gyomirtási 
technológia megválasztása előtt ha-
sonlítsa össze az egy- és kétszikű 
komponenst tartalmazó preemer-
gens kombinációk árát és kocká-
zatát a minden időjárási körülmé-
nyek között biztonságos 1,0 l/ha  
Spectrum® 720 EC + 2 ,0 l/ha  
Pulsar® Plus technológia költségé-
vel. Megéri utánaszámolni!

Jelentős különbség 
a hatékonyságban, 
a terméseredményben és 
a kockázatokban lesz, 
nem a költségekben.

A Clearfield® Plus technológia fej-
lesztése nem öncélú, hanem a nap-
raforgó-termesztők igényeinek ki-
elégítésére szolgál. Nem állunk meg, 
dolgozunk további jobbító/fejlesztő 
ötletek megvalósításán, szem előtt 
tartva a betakarításig tiszta naprafor-
gót és a gazdaságosságot egyaránt.

Pálfay Gábor
fejlesztőmérnök

12. kép Az 1,0 l/ha Spectrum® 720 EC alap- és 2,0 l/ha
Pulsar® Plus állománykezelés hatására a Clearfield® Plus

napraforgó a betakarításig tiszta.



A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! Forgalmazási kategória: I.

Napraforgó-gyomirtás
kompromisszumok nélkül, 
akár egy komplett 
pre-kezelés költségszintjén!

 6 nemesítőház, 14 Clearfield® Plus hibridje a különféle termelői  
 és termőhelyi igényekért 

 Betakarításig gyommentesen, egységesen fejlődő állomány  
 a Spectrum® 720 EC és a Pulsar® Plus kezelések révén 

 A Clearfield® Plus technológia két gyomirtó szerét együtt akár  
 már az egy- és kétszikű gyomok ellen is megoldást kínáló  
 preemergens szerkombinációk árszintjén beszerezheti  
 kereskedőjénél a 2017-es szezonban!

 A napraforgó-termesztők számára elérhető kuponkedvezményekért  
 keresse fel a www.kedvezmenyklub.basf.hu weboldalt. 
 

www.clearfield-plus.hu
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A szója esetében eredményes gyomir-
tást csak komplex technológiával tu-
dunk elérni, amelynek egyaránt része 
kell, hogy legyen a vetés után, kelés 
előtt végzett preemergens gyomirtás 
és az állományban végzett posztemer-
gens gyomirtás. Azzal azonban nem árt 
tisztában lenni, hogy a szója gyomir-

tószer-tűrő képessége meglehetősen 
alacsony. A szójában használt gyom-
irtó szerekkel kapcsolatban ezért 
fontos elvárás, hogy a kultúrnövénnyel 
szemben legyenek kíméletesek, és 
alkalmazásuk során a lehető legkisebb 
fitotoxikus stresszt okozzák a nö-
vénynek. A szójanövények ugyanis 

A szója gyomirtása
hatékonyan,
mégis kíméletesen

A sikeres szójatermesztés egyik sarkalatos pontja a hatékony gyomir-
tás. Ez azért sem egyszerű feladat, mert a szója kezdeti gyomelnyomó  
képessége nagyon gyenge, ráadásul nagyon széles gyomspektrummal 
kell megküzdeni, hiszen a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 
egyaránt megtalálhatók a szójában, köztük a szőrös vagy viaszos leve-
lük miatt nehezen írtható gyomnövények is, mint például a parlagfű vagy  
a fehér libatop.
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a kezdeti fejlődési szakaszukban 
elszenvedett károsodást csak lassan 
tudják kiheverni, adott esetben az 
egész tenyészidőszakon át elkísérik 
őket a tünetek, amelyek súlyosabb 
esetekben komoly terméskiesést 
okozhatnak. 

A termelők rendelkezésére 
álló termékek közül  
a Spectrum® 720 EC kétség- 
kívül az egyik legkímélete-
sebb alap gyomirtó szer. 

A preemergens gyomirtás során a nö-
vényvédő szer hatóanyaga a talajban 
lévő gyommagok csírázását gátolja. 
Ahhoz, hogy ezt a hatást ki tudja fej-
teni, természetesen a talaj azon ré-
szébe kell jutnia, ahonnan a gyomma- 
gok kicsíráznak. Ez bemosócsapadék  
segítségével történik meg. Joggal  

tehetjük fel a kérdést, hogy mi törté-
nik, ha csak nagyon kevés eső hullik a 
kezelést követő néhány napban, vagy 
a csapadék csak későn érkezik meg? 
A Spectrum® 720 EC hatóanyaga, a 
dimetenamid-P nagyon jó vízoldé-
konysággal rendelkezik, ezért már kis 
mennyiségű bemosócsapadék hatá-
sára is a gyommagok csírázási zóná-
jába jut, ott oldalirányban egyenlete-
sen elterül és kifejti hatását. 

Kiváló hatékonysággal rendelkezik a 
kakaslábfű, a muharfajok, illetve a leg-
jelentősebb magról kelő egyszikű fa-
jok, kétszikűek közül a disznóparéjfélék 
ellen, de erős mellékhatással bír a par-
lagfű ellen is, jó alapot biztosítva ezáltal 
a posztemergens kezelés számára 
(1–2. kép). 

2016 óta a termelők számára is el-
érhető a Corum® + Dash® HC poszt- 
emergensen alkalmazható gyomirtó 
szer, amely két, a szója gyomirtásában 
külön-külön is jól ismert, széles gyom- 
irtó spektrummal rendelkező, eltérő 
hatásmechanizmusú hatóanyag gyá-
ri kombinációja. Ez a két hatóanyag 
az imazamox és a bentazon, amelyek 
nem ismeretlenek a felhasználók köré-
ben, hiszen az e hatóanyagokat külön 
tartalmazó növényvédő szerek tank-
kombinációban vagy külön menetben 
történő alkalmazása elterjedt techno-
lógia. A kísérleti és a gyakorlati ered-
mények is egyértelműen azt támaszt-
ják alá, hogy a két hatóanyag egy 
termékben történő gyári kombinációja 

1. kép Kezeletlen kontroll

2. kép 1,2 l/ha Spectrum® 720 EC 

A szója gyomirtásának kérdését  
tovább nehezíti, hogy nincs még  
egy szántóföldi növényünk,  
amelynek állományban történő  
gyomirtására ilyen kevés hatóanyag  
állna rendelkezésünkre. 
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a Dash® HC hatásfokozó alkalmazá-
sával gyorsabb kezdeti hatáskifejtésű, 
markánsabb gyomirtó hatékonyságot 
eredményez (3–4. kép). 

Összességében meg-
állapítható, hogy az
eredményes szója-
termesztés egyik sarok-
pontja a szója számára 
lehető legkíméletesebb,  
a gyomok ellen maximális 
hatékonyságú, komplex 
gyomirtási rendszer. 

Ilyen megoldás a preemergensen ki-
juttatott 1,2 l/ha Spectrum® 720 EC,  
majd az ezt követően posztemergen-
sen, tankmixben kijuttatott 1,9 l/ha 
Corum® + 1,0 l/ha Dash® HC (5–6. 
kép). A Corum® + Dash® HC kezelést 
a kétszikű gyomnövények 2–4 leveles 
állapotában célszerű elvégezni. Ez-
zel a technológiával egészen a beta-
karításig gyommentesen tartható az  
állomány, a kultúrnövény számára  
pedig a lehető legkisebb a károso- 
dás veszélye.

Németh Balázs
fejlesztőmérnök 

3. kép Tankmixben kijuttatott 
1,0 l/ha Pulsar® 40 SL + 2,0 l/ha 
Basagran® 480 SL hatékonysága

4. kép 1,9 l/ha Corum® + 1,0 l/ha 
Dash® HC hatékonysága

6. kép 1,2 l/ha Spectrum® 720 EC 
preemergensen, majd 1,9 l/ha Corum® 
+ 1,0 l/ha Dash® HC posztemergensen 
kijuttatva5. kép Kezeletlen kontroll



De szép a szójád! 
Mivel gyomirtottad?

Ez egy új szer? 
Mi van benne? 

Hű, köszönöm az infót... Kár, 
hogy nem kérdeztem hamarabb... 
Legközelebb én is kipróbálom.

Corummal.

Imazamox és bentazon 
egyben - végre nem
kellett kevergetni...

Corum®+Dash® HC
Szójagyomirtás okosan

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. 
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! I. forgalmazási kategóriás termék.

Ha szója, akkor BASF!

A szója specialistájaként nemcsak arra ügyelünk, hogy  
szójatermesztő Partnereinknek kiváló növényvédő szereket  
adjunk, hanem arra is, hogy szakértelmünk átadásával  
magasabb színvonalra emeljük a hazai szójatermesztést!

Szójatermesztőknek szóló szaktanácsokért,  
kedvezményekért és nyereményjátékokért keresse fel  
a www.szoja.basf.hu weboldalt!



34

A legjobb eredményt akkor érhetjük 
el, ha a permetezés idején a magról 
kelő kétszikű fajok 2–6 leveles fejlett-
ségűek, az évelő mezei acat tőlevélró-
zsás állapotban van, az apró szulák, a 
mogyorós lednek és a vidra keserűfű 
pedig 15–20 centiméter hajtáshosszú-
ságúak.

A Callam® a viaszos levelű, egyre 
jobban elterjedő varjúmák, valamint 
a parlagfű ellen is sikeresen felveszi a 

Válassza a Callam®-ot
a kukorica posztemergens
gyomirtására!

1. kép Varjúmák és parlagfű           

2. kép Szőrös disznóparéj

3. kép Fehér libatop 

Miért döntsön a Callam® mellett? Mert két hatóanyagának (a tritoszul-
furonnak és a dikambának) köszönhetően megbirkózik valamennyi,  
a kukoricában gondot jelentő kétszikű gyomnövénnyel. 

Kukorica  Gyomirtás
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harcot (1. kép). Érzékenyek a kezelés-
re a disznó- és libaparéjfélék, a szerb-
tövisfajok, a selyemmályva, a csatta-
nó maszlag és a parlagi rézgyom (iva) 
(2–7. kép), de az évelő gyomnövények 

sem jelentenek akadályt a Callam® 
számára. A 8. és a 9. képen az apró 
szulák és a mogyorós lednek pusztuló 
egyedeit láthatjuk.

7. kép Parlagi rézgyom

8. kép Apró szulák

9. kép Mogyorós lednek

5. kép Selyemmályva

6. kép Csattanó maszlag

4. kép Szerbtövis 
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Gyakori gyomnövények kukoricában 
a keserűfűfélék. Az egyéves porcsin 
keserűfű és a lapulevelű keserűfű, 
valamint az évelő vidra keserűfű egy-
aránt érzékenyen reagál a Callam®- 
kezelésre (10–12. kép).

A Callam® a gyomnövényekbe jutva 
leállítja azok fejlődését, a leveleken 
megjelenik a tritoszulfuronra jellemző 
sárgulás, majd rövidesen megfigyel-
hetjük a dikamba hatóanyag okozta 
hajtásdeformációt. A teljes pusztulást 
a kezelést követő 10–16 nap múlva 
figyelhetjük meg.  A 13–15. képek a 
mezei acaton szemléltetik a hatáski-
fejtés egyes lépéseit. 

A két hatóanyag egymás 
hatását segítve megaka-
dályozza a gyomnövények 
újrahajtását.
     

A permetezést a kultúrnövény 3–6 
leveles fenológiai állapotában végez-
zük el. Érzékeny kukoricafajtákban a 
későbbi kijuttatás a levelek esetleges 
kardosodását, a támasztó gyökerek 
enyhe deformációját okozhatja.

Amennyiben a területen vegyes 
(magról kelő és évelő kétszikűek) gyom- 
fertőzés jellemző, 0,4 kg/ha Callam®- 
tól várhatunk tökéletes gyomirtó ha- 
tást, míg ha csak az egyéves 2–6  
leveles kétszikű fajok jelentik a gon-
dot, az alacsonyabb dózis (0,3 kg/ha) 
is elegendő. Fontos, hogy ne fe-
ledkezzünk meg a Dash® HC adju-
vánsról, amely támogatja a gyom- 
irtószer-hatóanyagok bejutását a 
gyomnövényekbe. Különösen fontos 
ez alacsony relatív páratartalom mel-
lett, amikor a gyomfajok a szárazság 
ellen védekezve vastagabb kutikularé-
teget, viaszt és sűrűbb szőrözöttséget 
fejlesztenek leveleiken.

10. kép Porcsin keserűfű

 11. kép Lapulevelű keserűfű

12. kép Vidra keserűfű
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A Callam® rászolgált a bizalomra, 
hiszen 

– kitűnő hatékonysággal bír a magról 
kelő és az évelő kétszikű gyomok 
ellen is;

– kiemelkedő mértékben akadályozza 
az évelő kétszikű gyomok újrahajtá-
sát és terjedését;

– biztonságosan és eredményesen al-
kalmazható a kukorica állományke-
zelésére konvencionális és DUO-ku-
koricahibridekben egyaránt.

Gazdagné dr. Torma Mária
fejlesztőmérnök

13. kép Sárguló, deformált acat 
5 nappal a permetezés után

14. kép Részleges pusztulás 11 nappal 
a permetezés után

15. kép Teljes pusztulás 16 nappal 
a permetezés után
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Foszfonátok – önvédekező 
képesség és fungicidhatás

A foszfonátok (foszforossav bázisú 
vegyületek) levélen és gyökéren ke-
resztül is rövid idő alatt képesek be-
jutni a növénybe, ezt követően pedig 
akropetális és bazipetális irányban 
egyaránt igen gyorsan szállítódnak a  

szövetekben – jóval hatékonyabban, 
mint a legtöbb szisztemikus tulaj- 
donsággal rendelkező peszticid mo-
lekula. A felszívódást követően elő- 
segítik a gazdanövény önvédekező ké-
pességének kifejeződését. Stimulálják  
a patogénfelismerő receptorok műkö-
dését, hatásukra a növényi sejtek fala 
megvastagszik, növekszik a ligninek 

Delan® Pro
– megnövelt fungicidhatás 
immunerősítővel kiegészítve

Jelentős mértékben megújul a BASF almavédelmi programja. Az átalakulás 2016 tava-
szán indult el a Faban® 500 SC és a Regalis® WG utódja, a Regalis® Plus bevezetésével. Az 
almatermésűek egyedülálló növekedés-, termésszabályozó és növénykondicionáló készít-
ménye, a Regalis® Plus továbbfejlesztett granulátumai vízlágyító adalékot és citromsavat is 
tartalmaznak, melynek köszönhetően a prohexadion-kalcium molekulák hasznosulásához 
nincs szükség külön hatásfokozó adalékra. Egyúttal olyan mértékben javultak a permetlé 
fizikai és kémiai tulajdonságai, hogy a Regalis® Plus nem igényel külön menetben való 
kijuttatást.

A Delan® 700 WG és a Scala® erejét egyesíti magában, sőt még túl is mutat azon a 
BASF új varasodásspecialistája, a Faban® 500 SC, amelyben a pirimetanil és a ditianon 
hatóanyagok Co-Crystal szerkezetbe rendeződnek. A különleges Co-Crystal formuláció-
nak köszönhető a fokozott esőállóság, a megnövekedett hatástartam és az is, hogy tág 
hőmérsékleti határok között használhatjuk. A készítményt egyaránt alkalmazhatjuk a korai 
időszakban, hűvösebb időjárás esetén a kezdeti fertőzések elhárítására, valamint a virág-
zás alatt és a virágzást követően, az intenzív hajtásnövekedés idején, amikor már maga-
sabb a hőmérséklet. 

Az almavédelmi program megújulása 2017 tavaszán tovább folytatódik...

Az almaültetvények megfelelő szintű kondícióját többek között az optimá-
lis víz- és tápanyagellátással, a gondos metszéssel beállított generatív és 
vegetatív egyensúly kialakításával biztosíthatjuk. A gyümölcsfák erőnlé-
te kihat a károsító szervezetekkel szembeni küzdelem eredményességé-
re, amelyet a kultúrnövény aktív védekezési reakcióinak befolyásolásával 
tovább javíthatunk. A gazdanövény betegségekkel szembeni védekezési 
mechanizmusainak kifejeződését nem csupán maga a kórokozó támadása 
képes kiváltani, hanem az úgynevezett abiotikus aktivátorok is, amelyek a 
károsító szervezetek jelenléte nélkül is fokozzák a velük szembeni véde-
kezőképességet. Az abiotikus aktivátorok lehetnek szervetlen anyagok is, 
ilyenek például a foszfonátok.
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A foszfor az élő szervezetek alapvető építőkö-
ve, amely a természetben elemi formában nem  
fordul elő, hozzá különböző módon elsősorban 
oxigén és hidrogén kötődik. Teljes mértékben 
oxidált változata a foszfát anion, ebben az eset-
ben a foszforatomhoz négy oxigénatom kapcso-
lódik (PO4

3-), ha pedig eggyel kevesebb, akkor azt 
foszfitnak vagy foszfonátnak nevezzük (PO3

3-).  
A foszfortartalmú vegyületek mezőgazdasági 
alkalmazásának története hosszú évtizedek-
re nyúlik vissza. A foszfort napjainkban legna- 
gyobb arányban műtrágyaként használjuk. 
Növényi tápanyagként elsősorban a foszfá-
tok különböző sói jönnek számításba (foszfor- 
sav bázisú műtrágyák, mint például a szuper- 
foszfát, az ammónium-foszfát, a kálium-foszfát). 
A foszfonátok foszfortartalma a növény számá-
ra jóval kevésbé hasznosítható tápanyagforrás, 
azonban egyéb előnyös tulajdonságai révén  
számításba jön a növényvédelemben való alkal-
mazásuk.

és poliszaharidok beépülése és a fi-
toalexinek termelődése. A foszfoná-
tok gyakorlatilag – mintegy immu-
nizációt kiváltva – fokozott ellenálló 
képességet biztosítanak a gazdanö-
vénynek a fertőzésekkel szemben, 
amelyet indukált, egészen pontosan 
pedig szisztemikus szerzett reziszten-
ciának (SAR) nevezünk. Az indukált re-
zisztencia szabályozását a növényben 
hormonok (jázminsav, szalicilsav és 
etilén) végzik. Ezek a jelátvivőként mű-
ködő vegyületek a növény sejtjeiben 
képesek aktiválni a védekezési folya-
matokban szerepet játszó gének mű-
ködését.

A foszfonátok a növény önvédekező 
képességének serkentésén túl köz-
vetlen fungicidhatással is rendelkez-
nek, amelyet az elmúlt évtizedek so-
rán elsősorban Venturia, Plasmopara, 
Phytophtora és Pythium nemzetségbe 
tartozó fajok ellen igazoltak. Ausztrá-
liában már az 1980-as évek második 
felében vizsgálták a foszfonátok sző-
lőperonoszpórára gyakorolt hatását. 
Megállapították, hogy mesterséges 
fertőzést követően a foszforossavval 
végzett kezelés jelentős mértékben 
csökkentette a megjelenő tünetek 
gyakoriságát és a sporuláció mértékét 
(kuratív hatás). Preventív alkalmazás 
esetén a peronoszpóra elleni hatása 
megegyezett a hagyományos gomba-
ölő szerekével.

A legjobb recept: egyharmad 
rész ditianon, kétharmad rész 
foszforossav

Az elmúlt években alma- és körteül-
tetvényekben a kálium-foszfonát va- 
rasodás elleni hatékonyságát vizs-
gáltuk. A készítmény alacsony fertő-
zöttségi szinten kellő védelmet bizto-
sított, ezen felül egyes kísérletekben 
még járványos helyzetben is jelentő-
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sen mérsékelte a betegség tüneteinek 
előfordulási gyakoriságát, azonban a 
fertőzési nyomás növekedésével foko-
zatosan csökkent a hatékonyság meg-
bízhatósága (1. ábra). 

Mindezek alapján arra a követ-
keztetésre jutottunk, hogy a meg-
felelő védelem eléréséhez kombi-
nációs partnerre van szükség. A 
portfóliónkban szereplő fungicidek 
közül a ditianon bizonyult a legelőnyö-

sebbnek. A ditianon gombaölő hatása  
már 1957 óta ismert. Elsősorban a spó-
rák csírázását gátolja, beavatkozik a 
gomba enzimrendszerébe (gátolja töb-
bek között a glicerinaldehid-3-foszfát- 
dehidrogenáz, a glükóz-6-foszfát- 
dehidrogenáz, a glutation-reduktáz és 
a malát-dehidrogenáz enzimek mű-
ködését), és képes leállítani bizonyos 
fehérjék szintézisét. Összetett hatás-
módjának köszönhetően az ellene való 
rezisztencia kialakulásának esélye 
gyakorlatilag elhanyagolható, amit az 
elmúlt 50 év során töretlenül sikeres 
gyakorlati alkalmazása is alátámaszt. 

A két hatóanyag különböző elegyítési 
arányait összehasonlítva, az 1:3-as va-
riáció volt az, amelyik jóval meghaladta 
az önállóan kijuttatott összetevők va-
rasodás elleni hatékonyságát (125 g/l 
ditianon aránylik a 375 g/l foszforos-
savhoz, amely 561 g/l kálium-foszfo-
nátnak felel meg). Ezekben a kísérle-
tekben a kálium-foszfonáttal átlagosan 
közepes szintű varasodás elleni hatást 
tudtunk elérni, míg a ditianon ezt min-
den esetben felülmúlta. A két ható-
anyag együttesen pedig magas szintű 
védelmet biztosított (2. ábra).

Az új készítmény jellemzői

Az új gyári kombinációt 2017 tava-
szán, Delan® Pro néven hozzuk forga-
lomba. A készítmény formulációját a 
Delan® 700 WG-nél megszokottól elté-
rően vizes szuszpenzió koncentrátum-
ra (SC) cseréltük. Ebben a folyadékban 

jóval finomabbak a ható-
anyagszemcsék, eloszlá-
suk pedig sokkal egyenle-
tesebb, ezáltal a ditianon 
könnyebben oldódik és 
jobban hasznosul (3. ábra).

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0 20 40 60 80 100
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Hatékonyság (%) a betegség levélen való
előfordulásának gyakorisága alapján (BBCH 71-78)

alacsony közepes magas

1. ábra A kálium-foszfit (1402,5 g/ha) hatékonysága a fertőzési 
nyomástól függően az alma ventúriás varasodásával szemben 

(Európában beállított szabadföldi kisparcellás kísérletek 
eredményei alapján, n=24)
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Fertőzöttség mértéke alapján kalkulált hatékonyság (%; BBCH 78-87)
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ditianon 312,5 g/ha kálium-foszfonát 1402,5 g/ha 

2. ábra A kálium-foszfonát, a ditianon és 1:3 arányú keverékük 
hatékonysága varasodás ellen almában (Európában beállított 
szabadföldi kisparcellás kísérletek eredményei alapján, n=4)
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Stabilitását pedig kémhatáscsökken- 
tő adalékanyag hozzáadásával növel- 
tük meg. Mindemellett a Delan® Pro 
megőrizte a Delan® 700 WG-nél meg-
szokott kiváló esőállóságot, hatását 
elődjéhez hasonlóan alacsony hő-
mérsékleten is kifejti. A Delan® Pro 
gombaölő szert varasodás ellen 2,5 
l/ha dózisban javasoljuk használni.  
Ebben az esetben a kijuttatott ditia-
non hatóanyag-mennyisége körülbelül 
0,45 kg Delan® 700 WG-nek felel meg.  
Azonban az új készítmény még a  
0,5 kg/ha-os dózis hatékonyságát is 
jelentősen felülmúlja (4. ábra).

A Delan® Pro szerepe a varasodás
elleni technológiában

A Delan® Pro a gazdanövény növe-
kedésétől függően 5–10 napig tartó 
megelőző, preventív védelmet biz-
tosít, és már egészen a vegetáció 
kezdetétől jól beilleszthető a pre-
ventív védekezési technológiába. A 
készítmény többszöri használatával 
(tenyészidőszakonként akár 6-szor) 
nemcsak folyamatos külső védelmet 

biztosíthatunk a kultúrnövénynek, ha-
nem fenntarthatjuk a kálium-foszfonát 
immunizáló hatását is anélkül, hogy 
ennek rezisztenciakockázata lenne. 
Extrém magas fertőzési nyomás 
esetén váltakozva permetezhetünk  
Delan® Pro-val és a kuratív hatással is 
rendelkező varasodásspecialistával,  
a Faban® 500 SC-vel.

Dr. Hoffmann Péter
fejlesztőmérnök
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Delan® Pro 2,5 l/ha

Fertőzöttség mértéke alapján kalkulált hatékonyság (%; BBCH 71-89)

78,03 79,03

90,7
89,47

Hatékonyság a termésen

4. ábra A Delan® 700 WG és Delan® Pro hatékonyságának 
összehasonlítása varasodás ellen almában
(Európában beállított szabadföldi kisparcellás 
kísérletek eredményei alapján, n=13)

3. ábra A ditianon hatóanyagszemcsék 
mérete és eloszlása a Delan® 700 WG és 

a Delan® Pro készítményekben

Delan® 700 WG
vízben

125 mg/kg 
ditianon

Delan® Pro
vízben

125 mg/kg 
ditianon

A Delan® Pro egyik alappillére a külső védel-
met biztosító kontakt ditianon, a másik össze-
tevője pedig a fungicid- és immunizáló hatással 
egyaránt rendelkező, belső védelmet biztosító 
szisztemikus kálium-foszfonát (561 g/l), egészen 
pontosan a foszforossav káliumsóinak elegye 
(kálium-dihidrogén-foszfonát [KH2PO3] és diká-
lium-hidrogén-foszfonát [K2HPO3]).
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Delan® Pro
Általános adatok
Hatóanyag 125 g/l ditianon

561 g/l kálium-foszfonátok (KH2PO3 és K2HPO3)

Hatóanyagcsoport antrakinon, foszfonátok

Forgalmazási kategória II.

Engedély száma 04.2/7328-1/2016

Formuláció Vizes szuszpenziókoncentrátum (SC)

Kiszerelés 5 l

Eltarthatóság 3 év

Munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap

Engedélyezett kultúrák

Kultúra
Károsító /  
felhasználás

Kijuttatási időszak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz  
szükséges mennyiség

szerből vízből

Almatermésűek 
(alma, körte, birs, 
naspolya)

Varasodás
Virágrügy pattanás-
tól (BBCH 53) érés 
kezdetéig (BBCH 81)

0,8–2,5 l/ha* 150–1500 l/ha

*Varasodás ellen önállóan alkalmazva az ajánlott dózis 2,5 l/ha.

Kezelési előírások

Kultúra
Kezelések  
maximális  
száma

Két kezelés  
közötti minimális 
időtartam

Az utolsó kezelés  
időpontja (fenológiához  
viszonyítva)

É. v. i.

Almatermésűek 
(alma, körte, birs, 
naspolya)

6 5 nap Érés kezdete (BBCH 81) 35

Felhasználási előírások

Hatás / hatásspektrum Varasodás, peronoszpóra

Hatáskifejtés A ditianon a spórák csírázását gátolja, beavatkozik a 
gomba enzimrendszerébe és képes leállítani bizonyos 
fehérjék szintézisét. A kálium-foszfonátok gombaölő 
és immunizáló hatással egyaránt rendelkező szisz-
temikus vegyületek.

Hatásnövelő körülmények A legmagasabb szintű védelem elérése érdekében a 
maximális dózis (2,5 l/ha) alkalmazása ajánlott.

BASF  Új termék  



Fontosak közös értékeink: a minőségbe, megbízhatóságba 
vetett hit, az együttműködés és a nyitottság képessége.

Hiszünk abban, hogy csak tudatos és felelősségteljes növény-
termesztéssel tudjuk a rendelkezésre álló termőterületen 
előállítani az emberiség számára szükséges, minőségi 
élelmiszert úgy, hogy közben képesek vagyunk megőrizni  
a természet sokszínűségét.

Együtt dolgozunk a termelőkkel, mert tudjuk, hogy a jövő  
az ő kezükben van.

www.agro.basf.hu

Mezőgazdaság –
a legfontosabb hivatás
a világon.
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Ezt követően szabadföldi megfigyelé-
seink során a Szekszárdi és a Tolnai 
borvidéken május 26-án, majd a Villá-
nyi és a Pécsi borvidéken két nappal 
később – közvetlenül a szőlővirágzás 
kezdete előtt – találtuk meg a beteg-
ség első tüneteit (1. kép). 

Ebben az időszakban a napi kö-
zéphőmérséklet 16 °C körül alakult. 
Ilyen körülmények között 9–11 nap 
szükséges a tünetek kialakulásához, 
így minden bizonnyal a május 14–15-
én létrejött veszélyhelyzetek okoztak  

először tényleges fertőzést. Mivel eze-
ken a korai „olajfoltokon” gyakori volt 
a „kivirágzás”, a továbbiakban már a 
másodlagos fertőzéssel is számolnunk 
kellett, amely június első két dekádjá-
ban néhol egymásután 9–10 alkalom-
mal is bekövetkezett. Míg május végén 
az első tünetek megjelenése csupán 
szórványos volt, bő tíz nappal később 
átlagosan minden második ültetvény-
ben találtunk „olajfoltokat”, zömmel a 
leveleken, de itt-ott fürtmegbetegedés 
is előfordult (2. kép). 

Az Orvego® nem
tisztelte „elődeit”
2010 óta nem volt a 2016-oshoz
hasonló, súlyos peronoszpórafertőzés
2016 tavaszán a szőlővédelmi előrejelző rendszerünkben működő me-
teorológiai állomások mérései szerint május hónap első felében termő-
helytől függően a dél-dunántúli borvidékeken átlagosan 6–7 alkalommal  
teljesültek a peronoszpóra oospórás (elsődleges) fertőzésének környezeti  
feltételei. 

1. kép Az elsődleges fertőzés során a peronoszpóra fertőző-
anyaga legkönnyebben a talajhoz közeli levelekre verődik fel, 

ezeken képződnek az első „olajfoltok” (Mőcsény, Cabernet 
franc, 2016. május 26.)

2. kép Sporangiumtartó gyeppel borított 
fürt a virágzás idején (Mórágy, 

Kékfrankos, 2016. június 6.)
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Június 21-ére a peronoszpóra ál-
talánosan mindenütt jelen volt, sőt a 
tünetek gyakorisága a lombozaton 
még permetezett körülmények között 
is több helyütt tömegessé vált. Bár a 
fürtök ekkor még jobbára egészsé-
gesnek tűntek, arra lehetett számítani, 
hogy megbetegedésük súlyosbodik 
majd, hiszen ahogy melegedett az idő, 
a betegség lappangási ideje fürtön 
egyre hosszabb – ezzel párhuzamban 
pedig a levélen egyre rövidebb – lett. 
Július első dekádjában a peronoszpó-
ra károsítása már a bogyókon is meg-
figyelhető volt (3. kép), sőt a fürtkár-
tétel további növekedésére lehetett 
számítani, mivel június végén újabb 
fertőzési hullám alakult ki.

A fürtök megbetegedése azonban 
korántsem volt általános, amelynek 
egyik lényeges oka a szőlőfajták fürt-
jeinek jelentősen eltérő peronoszpórá-
val szembeni fogékonysága. A 2016-
os tenyészidőszakban is egyértelműen 
látszott, hogy a Merlot fajta messze ki-
emelkedik a mezőnyből. Azonban kü-
lönbséget kell tennünk a korai és kései 
fürtfertőzésekkel szembeni fogékony-

ság között is. A fajtából adódó különb-
ség érdekes módon a virágzás környé-
kén még egyáltalán nem számottevő. 
Például 2010-ben, a legutóbbi orszá-
gos peronoszpórajárvány idején azért 
keletkezett számos szőlőfajtára kiter-
jedő jelentős mértékű gazdasági kár, 
mert a szőlőfürtök általánosan már a 
virágzás előtt, a kórfolyamat kezdeti 
szakaszában megbetegedtek. Ezzel 
szemben az idei esztendőben a fertő-
zési nyomás csak a bogyónövekedés 
vége felé érte el azt a kritikus szintet, 
amely tömeges fürtkárhoz vezethetett 
volna. Ekkorra azonban a korai és kö-
zépérésű fajták bogyói fokozatosan 
elveszítették a betegséggel szembe-
ni fogékonyságukat (július közepén 
megkezdődött a fürtzáródás), míg a 
kései fajták (Merlot, Cabernet franc és 
Cabernet sauvignon) fürtjei továbbra is 
fertőződhettek. Itt fontos megjegyez-
ni, hogy a fürtkártétel jellege a fenoló-
giától függően jelentősen különbözik. 
Minél fejlettebb a szőlőbogyó, annál 
inkább annak önálló megbetegedése 
gyakori, míg a virágzás előtt és alatt 
a teljes fürt, illetve kötődéskor a fürt 
részleges károsodása a jellemzőbb.

Elsősorban a Merlot, de a Cabernet 
fajták fürtkárosodását is továbbte-
tézte, hogy július közepén újból nagy 
mennyiségű, 100 mm-t meghaladó 
csapadék hullott, aminek következ-
tében súlyos kései bogyófertőzés kö-
vetkezett be. Gyakorlatilag ekkor vált 
járványos méretűvé a peronoszpóra, 
amely a fent említett fajtákat leszá-
mítva elsősorban a lombozat jelentős 
megbetegedésében nyilvánult meg. 
A bőséges vízellátottság miatt az át-
lagosnál jóval tovább tartott a szőlő-
hajtások intenzív növekedési szakasza 
és a hónaljhajtások képződése. Ennek 
és az óriási mennyiségű inokulumnak 
köszönhetően a lombozat jelentős 

3. kép A száradó és töppedő bogyók 
legalább két elkülöníthető bogyófertőzésről 
tanúskodnak (Kisharsány, Merlot, 
2016. július 8.)
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mértékű fertőződése egészen szep- 
temberig kitartott, melynek során 
számos ültetvényben kellő védelem 
hiányában a termés érését és a 
vesszők beéredését is veszélyeztető 
lombhullás következett be (4. kép).

Idejétmúlt a peronoszpóraölő 
szerek hagyományos 
kategorizálása

A szőlőperonoszpóra föllépése ha-
zánkban – a változatos csappadék-
viszonyok következtében – évről évre 
más és más. A nagy termésveszte-
séget okozó járványok hozzávetőle-
gesen 5–6 évente törnek ki. Ennél is 
ritkább az, amikor tünete sincs a be-
tegségnek, és kétségtelenül a mér-
sékelt fertőzések a leggyakoribbak. 
A járványos évekre jellemző, hogy a 
fürtök már a virágzás idején súlyosan 
megbetegszenek, a mérsékelt fertő-
zést hozó években viszont a lombozat 
és a fürtök kései megbetegedésére 
lehet számítani. Mivel a fertőzési nyo-
más szezononként jelentősen változik, 
a betegség biztonságos elhárításához 
az előre megtervezett permetezési 
programon is gyakran változtatni kell.

Számos alkalommal 
elegendő biztosítékként 
az egyszerű kontakt 
készítmények alkalmazása, 
de ha szükséges, elő kell 
venni a leghatékonyabb 
peronoszpóraölő szereket
is. Ebben lehet segítsé-
günkre a megbízható, 
meteorológiai méréseken 
és szabadföldi megfigyelé-
seken alapuló szőlővédelmi 
előrejelzés.

Nézzük, melyek ezek a nagy haté-
konyságú peronoszpóraölő szerek. A 
hagyományos kategorizálás szerint a 
peronoszpóra elleni készítmények két 
nagy csoportba sorolhatók: egyrészt 
vannak a gyöngébb hatékonyságú kon-
takt szerek, amelyeket alacsony vagy 
legfeljebb közepes fertőzési nyomás 
mellett lehet eredményesen használni, 
másrészről pedig a szisztemikus vagy 
mélyhatású hatóanyagoknak a kon-
takt szerekkel kiegészített kombiná-
ciói, melyek használata nagy fertőzési 
nyomás esetén is sikerrel jár. Nos, ez 
a felfogás elavult, meghaladta az idő, 
hiszen vannak a palettán olyan szisz-
temikus vagy mélyhatású hatóanya-
gok, amelyek nem érnek annyit, mint a 
legegyszerűbb kontakt készítmények, 
ugyanakkor vannak olyanok is, ame-
lyek kritikus helyzetekben sokkal töb-
bet érnek. Ez utóbbiak közé sorolhatók 
az úgynevezett karboxilsav-amidok 
(dimetomorf, mandipropamid, ipro-
valikarb) és egyes speciális hatásme-
chanizmussal, hatáshellyel rendelkező 
vegyületek, mint az ametoktradin, a 
ciazofamid és a fluopikolid. 

4. kép A lombozat súlyos károsodása 
(Mőcsény, Cabernet franc, 2016. augusztus 8.)
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De mik is ezek a kritikus helyzetek? 
Lehet több is, de a két legfontosabb 
a korai (virágzás környéki) és a kései 
(fürtzáródás előtti) fürtfertőzés elhá-
rítása. Előző esetében a közvetlenül 
virágzás előtt végzett védekezésnek 
van nagy jelentősége, hiszen ha ekkor 
csak egy kontakt szert permetezünk 
ki, a virágszirmok fölnyílásakor a bo-
gyókezdemény (bibe) védtelenné válik. 
Ezért fontos itt egy olyan hatóanyagot 
alkalmazni, amely nemcsak a felületen 
fejti ki hatását, hanem átjárja a növény 
szöveteit, azaz belülről védi a bogyó-
kezdeményeket is. A késői bogyó-
fertőzés veszélye pedig olyankor nő 
meg, ha a leveleken fölszaporodik a 
peronoszpóragomba, és spórái nagy 
tömegben árasztják el a növekvő bo-
gyójú fürtöket. 

Az Orvego® hatékonyabb
az Acrobat® MZ WG-nél és 
az Enervin®-nél

Az Orvego® a karboxilsav-amidok 
közé tartozó dimetomorf és a speciá-
lis hatásmechanizmussal, hatáshellyel 
rendelkező ametoktradin kombináci-
ója. Előző hatóanyag szisztemikus (a 
növénybe szívódik és a hajtásvégek 
felé szállítódik), utóbbi pedig úgyne-
vezett vaxdinamikus tulajdonságú (a 
viaszréteghez tapad, s a növény szö-
veteit keresztül-kasul átjárja).

Ha megnézzük az Orvego®-val vég- 
zett legutóbbi kísérletünk eredmé-
nyeit, megállapíthatjuk, hogy a ké- 
szítmény a fürtfertőzés megelő-
zésében lényegesen hatékonyabb  
a kontakt szereknél (kísérletünkben 
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a Delan® 700 WG-nél). Sőt nemcsak  a 
kontakt szereknél, hanem saját ható- 
anyagainak kontakt szerrel kombinált 
elegyeinél is, amelyek Acrobat® MZ WG 
(dimetomorf + mankoceb) és Enervin® 
(ametoktradin + metiram) néven van- 
nak kereskedelmi forgalomban (1. ábra). 

A két kontakt szeres kombináció  
közül egyébként az Enervin® volt a ha-
tékonyabb. Nem véletlenül, hiszen az 
ametoktradin inkább a kései, míg a di-
metomorf inkább a korai fürtfertőzés 
elhárításában jeleskedik, s a 2016-os 
esztendő főként a kései fertőzésekről 
szólt. A korai járványkitörések évei-
ben a dimetomorfra hárulhat nagyobb 
föladat.

Az Orvego®-t szezononként kétszer 
szabad használni, adagja 0,8 l/ha. Ahol 

egy előre összeállított permetezési 
program szerint, menetrendszerűen 
történik a védekezés, ott a készítmény 
első kijuttatására közvetlenül a virág-
zás előtt kerüljön sor. Ezt követően 
egy vagy több alkalommal olyan szert 
(szereket) használjunk, amelyek kar-
boxilsav-amidot és ametoktradint nem 
tartalmaznak. A második Orvego®- 
kezelés a bogyónövekedés időszaká-
ban történjen. Rendszeres előrejelzé-
seinkkel igyekszünk majd segítséget 
nyújtani a szer használatának szüksé-
gességét, illetve a permetezések pon-
tos idejének meghatározását illetően. 

Dr. Hoffmann Péter 
és Dr. Füzi István
fejlesztőmérnökök      
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Delan® 700 WG
0,5 kg/ha

Acrobat® MZ WG
2,5 kg/ha

július 11-én augusztus 8-án

Enervin® 
2,5 kg/ha

Orvego®

0,8 l/ha

1. ábra A kései bogyófertőzés elhárításában az Orvego® felülmúlta az Acrobat® MZ WG-t és az Enervin®-t is 
provokatív kísérletünkben. Szentgál-szőlőhegy/Szekszárdi borvidék, 2016. (Merlot fajta, kisparcella, 3 ismétlés) 

(Permetezési időpontok: június 1., június 17., július 14.)
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Orvego®

Általános adatok
Hatóanyag 300 g/l ametoktradin, 

225 g/l dimetomorf

Hatóanyagcsoport triazol-pirimidilamin, fahéjsav-származék

Forgalmazási kategória III.

Engedély száma 04.2/10512-1/2014

Formuláció Szuszpenziókoncentrátum (SC)

Kiszerelés 0,15 l; 0,25 l; 0,5 l; 1 l; 5 l; 10 l

Eltarthatóság 3 év

Munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap

Engedélyezett kultúrák

Kultúra
Károsító /  
felhasználás

Kijuttatási időszak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz  
szükséges mennyiség

szerből vízből

Burgonya Burgonyavész
Első oldalhajtás meg-
jelenésétől (BBCH 21) 
bogyóérésig (BBCH 81)

0,8 l/ha 400–600 l/ha

Szőlő (bor, 
csemege)

Peronoszpóra

Fürtkezdemények 
határozottan látható 
állapotától (BBCH 53) 
bogyószíneződésig 
(BBCH 83)

0,8 l/ha 600–1200 l/ha

Kezelési előírások

Kultúra
Kezelések  
maximális  
száma

Két kezelés  
közötti minimális 
időtartam

Az utolsó kezelés  
időpontja (fenológiához  
viszonyítva)

É. v. i.

Burgonya 3 5 nap Bogyóérés (BBCH 81) 7 nap

Szőlő (bor, 
csemege)

3 10 nap
Bogyószíneződés 
(BBCH 83)

35 nap

BASF  Új termék  
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Felhasználási előírások

Hatás / hatásspektrum Elsősorban az Oomycota törzsbe tartozó gombák 
ellen hatékony (peronoszpóra, fitoftóra).

Hatáskifejtés Ametoktradin: légzési elektrontranszport-lánc blokko-
lása a komplex III-ban. 
Dimetomorf: cellulózszintézis gátlása.

Hatásnövelő körülmények Előrejelzésre alapozott kijuttatás. 
Az Orvego® szőlőben kiemelkedő hatékonyságot 
biztosít a kései bogyófertőzések ellen.

Kombinálhatóság A készítmény fizikai tulajdonságai alapján nincs korlá-
tozás, viszont nem javasolt réztartalmú fungicidekkel 
kombinálni, mert peronoszpóra ellen hatáscsökkenés 
figyelhető meg (antagonizmus).

Megjegyzés Burgonyában súlyos fertőzésveszély esetén rövid, 
5–10 napos permetezési időközök alkalmazása  
ajánlott.  
Blokkszerű kijuttatás egyik kultúrában sem  
megengedett. 
Két Orvego®-val végzett kezelés között indokolt más 
hatóanyagcsoportba tartozó fungicid használata. 
Szőlőben tenyészidőszakonként legfeljebb két  
alkalommal javasolt használni.  
Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes 
permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.
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BASF Hungária Kft.
Agrodivízió

1133 Budapest, Váci út 96-98.
Telefon: (06 1) 250 97 00

Fax: (06 1) 250 97 09
www.agro.basf.hu

Szántóföldi kultúrák

Szőlő és gyümölcsösök

Megye Regionális
 értékesítési 
 vezető

Győr-Moson-Sopron, Visi Zoltán 
Vas, Veszprém,  Fejér, 06-30-311-5596
Komárom-Esztergom 
Zala, Somogy és Pest

Csongrád, Pál Bertalan 
Békés, 06-30-952-0646 
Bács-Kiskun, Tolna, 
Baranya és Pest

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Imre László 
Hajdú-Bihar, Nógrád, 06-30-951-2831 
Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Jász-Nagykun-Szolnok, 
Heves és Pest

Körzet Megye Regionális értékesítési
szaktanácsadó

1. Fejér Garamvölgyi Péter 
06-30-370-7029
Horváth Edit 
06-70-393-9320

2. Komárom-Esztergom
és Pest 1. régió

Nedeczky Árpád
06-30-219-1717
Horváth Edit 
06-70-393-9320

3. Győr-Moson-Sopron 
és Veszprém

Mészáros Márk 
06-30-956-3043
Horváth Edit 
06-70-393-9320

4. Vas Krajczár Csaba 
06-30-992-4438
Horváth Edit 
06-70-393-9320

5. Zala és Somogy 1. régió Berkes Gábor 
06-30-914-4560

6. Somogy 2. régió Tajti Viktor 
06-30-219-1827

7. Tolna Maros Péter 
06-30-947-2398

8. Baranya Ujvári Botond
06-30-395-3414
Maros Péter 
06-30-947-2398

9. Bács-Kiskun Kutszegi László 
06-30-558-3472
Mérai Imre 
06-30-219-2004

10. Csongrád Repcsin György 
06-30-999-7931

11. Békés Zana József 
06-30-986-3943
Csathó Csaba 
06-30-337-0736

12. Jász-Nagykun-Szolnok Hárnási András 
06-30-219-1872

13. Hajdú-Bihar Gyetvai Edina 
06-30-495-6758

14. Szabolcs-Szatmár-Bereg Reszkető Tibor 
06-30-677-9900

15. Borsod-Abaúj-Zemplén Baranyi Szabolcs
06-30-944-4810
dr. Vanó Imre 
06-70-383-3859

16. Heves Gecse Renáta 
06-70-383-3850
dr. Vanó Imre 
06-70-383-3859

17. Nógrád Gecse Renáta 
06-70-383-3850
dr. Vanó Imre 
06-70-383-3859

18. Pest 2. régió Tóth Attila 
06-30-483-1839
Mérai Imre 
06-30-219-2004


