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Tisztelt Olvasónk!
Idei második lapszámunkban szerzőink 

szokás szerint beszámolnak a korábbi idő-
szak tapasztalatairól és a szezon újdonsága-
iról. Középpontba kerülnek a termelők, akik 
fontos visszajelzéseikkel a fejlesztőmunkából 
is kiveszik részüket. Számunk végén közöljük 
a BASF AgCelence®-díját 2012-ben elnyert 
gazdálkodó partnereink névsorát.

A kultúrák megvédése a gombás fertőzé-
sektől a termesztési szezon egyik legfonto-
sabb feladata. A kalászosok rozsda- és folt-
betegségei ellen a BASF az Opera® New-t 
ajánlja. Milyen körülmények között éri meg 
a termelőnek a standard készítmények helyett 
ezt az AgCelence® termékcsoportba tartozó 
prémiumterméket használni? Erre a kérdésre 
kapunk részletes választ a BASF fejlesztő-
mérnöke, Dr. Füzi István tollából.

Molnár Szabolcs és Gazdagné dr. Torma 
Mária cikkei a kukoricába kalauzolják az ol-
vasót. Fejlesztőmérnökeink a Jumbo Turbo®, 
illetve az Ordax® Super poszt emer gens gyom- 
irtási hatékonyságát mutatják be az elmúlt 
– változatos időjárású – évek kísérleti tapasz-
talatai alapján.

Molnár Szabolcs másik írása AgCelence® 
gombaölő szerünk a Pictor® hatásmechaniz-
musát mutatja be repcében. „Nálunk mini-
mális mértékben fordul elő szártőbetegség 
vagy tőhiány. Ahol nem használják a készít- 
ményt, gyakran 5–30 százalék a fertőzött 
vagy elpusztult tövek aránya” – e szavak az 
újkígyósi gazdálkodó Bánfi Gáborral készí-
tett interjúból származnak, aki a gyakorlat ol-
daláról erősíti a Pictor jó hírét. Ezt követően 
a rádóckölkedi Németh Balázs családi gaz-
dasága mutatkozik be, ahol a repce gyomir-
tására, növekedésszabályozására és gom-
babetegségek elleni védelmére is a BASF 
termékeit használják.

Az alma gombás megbetegedéseivel szem-
ben is hatékony védelmet nyújtanak a BASF 
készítményei – ezt igazolja a kecskemét-
ménteleki Somodi Ferenc almaültetvényét 
bemutató cikk is. 

A szőlő lisztharmat elleni védelméről szól 
Dr. Füzi István második írása: a Vivando® és 
a Collis® SC váltogatott használatán alapuló 
technológia előnyeit taglalja az elmúlt eszten-
dők mérési eredményeiből kiindulva. Az Agro 
Napló újságírói bemutatják Pólya Diánát, 
a Villányi borvidék növényvédelmi szakta-
nácsadóját, aki napi munkakapcsolatban van 
az említett szerekkel. A BASF egyedülálló 
online szőlővédelmi előrejelző rendszerének 
továbbfejlesztéséről Najat Attila számol be.

Partnerajánlatunk ezúttal a Yarától szárma-
zik: a cég készítményei mellett az alaptrágyá-
zás idejéről, módjáról és a hatóanyagarány 
meghatározásáról is tájékoztatást kapunk.

Hírek rovatunkban ezúttal újonnan beve-
zetett termékünk, az almatermésűek tárolási 
betegségei ellen használható Bellis® adataira, 
illetve a BASF bevált készítményeit érintő ha-
tósági változásokra hívja fel a figyelmet Tóth 
Attila kollégánk. Érdekesség rovatunkban 
ezúttal a Good CSR-díjat nyert BASF kölyök-
labor programról számolunk be.

A Növényvédelmi Tippek minden Olva-
sójának jó egészséget, sikeres gazdálko-
dást kívánunk.

Kőrös Gyula
marketingvezető
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Ez a kiadvány tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos szaktanácsadásnak. Nem szerepel benne az egyes ké-
szítményekre vonatkozó valamennyi betartandó előírás. Nem helyettesítheti a készítmények egyedül mérvadó, az 
engedélyező hatóság által kiadott engedélyokiratát, amelynek jogszabályban meghatározott előírásai kötelezően 
jelennek meg a termék csomagoló burkolatán is.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati 
útmutatót! A figyelmeztető mondatok és jelek tekintetében figyelmesen olvassa el a készítmény használati útmu-
tatóját, címkéjét.

A kiadványban előforduló esetleges szedési, tördelési és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-56042/2012
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® = a BASF Hungária Kft. bejegyzett márkaneve
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Kezeletlen
kontroll

Standard 1
(famoxat +
fluzilazol)
1,5 l/ha

Standard 3
(bixafen +

tebukonazol)
1,5 l/ha

Standard 4
(trifloxistrobin +

ciprokonazol)
0,5 l/ha

Standard 6
(trifloxistrobin +

tebukonazol)
1,0 l/ha

Standard 2
(pikoxistrobin)

1,0 l/ha

Standard 5
(azoxistrobin +
ciprokonazol)

1,0 l/ha

Opera New
1,5 l/ha

B AAA AAAC

7,48

8,27

8,62 8,62 8,67 8,74 8,75 8,79

7,0

7,5
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SZD5% = 0,28 t/ha
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1. ábra QoI- és SDHI-hatóanyagot tartalmazó gombaölő szerek termés- 
növelő hatása őszi búzában a vörösrozsda dominanciája mellett. 

Szekszárd, 2011 (két kisparcellás, négyismétléses kísérlet átlaga). 
Védekezés: kalászolás–virágzás (BBCH 55–65).*

Ha a termésmaximum a cél: Opera New

Magyarországon egy átlagos évben a búzatermés 15-20 százalékát veszélyeztetik 
a gombás betegségek. Közülük is a három legfontosabb a vörösrozsda, a pireno fórás 
és a szeptóriás levélfoltosság, amelyek együttesen a betegségek számlájára írható 

kár közel 95 százalékáért felelősek. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha ezt a három betegséget 
maradéktalanul elhárítjuk, nagy lépést tehetünk a betakarítható maximális termés irányába.

Az őszi búzát veszélyeztető rozsda- és folt-
betegségek elleni védekezés hatékony kémiai 
eszközei a QoI-fungicidek, ismertebb nevü-
kön strobilurinok. A strobilurinokhoz hasonló 
tulajdonságokkal rendelkeznek, de hatáshe-
lyükben eltérnek tőlük az SDHI-fungicidek 
(karboxamidok). E két csoportnak azolokkal 
alkotott kombinációi jelentik ma a gombaölő 
szeres védelem csúcsát az őszi búza levél-
betegségei elleni küzdelemben.

Ám ez csak általánosságban igaz, ha alapo-
sabban megvizsgáljuk az ide sorolt gomba - 
ölő szerek hatékonyságát, jelentős különb-
ségeket találhatunk közöttük. A különbségek 
kifejezhetők a fertőzöttség értékeiben, de 
megbízható kísérletekben a terméshozamok 
alakulásában is tükröződniük kell.

A piraklostrobint és epoxikonazolt tartalma-
zó Opera New mind a rozsdák, mind a foltbe-
tegségek elleni védekezésben élen jár, s ezt 
az utóbbi két esztendőben végzett kísérle-
teinkben kimagasló termésnövelő hatásával 
is igazolta (1. ábra és 2. ábra a következő 
oldalon). E kísérleteinkben 2011-ben a vörös-
rozsda, 2012-ben pedig a pirenofórás levél-
foltosság volt az uralkodó gombás betegség. 
Az Opera New-t az általunk ajánlott adagban 
(1,5 l/ha), versenytársait pedig csaknem min-
den esetben az engedélyezett legmagasabb 
dózisban használtuk. A termésmaximumot 
mindkét betegség dominanciája mellett az 
Opera New-kezelésekkel sikerült elérni.

Az Opera New és versenytársainak nyílt ver-
senyeztetése azonban csak ritkán következik 

Várjon el többet a kalászostól – kedvezőbb áron, mint gondolná!
 Az Opera® New:

 sikeresen leküzdi a kalászosok fontos gombabetegségeit,
   fi ziológiai hatása által jobb kondícióban tartja a növényeket,
  ezért bizonyítottan* kiemelkedő terméstöbbletet hoz a megfelelő 

termesztéstechnológiai körülmények biztosítása esetén.
Sőt, a Maximum csomagban is megvásárolhatja kereskedőjénél.

*A BASF saját kísérletei alapján

www.agro.basf.hu

Erősebb, egészségesebb,
zöldebb állomány

Magasabb hozam

Kedvező ár

Jobban megtérülő
befektetés

Opera® New

Opera New_165x235_Tippek.indd   1 3/18/13   9:31 AM
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Kalászosok  Gombabetegségek elleni védelem

be a gyakorlatban. Ennek az az oka, hogy 
a hasonló termékeket gyártóik – a BASF-től 
eltérően – nem a kalászolás–virágzás idősza-
kában, hanem ennél jóval korábban ajánlják 
kipermetezni. Így jobban közelíti a valóságot, 
ha nem az egyes készítményeket, hanem 
a gyártók által javasolt, két védekezésből álló 
komplex búzavédelmi technológiákat hason-
lítjuk össze.

Gondolhatnánk, hogy a közvetlen szer- 
összehasonlításhoz képest ilyenkor a különb-
ségek csökkennek. Valójában szó nincs csök-
kenésről, sőt nőnek a különbségek (3. ábra), 
mivel a fordított lépésekből álló technológiák-
nál, ahol előbb kerül kijuttatásra az erősebb, 
vagyis a strobilurint tartalmazó készítmény 
és később a gyengébb hatékonyságú azol-
kombináció, ez a későbbi fog versenyezni 
az Opera New-val. Az első lépésnek, amikor 
a versenytársak technológiáiban a strobi - 
lu rin-tartalmú készítmény fut párhuzamosan 
a BASF-technológiában szereplő Inovis®-szal, 

a vörösrozsda és a levélfoltosságok elhárítása 
szempontjából kisebb a jelentősége. Ilyenkor 
inkább a lisztharmat elleni hatékonyság lé-
nyeges, amiben viszont az Inovis verhetetlen.

Szembetűnő, statisztikailag is maximálisan 
igazolt különbségek mutatkozhatnak a két 
védekezésből álló búzavédelmi technológiák 
eredményességében járványos körülmények 
között (4. ábra). A sorrend nem változik, a ki - 
lókból azonban mázsák, néha akár tonnák is 
lehetnek!

Dr. Füzi István
fejlesztőmérnök

* Az ábrák oszlopaiba írt betűk azt jelzik, szignifi-
káns-e a különbség 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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Kezeletlen
kontroll

Standard 2
(pikoxistrobin) 0,75 l/ha +

Standard 7
(prokinazid) 0,15 l/ha,
majd Standard 8

(fluzilazol +
karbendazim) 1,0 l/ha

Standard 5
(azoxistrobin +

ciprokonazol) 0,8 l/ha,
majd Standard 9

(ciprokonazol +
propikonazol + klórtalonil)

1,5 l/ha

Standard 6
(trifloxistrobin +

tebukonazol) 1,0 l/ha,
majd Standard 10

(tebukonazol +
protiokonazol)

0,9 l/ha

Inovis
1,0 l/ha,

majd
Opera New

1,5 l/ha

C AABBB

7,55

8,47
8,56 8,63

8,83

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0
SZD5% = 0,22 t/ha
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3. ábra Kétszeri védekezés termésnövelő hatása őszi búzában. 
Szekszárd, 2011–2012 (három kisparcellás, négyismétléses kísérlet átlaga). 

1. védekezés: BBCH 31–39; 2. védekezés: BBCH 51–63.*

Kezeletlen
kontroll

Standard 1
(famoxat +
fluzilazol)
1,5 l/ha

Standard 2
(pikoxistrobin)

1,0 l/ha

Standard 3
(bixafen +

tebukonazol)
1,2 l/ha

Standard 4
(trifloxistrobin +

ciprokonazol)
0,5 l/ha

Standard 5
(azoxistrobin +
ciprokonazol)

1,0 l/ha

Standard 6
(trifloxistrobin +

tebukonazol)
1,0 l/ha

Opera New
1,5 l/ha

C ABABB AABABD

6,68

7,10
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2. ábra QoI- és SDHI-hatóanyagot tartalmazó gombaölő szerek termésnövelő 
hatása őszi búzában a pirenofórás levélfoltosság (P. tritici-repentis) dominanciája 

mellett. Szekszárd, 2012 (három kisparcellás, négyismétléses kísérlet átlaga). 
Védekezés kalászoláskor (BBCH 51–57).*

Kezeletlen
kontroll

Standard 2
(pikoxistrobin) 0,75 l/ha +

Standard 7
(prokinazid) 0,15 l/ha,
majd Standard 8

(fluzilazol +
karbendazim) 1,0 l/ha

Standard 5
(azoxistrobin +

ciprokonazol) 0,8 l/ha,
majd Standard 9

(ciprokonazol +
propikonazol + klórtalonil)

1,5 l/ha

Standard 6
(trifloxistrobin +

tebukonazol) 1,0 l/ha,
majd Standard 10

(tebukonazol +
protiokonazol)

0,8 l/ha

Inovis
1,0 l/ha,

majd
Opera New

1,5 l/ha

E ABCD

3,16

4,71
5,04

5,38
5,71

2,0

3,0
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6,0
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4. ábra Kétszeri védekezés termésnövelő hatása őszi búzában járványos körül- 
mények között. Szekszárd, 2010 (öt kisparcellás, négyismétléses kísérlet átlaga). 

1. védekezés: BBCH 31–37; 2. védekezés: BBCH 51–63.*



Az Ordax mindig S(z)uper

Legyen száraz vagy csapadékos a tavasz, az Ordax Super mindig hozza formáját. 
Az Ordax Super két gyomirtó szer (Clio® és Stomp® Super) sikeres kombinációja, 
amelyet a gyomnövényekbe való bejutásban a Dash® HC adjuváns támogat.

Minden tavasz tartogat számunkra megle-
petést. Egyik évben csapadékhiánytól szen-
vednek a növények, a másik tavaszon hűvös, 
csapadékos időjárás sanyargatja őket. Na-
gyon ritka, hogy akkor és annyi eső esik, ami-
kor és amennyire a kukoricának szüksége van, 
és a hőmérséklet is optimálisan alakul. 

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy 
a gyomirtó szerek akkor tudják biztosítani 
a maximális hatékonyságot, ha a helyes dó-
zis és kijuttatástechnika mellett az időjárás 
is kedvezően alakul.

Az Ordax Super széles hatásspektrummal 
rendelkező posztemergens gyomirtószer-
kombináció, amely a kukoricában jelentős 
valamennyi egyéves gyomnövény ellen biz-

tonságosan és jó eredménnyel használható. 
A kukorica (áru-, siló-, csemege-, vető mag-
kukorica) 2-7 leveles fejlettségekor kijuttatva 
az Ordax Super elpusztítja a már kikelt gyom-
fajokat, és hatástartamának köszönhetően 
gátolja e gyomok későbbi megjelenését. Ha-
tékonyságát a kiszámíthatatlan tavaszi idő-
járás nem befolyásolja, amit az elmúlt évek 
eredményei jól bizonyítanak.

2009 rendkívül száraz és meleg tava-
szán a csapadékhiány miatt a gyomok kelése 
vontatott volt. Csekély hányaduk kikelt, nagy 
részük azonban csak a kukorica 6-8 leveles 
fejlettségénél indult csírázásnak. A korábban 
megszokott tömeges gyomkelés ugyan elma-
radt, de a ritkább állományú gyom növények 
hatalmas méretűre nőttek. Elsősorban az 
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Kukorica  Gyomirtás

1. ábra Az Ordax Super hatékonysága. Szarvas, 2009. szeptember 4.

egyszikű fajok adták fel a leckét, amelyek 
a permetezés idején erősen bokrosodott fej-
lettségi állapotban voltak, ráadásul a száraz-
ság miatt leveleik besodródtak.

Az Ordax Super nitrogénnel kiegészít-
ve (és anélkül is) kiváló eredményt adott 
a gyomnövények ellen. A szárazság ellenére 
a herbicidkombináció hatóanyagai bejutot-
tak a kakaslábfűbe, és a permetezést követő  
10-12 napon belül a gyomnövény elpusztult. 
A betakarítás idején a kezeletlen kontrollpar-
cellákon óriási volt a gyomborítás, ugyanak-
kor az Ordax Super + ammónium-nitráttal 
kezelt kukoricaterület gyommentes maradt. 

A nitrogénmentes Ordax Super-permetezés 
helyén is csak egy-két szál néhány leveles 
kakaslábfüvet láthattunk (1–2. ábra).

2010 tavaszát hűvös, csapadékos időjá-
rás jellemezte. Az Ordax Super ilyen időjá rá-
si körülmények között is kiváló hatékonyságot 
és a betakarításig gyommentességet bizto-
sított a kukoricatábla magról kelő gyomnö-
vé nyei ellen (kakaslábfű, csattanó maszlag,  
szerbtövis, selyemmályva, szőrös disznóparéj). 
A nitrogénműtrágya hatékonyságfokozó sze-
repére 2010 csapadékban gazdag, hűvös ta-
vaszán sem volt szükség (2. ábra és 3. ábra 
a következő oldalon).

Ordax Super + 4,0 kg/ha ammónium-nitrát Ordax Super

Kakaslábfű

Csattanó maszlag

Selyemmályva

Szőrös disznóparéj

Bojtorjánszerbtövis

2010

Kakaslábfű

Csattanó maszlag

Selyemmályva

Szőrös disznóparéj

Bojtorjánszerbtövis

2009

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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2. ábra Az Ordax Super hatékonysága nitrogénnel kiegészítve és nélküle.
Szarvas, 2009 és 2010.



2011 és 2012 azon ritka évek voltak, amikor 
a tavaszi időjárás kedvező körülményeket 
biztosított mind a kukorica fejlődéséhez, mind 
pedig a gyomirtó szerek eredményességé-
hez. Az Ordax Super mindkét évben egészen 
a betakarításig biztosította a kukoricatábla 

gyommentességét (4. és 5. ábra). Ki kell 
emelni, hogy a kakaslábfű mellett a muhar-
félék, a ragadós és a fakó muhar ellen is jól 
szerepelt a technológia. Az egyre gyakoribb, 
nehezen irtható varjúmák is eredményesen 
pusztítható a kezeléssel.
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Az óriási gyomnyomás a gyomirtatlan táb-
larészeken a termés 60–85 százalékát vitte 
el (6. ábra). Különösen drasztikus volt a ter-
mésveszteség 2012-ben, amikor a gyomtö-
meg mellett az extrémen száraz, meleg nyár 
is sanyargatta a kukoricát.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy szá-
raz időjárásban számos herbicid és herbicid- 
kombináció esetében a hozzáadott nitrogén-
nek számottevő szerepe van az egyszikű fa- 
jok elleni hatékonyság növelésében, ugyan is 
a nitrogén oldja a szárazság okozta kényszer-
nyugalmi állapotot, illetve a savas hidrolízis 
következtében növeli a herbicidek bejutását 
a gyomnövényekbe. Kivételként említhet-
jük az Ordax Super-kezelést, amely hűvös-
csapa dékos és meleg-száraz időjárási körül-
mények között egyaránt eredményes mind 
az egyszikű, mind pedig a kétszikű egyéves 
gyomnövények ellen.

Gazdagné dr. Torma Mária
fejlesztőmérnök

3. ábra Az Ordax Super hatékonysága. Szarvas, 2010. augusztus 23.
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5. ábra Az Ordax Super kiváló hatékonysága a magról kelő gyomfajok ellen.
Kondoros, 2011 és 2012.

4. ábra Az Ordax Super hatékonysága. Kondoros, 2011. szeptember 3.
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6. ábra Az Ordax Super 
megvédte a termést Kondoroson.



Jumbo Turbo: biztos megoldás
a kukorica gyomnövényei ellen

A Szántóföld Napja rendezvénysorozat négy helyszínén a látogatók évek óta szemé-
lyesen is meggyőződhetnek a BASF növényvédelmi technológiáinak hatékonysá-
gáról őszi búzában, tavaszi árpában, kukoricában, napraforgóban és őszi káposzta-

repcében. Cégünk ajánlatában a kukorica gyomirtására számos megoldás kínálkozik, 
amelyeket szintén rendszeresen bemutatunk ezeken a rendezvényeken. Jelen írásban 
a 2012-ben Kondoroson és Szekszárdon beállított, Jumbo Turbóval végzett kezelések 
tapasztalatait foglaljuk össze.

A kondorosi kísérleti területen a kukorica 
4-5 leveles állapotára a meleg és meglehe-
tősen csapadékos április–májusi időjárás 
nyomán igen változatos és erőteljes gyo-
mosodás alakult ki. Jellemzően a magról 
kelő egy- és kétszikű gyomok fordultak elő 
(kakaslábfű, muharfajok, fehér libatop, po-
kolvar libatop, szőrös disznóparéj, csattanó 
maszlag, selyem mályva, parlagfű, varjúmák 
és fekete csucsor).

A permetezést május 9-én 17 és 20 óra 
között végeztük. A levegő hőmérséklete 
18–23 ºC, a relatív páratartalom 41–56% 
között alakult. A Jumbo Turbót a jól ismert 
ajánlásnak megfelelő dózisban jutattuk ki: 
Kelvin® 40 SC 1,0 l/ha + Cambio® 2,0 l/ha + 
Dash HC 1,0 l/ha. A kukorica 5-6, az egy- 
szikű gyomok 3-5, a kétszikűek döntően 
2-6 leveles fejlettségűek voltak a permete - 
zés időpontjában (1. ábra).

A kezelést elsodródásmentes 04-es méretű 
fúvókával végeztük el (AD 120 04), 300 l/ha 
lémennyiséggel és 3,5 bar nyomás alkalma-
zásával. A gyomirtó hatás első értékelésére 
nyolc nappal a permetezés után került sor. 
Már ekkor látványos különbség mutatkozott 
a kezelt és a kezeletlen mintatér között. Míg 
a kontrollparcellában a gyomok zavartalanul 
fejlődtek tovább (2. ábra), a kezelt területen 
a kétszikű fajok gyakorlatilag teljesen elpusz-
tultak (3. ábra). A kakaslábfű és a fakó mu-
har példányain a hatás lassabban alakult ki: 
növekedésük megállt, s a levéllemez hullá-
mosodása, a levél alapi részének barnulása 
és a hajtáscsúcsok világos színűvé válása 
mutatta, hogy a nikoszulfuron hatóanyag is 
biztosan célba ért (4. ábra).

3. ábra Jumbo Turbóval kezelt terület 8 nappal a permetezés után. 
BASF-demó, Kondoros, 2012.
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1. ábra A kísérleti terület 
a Jumbo Turbo-kezelés előtt. 
BASF-demó, Kondoros, 2012.

4. ábra Fakó muhar 8 nappal 
a Jumbo Turbo-kezelés után 
BASF-demó Kondoros, 2012.

2. ábra Kezeletlen kontrollparcella 
8 nappal a kezelés után. 

BASF-demó, Kondoros, 2012.



A következő értékelést húsz nappal a per-
metezés után végeztük el. Erre az időpontra 
a kontrollparcellában a gyomok már túlnőtték 
a kukoricát, és megjelentek a csattanó masz-
lag első virágzó példányai is (5. ábra). Ezzel 
szemben a Jumbo Turbóval kezelt területen 
a kukorica – megszabadulva az erős gyom-
nyomástól – erőteljesen és akadálytalanul 
fejlődött tovább (6. ábra).

Az első értékelés alkalmával láthattuk, hogy 
a Kelvin 40 SC hatása az egyszikűek ellen las-
sabb, mint a Cambióé a széles levelű fajokon. 
Mostanra azonban egyértelművé vált a hely - 
zet: a muhar és a kakaslábfű szépen mutatta 
a szulfonil-karbamidokra jellemző antociános 
elszíneződést, egyúttal erőteljes pusztulásuk 
volt megfigyelhető (7. ábra). A különbség a ke- 
zelt és kezeletlen mintatér között a termésben 
is megmutatkozott. Míg a Jumbo Turbóval 
permetezett területen 9,35 t kukorica termett 
hektáronként, a gyomoktól elnyomott növé-
nyek mindössze 1,27 t/ha termést adtak.

A szekszárdi kísérlet körülményei kissé el-
tértek az előzőtől. A magról kelő kétszikűek 
közül a következő fajok fordultak elő: csattanó 
maszlag, fehér libatop, pokolvar libatop, fekete 
csucsor, szőrös disznóparéj, selyemmályva. 
Az egyéves egyszikűeket a kakaslábfű és ki-
sebb egyedszámmal a vadköles képviselte, 
míg a fenyércirok mindkét alakja – magról kelő 
és rizómás – megtalálható volt a területen. En- 
nek megfelelően a Jumbo Turbo felhaszná-
lására osztott kezelés formájában került sor.

Az első kezelést a kukorica 3-4 leveles, a fe-
nyércirok 10-15 cm-es fejlettségénél végeztük 
el május 14-én. Ekkorra a magról kelő kétszi-
kűek is megfelelő fejlettségben voltak a gyom-
irtáshoz, ezért a Kelvin 40 SC 0,75 l/ha-os 
dózisa mellé a Cambio is bekerült a tartályba 
2,0 l/ha-os adagban az 1,0 l/ha Dash HC-vel 
együtt. Ezzel a lépéssel a kakaslábfű, a vad-
köles és a magról kelő fenyércirok kikelt pél-

dányait sikerült „elkapni” a magról kelő két-
szikűekkel együtt, és a már kibújt rizómás 
fenyérciroktövek sem menekülhettek.

A második kezelés időpontja tizenöt nappal 
későbbre, május 29-ére esett, amikor a fenyér-
cirok újra megjelenő hajtásai ismételten elér-
ték a 10-15 cm-es fejlettséget. A Kelvin 40 SC 
ebben az esetben is 0,75 l/ha-os dózisban lett 
kipermetezve a Dash HC 1,0 l/ha-os adag-
jával együtt. A permetezést mindkét esetben 
250 l/ha lémennyiséggel végeztük 3,5 bar 
nyomás mellett, 120 04 méretű lapos sugaras 
fúvókákkal. Az osztott kezelésnek köszönhe-
tően a magról kelő gyomok mellett a fenyér-
cirkot is maradéktalanul sikerült eltüntetni 
a kísérleti területről.

A két kísérleti helyszín adottságainak és 
gyomflórájának különbözősége is jól igazolja, 
hogy a Jumbo Turbo minden gyomhelyzet-
ben megállja a helyét.

Molnár Szabolcs 
fejlesztőmérnök
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7. ábra Kakaslábfű 20 nappal 
a Jumbo Turbo-kezelés után. 
BASF-demó, Kondoros, 2012.

5. ábra Kezeletlen kontrollparcella 20 nappal a kezelés után. 
BASF-demó, Kondoros, 2012.

6. ábra Jumbo Turbóval kezelt terület 20 nappal a permetezés után. 
BASF-demó, Kondoros, 2012.
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Pictor: egészséges becők, magas termés,
kiemelkedő jövedelem

Sokszor észre sem vesszük a károsítók jelenlétét, csak a betakarítás után tesszük 
fel magunknak a kérdést: Miért csak ennyi termett? A termést közvetlenül fertőző 
gombák elleni védekezés számos kultúrában kiemelkedő jelentőségű.

Nincs ez másképpen az őszi káposztarepce 
esetében sem. A fehérpenészes (szkle ro tí niás) 
és szürkepenészes (botritiszes) rot ha dás, 
az alternária vagy éppen a fómás betegség 
egyaránt olyan komoly terméskiesést idézhet 
elő, amely a repcetermesztés jövedelmező-
ségét is veszélyeztetheti. A kár egyrészt 
a termés mennyiségi csökkenéséből, más-
részt a szemek kipergéséből származik, utób- 
bit a fertőzött becők korai felnyílása okozza.

A gyomirtás, a regulátorozás, a rovarok el-
leni többszöri beavatkozás igen fontos tech - 
no lógiai elemek, de nem szabad megfeled-
kezni a repce kórokozóiról sem. Természe-
tesen az ősszel és kora tavasszal használt 
regu lá to rok nak – a bennük lévő triazol ható-
anyagoknak köszönhetően – jelentős gomba-
ölő hatásuk van. Így a Caramba® Turbo-ban 
található metkonazol fontos eleme pl. a fóma 
elleni védelemnek, hiszen a betegség tüne-
tei már ősszel vagy kora tavasszal megjelen-
hetnek az állományban.

De mi a helyzet a később fellépő gom-
bákkal? Kórtani szempontból a repce virág-
zás kezdetétől a legérzékenyebb. A fóma 
és a szklerotínia fertőzése ugyan korábban 
kezdődik, az alternária és a szürkepenész 
viszont kifejezetten a generatív részekre 
„szakoso dott”. Mivel a kora tavaszi regulá-
torozás legjobb időzítése a szármegnyúlás 
kezdete, a teljes védelemhez szükség van 
további fungicides beavatkozásra is. A korai 
Caramba Turbóval végzett kezelés hatása 
még a legmagasabb dózis alkalmazása ese-
tén sem tart ki a virágzásig.

  

Szabadítsa meg kukoricáját a magról kelő és évelő gyomoktól

a Jumbo Turbo® megbízható erejével – most nettó 5000 Ft/csomag

árkedvezménnyel! Keresse Ön is a BASF által kibocsátott, lila színű

„Jumbo Turbo kupon”-t az akcióban résztvevő kereskedőknél!

www.agro.basf.hu  |  www.gyomvadasz.basf.hu

Jumbo Turbo®

Akció-attrakció! Kuponakció!!!

#

JT kuponakcio 165x235_TIppek.indd   1 3/14/13   2:19 PM
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A BASF megoldása az őszi káposzta repce 
gombaölő szeres állományvédel mére ta-
vasszal a Pictor. De miért is a Pictor a jó 
megoldás? A válasz a készítmény hatóanya-
gaiban rejlik. A dimoxistrobin és a bosz kalid 
együtt biztos védelmet nyújt a szár- és becő-
betegségek ellen: az ép száron keresztül za-
vartalan a tápanyagszállítás, az állomány nem 
dől meg, nem roskad össze, az egészséges 
becők nem nyílnak fel, minimális lesz a beta-
karításkori pergési veszteség (1. és 2. ábra).

Ezen túlmenően a dimoxistrobin és a bosz-
kalid élettani hatással is rendelkezik: csökken- 
tik a növény etiléntermelését, ezáltal gátolják 
az öregedési folyamatokat. Emellett a levelek 
és a becők klorofilltartalmának növelésével 
intenzívebbé válik a fotoszintézis. E hatások-
nak köszönhetően javul a repce stressz- és 
szárazságtűrése, és jobb lesz a szemkitelés 
is, ami magasabb termés, jobb minőség és 
több profit elérését teszi lehetővé.

A fentieket igazolja az a Szarvason beállított 
technológiai összehasonlító kísérletünk is, 

amelyben a gyomirtott, Caramba Turbóval 
ősszel és tavasszal is kezelt, majd a gomba-
betegségektől Pictorral megvédett kísérleti 
terület adta a legjobb termést (3. ábra).

Mikor használjuk a Pictort? A korábbi évek 
tapasztalatai azt mutatják, hogy általában 
a fővirágzásban végzett permetezés a leg e- 
 red ményesebb. A készítmény azonban rugal-
masan használható. A repce virágzása köz-
tudottan elnyúlik, akár több hétig is eltarthat. 
Ha az időjárás csapadékos, az esetleges 
szklerotíniafertőzés okán a virágzás elejére 
is időzíthetjük a kezelést. Szárazságban in-
kább a becővédelemre koncentráljunk, és 
a virágzás végén permetezzünk.

Páratlan gombaölő hatása mellett SDHI- 
és strobilurincsoportba tartozó hatóanyagai 
révén a Pictor jelentős élettani hatással is 
bír, jelenleg egyedüli termékként a gombaölő 
szerek hazai választékában.

Molnár Szabolcs 
fejlesztőmérnök

1. ábra Fungicidvédelemben nem részesített állomány tarlója: 
beteg repce szármaradványokkal és rengeteg repceárvakeléssel. 

BASF-demó, Szarvas, 2010.
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3. ábra BASF-technológiák hatása a repce termésére. 
Szarvas, a BASF kísérletei, 2009–2010.

2. ábra Őszi-tavaszi Caramba Turbo- és virágzáskori Pictor-kezelés nyomán 
a tarlón egészségesek a szármaradványok, minimális a repceárvakelés. 

BASF-demó, Szarvas, 2010.



Szükség esetén kelesztő öntözésre is van 
mód: konzolos öntöző berendezéssel vetés 
után 5-10 nappal juttatják ki az első 15-20 mm 
vízadagot, majd amikor végigérnek a terüle-
ten, 5-7 nap múlva másodszor is öntöznek 
ugyanekkora adaggal.

Kelés után kerül sor az első gyomirtásra 
egyszikűek és kétszikűek ellen, majd a repce 
regulátoros kezelése következik. A gyomir-
tásra és a regulátoros kezelésre alkalmas fej-
lettségi stádium rendszerint nem esik egybe. 
A növekedés visszafogásához és a kifagyás 
ellen általában később, a repce 4-8 leveles 
állapotában kell kiadni a gombás betegségek 
ellen is védő regulátort. Ez nemcsak a főszár 
növekedését fogja vissza, hanem serkenti az 
elágazások kialakulását, így több virág, majd 
termés fejlődik a növényen. A repce kompak-
tabb növekedésű és erősebb gyökérzetű lesz, 
ezért jobban átvészeli a telet.

Tavasszal a tápanyag-utánpótlás 160-180 kg 
nitrogén kijuttatásával folytatódik, három 
részletben. Erre NS Extra®1 műtrágyát hasz-
nálnak, amiben kén, bór és cink is van. A bór 
a kötődést segíti, a kén és a cink a termés 
mennyiségét és minőségét javítja, az olajtar-
talom emelésében segít. A tenyészidőben 
ezért kiegészítő lombtrágyázásra is sort ke-
rítenek bórral és kénnel.

Fontos tavasszal megismételni a reguláto-
ros kezelést, amit korábban még nem ajánlot-
tak olyan hangsúlyosan, mint az utóbbi évek-
ben, de – Bánfiék szerint – hatása magáért 
beszél. Rovarok ellen általában háromszor 
kell permetezniük.

A technológia következő eleme a Pictorral 
történő kezelés a virágzás kezdetén, amikor 
a főszár virágzik. A készítmény szemmel lát-
ható zöldítő hatása mellett nagyon hatéko-
nyan akadályozza meg a gombás fertőzések 
kialakulását. Igaz, Bánfi Gábor már a kezdet 

kezdetétől használja, így saját tapasztalata 
nincs a Pictor-kezelés előtti időkről, de a kü-
lönböző bemutatók, határszemlék alapján 
nagyon elégedett vele. „Nálunk minimális 
mértékben fordul elő szártőbetegség vagy 
tőhiány. Ahol nem használják a készítményt, 
gyakran 5–30 százalék a fertőzött vagy el-
pusztult tövek aránya” – mondja.

Betakarítás előtt a pergés csökkentésére 
Bánfi Gábor gazdaságában ragasztó anya-
got használnak, de állományszárításra nincs 
szükség. Mindent beleszámítva hektáronként 
280-300 ezer forint náluk a repce önköltsé-
ge; ebből körülbelül 50 ezer forint az öntözés, 
ami az utóbbi évek száraz nyárvégein nagyon 
nagy segítség volt.

Horváth Csilla
Magyar Mezőgazdaság
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„Nálunk alig van szártőbetegség!”

Békéscsabától délre, Újkígyóson 300 hektáros, vállalati formában működő családi 
gazdaságot vezet Bánfi Gábor. Repcével csak négy éve foglalkoznak, de mind-
járt a legigényesebb technológiával termesztik, aminek megbízhatóan bő termés 

az eredménye.

Bánfi Gábor a terület nagy részén, 180 hek-
táron szántóföldi zöldségtermesztést folytat, 
a maradék területen egyenlő arányban oszto-
zik a repce, a kukorica és a búza. Folyamato-
san szorul vissza a gazdaságban a zöldség, 
mert az elérhető bevétel nem áll arányban 
a ráfordításokkal, és az értékesítés is nehéz-
kes, különösen a szántóföldi növényekkel 
összehasonlítva. Ekkora területről nem lehet 
egy hetet kihagyni a szedéssel-értékesítés-
sel, mert éppen senki nem keresi az adott 
terményt. A zöldségpalettán csemegeku-
korica, zöldborsó, ipari paradicsom, görög-
dinnye, vöröshagyma és káposztafélék vol- 
tak tavaly, az idén viszont már kevesebb 
kultúrát indítanak. Felhagynak a káposzta-
félék és a görögdinnye termesztésével, a vö-
röshagyma területét pedig megfelezik.

Négy éve kezdtek repcetermesztésbe, ki-
zárólag hibridfajtákkal és szükség szerint 
öntözve. A technológia nagyon zárt, de a ve - 
tőmagos és a növényvédő cégek egybe-
hangzóan intenzív módszereket ajánlanak. 
Ezt a tanácsot pedig érdemes megfogadni, 
hiszen – Bánfi Gábor tapasztalatai szerint 
– biztos eredményre vezet.

A Monsanto hibridjeit vetik őszi búza után, 
tárcsás-lazítós alapművelést követően. Tavaly 
már a cég legújabb hibridjét, a középérésű, 
megdőlésre és betegségekre nem hajlamos, 
magas olajtartalmú Excellium fajtát vetették. 
A mag már rovarölő csávázó szerrel kezelve 
kerül a földbe. Ősszel adják ki a 10 kg nitro-
gén, 50 kg foszfor és 120 kg kálium alapmű-
trágyát, amivel a repce kezdeti jó begyökere-
sedését segítik.

2012 őszén nem ért össze 
a szórókeret: a regulátoros kezelésből 
kimaradt sávon jó látható, mennyivel 
lazábbak, halványabbak a repcetövek

Bánfi Gábor felvétele



sét sárga ragacslapokkal követik nyomon. Na- 
gyon változatos, hogy az adott évben mennyi 
a rovartámadás: volt, hogy ősszel kétszer is 
kellett védekezni.

Az utolsó kezelés Pictorral történik a rep-
ce 70-80 százalékos virágzásánál. A szerhez 
általában még egy hosszú hatású rovarölő 
szert is hozzáadnak, ami a tenyészidő to-
vábbi részére már védelmet nyújt, hiszen vi-
rágzás után általában nincs komoly veszély. 
A Pictor-kezelést csak az utóbbi két évben 
végezte el Németh Balázs, korábban virág-
zásban már nem permetezte a repcét gom-
bás betegségek ellen.

A Pictor legszembeszökőbb előnye, hogy 
körülbelül fél tonnával nőtt a termés hektá-
ronként, mondja új gyakorlatáról. Eddig a ter-
més 3–3,5 tonna volt, és betakarításra a repce 
szára gyakran teljesen elszürkült a beteg-
ségektől. Amióta Pictort használnak, a szár 
teljesen zöld, egészséges, a növényvédelmi 
hatás nagyon látványos, a terméstöbblet pe-

dig magáért beszél. A boszkalid és strobilurin 
hatóanyag kombinációja számos betegségtől 
védi meg a repcét.

Betakarítás előtt korábban állományszárí-
tást végeztek helikopterről. Ma már a jó hib-
rideknél erre nincs szükség. A fajták hatéko-
nyan learathatók, ha eljön az ideje. Mindig 
beérnek, és ragasztóra sincs szükség, mert 
nem pereg a mag, legföljebb a csúcsbecő-
ről. Előfordult, hogy az utolsó táblát viharos 
eső kapta telibe, mégis csekély veszteséggel 
tudták betakarítani.

Németh Balázsék a Limagrain Artoga fajtá-
ját vetették az utóbbi két évben, a már emlí-
tett jó eredménnyel. A fajtakísérletek tapasz-
talatai alapján legutóbb a terület nyolcvan 
százalékán a Dekalb Exquisite nevű, közép-
érésű fajtája került a földbe, elsősorban meg-
győző terméstöbblete miatt.

Horváth Csilla
Magyar Mezőgazdaság
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Repce  Növényvédelem

Meggyőző terméstöbblet Pictorral

Németh Balázs édesapjától vette át a rádóckölkedi 200 hektáros családi gazdaságot. 
Egyik fő növényét, a repcét a BASF technológiája szerint termeszti, teljes sikerrel.

A nyugati határszélhez közeli, Szombathely 
és Körmend közt található gazdaságot a rend - 
szerváltáskor Németh Balázs édesapja hozta 
létre. A gépésztechnikusi végzettséget szerző 
fiatalember 2006-ban lépett a cégbe, majd 
2011-ben a gazdaságátadási pályáza ton vette 
át az üzemet. Mint mondja, neki a növényter-
mesztésbe kellett jobban beletanulnia, a gé-
pekhez végzettsége folytán jobban ért.

A gazdaság két fő növénye a repce és a bú-
za: a terület kétharmadán termesztik ezeket, 
a többi szántóterületen kukorica és szója osz-
tozik. Vas megyében elég jó a repcetermés, 
Németh Balázs az utóbbi két száraz évben 
4 tonnás hektáronkénti átlagtermést ért el, 
ami különösen a szélsőségesen száraz 2012-
ben volt nagy fegyvertény.

Teljes egészében a BASF technológiáját al-
kalmazza, a rovarok elleni védelemre használ 
csak más gyártótól származó készítményt.

Vetés előtt az alapművelés mindig nagy kér- 
dés – fejtegeti Németh Balázs. Édesapjával 
sokáig esküdtek rá, hogy a repcét szántott 
talajba kell vetni, mígnem tavalyelőtt beállí-
tottak egy kísérletet: mélyművelő kultivátor-
ral, mélylazítóval és hagyományos szántással 
készítették elő a talajt. Látványos eredmény 
született: a mélylazított talajban volt a legerő-
sebb a repce kezdeti fejlődése. A szántást 
egyébként simítólapokkal szerelt hengerrel, 
a kultivátorral, illetve lazítóval művelt talajt 
pedig hengerrel egyengették el.

Vetésre Horsch Pronto 9 DC direkt vető-
gépet használnak, a repcemagot gabona sor-
távra, négyzetméterenként 45-ös tőszámra 
juttatják ki.

Őszi gyomirtásra a Butisan® Start használ-
ják, s az utóbbi években Clearfield® repcéjük 
is van, amiben a gyomirtás sokkal rugalma-
sabb. Tavaly volt az első próba, amit újabb ve-
tés követett, és megismétlik a fajtakísérleteket 
is. Ebben a rendszerben az időzítésre kevés-
bé kell figyelni: később is eredményesen el le-
het végezni a gyomirtást, mint a Butisan Star 
esetében, amit „most vagy soha” alapon kell 
kijuttatni. A munkacsú csok így nem torlódnak 
úgy össze.

Saját permetezőgépe nincsen a gazdaság-
nak, bérmunkában végeztetik a növényvédel-
met és a gyomirtást, 36 méter munkaszéles-
ségű CHD permetezőgéppel. Eddig mindig 
sikerült időben beavatkozni, hangsúlyozza 
Németh Balázs.

Clearfield repcéből egész fajtasort pró-
báltak ki. Termésük kissé elmaradt a hagyo-
mányos hibridekétől, ám vadkár is előfordult 
a területen, ami nehezíti az összehasonlítást. 
Németh Balázs tudomása szerint a Jákon 
beállított kísérletben csúcstermést adtak 
a speciális fajták.

Az őszi gyomirtást gombaölő és reguláto-
ros kezelés követi Caramba Turbóval. A szer 
alternária, cilindrospórás és fómás betegség, 
valamint szklerotínia ellen véd, legnagyobb 
előnye azonban a repce elágazódásának és 
gyökeresedésének serkentésében áll: segíti 
az állomány áttelelését. Tavasszal újra érde-
mes használni.

Rovarok ellen Fendona® 10 EC-t vagy más 
hatástartammal rendelkező rovarölő szert 
használnak szükség szerint ősszel és tavasz-
szal, több alkalommal. A rovarok megjelené-
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Partnerajánlat  Tápanyagellátás

Minden az alapokon múlik!
A jövedelmező termesztésben kiemelkedő szerepe van a termésbizton-
ságnak. A termésbiztonság egyrészt a biológiai, másrészt az agrotechnikai 
eszközök optimalizálásával növelhető. Ezek között alapvető fontosságú 
a tápanyagellátás. A Yara tápanyag-ellátási rendszere az évenkénti rend-
szeres alapműtrágyázásra és a kiegészítő trágyázásokra épül.

Az alapműtrágyázás célja – számolva a ta- 
laj természetes tápanyag-szolgáltató ké-
pességével – a növény tenyészidőszak alatti 
igényeinek kielégítése az adott táblán, első-
sorban a foszfor és a kálium vonatkozásában. 
A rendszeres alapműtrágyázással megelőz-
hető talajaink felvehető tápanyagkészletének 
csökkenése, ami nagymértékben kihat az 
adott év termésére, ezen túlmenően jelentő-
sen befolyásolja az évenkénti termésingado-
zást és végső soron az elérhető jövedelmet.

Az alapműtrágyázás ideje

A Yara korszerű technológiájával és a fel-
használt hatóanyagformákkal gyártott alap-

műtrágyát – gyors és jó felvehetősége miatt 
– elegendő a vetést megelőző legmélyebb 
vetőágykészítő talajmunkát megelőzően ki-
juttatni. Az alapműtrágyázás időpontjának 
helyes megválasztása, a frissen kiadott, fel-
vehető tápanyag jelentősen hozzájárul a talaj 
természetes szolgáltató képességéhez a fel-
vétel legintenzívebb időszakában (1. ábra).

Az alaptrágya kijuttatásának módja

A teljes felületre történő kijuttatást akkor 
alkalmazzuk, ha a kijuttatandó komplex mű-
trágya mennyisége 250 kg/ha vagy több. Ha 
kevesebb, az alaptrágyát vetőgéppel, sor 
mellé adagolva adjuk ki.

Az alapműtrágya mennyisége és a ha-
tóanyagok aránya

A mennyiség meghatározásánál akkor já-
runk el helyesen, ha messzemenően figye-
lembe vesszük az adott táblára vonatkozó 
talajvizsgálati eredményeket. További szem-
pont a tervezett termés, a növény igénye, 
valamint a termesztett növény tápanyag- 
reakciója. A hatóanyagarány meghatározá-
sánál szintén a szaktanács a mérvadó. Ab-
ban az esetben, ha a tanácsolt mennyiség 
meghaladja pénzügyi lehetőségeinket, a ha-
tóanyagarányt betartva csökkentsük a meny-
nyiségeket. Ha nem rendelkezünk a táblára 
szaktanáccsal, a növény tápanyagigényéből 
kiindulva kell műtrágyát választani.

Alapműtrágyázásra ajánlott készít-
mények

A magas hatóanyag-tartalmú, korszerű 
technológiával előállított, könnyen felvehe-
tő tápanyagformákat tartalmazó, jó fizikai 
tulajdonságokkal rendelkező YaraMilaTM 
termékcsalád tagjai tökéletesen alkalma- 
sak nagy munkaszélességű műtrágyaszó-
rókkal és vetőgéppel történő kijuttatásra is. 
A Yara az 1. táblázatban felsorolt összeté-
telű (és P-K hatóanyag-arányú) termékekkel 
áll rendelkezésre.

Mint ahogy a növényvédelmet sem lehet 
egy-egy gazdaságon belül uniformizálni, egy-
ségesen kezelni, a tápanyagellátást is diffe-
renciálni kell az évjárat, a talaj, a fajta (hibrid), 
a termesztési cél figyelembevételével. Meg-
alapozott döntések sorozatát igényli, hogy 
megtaláljuk az agroökológiai és -ökonómiai 
optimumokat, amelyek biztosítják a lehető 
legmagasabb jövedelem elérését, változó 
körülmények között is.

A megfelelő Yara műtrágyák kiválasztá-
sával, és mennyiségük termőhelyre, fajták-
ra (hibridekre) történő adaptálásával fenn-
tartható módon tehetjük biztonságosabbá 
növénytermesztésünket a jelenben és a jö-
vőben egyaránt.

Dr. Térmeg János
szaktanácsadó

Műtrágya P/K

YaraMilaTM 7-12-25 0,48

YaraMilaTM 13-13-21 0,61

YaraMilaTM 7-20-28 0,71

YaraMilaTM 7-24-24 1

YaraMilaTM 22-14-7 2

YaraMilaTM 16-27-7 3,8

1. táblázat
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1. ábra Tápanyagfelvétel és szárazanyag-beépülés (2007) 
Forrás: Iowa State University



Biztos almavédelem a BASF termékeivel

A Somodi család generációk óta gazdálkodik, Somodi Ferenc édesapja az egy-
kori kecskeméti Törekvés Szövetkezet főkertésze volt. A rendszerváltás után 
a kecskemét-ménteleki tanya körül 25 hektár gyümölcsöst és 10 hektár erdőt sike -

rült visszakapniuk. Az új telepítésekkel intenzív módszereket vezettek be.

Somodi Ferenc 1998 óta telepít gyümöl-
csöst állami támogatással, először almát, 
majd szilvát és kajszit. A terület közel felén, 
12 hektáron intenzív alma, 13 hektáron szilva 
(Katinka, Herman, President), 3 hektáron kaj-
szi (Pinkcot, Goldrich, Kioto) található.

Az alma- és szilvaültetvényekben csöpög-
tető öntözéssel pótolják a vizet, a kajszist vi-
szont mikroszórófejes berendezéssel szerel-
ték föl. A termésbiztonságot jégháló és mobil 
fagyvédelmi berendezés szolgálja. Jégháló 
került a teljes kajszifelület, 2 hektár alma és 
5 hektár szilva fölé: ez a tavaszi kisugárzási 
fagyok ellen is védelmet nyújt. Az almaültet-
vényt 3,5 × 1 méter térállásra telepítették; fő 
fajta a Gala, amit a terület felén termesztenek. 
Nagy előnye, hogy az országnak ezen a ré-
szén érik először, így jól értékesíthető. Ezen-
kívül Jonagoldot, Jonagoredet, Braeburnt, 
Golden Reinderst telepítettek.

Az intenzív alma termelési költsége be- 
takarítást nem számítva hektáronként 800-
900 ezer forint, ebből évjárattól függően 200-
300 ezer forintot költenek növényvédelemre. 
Molyok ellen légtértelítéssel védik az almát, 
a gombás betegségek leküzdésére pedig 
a BASF technológiáját és szereit alkalmaz-
zák. Ennek előnye, hogy nem kell hatáscsök-
kenéstől, kicsapódástól, a permetezőgép 
dugulásától tartani a tankkeverékek haszná-
latakor. A növényvédelmet a növényvédelmi 
előrejelzésre, csapdázásra, saját megfigye-
lésre és a szaktanácsadó ajánlataira alapoz-
zák. Ügyelnek a permetlékészítéshez hasz-
nált víz minőségére, a saját kútból származó 
kemény vizet trisóval lágyítják.

Tercel® + Clarinet® 
Mi jó árat teremtünk, Ön egészségesebb, 
eladhatóbb almát

Dupla védelem – isteni áron! Élvezze két kiemelkedő hatékony-

ságú fungicidünk együttes minőségi és árelőnyét a BASF keres-

kedelmi ajánlatában. 

Válassza a nyugalmat – kedvező áron! Védje ültetvényét a liszt-

harmat és a varasodás ellen a Tercel® + Clarinet® segítségével!

www.agro.basf.hu | www.almavedelem.basf.hu

Tercel_165x235_Tercel.indd   1 3/14/13   2:28 PM
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Nagy gondot fordítanak az ültetvény „tisztán 
tartására”. A fertőző képleteket igyekeznek 
még a metszéssel eltávolítani (lisztharmat), 
illetve a lehullott lombot baktérium trágyával 
kezelve megsemmisíteni (varasodás). Beteg 
növényi részek, gyümölcsmúmiák sem ma-
radhatnak az ültetvényben.

A tavaszi lemosó permetezés elsősorban 
a varasodás megelőzésére szolgál, Copac 
Flow rézkészítménnyel. Egérfüles állapotban 
ismét réz és kén következik, Copac® Flow és 
Kumulus® S. Ez a korai kontaktszeres keze-
lés mindkét gombabetegség megelőzésében 
alapvető lépés.

Tavasszal növekedésszabályozó készít-
ményt is használnak. A Regalis® WG hatá-
sára csökken a hajtásnövekedés, tömötteb-
bek, vastagabb szövetűek lesznek a hajtások 
és a levelek. Ez a fertőzéseket is megnehe-
zíti: kétfoltos takácsatka ellen például elég 
csak foltkezelést végezni, ami az atkaölő 
szerek árát tekintve nem mellékes szempont. 
A Regalis WG tűzelhalás elleni mellékhatás -
sal is rendelkezik.

Pirosbimbós állapottól váltanak át felszí-
vódó készítményre, két alkalommal használ-
ják a lisztharmat és a varasodás ellen is ha-
tékony Clarinet®-et. Ez a szer hűvös és meleg 
időben egyaránt hatékony, ami nagy jelentő-
ségű az utóbbi évek változékony tavaszi idő-
járásában. Az időjárás alakulásától függően 
a Clarinetet kontaktkénnel vagy csapadékos 
időben Polyram® DF-fel egészítik ki a varaso-
dás ellen. A kontaktkiegészítés a rezisztencia 
megelőzésében is fontos szerepet játszik, így 
hosszabb ideig alkalmazhatók a felszívódó 
készítmények.

Virágzás idején ügyelni kell a beporzó rova-
rok, méhek védelmére. Somodi Ferenc ese-
tében ez kiemelt jelentőségű, ugyanis ültet-
vénye mellett akácerdő található. A Clarinet 

és a Polyram DF sem veszélyes a méhekre, 
ráadásul sötétedés után permeteznek ve-
lük. A környezetkímélő megoldásoktól azt 
is várják, hogy az erdőből hasznos szerve-
zetek látogassák az almáskertet, segítsenek 
a kár tevők gyérítésében. A légtértelítés miatt 
a rovarokra vadászó madarak hozzák a leg-
nagyobb hasznot, hiszen összeszedik a be-
telepedő kártevőket. Virágzástól kisdió álla-
potig kalciumtartalmú lombtrágyát adagolnak 
a keserűfoltosság megelőzésére.

Mogyoró nagyságú állapottól a Tercel® 
gombaölő szert használják, ami az akkorra 
megérkező melegebb, 20–25 °C-os időben 
hatékonyabb. A Tercel a strobilurinok cso-
portjába tartozó hatóanyagot tartalmaz, egy-
aránt hat a varasodás és a lisztharmat ellen, 
valamint jól látható zöldítő hatást fejt ki az 
almafákra, serkenti élettevékenységüket. 
A Tercelt még egy alkalommal bevetik az 
alma kisdió nagyságú állapotáig, szükség 
szerint Polyram DF-fel kiegészítve. A Tercel 
jól kötődik a viaszrétegben, ezért biztosan 
lehet számítani hosszú hatására. Ha nagyon 
sok az eső, a két kezelés közé beiktatnak egy 
hűvös időben is hatékony, varasodás elleni 
felszívódó készítményt, a Scala®-t. Ezt is ér-
demes Polyram DF-fel együtt kijuttatni a na-
gyobb hatásbiztonság és a rezisztenciatörés 
érdekében.

Kisdió állapot után ismét a kontaktszerek 
következnek a technológiában, szükség sze-
rint. A nyári melegben, légköri aszály esetén 
a kén gázosodó tulajdonsága jól kihasznál-
ható lisztharmat ellen, esti permetezéssel.

Az utóbbi időben jól érzékelhető, hogy me-
diterrán jellegűvé kezd válni az időjárás, ami 
megnehezíti majd a rovarok, atkák elleni vé-
dekezést – latolgatja a jövőt Somodi Ferenc.

Horváth Csilla
Magyar Mezőgazdaság
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hanem pusztán a számok szintjén való gyen-
gébb szereplésről. Hogy az eredmények a cse- 
kély alapfertőzöttség ellenére mégis meg-
bízhatók, leginkább az igazolja, hogy a két 
kísérletben nagyon hasonlóak a fertőzöttségi 
értékek mind a négy program esetében.

Érdemes eljátszani a gondolattal: Mi lett 
volna, ha nem ilyen mérsékelt az alapfertő-
zöttség, hanem tízszer vagy hússzor ekkora? 
Ebben az esetben nyilván sokkal súlyosabb 
következményei lettek volna a gyengébb liszt-
harmat elleni hatékonyságnak. Hogy mennyi-
vel súlyosabbak, arra vonatkozólag a 2. ábra 
számadataiból lehet némi sejtésünk. Az itt lát-
ható kísérletekben ugyanannak a négy gyár-
tónak a komplex lisztharmat elleni technoló-
giáját, illetve e technológiák – a fürtfertőzés 
elhárítása szempontjából – legfontosabb öt 
lépését teszteltük, a gyártók 2010-es (és 
2011-es) ajánlásainak megfelelően.

A BASF és a 3. versenytárs programja 
ugyanaz volt, mint az 1. ábrán látható 2012-es 
kísérletekben, az 1. és a 2. versenytárs tech-
nológiájában azonban akadt némi eltérés. 

A két vizsgálati évben a gyártói progra-
mok hatékonyságának sorrendje teljesen 
megegyezett, csak amíg 2012-ben az 1. és 
a 2. versenytárs ajánlatának gyengébb ha-
tékonysága 0,47–1,00 százalékos bogyófer-
tőzöttséget eredményezett, addig 2010-ben 
ugyanezen gyártók programjainak alkalma-
zásakor 14,3–48,5 százalékos lisztharmat- 
borítottság alakult ki a bogyókon (1. és 
2. ábra). A járványos 2010-es évben a BASF 
programja fékezte meg leghatékonyabban 
a bogyók megbetegedését mindhárom kí-
sérletben (2. ábra).

Dr. Füzi István
fejlesztőmérnök

A Vivando és a Collis SC gyenge fertőzésnél
is bizonyított

A növényvédő szerek hatékonyságának ismertetésekor szeretünk a járványhelyze-
tekben való helytállásukra hivatkozni. Ez csak természetes, hiszen minél súlyosabb 
fertőzést sikerül leküzdenünk velük, fölhasználóik annál biztonságosabbnak ítélhetik 

meg alkalmazásukat. De mi abban a hír, hogy a Vivando és a Collis SC gyenge fertőzési 
nyomás mellett bánt el a lisztharmattal?

Ahogy arról már a Tippek előző számá-
ban beszámoltunk, a 2012-es esztendőben 
a lisztharmatfertőzés sehol az országban 
nem volt számottevő. Hogy ilyen körülmények 
között a Vivando és a Collis SC váltogatott 
használatán alapuló szőlőlisztharmat elleni 
technológiánk kiváló eredményt adott, ab-
ban semmi különös nincs, hiszen ez volt az 
elvárható. Azon már inkább el lehet gondol-
kodni, hogy más komplex programok miért 
nem szerepeltek ilyen jól.

Egerben és Szekszárdon beállított kísér-
leteinkben négy technológiát is kipróbál-
tunk, ám a négy közül csak kettő (a BASF és 
a 3. versenytárs technológiája) volt igazán 
hatékony, a másik kettő (az 1. és a 2. ver-
senytárs technológiája) lényegesen halová-
nyabban teljesített (1. ábra). Persze, itt nem 
arról van szó, hogy ahol alacsonyabb volt 
a hatékonyság, ott súlyos megbetegedést 
okozott volna a lisztharmat, hiszen a teljesen 
permetezetlen fürtökben sem tett nagy kárt, 
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1. ábra Komplex szőlővédelmi programok bogyólisztharmat elleni 
hatékonysága gyenge fertőzési nyomás mellett. Eger és Szekszárd, 2012. 

Ötszöri védekezés a fürtök megnyúlása és záródása közti időszakban.
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2. ábra Komplex szőlővédelmi programok bogyólisztharmat elleni hatékonysága 
járványos körülmények között. Szekszárd, Szentgál-szőlőhegy és Eger, 2010. 

Ötszöri védekezés a fürtök megnyúlása és záródása közti időszakban.



A két hatóanyagú Collis SC-t is egyre na-
gyobb mennyiségben használják a borvidéken. 
A készítmény szürkerothadás és lisztharmat 
ellen egyaránt hatékony. Rendkívül jó ár-érték 
arányú termék, virágzáskor és a bogyónöve-
kedés időszakában alkalmazzák.

A Villányi borvidéken javarészt vörös szőlő-
fajtákat termesztenek. Nagyon fontos, hogy 
botritisztől mentes fürtöket szüreteljenek, 
a szürkerothadás ugyanis olyan minőség-
rontó tényező, amely borászati technológiá-
val sem korrigálható. Ebben a Cantus® nyújt 
jelentős segítséget.

Az Enervin® kipróbálása is kedvező ered-
ményeket hozott: meg tudták fékezni vele 
a peronoszpórát. Másnaponta nézegették, 
hogyan megy végbe a kórfolyamat, miköz-
ben rendszeresen permeteztek. Más anya-
gok mellett alkalmazták az Enervint, amelyről 
kijelenthető, hogy kategóriájában ugyancsak 
nagyon jó ár-érték arányú szer. Pólya Diána 
biztos benne, hogy ezt a terméket a további-
akban is használni fogják.

A növényvédős szakember szerint kijelent-
hető, hogy a szőlő fungicides növényvédel-
mét a BASF kínálta készítményekkel teljes 
egészében meg lehet oldani. A gyakorlati 
munka persze jó adag kreativitást igényel, 
a Villányi borvidék sokféle mikroklímája pedig 
legalább ennyiféle, alaposan átgondolt meg-
oldást kíván. A növényvédelmi technológiák-
nak igazodniuk kell a termőhelyi adottságok-
hoz, az ültetvényszintű döntésekhez pedig 
pontos helyismeretre van szükség (2. kép).

Diána a BASF-fel a munkája kezdete óta 
kapcsolatban van. Szívesen jár el a cég ren-
dezvényeire is, mert fontos számára, hogy 
megalapozott tudása mindig kiegészüljön 
azokkal az új információkkal, amelyek isme-
reteit naprakésszé teszik, ráadásul időnként 
más borvidékekre sem árt kitekinteni.

Zsigmond Ágnes – Keresztes Júlia
Agro Napló

A Kertészeti Egyetemen növényvédő szak-
mérnökként és általános kertészmérnök-
ként végzett tősgyökeres villányi szakember 
a kezdetek óta legszűkebb hazájában dol-
gozik növényvédelmi szaktanácsadóként. 
Édesapja is növényvédős volt, a családi indít-
tatás formálta szakmai útját, hiszen gyermek-
kora óta a „szőlőben él”. Szaktanácsadóként 
közel 1100 ha szőlőterületen mintegy negyed-
száz partnere van, köztük olyan jelentős vál-
lal kozások is szerepelnek, mint a Csányi Pin-
cé szet, a Vylyan Zrt., a Pannonvin Zrt. vagy 
a kisebb, ám nem kevésbé ismert Bock Pin-
cé szet és Gere Attila Pincészete.

Pályája kezdetén, közel húsz évvel ezelőtt 
a szaktanácsadás igen komoly kihívás volt 
számára, de a konzekvens munka idővel meg- 
hozta gyümölcsét, s Pólya Diána mára sok 
termelő bizalmát bírja. Leginkább azt sze-
reti, hogy teljesen önállóan, a maga uraként 
dönthet és dolgozhat. Ugyanakkor a legtöbb 
dolgot nagyon sok saját maga által felállított 
korlát között kell működtetnie – a legjobb 
színvonalon. A termelők talán nem is gondol-
nak bele, hogy milyen nagy jelentő sége van 
az egységes növényvédelmi szemléletnek. 
A borászatok saját szőlőik mellett a sokkal 
kisebb termelőktől is megvásárolják termé-
süket, fontos tehát a nagyjából azonos, jó 
minőségű szőlő.

Pólya Diána a szőlészetre specializáló-
dott, így kellően el tud merülni a legapróbb 

problémában is. Munkáját nagyban segíti, 
hogy mára a nagy növényvédős cégek fel-
ismerték a szőlőkultúra fontosságát. A sző-
lővel és a növényvédelemmel foglalkozó 
szakemberek jó néven veszik, ha minél több 
elméleti hátteret kapnak munkájukhoz, és 
a gyakorlatban ki is tudják próbálni a meg-
szerzett ismereteket.

A kihívások közül a legnagyobb izgalmat 
a szőlőlisztharmat jelenti. A gyártókat abból 
a szempontból kell vizsgálni, milyen megoldá-
sokat tudnak kínálni. Egy-egy új liszt har  mat 
elleni készítmény megjelenését a növényvé-
dős szakemberek mindig nagy érdeklődés-
sel várják. Ilyen volt a BASF termékei közül 
a Vivando, amelyről elmondható, hogy csúcs-
készítmény – ennek megfelelően ma már 
rendszeresen használják.

A Villányi borvidéken 2008-ban volt utoljára 
igazán komoly a lisztharmat kártétele, akkor 
a Vivando még kevésbé volt ismert. Az elmúlt 
két esztendőben nem volt jellemző a liszthar-
mat okozta súlyos fürtkár, a 2010-es év pedig 
inkább a peronoszpóráról szólt. A szakem-
ber véleménye szerint azonban – a tömeges 
kazmotéciumképződés (1. kép) és a csapa-
dékos ősz nyomán – 2013-ban a lisztharmat 
járványos méreteket is ölthet. Éppen ezért 
a Villányi borvidéken idén mindenképpen na-
gyon korán el kell kezdeni a gombaölő szeres 
védekezést. A Vivandót a fürtmegnyúlás idő-
szakától tervezi bevetni.
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1. kép A Villányi borvidéken 
ősszel sok helyütt nagy számban 

képződtek a lisztharmatgomba ivaros 
termőtestei: szabad szemmel is jól 

láthatóak az érett (fekete színű) 
kazmotéciumok. Agancsos-dűlő, 

2012. október 19., Kékfrankos fajta.

2. kép Bár 2012-ben nem volt 
peronoszpórajárvány, egyes mély 

fekvésű ültetvényekben lokális meg-
betegedés mégis előfordult, amelynek 
kezelése komoly odafigyelést igényelt. 

Hegyszentmárton, 2012. június 20., 
Cabernet franc fajta.

AgCelence®-díjas szakértő
a BASF szőlővédelmi megoldásaival

A borturizmus Magyarországon Villányban a legfejlettebb, köszönhetően a borvidék 
koncentráltságának és infrastruktúrájának, no meg a borral kapcsolatos színvonalas 
rendezvényeknek. Ez a sokféle klímájú vidék azonban a szőlőtermesztőket is a leg-

átgondoltabb gazdálkodásra és a leghatékonyabb védekezésre készteti. Ebben immáron 
két évtizede számíthatnak feltétlen bizalommal Pólya Diána növényvédelmi szaktanács-
adóra, aki röviden beszámol a BASF termékeinek csatasorba állításáról vidékükön.



A betegségek kialakulásának egyik fő fel-
tételét, az időjárási körülményeket a meteo-
rológiai állomás tudja jelezni. Ennek alapján 
a rendszer nagy pontossággal kiszámítja a 
fertőzés elméleti valószínűségét. A kórokozók 
és a szőlő aktuális állapotát ugyanakkor csak 
a jó szakember tudja megítélni. Ez a szezon 
is megerősített minket abban, hogy a pontos 
és hiteles szőlővédelmi előrejelzéshez a pre-
cíz meteorológiai mérések és betegségmo-
dellek, valamint a jó szakemberek helyszíni 
megfigyelései egyaránt nélkülözhetetlenek 
– egyik sem működik a másik nélkül.

Végül, de nem utolsósorban kiderült, hogy 
a kialakult négyoldalú együttműködés nagyon 
hatékonnyá teszi a rendszer üzemeltetését 
és fejlesztését. Négyoldalú, hiszen a gyártó 
(Pessl GmbH), a magyarországi forgalmazó 
(Agrárin Kft.) és a BASF közötti szoros együtt-
működésbe, a rendszer fejlesztésébe negye-
dikként bekapcsolódtak Önök, a szőlőter-

mesztők és növényvédelemmel foglalkozó 
szakemberek is. A felhasználók által bekül-
dött javaslatok, a megosztott tapasztalatok 
teszik teljessé a kört, biztosítanak visszajel-
zéseket és adnak újabb ötleteket a rendszer 
további fejlesztéséhez.

Melyek a legújabb fejlesztések, milyen 
újdonságokkal szolgálunk 2013-ban?

Az Ászár–Neszmélyi és a Soproni borvidé-
ken az eddigi külső üzemeltetésű állomás-
hálózatot saját állomásokra cseréljük, így 
teljesen integrálni tudjuk őket a rendszerbe. 
Ez azt jelenti, hogy májustól a szöveges elő-
re jelzésen túl minden pillanatban nyomon 
lehet követni az itt elhelyezett állomások 
ada tait is honlapunkon. A fentiek mellett két 
újabb borvidékkel bővítjük a hálózatot, így 
már a Balatonfüred–Csopaki és a Móri bor-
vidéken is tudunk folyamatos előrejelzést 
szolgáltatni, a vegetáció kezdetétől (2. kép).

A BASF online szőlővédelmi előrejelző rendszere:
tapasztalatok és tervek

Második szezonját kezdi a www.szoloelorejelzes.basf.hu weboldal. A BASF szőlő-
védelmi előrejelző rendszere 2013-ban további borvidékekkel kibővülve, új, fel-
használóbarát szolgáltatásokkal várja mindazon szőlőtermesztőket és növény-

védő szakembereket, akik minőségi információkra kívánják alapozni munkájukat idén is.

A BASF 2012-ben indította útjára online 
szőlőbetegség-előrejelző rendszerét. A rend-
szer két szempontból is újdonságot jelen-
tett. Az egyik az volt, hogy bár nagy területre 
adunk előrejelzéseket, nem hagyatkozunk 
kizárólag a mérőállomások és a számítás-
technika által előállított előrejelzésre, hanem 
minden borvidéken hozzáértő kollégáink jár-
ják az ültetvényeket, és személyes tapaszta-
lataik, valamint a mért eredmények szintézise 
alapján írják meg rendszeres növényvédelmi 
javaslataikat.

A másik újdonság maga a szoloelorejelzes.
basf.hu honlap (1. kép), amely közérthető for-
mában teszi elérhetővé az állomások adatait. 
Ezek az adatok kiválaszthatók listából vagy 
térképről, és megtekinthetők grafikon vagy 
táblázat formájában. Az állomások adatait 
és a rendszer által számolt veszélyindexeket 
le is lehet tölteni. Ugyanezen a felületen el-
érhetőek a szakértőink által írt, fotókkal, áb-
rákkal kiegészített szöveges előrejelzések is. 
Az sem elhanyagolható innováció, hogy ez 
az első olyan rendszer az országban, ame-
lyik egyetlen honlapon több borvidék előre-
jelzéseit teszi elérhetővé minden regisztrált 
felhasználó számára.

Milyen tanulságokkal szolgált az el- 
telt év?

Talán a legfontosabb tanulság, hogy part-
nereink kétségkívül igényt tartanak az ilyen 
típusú szolgáltatásra. A növényvédelmi elő-
rejelzés és a hozzá kapcsolódó szakmailag 

megalapozott technológiai javaslatok nagy-
ban segítik a termesztők munkáját, javítják 
a szőlőtermesztés sikerességét és jövedel-
mezőségét. A javaslatok figyelembevételével 
a kezeléseket jobban lehet időzíteni, tudato-
sabban lehet növényvédő szert választani, 
nő a hatékonyság, sőt az indokolatlan kezelé-
sek is elkerülhetőek: nincs fölösleges költ ség, 
továbbá csökken a környezet, a dolgozók és 
a fogyasztók növényvédőszer-terhelése is.
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Balatonfelvidéki 

Balatonboglári 

Balatonfüred–Csopaki 

Zalai 

Egri
Bükki

Mátrai

Kunsági

Tokaji

PannonhalmiSoproni

Nagy-Somlói

Tolnai

Szekszárdi

Pécsi
Villányi

Hajós–Bajai

Csongrádi

Etyek–Budai
Móri

Saját rendszerrel (15) Partnereken keresztül (2)

2. kép Előrejelzési mérőrendszerek 2013-ban

1. kép A szoloelorejelzes.basf.hu 
honlap több borvidék előrejelzéseit 

teszi elérhetővé közérthető formában



Milyen további újdonsággal szolgálunk 
partnereinknek? A felhasználóbarát webes 
felület érdekében három komolyabb és több 
kisebb módosítással egyszerűsítjük a regiszt-
ráltak számára az információhoz jutást.

Elkezdtük a személyre szabható felület ki-
alakítását. A regisztrált partnerek beállításaik 
között eldönthetik, hogy belépés után milyen 
adatok fogadják őket, melyik állomás adatait, 
illetve melyik borvidék előrejelzését akarják 
azonnal látni. A még gyorsabb információ-
áramlás érdekében elindítjuk e-mailes auto-
mata értesítő szolgáltatásunkat. Azon part-
nerek, akik a regisztrációkor megadták, hogy 
melyik borvidéken dolgoznak, automatikus 
értesítést fognak kapni a regisztráció során 
megadott e-mail postafiókra, valahányszor 
a borvidékre vonatkozóan új előrejelzés kerül 
fel az oldalra kollégáink tollából. Partnerein-
ket nem terheljük fölösleges levelekkel, de 
ami valóban fontos számukra, arról azonnal 
értesíteni tudjuk őket. Végül egy 2012-ben 
már tesztelt újdonságunk 2013-tól rendsze-
ressé válik. Kollégáink közül többen készí-
tenek majd videofelvételeket a szezon aktu-
alitásairól, így teszik még látványosabbá, 
érthetőbbé mondanivalójukat (3. kép).

Hosszú távú terveink, amelyeken folya-
matosan dolgozunk…

A jövőben tovább szeretnénk növelni 
a rendszer által lefedett borvidékek számát, 
és elérhetővé tenni a szolgáltatást minden 
regisztráló számára, aki partnerünk kíván 
lenni a szőlő növényvédelmében. Szeret-
nénk továbbá olyan újabb elemeket beépíteni 
a rendszerbe, amelyekkel mind a már meg-
lévő, mind az újonnan megjelenő kórokozók 
ellen segíteni tudjuk a növényvédős és sző-
lőtermesztő szakemberek munkáját.

Najat Attila
kultúrafelelős
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Új termék, engedélyezési változások

A BASF folyamatosan törekszik rá, hogy a gazdálkodóknak teljes körű megoldásokat 
kínáljon az egyes kultúrák növényvédelmében. A legkorszerűbb új szerek bevezetése 
mellett a már bevált termékek felhasználása is módosulhat a hatósági engedélyek 

függvényében. Az alábbiakban összefoglaljuk a BASF készítményeit érintő változtatásokat.

Hatóanyag 252 g/kg boszkalid, 128 g/kg piraklostrobin

Hatóanyagcsoport Karboxamidok, strobilurinok

Forgalmazási kategória III.

Engedély száma 04.2/2596-1/2012

Formuláció Vízben diszpergálható granulátum (WG)

Kiszerelés 1 kg

Eltarthatóság 3 év

Veszélyjelek Xn (ártalmas), N (környezeti veszély)

Toxicitás
Méhekre nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes
p.o. LD50 értéke (patkányon): 1490 mg/kg

Tűzveszélyesség Nem jelölésköteles

Munka-egészségügyi várakozási idő 0 nap

Egyéb információ —

Kultúra Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási időszak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz szükséges 
mennyiség

szerből vízből

Alma termésűek
(alma, körte, birs)

Tárolási  
betegségek

A gyümölcs növekedésétől 
kezdődően a fajtára jellemző 
színeződésig (BBCH 85)

0,8 kg/ha 800–1000 l/ha

I. Új termékünk

Az idei évtől új termékkel bővült a BASF ter-
mékportfóliója az almatermésűek fungicidjei 
területén. A készítmény az almatermésűek tá-
rolási betegségei ellen nyújt kiváló védelmet, 
használatával szüret után is biztonságban tud - 
hatjuk a termést.

A Bellis márkanévre keresztelt termék rövid, 
hétnapos élelmezésügyi várakozási ideje le-
hetővé teszi a tűzoltásszerű beavatkozást is. 

A Bellis használatával a termés piacossága, 
eltarthatósága meghosszabbodik.

3. kép Kollégáink videofelvételeket 
is készítenek a szezon aktualitásairól

Bellis®
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Hatás / hatásspektrum

Szisztemikus, kvázi-szisztemikus transzlamináris hatású. 
Külső és belső élősködő gombák, Penicillium expansum, 
szürkepenész (Botrytis cinerea), monília (Monilia fructigena), 
alternária (Alternaria alternata), Gloeosporium album, 
Trichotecium spp., Cylindrocarpon ellen hatékony.

Hatáskifejtés
A gombák mitokondriális elektrontranszportját és a légzést 
gátolja.

Permetléporlasztás Finomcseppes kijuttatás.

Ideális hőmérséklet Nem befolyásoló tényező.

Ideális időszak Nem befolyásoló tényező.

Hatásnövelő körülmények —

Kombinálhatóság —

Megjegyzés —

Kultúra Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés 
közötti minimá-
lis időtartam

Az utolsó kezelés idő pontja 
(fenológiához viszonyítva)

É. v. i.

Alma termésűek 
(alma, körte, birs)

4 8 nap
A fajtára jellemző termés-
színeződés kezdete (BBCH 85)

7 nap

A termék a következő kultúrákban továbbra is engedélyezett:

Forgalmazási kategória I.

II. Engedélyezési változások

A Bi 58 EC, tradicionális, jól ismert termé-
künk használata 2012. augusztus 17-től szi-
gorodott az engedélyezett kultúrák, illetve 
a forgalmi kategória tekintetében. Ettől az

időponttól kezdve termékünk cseresznye- 
és meggykultúrában nem használható! 
Egyidejűleg a Bi 58 EC az I. forgalmi kate-
góriába került.

Kultúra Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási időszak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz szükséges 
mennyiség

szerből vízből

Dohány Levéltetvek, tripsz A betelepedés kezdetén 0,6 l/ha 300–400 l/ha

Kultúra Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási időszak / fejlettség A kijuttatáshoz szükséges 
mennyiség

szerből vízből

Fokhagyma
Szárfonálféreg, 
gyökératka, 
levélatka

Őszi termesztésű fokhagymában 
a gyökérváltást követően; tavaszi 
termesz tésű fokhagymában már 
3-4 leveles állapot körül 

0,6 l/ha 300–400 l/ha

Vörös- 
hagyma, 
mogyoró-
hagyma

Szárfonálféreg, 
gyökératka

Őszi termesztésű hagymában 
a gyökérváltást követően; 
tavaszi termesz tésű hagymában 
már 3-4 leveles állapot körül 

0,6 l/ha 300–400 l/ha

Dohánytripsz Rajzásmegfigyelés alapján

Fejes 
káposzta

Levéltetvek, 
földibolhák, 
lombrágó 
hernyók

Rajzásmegfigyelés alapján, 
legkésőbb az első károsítók 
megjelenésekor 

0,6 l/ha 300–500 l/ha

Cukorrépa
Répalevéltetű

A kártevők tömeges 
megjelenésekor

0,6 l/ha 400–600 l/ha
Bagolylepkék 
lárvái

A lárvakelés időszakában

Kultúra Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés 
közötti minimá-
lis időtartam

Az utolsó kezelés idő pontja 
(fenológiához viszonyítva)

É. v. i.

Dohány 1 — A kiültetés után N. k.*

Fokhagyma 2 10 nap A dőlés kezdetén (BBCH 47) 14 nap

Vöröshagyma, 
mogyoróhagyma

2 10 nap A dőlés kezdetén (BBCH 47) 14 nap

Fejes  káposzta 2 10 nap 50%-os fejméretig (BBCH 45) 14 nap

Cukorrépa 2 21 nap 50%-os gyökérnagyságig (BBCH 45) 28 nap

* Előírása nem szükséges

A Cabrio Top szőlőben komplex megol-
dást nyújt mind a három jelentős kórozóval 
– a szürke penésszel, a peronoszpórával és 
a lisztharmattal – szemben. Az idei évtől ter-

mékünk 50 grammos kiszerelése a III. for-
galmi kategóriába került. A kis kiszerelés le-
hetővé teszi a házi kerti felhasználást, illetve 
a kisebb mennyiségben történő alkalmazást.

Forgalmazási kategória 50 g felett II., 50 g és alatta III.

Bi 58® EC

Cabrio® Top
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A Fendona 10 EC a korábbinál szélesebb 
körben használható az idei évtől. A szer 
a rovarölők között a piretroidok közé tar-
tozik, így a melegvérűekre kevésbé veszé- 
lyes. Kontakt-, taglózó hatása gyors és meg-

bízható védelmet nyújt számos kultúra több 
károsítójával szemben.

Az engedélyezett kultúrák köre az alábbiak 
szerint bővült:

Kultúra Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási időszak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz szükséges 
mennyiség

szerből vízből

Szamóca

Szamóca-
bimbólikasztó, 
kis szamóca-
vincellér

A kártevők 
megjelenésekor 0,1 l/ha 300–600 l/ha

Sodrómolyok A lárvakelés kezdetén

Kukorica 
(takarmány-, 
csemege-)

Kukoricamoly, 
gyapottok- 
bagolylepke

Előrejelzés alapján, 
a tömeges lárva kelés 
idején 0,15 l/ha 300–600 l/ha

Amerikai 
kukoricabogár

Peterakás előtt, 
tömeges rajzáskor

Cékla

Bagolylepkék Lárvakeléskor

0,125 l/ha 200–400 l/ha
Levéltetvek

Az első kolónia 
megjelenésekor

Fejes saláta, bors-
mustár (rukkola), 
galamb begysaláta

Bagolylepkék Lárvakeléskor

0,1 l/ha 300–500 l/ha
Levéltetvek

Az első kolónia 
megjelenésekor

Spárga

Spárgabogarak, 
spárgalégy

A kifejlett egyedek 
rajzásának meg-
figyelése alapján 0,15 l/ha 400–600 l/ha

Levéltetvek Előrejelzés alapján

Len Lentripsz
A kifejlett egyedek 
betelepedésekor

0,125 l/ha 200–400 l/ha

Zöldbab
Bagolylepkék

A lárvák L1–L2 
fejlett ségénél 0,1 l/ha 300–400 l/ha

Levéltetvek Előrejelzés alapján

Száraz hüvelyesek 
(bab, borsó, lencse)

Bagolylepkék,
borsómoly

A lárvák L1–L2 
fejlett ségénél 0,125 l/ha 300–400 l/ha

Levéltetvek Előrejelzés alapján

Kultúra Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés 
közötti minimá-
lis időtartam

Az utolsó kezelés idő pontja 
(fenológiához viszonyítva)

É. v. i.

Szamóca 2 10 nap
Az érés kezdetén, első 
szedéskor (BBCH 87)

3 nap

Kukorica 
(takarmány-, csemege-)

1 — Szemfejlődéskor (BBCH 71) 21 nap

Cékla 2 10 nap
A gyökérfejlődés végén, 
betakarítási gyökérnagyságnál 
(BBCH 49)

21 nap

Fejes saláta, bors-
mustár (rukkola), 
galambbegysaláta

1 —
Végleges fejméretnél 
(BBCH 49)

7 nap

Spárga 2 10 nap Betakarítás után N. k.*

Len 1 — Teljes éréskor (BBCH 89) N. k.*

Zöldbab 2 14 nap
A hüvelyképződés kezdetén 
(BBCH 71)

7 nap

Száraz hüvelyesek 
(bab, borsó, lencse)

2 10 nap
Amikor a hüvelyek elérték 
végleges méretüket, a szemek 
kialakultak (BBCH 79)

14 nap

* Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

A Signum WG eddig csak csonthéjas kultúrák- 
ban volt jelen a magyarországi piacon, mostan - 
tól azonban számos más kultúrában is enge-
délyt kapott. Két hatóanyagának köszönhetően 
a Signum WG megfelelő védelmet nyújt többek 
között a monília, a lisztharmat és a szürkepe-

nész ellen. Növényélettani hatása sem elha-
nya golható: zöldítő hatásának köszönhetően 
a lombozat ellenállóbbá, erősebbé válik.

Az engedélyezett kultúrák köre az alábbiak 
szerint bővült az idei évtől:

Kultúra Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási időszak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz szükséges 
mennyiség

szerből vízből

Káposztafélék 
(brokkoli, kelbimbó, 
kara lábé, karfiol)

Alternária, 
mikoszferella, 
fehérsömör

Preventíven vagy a beteg-
ség első tüneteinek 
megjelenésekor 

1,0 kg/ha 600–1000 l/ha

Pasztinák, 
gumós zeller,
torma

Lisztharmat, 
fehérpenész, 
alternária

Preventíven vagy a beteg-
ség első tüneteinek 
megjelenésekor 

0,75–1,0 kg/ha 300–600 l/ha

Folytatás a következő oldalon 

Fendona® 10 EC

Signum® WG
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Kultúra Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási időszak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz szükséges 
mennyiség

szerből vízből

Retek 
(szabadföldi)

Alternária
Preventíven, a fertő-
zési nyomás kezdetén

1,5 kg/ha 400–600 l/ha

Borsmustár (rukkola)
(szabadföldi)

Szürkepenész
Preventíven, az ültetés 
után 1-2 héttel

1,5 kg/ha 400–600 l/ha

Galambbegy saláta 
(szabadföldi 
és hajtatott)

Szürkepenész, 
fehérpenész, 
rizoktóniás 
palántadőlés

Preventíven, az ültetés 
után 1-2 héttel

1,5 kg/ha 200–600 l/ha

Spárga
Szürkepenész, 
rozsda

Telepítésnél 
és beállt állományban 
BBCH 69-től

1,0–1,5 kg/ha 400–1000 l/ha

Szamóca 
(szabadföldi 
és hajtatott)

Szürkepenész
Preventíven, a virág-
zás kezdetétől

1,8 kg/ha

Szabadföldi: 
450–2000 l/haMikoszferellás-

diplo karponos 
levélfoltosság

Előrejelzés alapján, 
illetve fertőzésveszély 
esetén BBCH 13-tól

Gnomóniás 
betegség

Előrejelzés alapján, 
illetve fertőzésveszély 
esetén BBCH 56-tól Hajtatott:

1000 l/ha
Antraknózis, 
lisztharmat

Preventíven, a be-
tegség tüneteinek 
megjelenése előtt

Málna, szeder
Didimellás 
betegség, 
szürkepenész

Előrejelzés alapján 1,0 kg/ha 400–600 l/ha

Piros-, fekete 
és fehér ribiszke, 
köszméte, áfonya

Lisztharmat Előrejelzés alapján

1,0 kg/ha 400–600 l/ha
Szürkepenész

Előrejelzés alapján 
BBCH 60-tól

Drepanopezizás 
levélfoltosság

Előrejelzés alapján 
BBCH 57-től

Fejes saláta,
endívia 
(szabadföldi 
és hajtatott)

Szürkepenész, 
fehérpenész, 
rizoktóniás  
palántadőlés

Preventíven, az ültetés 
után 1-2 héttel

1,0–1,5 kg/ha

Szabadföldi: 
300–1000 l/ha

Hajtatott:
500 l/ha

Dísznövények 
(egynyári, évelő, vágott 
virág, cserepes: 50 cm 
növénymagasságig) 
(szabadföldi és
üvegházi)

Alternária, 
szürkepenész, 
fehérpenész, 
rizoktóniás 
palántadőlés

Előrejelzés alapján 1,0–1,8 kg/ha 400–1000 l/ha

Kultúra Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés 
közötti minimá-
lis időtartam

Az utolsó kezelés idő-
pontja (fenológiához 
viszonyítva)

É. v. i.

Káposztafélék
(brokkoli, kelbimbó, 
kara lábé, karfiol)

2 14 nap
A végleges fejméret 
kialakulásakor (BBCH 49)

14 nap

Pasztinák, gumós zeller, 
torma

2 7 nap
A gyökérnövekedés 
végén (BBCH 49)

14 nap

Retek 
(szabadföldi)

2 7 nap
A gyökérnövekedés 
végén (BBCH 49)

7 nap

Borsmustár (rukkola) 
(szabadföldi)

2 7 nap
A végső levéltömeg 
elérésekor (BBCH 49)

14 nap

Galambbegy saláta 
(szabadföldi és hajtatott)

1 —
A végső levéltömeg 
elérésekor (BBCH 49)

14 nap

Spárga 2 14 nap
A szárnövekedés 
végén (BBCH 69)

N. k.*

Szamóca 
(szabadföldi és hajtatott)

1 —
Az érés kezdetén 
(BBCH 81)

3 nap

Málna, szeder 2 7 nap
1 héttel a betakarítás 
előtt (BBCH 86)

7 nap

Piros-, fekete és fehér 
ribiszke, köszméte, áfonya

2 7 nap
2 héttel a betakarítás 
előtt (BBCH 84)

14 nap

Fejes saláta, endívia 
(szabadföldi és hajtatott)

2 7 nap
A végső levéltömeg 
elérésekor (BBCH 49)

14 nap

Dísznövények 
(egynyári, évelő, vágott 
virág, cserepes: 50 cm 
növénymagasságig) 
(szabadföldi és üvegházi)

2 12 nap N. k. N. k.*

* Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

A fenti összefoglaló a 2013. február 26-án 
érvényben lévő engedélyokiratok és ható-
sági szabályozások alapján készült és csak 
az érintett termékekkel kapcsolatos legfonto-
sabb változásokat tartalmazza. Nem szerepel 
benne az egyes készítményekre vonatkozó 
valamennyi betartandó előírás sem. A további 
módosításokról a www.agro.basf.hu webol-
dalról tájékozódhat, ahol folyamatosan köz-
zétesszük a legfrissebb engedélyokiratokat 
és biztonságtechnikai adatlapokat. Ne feled-
je, hogy használat előtt mindig el kell olvasnia 
a címkét és a használati útmutatót!

Az egyes kategóriák, rövidítések magyarázata:
 � É. v. i.: Élelmezés-egészségügyi várako-
zási idő.
 � Kijuttatási időszak / fejlettség: A ké-
szítmény kijuttatásának javasolt időzítése 
a kultúrnövény, illetve a károsító fejlődési 
stádiumai szerint megadva, vagy a káro-
sító föllépéséhez (megjelenése előtt, meg-
jelenésekor stb.) igazodva.
 � N. k.: Nincs korlátozás.

Tóth Attila
marketingkommunikációs munkatárs
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Akik többet kaptak:
az AgCelence® 2012-es díjazottai

A mezőgazdaság sajátos viszonyt ápol a természettel: függ tőle, jármába hajtaná, 
de tisztelnie is kell a fenntarthatóság érdekében. A termesztés során olyan techno-
lógiákat kell alkalmazni, amelyek biztosítják az egyre nagyobb terméshozamokat 

és az optimális jövedelmet, ugyanakkor kevéssé terhelik a környezetet.

Az AgCelence® termékek a BASF legtöbbre 
képes készítményei: eleget tesznek a modern 
kor kihívásainak, segítenek céljaink eléré-
sében. Olyan prémiumminőségű termékek, 
ame lyek optimális termesztéstechnológia és 
ter mesz tési feltételek esetén a legtöbbet hoz - 
hat ják ki választott növényfajtánkból – a kör-
nyezet kisebb terhelése mellett. A növényvé de-
lemben az AgCelence® minőségi előrelépést 
jelent, hosszú távon megteremtheti a biztos 
gyarapodás hátterét.

Az AgCelence® termékcsoportba jelenleg 
a BASF három prémiumterméke tartozik: az 
Opera New kalászos kultúrákban, a Pictor rep-
cében és napraforgóban, a Cantus szőlőben 

használható. E termékek különleges tulajdonsá- 
gainak fel- és elismeréséért nemcsak a BASF 
fejlesztői tettek sokat, hanem a magyar terme-
lők is. A márka bevezetésekor, 2010-ben alapí-
tott AgCelence®-díjat azoknak ítéli oda a cég, 
akik hozzájárultak e termékek fejlődéséhez.

2010-ben a díjat hatvan magyar termelő kap- 
ta meg, 2011-ben huszonhárom részesült az 
elismerésben. A tavalyi jutalmazottak neve 
a táblázatban olvasható.

Ezúton szeretnénk az elhivatott gazdák 
mun káját ismételten megköszönni. Reméljük, 
2013-ban újabb termelők gyarapítják a díja- 
zottak sorát.

Az AgCelence® 2012-es díjazottai

Név Cégnév Megye Település

Babocsai Balázs F. G. Rákó Kft. Somogy Kisgyalán

Czakó Sándor Aranymag Bt. Pest Tápiószentmárton

Farkas László Pankotai Agrár Zrt. Csongrád Szentes

ifj. Őzse László Agro-Földes Kft. Hajdú-Bihar Földes

Kaszab Lajosné Új Gazdák Mtsz. Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsát

Kiss József
Agráráru Kft. / 
Bíbic-Agro Kft. (Nagybajom)

Somogy Taszár

Kukorelli Gyula Megyer-Agro Kft. Győr-Moson-Sopron Győr

Mészárosné 
Pólya Diána

Euvitis Kft. Baranya Bóly

Milfait Ferenc
Sárvári Mg. Zrt. 
(Mezort Zrt. cégcsoport)

Vas Uraiújfalu

Rozsi József Agro-Sükösd Kft. Bács-Kiskun Sükösd

Tóta Nándor Keve Zrt. Fejér Baracska

Mészárosné Pólya Diána

Babocsai Balázs

Czakó Sándor

Farkas László

ifj. Őzse László 

Kiss József

Milfait Ferenc

Rozsi József
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Idén ötödik alkalommal adták át a Good 
CSR-díjat, ezúttal a Kölyöklabor programot 
megvalósító BASF Hungária Kft. számára.

A díjkiosztó első részében a hitelesség 
felértékelődő szerepéről hallhattak előadást 
a rendezvény résztvevői Dr. Braun Róbert-
től, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing 
és Média Intézetének docensétől, valamint 
Dr. Kürti Sándortól, a Kürt Zrt. tulajdonos-
elnökétől. Az esemény második felében 
a Good CSR program tagjai röviden bemu-
tatták a versenyre nevezett CSR-akcióikat, 
amelyeket a zsűritagok értékeltek. Végül át-
adták a Good CSR-díjat és okleveleket.

Az idei nyertes a BASF Hungária Kft. lett, 
amely a 6–12 éves korosztály számára hir-
dette meg a kémiát népszerűsítő Kids’ Lab 
– Kölyöklabor programját. Az első kölyökla-
bort, amely a kémiát még nem tanuló kisis-
kolásoknak teszi emlékezetessé az első talál-
kozást a laboratóriummal, 1997-ben nyitották 
meg a vállalat németországi központjában 
Ludwigshafenben. Mára a világ 32 országá-
ban évente mintegy ötvenötezer iskolás vehet 
részt a foglalkozásokon.

„Kevésbé a szakmai ismeretek közvetí-
téséről, sokkal inkább egy szemléletmód 
átadá sáról van szó. Megmutatjuk, hogyan 
is működnek a természettudományok. En-
nek fontos eleme az önálló kísérletezés, így 
a gyerekek aktív részesei a foglalkozások-
nak. Ügyességüket, pontosságukat és krea-
tivitásukat is fejleszti, hogy kis kémikusként 

dolgozhatnak. Kísérletezéseik eredményét 
történetbe foglalják: Dr. Buborék és barátai 
kíséretében kalandozhatnak a kémia világá-
ban” – foglalta össze a Kölyöklabor lénye-
gét Béldi-Betegh Aliz, a BASF Hungária Kft. 
kommunikációs vezetője.

A Közlekedési Múzeumban berendezett 
és fesztiválokra is kilátogató kölyöklaborban 
2011 októbere óta több mint ötezer kisdiák is-
merkedhetett meg a kémcsövek és lombikok 
világával, a kísérletezés élményével.

A BASF kölyöklabor programja nyerte
az idei Good CSR-díjat

Rendhagyó módon CSR-akcióikat nevezhették be a felelős vállalatok a 2012-es 
Good CSR program versenyébe. A zsűritagok a beadott pályázatok közül a BASF 
Hungária Kft. akcióját találták a legjobbnak, így a pénteki záróeseményen a vállalat 

Kids’ Lab – Kölyöklabor programja vehette át a díjat.

Oklevél
GoodTM

CSR

A 2012. év CSR akcióinak legjobbja:

BASF Kölyöklabor
Gratulálunk!

A zsűri tagjai:

Liptay Gabriella
marketingkommunikációs

igazgató
Invitel Zrt.

Gerencsér Balázs
igazgató

NIOK

Kőszegi András
cégvezető

BrandTrend
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A világ vezető vegyipari vállalata Magyar-
országon alig több mint száz főt foglalkoz - 
tat, így a Kölyöklabor hazai működtetése 
különösen figyelemre méltó. A Good CSR 
program zsűritagjai – Liptay Gabriella, az 
Invitel Zrt. marketingkommunikációs igazga-
tója, Gerencsér Balázs, a NIOK Alapítvány 
vezetője és Kőszegi András a BrandTrend 
cégvezetője, valamint a BKF CSR szakirá-
nyának vezetője – döntésében szerepet ját-
szott többek között a program illeszkedése 

a vállalat üzleti tevékenységéhez, az érin-
tettekre gyakorolt hatása, a kiválasztott 
probléma újszerű megközelítése is.

A Good CSR program 2012. évi résztvevői 
a BASF Hungária Kft., a Danone Kft., a Ge- 
nerali-Providencia Biztosító Zrt., az MKB 
Bank Zrt., a Nestlé Hungária Kft., a Ringier 
Kiadó Kft., a Sanofi-Aventis Zrt., valamint 
a WWF Világ Természeti Alap Magyaror- 
szág voltak.

Béldi-Betegh Aliz (jobbra), a BASF Hungária Kft. kommunikációs vezetője 
Liptay Gabriellától (balra), az Invitel Zrt. marketingkommunikációs 

igazgatójától veszi át a Good CSR-díjat 



Szántóföldi kultúrák Szőlő és gyümölcsösök

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

Tolna, Óvári Gábor
Baranya, 06-30-951-2834
Zala
és Somogy

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

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

Megye Regionális
 értékesítési vezető

1312111098765

14151617181234

BASF Hungária Kft. Agrodivízió
1132 Budapest, Váci út 30.

Telefon: (06 1) 250 97 00
Fax: (06 1) 250 97 09
www.agro.basf.hu

1. Fejér Garamvölgyi Péter
  06-30-370-7029
  dr. Mikóczy Nárcisz
  06-30-631-4448
2. Komárom-Esztergom Lengyel Lajos
 és Pest 1. régió 06-30-219-1717
  dr. Mikóczy Nárcisz
  06-30-631-4448
3. Győr-Moson-Sopron Mészáros Márk
 és Veszprém 06-30-956-3043
  dr. Mikóczy Nárcisz
  06-30-631-4448
4. Vas Krajczár Csaba
  06-30-992-4438
  dr. Mikóczy Nárcisz
  06-30-631-4448
5. Zala Berkes Gábor
 és Somogy 1. régió 06-30-914-4560
6. Somogy 2. régió Nyári András
  06-30-219-1827
7. Tolna Maros Péter
  06-30-947-2398
8. Baranya Görgényi Imre
  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
12. Jász-Nagykun-Szolnok Hárnási András
  06-30-219-1872
13. Hajdú-Bihar Gyetvai Edina
  06-30-495-6758
14. Szabolcs-Szatmár-Bereg Imre László
  06-30-951-2831
15. Borsod-Abaúj-Zemplén Hangyel Attila
  06-30-944-4810
  dr. Brózik Sándor
  06-30-982-7967
16. Heves Gecse Renáta
  06-70-383-3850
  Hangyel Attila
  06-30-944-4810
  dr. Brózik Sándor
  06-30-982-7967
17. Nógrád Gecse Renáta
  06-70-383-3850
  Hangyel Attila
  06-30-944-4810
18. Pest 2. régió Lakatos Regina
  06-30-483-1839
  Mérai Imre
  06-30-219-2004

Körzet Megye Regionális értékesítési
  szaktanácsadó




