
tippek
BASF | tudástár

ŐSZI REPCE- ÉS KALÁSZOS-TERMESZTÉSTECHNOLÓGIAI

2022 | 2. szám

TP_222_borito_ok.indd   1TP_222_borito_ok.indd   1 2022. 05. 10.   14:252022. 05. 10.   14:25



Systiva®

Lombvédelem vetőmagcsávázással. 

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

A Systiva® Kontroll garancia a vetőmagban rejlő genetikai potenciál 
maximális kiaknázására. A kiemelt partnereink által előállított és csávázott 
vetőmag megfelel a magyar fémzárolás szigorú követelményeinek, így 
a legjobb minőséget nyújtja Önnek. A Systiva® csávázó szernek köszönhetően 
pedig a kalászos növény a vetéstől a zászlóslevél megjelenéséig egészséges 
marad. A gazdálkodás kisebb kockázattal jár, kevésbé függ az időjárástól 
és hatékonyabb lesz a termelés.

Systiva Kontroll. Biztonságra tervezve.

BASF Növényvédelmi megoldások
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A Pontos® kalászos őszi gyomirtó szernek köszönhetően 
a legtöbb gyomnövénnyel már csak képeken találkozhat.

 Biztos gyomirtó hatás, széles gyomspektrum már 0,75 l/ha dózistól 

 Rugalmas felhasználás

 Hatásos eleme a nehezen irtható T1, T2 gyomnövények
 elleni többkultúrás gyomirtási rendszernek

A Pontos® már ősszel felveszi 
a harcot a kalászos gyomokkal.

Hamarosan csak így 
láthatja őket!
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REPCE
Vetőmag

BASF
Repcehibridek
A repcehibridek – csakúgy, mint az élsportolók – minden 
évben megmérettetik magukat eltérő körülmények 
között. Az évek során dől el, hogy egyes repcehibridek 
nevezhetnek-e a következő szezonra, vagy valami oknál 
fogva lemaradnak róla. A BASF-nél, amikor egy hibrid 
piacra kerül, már túl van számos sikeres fejlesztésen, 
vizsgálaton, és eredményeinek köszönhetően továbbjutott 
az élmezőnybe. Minél többet hallunk egy hibridről, 
annál sikeresebbnek mondható, ami stabilitásukra, jó 
termőképességükre utal. A BASF portfóliójában  
az InV1266 CL, InV1170 és az InV1188 hibridekről  
hallhatunk mostanában sokat… 



5
REPCE

Vetőmag

Az InV1266 CL hibridről már számos ta-
pasztalattal rendelkezünk, így biztosan 
tudjuk biztosan tudjuk melyek az erőssé-
gei, és mely versenyágban érdemes indíta-
ni. Természetéből adódóan magas hibridről 
van szó, amely a rajtnál erőteljesen indul, 
egy igazi sprinter. Emiatt nagyobb oda- 
figyelést igényel a megfelelő regulá-
ciós idő megválasztása. A legoptimá-
lisabb időpont erre ősszel a növény 6-8 
levélpáros időszaka, tavasszal pedig a 
szárba indulás kezdete. Elsőrangú rajtolá-
sának köszönhetően a későbbi vetésidő is 
optimális számára. 

2021-ben külön vizsgálatot indítottunk 
a hibridek pergési veszteségeinek megfi-
gyelésére, ahol az InV1266 CL kiválósá-
gát a legjobb eredmények igazolták visz-
sza. Első kategóriában gravitációs pergést 
vizsgáltunk, ami a természetes úton törté-
nő kipergést hivatott elemezni. A fejleszté-
si sorban 16 hibridet vettünk górcső alá.  
Az InV1266 CL kipergési átlaga volt a 

legkisebb az ismétlésekben, ami hektár-
ra vetítve 67 kg/ha, azaz 14 740* Ft/ha 
veszteség volt. A teljes kísérlet pergési át- 
lagára 118 kg/ha, vagyis –26.000* Ft/ha-t 
mértünk. Az átlaghoz képest az InV1266 CL 
51 kg/ha, azaz 11 260* Ft/ha-ral keve-
sebbet pergett, ami jelentős különbség (1. 
ábra). Mindamellett, hogy biztonságosabb 
és jövedelmezőbb is lehet egy pergés-
re kevésbé hajlamos hibrid termesztése, 
fontos kiemelni az árvakelés problémakö-
rében szerzett előnyöket is. A legjobban 
pergett vt. 15 hibrid 182,3 kg/ha ter-
mésével kell számolnunk az adott te-
rületen, ami három, de akár négy év után 
is jelentős mértékben képes utókelni. Ez-
zel ellentétben az InV1266 CL 67 kg-os 
pergése jelentősen elmarad az átlag-
tól. Fontos, hogy a jó kipergési tulajdonsá-
gokkal jelentősen csökkenthetjük a madár 
és egyéb állatok által okozott pergést, az 
extrém időjárásból adódó veszteségeket, 
illetve a betakarítás során is biztosabban 

1. ábra: Kipergésvizsgálat, BASF, Vácrátót, 2021
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kerülnek a magtartályba a kicsépelt mag-
vak. A kísérleti eredmények jól mutatják, 
hogy a pergési veszteség genetikai úton 
minimalizálva van, ennek köszönhetően a 
jó termésátlagok sem maradhatnak el az 
InV1266 CL esetében.

A magyarországi kisparcellás kísérlete-
ink (5 helyszín) összesített átlaga szerint 
országos szinten 5,64 t/ha termésátlag-
gal a legjobbak között szerepelt (2. ábra). 
Minden évben megfigyelhető az a tulaj-
donsága, hogy a magas termésátlag mel-
lé egy kimagasló olajtartalom párosul: 
43,58%, mondhatni, egy igazi korreláció-
törő hibrid. 

Mint láthatjuk, az InV1266 CL számos 
tulajdonság esetén kimagaslóan teljesít, 
viszont vannak olyan hibridek, melyek in-
kább bizonyos tulajdonságukban emel-
kednek ki, és abban maximalisták.

Ilyen hibrid nálunk az InV1170, amely nem 
ismer kompromisszumot a magas termés- 
eredmény tekintetében. Mára egyértelmű 

számunkra, hogy az InV1170-es fölénye a 
harmonikus fejlődésében és az alkalmaz-
kodóképességében rejlik. A vegetációs 
jellemzőiről elmondható, hogy nagyrészt 
mindenben közepes, a növényeket a fej-
lődés során végig homogén, kompakt ál-
lomány jellemzi. Figyelemre méltó az 
adaptálhatósága, hiszen már a tavalyi 
évben is tapasztaltuk, hogy eltérő hely-
színeken, különböző talajtípusokon is jel-
lemzően jól szerepelt. A 2020-as évben az 
összes vizsgálati helyszínen az InV1170 a 
kísérleti átlagok fölött teljesített, ugyanúgy, 
mint 2021-ben. Kiemelkedő eredményt ért 
el Taktaharkányban, ahol eredménye 6,84 
t/ha, négy ismétlés átlagában. Hasonlóan 
jól szerepelt Bozzaiban 6,3 t/ha eredmény-
nyel és Békéscsabán is, ahol 5,98 t/ha-t 
mértünk. A kísérletek összesített átlagá-
ban 5,76 t/ha átlaggal az első helyen 
végzett (2. ábra), bizonyítva ezzel ráter-
mettségét a hazai körülmények között. Az 
idei évben vizsgálatainkat kiterjesztettük 

2. ábra: Kisparcellás fajtasorok termésátlaga 2021, n=5
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gyengébb minőségű (humuszos homok- 
öntés jellegű, stb.) területekre, ahol a hu-
musztartalom 1,3–1,7% között volt. Az 
InV1170 a két helyszín átlagában 3,97  
t/ha átlaggal a második legjobban teljesítő 
hibrid volt a 16 szereplős fajtasorban, ezzel 
megmutatva, hogy gyengébb talajadottsá-
gok mellett is kiváló termésáltagot képes 
produkálni. Összességében elmondható, 
hogy az InV1170 egy rendkívül stabil és 
magas termőképességű hibrid.

Vannak olyan hibridtulajdonságok, amik-
kel ha tisztában vagyunk, azt a magunk 
javára fordíthatjuk, és kihozhatjuk elvetett 
növényeinkből a maximumot. Ilyen infor-
máció a hibridek vigorosságának isme-
rete. Önmagában nem kijelenthető, hogy 
egy hibrid többet vagy kevesebbet terem 
a vigorosság mértékéből adódóan, viszont 
az igen, hogy előnyt jelenthet a vetés- 
idő, illetve a regulátorozás időpontjá-
nak megválasztásánál. Ennek a kérdés-
körnek a vizsgálatára már évek óta nagy  
 

gondot fordítunk, és egy 2021-es évi provo-
kációs kísérlet alapján válaszokat is adunk. 
A kisparcellás kísérlet 2020. 09. 25-én lett 
elvetve, ami a repce ideális vetésidejét te-
kintve már egy igen kései vetésnek számít. 
Az ennyire kései vetéseknél a vigor meg-
határozza a téli időszakra beállt vegetációs 
tömeget, ugyanis a növény minden egyes 
héttel lassabban fejlődik. Ezért nagyon fon-
tos, hogy a kései vetéseknél figyeljünk az 
erős vigorosságra, hiszen ezen múlik, hogy 
a növény milyen vegetációs tömeget tud 
fejleszteni, és ez a tulajdonság az asszimilá-
ció révén a gyökérnyaki átmérőre is pozitív 
hatással van. A vigor megállapítását 1–9-ig 
terjedő technikai pontok alapján felvételez-
tük és mértük. A betakarítási eredményeket 
követően egy grafikonban összevezettük a 
vigorosságot és a betakarítási eredményt, 
ahol a következő eredményeket kaptuk  
(3. ábra). Az 1–8 hibrid átlagában a vigo-
rosság összértéke 4,62 pont volt, míg a 
9–16 hibridek esetében 6,37 pont. 

3. ábra: Hibridek vigorosságának összefüggése a termésátlaggal megkésett vetés 
esetén (BASF kísérletek, 2021)
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4. ábra: Gyenge és erősebb vigorral rendelkező hibrid fejlődése megkésett vetés 
esetén, Bóly, 2021

REPCE
Vetőmag
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Miután a grafikon növekvő termésered-
mény szerint van rendezve, jól látható, 
hogy a nagyobb terméseredményt a vigo-
rosabb hibridek adták. Egy-egy kivétel 
van mindkét esetben, de a hibridek zöme 
azt mutatja, hogy a késői vetés esetén az 
erősebb vigor pozitív hatással lehet a ter-
méseredményre. Az InV1188-as hibridünk 
a második legnagyobb vigorral rendelkezik, 
ami a rangsorban az első helyen végzett 
6,27 t/ha terméseredménnyel. A grafikont 
szemlélve 9–16 hibrid átlagában 5 hibrid 
is 5,5 technikai pont felett volt vigorban, 
ami már közepesnél erősebb vigorszint-
ként értékelhető. Fontos még megemlíteni, 
hogy egyik hibrid sem volt 5 technikai pont 
alatt ebben a kategóriában. A növények 
fejlődési dinamikája vizuálisan is jól nyomon 
követhető. A vizsgálat alatt összehason-
lítottunk két hibridet, amik közül az egyik 
a 4,8 vigorosságú 5. hibrid volt, illetve az 
InV1188, amely 8,2 vigorosságal rendel-
kezik. A decemberi időszakban a két hibrid 
közt már látható volt a fejlődési különbség, 
ami vegetációs tömeg és gyökérnyakvas-
tagság szempontjából is eltért. Kora ta-
vasszal, amikor a növény szárba indul, már 
jelentősen befolyásolja a benne rejlő poten-
ciált a gyökérnyaki átmérő, illetve a tavaszi 
vegetációs tömeg. Egy erősebben fejlődött 

növény ekkorra már kevésbé a vegetatív 
részt kezdi el fejleszteni, főként inkább  
a generatívat, míg egy fejletlenebb még a 
vegetációs indexet próbálja kiegyenlíteni. 
A virágzás időszakára egyértelművé válik, 
hogy jóval erősebb és fejlettebb növénnyé 
válik a kései vetést követően a nagyobb vi-
gorral rendelkező InV1188, mint a kisebb 
vigorral rendelkező 5. hibrid. Egy ilyen ké-
sei vetés esetén is teljes értékű növényt 
és kiváló termésátlagot tudtunk elérni egy 
a helyzethez megfelelően megválasztott, 
erősebb vigorú hibriddel (InV1188), és ez-
zel a magunk előnyére tudtuk fordítani ezt 
a tulajdonságot (4. ábra).

 A repcehibridek első ránézésre igen 
hasonlóak, de hosszabb kutatás során 
megismerhetjük előnyös tulajdonságaikat. 
Ahogy az élsportolóknál is, meg kell tud-
nunk választani, miben és hol mérettetjük 
meg őket, és kvalitásaik alapján az önma-
gukhoz mért legjobb területen kell őket 
versenybe nevezni. Amennyiben a jellemző 
tulajdonságokra figyelünk, úgy egy lépést 
teszünk afelé, hogy kihozzuk a legjobbat a 
választott hibridből.

Tóth Attila
fejlesztőmérnök

BASF Agrodivízió

*2022. 02. 04. Őszi káposztarepce átlagár alapján 220.000 Ft

REPCE
Vetőmag
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A repcegyomirtás 
kihívásai

A szántóföldi növényeink termesztése során egyre több 
nehéz, kihívásokkal teli helyzettel vagyunk kénytelenek 
megbirkózni. Nincs ez másképp a repce gyomirtása  
során sem. Egyre gyakrabban fordulnak elő hosszú, akár 
egy-másfél hónapos csapadékmentes időszakok, extrém 
meleg őszök vagy késő tavaszi fagyok, és még sokáig  
sorolhatnánk az időjárásunk extremitásait. 



11
REPCE

Gyomirtás

Az időjárás nem volt szélsőségektől men-
tes 2021 őszén sem, hiszen az augusztus 
végén lehullott csapadékot egy hosszú, 
csapadékmentes, meleg időszak követte, 
ami korántsem segítette a repce gyors és 
egyenletes kelését. Éppen ezért komoly 
fejtörést okozott a repce gyomirtásának 
megtervezése és kivitelezése is, mivel a 
repcetábláinkon a négylevelestől a kelő-
félben lévő egyedekig minden fenológiai 
stádium megtalálható volt. Szerencsére a 
BASF technológiái ezekre a nehéz szituá-
ciókra is tökéletes megoldást tudtak kínál-
ni, legyen szó bármelyik gyomirtási straté-
giáról, kezdve a preemergens kezelésektől 
a valódi posztemergens megoldásokig. 

A Butisan® Complete-et a legtöbb 
repcetermesztőnek nem szükséges be-
mutatni, hiszen már hosszú évek óta meg- 
bízható partnere a preemergens kezelé-
seknél, amikor a vetés után, de még ke-
lés előtt védekezünk a gyomok ellen, 
valamint a korai posztemergens kezelé- 
seknél is, azaz abban az időszakban, 
amikor a gyomnövények és a repce is 
kikelt már, és ezek szik-, kétleveles állapo-
tában kezeljük repcetábláinkat.

  

A Butisan® Complete hatóanyagai, a  
metazaklór, a dimetenamid-P és quinme-
rak egymás hatását kiegészítve nem csu-
pán tökéletes hatékonysággal irtják az 
összes fontos repcében károsító gyomnö-
vényt, hanem a bemosó csapadék hatá-
sára aktiválódó hatóanyagoknak köszön- 
hetően a szer rendkívül hosszú tartamha-
tással is rendelkezik, ami az egész tenyész- 
időszak során gyommentes állományt 
eredményez repcetábláinkon.  Akkor sem 
kell azonban aggódnunk, ha a bemosó 
csapadék nem érkezik meg az optimális 
időben, ahogy történt ez a tiszaalpári kí-
sérleti helyszínünkön is, ahol a Butisan® 
Complete-tel történt preemergens ke-
zelés után 24 napig egy csepp eső sem 
hullott, aminek következtében a gyomok 
kelése is egészen későre csúszott, ugyan-
is a vetést követően csak egy bő hónap 
elteltével jelentek meg az első gyomnövé-
nyek a kezeletlen kontrolterületen (1. kép). 
A Butisan® Complete hatóanyagai azon-
ban még az ilyen későn érkező csapadék 
hatására is képesek voltak aktivizálódni és 
elégséges gyomirtó hatást eredményezni a 
területen (2. kép). 
 

Internal

Csapadék adatok 2020 szeptember 1. – november 6., Tiszaalpár
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A repcegyomirtás 
kihívásai
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Abban az esetben, ha valaki a poszt- 
emergens megoldásokat részesíti előny-
ben, mert szeretné megvárni, amíg a 
repce és a gyomnövények is zömében 
kikelnek, akkor is tud megbízható és ru-
galmas technológiákat választani a BASF 
termékpalettájáról. A Clearfield® gyomir-
tási technológia keretében imidazolinon- 

ellenálló repceállományokban kiválóan ki 
tudjuk használni az imazamox hatóanyag 
kiváló, levélen keresztüli hatékonyságát 
az összes jelentős gazdasági kárt okozni 
képes gyomnövénnyel szemben. Beleért-
ve azokat a keresztes virágú gyomnövé-
nyeket, melyek hagyományos technológi-
ákkal egyáltalán nem vagy csak rendkívül 

2. kép: 2,5 l/ha Butisan® Complete hatékonysága extrém kései bemosó 
csapadék esetén

3. kép: A bal oldal: kezeletlen kontroll, a jobb oldal: Cleravo®+Effigo™-val kezelt

Kezeletlen kontroll Butisan® Complete 2,5 l/ha PRE
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nehezen irthatóak. További előnye a tech-
nológiának, hogy az imazamox levélen 
keresztüli egyszikűirtó hatását is ki tudjuk 
használni, így ezen technológia használata 
esetén nincsen szükség külön menetben 
graminicid alkalmazására. A Clearfield® 
technológia zászlóshajója, a Cleratop® 
gyomirtó szer kiválóan ötvözi az imaza-
mox hatékonyságát a metazaklór hosz-
szú, talajon keresztüli tartamhatásával, egy 
igazán rugalmasan felhasználható, rend-
kívül széles gyomirtási spektrummal ren-
delkező termékben. Szintén a Clearfield® 
rendszerben alkalmazható Cleravo® + 
Effigo™ csomag esetében az imazamox 
három hatóanyag, nevezetesen az ami-
nopiralid, a piloram és a klopiralid hatá-
sával kiegészülve egy metazaklórmentes 
technológiát kínál rendkívül széles gyom- 
irtási spektrummal, valamint a repceállo-
mány teljes záródásáig gyommentességet 
biztosító talajon keresztüli hatástartammal 
(3. kép). 

Azoknak a termelőknek, akik hagyomá-
nyos gyomirtási rendszer mellett tennék 

le a voksukat, de mindenképpen valódi 
posztemergens megoldást szeretnének 
választani, a Butisan® S 500 + Effigo™ 
csomagunkat ajánljuk, hiszen ebben a 
termékben egyesül a metazaklór talajon 
keresztüli hatása az Effigo™ három ha-
tóanyagának levélen keresztüli gyomirtó 
hatékonyságával, valamint nem elhanya-
golható talajon keresztüli hatásával is biz-
tosítva az egész tenyészidőszak folyamán 
gyommentes állományt (4. kép).

A BASF tehát a repcegyomirtás minden 
nehéz helyzetére tud kínálni rugalmas és 
kiváló hatékonyságú gyomirtási technoló-
giát, legyen szó akár preemergens, korai 
posztemergens vagy pedig valódi posz-
temergens kijuttatási időpontról, ezek a 
megoldásaink rugalmasságuknak kö-
szönhetően jól alkalmazhatóak bármilyen 
gyomviszonyok közepette, akár szélsősé-
ges körülmények között is.

Németh Balázs
fejlesztőmérnök

BASF Hungária Kft.

4. kép: A bal oldal: kezeletlen kontroll, a jobb oldal: Butisan® S 500 + Effigo™-val kezelt



Mindenünk a repce,  
és mindenünk meg  
is van hozzá!

A megbízható alap
a repcetermesztéshez

www.agro.basf.hu
 BASF Mezőgazdasági megoldások

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

A Repce Komplett csomag tartalma 3x5 l Butisan® Complete + 1x5 l Caramba® Turbo.
II. forgalmi kategóriás termékek. 

Biztos hatás
őszi egyszikű

gyomok
ellen

Butisan®

Complete
+
Caramba®

Turbo

Repce
Komplett
csomag

Focus®

Ultra
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Repce
Komplett
csomag

Repcetermesztés
– csak intenzíven!

Minden kétséget kizáróan a repce az egyik legintenzívebb 
termesztéstechnológiát igénylő szántóföldi növényünk, 
amely meg is hálálja a gondos odafigyelést, valamint a  

ráfordítások mennyiségét. A sikeres és jövedelmező repce- 
termesztés érdekében össze kell hangolnunk a termesz-

téstechnológia minden elemét.  A repcetermesztés sikere 
már a hibridek kiválasztásával megkezdődik, hiszen nagyon 

fontos, hogy a termesztési adottságainkhoz, talajainkhoz, 
a gazdálkodásunk intenzitásához legjobban alkalmazkodó, 

az abban rejlő lehetőségeket leginkább kihasználni képes 
repcehibridet válasszunk. Erre épül rá az agrotechnika szá-
mos eleme, talajművelés, tápanyag-utánpótlási stratégia és 

a növényvédelem, majd a betakarítás. 

REPCE
Technológia
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A BASF csapatában elkötelezetten dol-
gozunk azon, hogy ne csupán a repceter- 
mesztés egyes növényvédelmi kezelése-
inek hatékonyságát vizsgáljuk, hanem a 
különböző intenzitási szinteket képviselő 
komplett technológiákat. Ennek érdeké-
ben elindítottunk egy kísérletsorozatot az 
ország több pontján, melyekben BASF-, 
azaz InVigor repcehibrideken is vizsgáltunk 
különböző intenzitási szinteket, komp-
lett technológiai megoldásokat elemezve.  
A kísérletben négyféle kezelést vizsgál-
tunk: az extenzív gazdálkodást modellező, 
csak gyomirtott és alacsony nitrogéndózis-
sal fejtrágyázott területek mellett beállítot-
tunk még ősszel egyszer regulátorozott és 
gyomirtott félextenzív, valamint 180 kg/ha 
nitrogén fejtrágyával kezelt, ősszel és ta-
vasszal is regulátorozott, virágzás idősza-
kában Pictor®-ral kezelt, intenzív BASF- 
technológiát alkalmazó és intenzív verseny-
társ technológiát bemutató kísérletet is.

A technológiák közti különbségek már 
rögtön az első növényvédelmi kezeléseket 
követően megmutatkoztak. Amikor tél vé-
gén kimentünk a területre, rögtön szembe- 
tűnt, hogy a regulátorral kezelt parcellák 

sokkal kevesebb levélveszteséget voltak 
kénytelenek elszenvedni a nem kezelt par-
cellákhoz képest, valamint a tél végi meg-
indulás is sokkal intenzívebbnek mutatko-
zott (1. kép). 

Ez annak köszönhető, hogy az ősszel 
kezelt parcellák növényei a tápanyagokat 
és a rendelkezésre álló erőforrásaikat nem 
a túlzott levélzet kinevelésére fordították, 
hanem a sokkal vastagabb gyökérnyaki 
részükben elraktározták, ezzel jobban fel-
készítve magukat a télre, valamint megala-
pozva a kora tavaszi robbanásszerű, gyors 
indulást és hatékonyan csökkentve a téli 
levélveszteséget (2. kép). 

1. kép: Előtérben a kontroll, mögötte  
a kezelt terület 

2. kép: Felül kezeletlen, alul 1 l/ha  
Caramba® Turbo-val kezelt 
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A technológiai elemek sorában a tava-
szi fejtrágyázás következett, a tél végén 
kijuttatott nitrogén mennyiségét az intezi-
tási szintekhez igazítottuk, 120 kg/ha nit-
rogén hatóanyag-mennyiségtől egészen a  
180 kg/ha dózisig. A magasabb nitrogén- 
adagok esetében a jobb hasznosulás ér-
dekében a nitrogénmenedzsment eszkö-
zét is bevetettük, ugyanis a Limus® Clear 
segítségével nagymértékben csökkentet-
tük a műtrágya feltáródása során óhatat-
lanul fellépő veszteségeket, valamint a fel-
táródás folyamatát késleltetve, a növény 
igényéhez közelebb igazítottuk a nitrogén 
átalakulását. 

Természetesen az intenzívebb techno-
lógiai sorból nem maradhatott ki a tavaszi 
regulátorozás, aminek kettős célja van, hi-
szen azon túlmenően, hogy visszafogja a 
hosszanti szármegnyúlást – segítve ezáltal 
a több és erősebb oldalelágazás képződé-
sét és csökkentve a megdőlés kockáza-
tát–, a fómás fertőzéssel szemben is haté-
kony védelmet biztosít (1. ábra). 

A 2021-es évben a rendkívül száraz kora 
tavaszi időjárást a repcevirágzás idejére 
egy csapadékos időszak váltotta fel. Ez a 
hűvös, csapadékos időjárás kedvezett 
a kórokozó gombák felszaporodásának. 
Erre a természetes szklerotíniafertőzésre 
erősítettünk rá mesterséges fertőzéssel, 
ennek következtében a kezeletlen par-
cellákon 90%-ot meghaladó szklerotínia- 
fertőzés alakult ki. Ilyen fertőzési nyomás 
mellett már az egyes hibridek közti különb-
ségek is kirajzolódtak a betegségfogé-
konyságuk kapcsán (3. kép). 

Magától értetődő, hogy ilyen kihívással 
csupán a legjobb gombaölő szerek képe-
sek megbirkózni és a fertőzés mértékét a 
gazdasági károkozás szintje alá csökkente-
ni. A Pictor® már hosszú évek óta bizonyítja 
kiváló hatékonyságát. Természetesen nem 

1. ábra: A növénymagasság alakulása 
a kezelések hatására

3. kép: Kezeletlen kontroll két különböző hibriddel
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volt ez másképp ebben a kísérletben sem, 
hiszen a Pictor®-ra alapozott virágzáskori 
védekezés tökéletes hatékonyságot mu-
tatott, amihez még hozzáadódott a plusz 
élettani, termésnövelő hatása is (4. kép).    
 A Pictor® hatékonysága azonban nem 
csupán a gombaölő szerrel nem kezelt 
parcellához képest volt szembetűnő, ha-
nem a versenytárs készítmény hatékony-
ságát is messze felülmúlta. Természetesen 
a kísérlet végső értékelését a termésmérés 
adja, hiszen ez dönti el, hogy a termesz-
tés során elvégzett ráfordítások megtérü-
lő befektetésnek bizonyultak-e, vagy sem  
(2. ábra). 

Amint az ábrán láthatjuk, az intenzi-
tás növelésével az InVigor hibridek ter-
méseredményei igen jelentős mértékben 
emelkedtek, és bőségesen megtérültek a 
pluszbefektetések. Összességében a kí-
sérlet eredményeiből is arra a következ-
tetésre jutottunk, hogy repcét termeszteni 
magas intenzitási szinten érdemes, és a 
BASF technológiáinak alkalmazása a ver-
senytárs technológiákkal szemben egy 
még biztosabban megtérülő befektetés.

Németh Balázs 
fejlesztőmérnök

BASF Hungária Kft.

2. ábra: Az egyes technológiák termésre gyakorolt hatása

4. kép: Balra kezeletlen, jobbra 0,5 l/ha Pictor®-ral virágzás közepén kezelt terület
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Magasabb intenzitás, magasabb profit!

+ 109 738 Ft/ha
+ 202 138 Ft/ha + 173 538 Ft/ha

+ 37 530 Ft/ha profit

+ 37 530 Ft/ha profit + 57 330 Ft/ha
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InVigor  1188 InVigor 1170
extenzív technológia félintenzív technológia BASF-technológia versenytárs technológia
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A repce
őszi regulátoros

kezelése
Az eredményes repcetermesztés egyik fontos pillére az őszi 

regulátoros kezelés elvégzése, hiszen ezzel a kezeléssel tudjuk 
biztosítani, hogy a repcenövényünket megfelelő állapotban 
érje a tél. Az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, hogy 

a hosszú, meleg őszökön különleges jelentőséggel bír a meg-
felelő regulátoros kezelések elvégzése, amelyek a növeke-

désszabályozó szerepükön túlmenően megfelelő gombaölő 
szeres védelmet is nyújtanak a repcének.
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Az őszi gombaölő szeres védekezés első-
sorban a fóma ellen irányuljon, hiszen ez 
a kórokozó jelentős terméskiesést képes 
okozni, ami akár a 30–50%-ot is elérheti, 
és már kora ősszel fertőzi repceállomá-
nyunkat a táblán levő fertőzött növényi 
szármaradványokból. A fóma tünetei a le-
vélen könnyen felismerhetők, kivilágoso-
dó, kerekded foltok láthatóak, amelyekben 
szétszórtan a piknídiumok tömege apró 
fekete pontokként szabad szemmel is jól 
látszik (1. kép). 

Az igazán komoly kártételt a gombabe-
tegség nem is ezekkel a foltokkal okoz-
za, az ebből a fertőzésből kiinduló fómás 
szárrák jelenti a jelentős kockázatot, hi-
szen a megbetegedett növények szárában  
barnás-feketés rákos elváltozásokat okoz-
va roncsolja a szár bélszövetét, valamint a 
vizet és tápanyagokat szállító edénynya-
lábokat, ezáltal a növény kényszeréretté 
válik, a szár könnyen eltörik, az állomány 
könnyen megdől (2. kép). 

A Caramba® Turbo alkalmazása kivá-
ló hatékonysággal véd a fóma támadása 
ellen, köszönhetően a benne lévő met-
konazol hatóanyagnak, valamint a kivá-
ló formulációjának, melynek révén gyor-
san és szinte maradéktalanul a növénybe,  

1. kép: Fóma tünet a levélen

2. kép: A fómás szárrák tünete: beteg 
tarló és roncsolt bélszövet.
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a hatáskifejtés helyére jutnak a hatóanya-
gok (1. ábra).  

Az őszi regulátoros kezelés célja és ha-
tása többszörösen összetett folyamat, hi-
szen azáltal, hogy a regulátoros kezelés-
sel visszafogjuk a hosszanti megnyúlásért 
felelős növényi hormon, a gibberellin bio-
szintézisét, számos kedvező folyamatot 
indítunk el a repcében. Elsősorban meg-
gátoljuk a tenyészőcsúcs túlzott megnyú- 
lását, esetleg a túl korai szárbaindulást, de 
visszafogjuk a túlzott vegetációs tömeg ki-
alakulását is, aminek egy jelentős része a 
tél folyamán levélveszteség formájában ve-
szendőbe menne. 

A 2020-as ősz ismét bebizonyította, 
hogy a megfelelően elvégzett őszi regu- 
látoros kezelés alapvető fontosságú a  
repcetermesztésünk biztonságának ér-
dekében, hiszen az augusztus végén, 
szeptember első napjaiban elvetett repce- 
állományok a hosszú, meleg őszön rend-
kívül intenzíven nevelték ki a vegetációs 
tömegüket, és néhány, regulátorral nem 
kezelt állomány esetében már attól lehetett 
tartani, hogy magszárba megy a repceál-
lomány.

Amikor tél végén szemléztük a repce-
tábláinkat, meg lehetett állapítani, hogy 
a tél folyamán jelentős levélveszteséget 
szenvedtek el az állományok, valamint 
számottevő a különbség a kora tavaszi 
megindulásban. Meg kellett állapítanunk, 
hogy az ősszel Caramba® Turbo-val 
kezelt állományok a kiemelkedő növeke-
désszabályozó hatásnak köszönhetően 
a többi kezelést követően is kedvezőbb  
képet mutattak (3. kép). 

Ennek a különbségnek az oka abban 
keresendő, hogy a Caramba® Turbo-val  
kezelt parcellákban a buja levéltömeg he-
lyett a tápanyagok beépülése a gyökér-
nyaki részbe koncentrálódott, a tavaszi 
zsendülés idején pedig a télire feltöltött 
raktárakból sokkal intenzívebben tudott 
megindulni a növény, valamint az erősebb 
gyökérzet nagyban segítette a tápanya-
gok felvételét (4. kép). Történt mindez ak-
kor, amikor a hideg talajban a lecsökkent 
biológiai aktivitás miatt még csak korlá-
tozottan állt rendelkezésre a megfelelő  
mennyiségű, könnyen felvehető formában 
lévő tápanyag.
 

1. ábra: Caramba® Turbo fóma elleni hatékonysága és termésnövelő hatása
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A Caramba® Turbo kétségkívül a piacon lévő regulátorok közül kiemelkedő  
hatékonysággal bír mind a fóma elleni védelemben, mind pedig a növekedés- 
szabályozó hatékonyságában, köszönhetően annak, hogy a benne lévő rendkívül 
jó hatóanyagok remek formulációba vannak „becsomagolva”.

Németh Balázs
fejlesztőmérnök, BASF Hungária Kft.

3. kép: Téli levélveszteség: bal oldal: kezeletlen, 
jobb oldal: Caramba® Turbo 1l/ha ősszel

4. kép: Őszi regulátoros kezelés hatása a növény fejlődésére. 
Bal oldal: kezeletlen, jobb oldal:  Caramba® Turbo 1 l/ha
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Pontos®  
az őszi búza és  

az őszi árpa új őszi  
gyomirtó szere



24
KALÁSZOSOK
Gyomirtás

2021 őszétől egy új készítménnyel bő-
vült az őszi kalászosok őszi gyomirtására 
használható termékek köre, mely Pontos® 
néven került forgalomba. A készítmény 
őszi búzában (durum és tönköly is) és őszi 
árpában kapott felhasználási engedélyt 
pre- és korai posztemergens felhasználá-
si lehetőséggel. A Pontos® hatóanyagai 
a picolinafen (HRAC: F1), mely Magyaror-
szágon eddig még nem volt elérhető, és 
a flufenacet (HRAC: K3), melyek egymás-
tól teljesen eltérő módon fejtik ki hatásu-
kat, így tökéletesen kiegészítik egymást. 
A picolinafen egy karotinbioszintézis-gátló 
hatóanyag, amely alapvetően a levélen 
keresztül szívódik fel, de a gyomnövények 
a gyökéren keresztül is felveszik a ható-
anyagot. Hatása elsősorban a magról kelő 
kétszikűekre terjed ki, de erősíti a magról 
kelő egyszikűek elleni hatást is. A flufena-
cet hatásmódja a fehérje- és nukleinsav- 
bioszintézis gátlásán alapszik (sejtosztó-
dás-gátlás), és a gyomnövények főleg a 
gyökéren és a szik alatti szárrészen ve-
szik fel a hatóanyagot, amely elsősorban 
a magról kelő egyszikűek elleni hatásért 
felel. A hatóanyagok vízoldékonysága ala-
csony, illetve közepes, nem mobilisak, en-

nek köszönhetően jelentős talajhatással 
és tartamhatással rendelkeznek.

Az elmúlt 3 őszi szezonban az ország 
különböző termőtájain (Nyugat-Dunántúl, 
Közép-Magyarország, Délkelet-Magyar-
ország, Észak-Magyarország) összesen 
24 hatékonysági kísérletet állítottunk be, 
hogy teszteljük a Pontos® hatásspektru-
mát hazai körülmények között is. A ter-
mékregisztrációt követően a Pontos® 
2021 őszén már a termelők számára is 
elérhetővé vált, így a kisparcellás haté-
konysági vizsgálatok mellett ma már szá-
mos őszibúza- és ősziárpa-termesztő  
is megtapasztalhatta a Pontos® haté- 
konyságát. 

Egyik kísérletünk Tiszaalpáron került be-
állításra 2020 őszén, egy laza, homokos 
területen. A terület meghatározó gyom-
növényei a nagy széltippan, a pipacs, 
a sebforrasztó zsombor, a borostyán-
levelű veronika és az ujjaslevelű vero-
nika voltak. Az 1. és a 2. fotó egyaránt 
jól mutatja, hogy ilyen gyomösszetétel 
mellett a Pontos® alacsonyabb, 0,75 
l/ha dózisa is kiváló gyomirtó hatást 
adott mind preemergensen, mind korai 
posztemergensen kijuttatva.

Az őszi búza és az őszi árpa őszi gyomirtása viszonylag rövid múltra tekint 
vissza, mivel a gyomszabályozás ezen módja valamikor csupán a 2000-es évek 
elején indult el Magyarországon. Az akkor még „idegennek” tekintett tech-
nológia azóta folyamatosan terjed, és egyre népszerűbb a termelők körében. 
Az őszi kalászosok őszi gyomirtását gyakorlatilag az élet kényszerítette ki, 
hiszen az akkor és a mai napig is az egyik legfontosabb kalászos egyszikű 
gyom, a nagy széltippan elleni védelemben egy hatékonyabb és olcsóbb 
megoldást jelentett a tavaszi gyomirtásokhoz képest. Ezen túlmenően az őszi 
gyomirtásra használható készítmények hatékonyak a kalászosok legfontosabb 
gyomnövényei, a T1 és T2 életformájú kétszikű gyomok ellen is, így a gyomirtás 
a zsúfolt tavaszi szezonról előre hozható az őszi időszakra.  Az őszi gyomirtás 
elfogadottságát és jelentőségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 2020 
őszén már több mint 300 ezer hektár őszi kalászos kapott ilyen kezelést 
(Kynetec-panel 2021), és a termelők egyre nagyobb arányban választják ezt a 
gyomirtási lehetőséget.
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1. fotó: Balra kezeletlen kontroll, jobbra Pontos® 0,75 l/ha preemergensen 
kijuttatva, 179 nappal a kezelés után. Tiszaalpár, 2021. április 19.

2. fotó: Balra kezeletlen kontroll, jobbra Pontos® 0,75 l/ha korai posztemergensen 
kijuttatva, 157 nappal a kezelés után. Tiszaalpár, 2021. április 19.
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A hatékony gyomirtásnak köszönhetően a Pontos® gyomirtó szerrel kezelt terület a  
későbbiekben is gyommenetes maradt (3., 4. és 5. fotók).

3. és 4. fotók: Balra kezeletlen kontroll virágzó pipacsokkal, a búzakalász szintjéig 
felnőtt sebforrasztó zsomborral és széltippanbugákkal, jobbra Pontos®  
0,75 l/ha preemergensen kijuttatva. Tiszaalpár, 2021. május 26.

5. fotó: Balra kezeletlen kontroll a búza fölé nőtt széltippanbugákkal, jobbra  
Pontos® 0,75 l/ha korai posztemergensen kijuttatva. Tiszaalpár, 2021. június 26.

KALÁSZOSOK
Gyomirtás
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A korai posztemergens kezelések- 
nél nagyon fontos a kezelés időzítése.  
Inkább hamarabb permetezzünk, mint- 
sem hogy „megcsússzunk” a keze-
léssel. A hatóanyagok talajon keresztüli 
hatékonyságának köszönhetően mindig 
nagyobb biztonságban vagyunk egy pre- 

vagy korai posztemergens időzítéssel, 
mint amikor a gyomok már „kiszaladtak” 
az érzékeny állapotból.

A jó időzítésnek és a helyes dózis meg-
választásának köszönhetően a területet 
sikerült a későbbiekben is szinte teljesen 
gyommenetesen tartani (8. és 9. fotók).

Másik kísérleti helyszínünk Kápolna ha-
tárában volt, ahol egy kötöttebb talajon 
állítottuk be a kísérletet. Ezen a területen 
a magról kelő egyszikűek közül a gabo-
narozsnok és a meddő rozsnok volt je-
len nagyobb mennyiségben, a kétszikűek  
közül az ebszékfű, a parlagi pipitér, a 
keleti szarkaláb, a mezei árvácska,  
a tyúkhúr és a perzsa veronika uralták a 
területet. A kísérlet 2020. november 1-jén 
lett beállítva korai posztemergensen, a 

rozsnok 1-2 leveles, a kétszikűek szik-4 
leveles fejlettségénél. A kezelés hatékony-
sága a 6. és 7. fotón látható. A kísérlet ta-
nulsága alapján elmondható, hogy ameny-
nyiben nehezebben irtható egyszikűek 
(pl.: rozsnokfajok) vagy problémásabb 
kétszikűek (ebszékfű, pipitérfélék, 
szarkalábfajok) vannak a területen, ott 
érdemes a magasabb, 1 l/ha dózissal 
elvégezni a permetezést. 

6. és 7. fotók: Balra kezeletlen kontroll, jobbra Pontos® 1,0 l/ha korai poszt-
emergensen kijuttatva, 124 nappal a kezelés után. Kápolna, 2021. március 4. 
(Fotók: Hangyel Attila)
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8. és 9. fotók: Balra kezeletlen kontroll, jobbra Pontos® 1,0 l/ha korai poszt-
emergensen kijuttatva, 215 nappal a kezelés után. Kápolna, 2021. június 3. 
(Fotók: Hangyel Attila)

10. fotó: Kezeletlen kontrollparcella az őszi árpa fölé nőtt parlagi ecsetpázsit  
bugáival. Szarvas, 2021. május 6.

A Pontos® parlagi ecsetpázsit elleni ha-
tékonyságát több kísérletben is vizsgáltuk. 
A kísérletek eredményei alapján azt mond-
hatjuk, hogy a Pontos® 1 l/ha dózisban 
korai posztemergensen alkalmazva 

kb. 85–90%-os hatékonyságot ért el 
a parlagi ecsetpázsit ellen, ami az őszi 
gyomirtó szerek vonatkozásában igen jó-
nak mondható (10. és 11. fotók).

KALÁSZOSOK
Gyomirtás
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11. fotó: Pontos® 1 l/ha korai posztemergensen kijuttatva, 190 nappal a kezelés 
után. Szarvas, 2021. május 6.

12. fotó: Parlagi ecsetpázsit bugái a kontrollparcellában. Szarvas, 2021. május 6.

A kísérleti parcellákat közelebbről megnézve szintén jól látható a különbség (12. és 
13. fotók).
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13. fotó: Pontos® 1 l/ha korai posztemergensen kijuttatva, 190 nappal a kezelés 
után. Szarvas, 2021. május 6.

A kísérleti eredmények és az üze-
mi tapasztalatok alapján elmondhat-
juk, hogy a készítmény igen hatékony 
a nagy széltippan ellen már alacso-
nyabb dózisban is, mind pre-, mind 
korai posztemergens alkalmazásban. 
Jó hatékonyság érhető el a Pontos® 
1 l/ha dózisával a nehezebben irtható 
egyszikűek ellen, mint például a rozs-
nokfélék vagy a parlagi ecsetpázsit.   
A Pontos® szintén kiváló hatékonyság-
gal bír számos fontos kétszikű gyom 
ellen kalászosban, mint például az  
ebszékfű, pipitérfélék, szarkalábfajok, 
pipacs, pásztortáska, veronikafélék, 
tyúkhúr, sebforrasztó zsombor, mezei 
árvácska.

A Pontos® felhasználható preemer-
gensen, valamint korai posztemergensen  

0,75–1,0 l/ha dózisban a kultúrnövény ke-
lésétől a 4 mellékhajtás fejlettségig. Korai  
posztemergensen a nagy széltippan 1-2  
leveles, a magról kelő kétszikűek szik-
2 leveles állapotában kell kijuttatni a ké-
szítményt. A készítmény egy vegetációs 
időszakban csak egy alkalommal hasz-
nálható. Normál vetésváltásnál nincs utó-
vetemény-korlátozás.

Hogy kinek ajánljuk a Pontos®-t? Min-
den olyan őszibúza- és ősziárpa-termelő-
nek, akinek már a kezdetektől gyomoktól 
mentes állomány elérése a célja, és egy 
rugalmasan használható, hatékony megol-
dást szeretne.

Molnár Szabolcs
fejlesztőmérnök

BASF Agrodivízió
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Érdemes azonban azt is figyelembe venni, 
hogy ami egy adott évben termesztett kul-
túrában nem okoz kiesést, az a követke-
ző évben vagy években nehéz feladat elé 
állíthat minket más kultúrában! Jó példa 
erre a kalászos gabonákban egyre inkább 
terjedő egyszikű gyomok esete. Az utóbbi 
években, de különösen 2021-ben nagyon 
sok helyen láthattunk egyszikűekkel, első-
sorban széltippannal, de egyes országré-
szekben rozsnokfajokkal és ecsetpázsittal 
fertőzött gabonatáblákat. Olyan helyeken 
is nagy tömegben lépett fel ez a probléma, 

ahol addig nem volt jelen. Hogy is alakul-
hatott ki ez a helyzet?

Az egyik ok lehet a repce. Vetésterülete 
jelentősen megnövekedett a 2010–2020 
közötti időszakban. A repcében ugyan-
azon gyomok jelennek meg, mint az őszi 
kalászosokban, azonban gazdasági kárt 
főleg a kétszikűek, például az ebszékfű 
okoznak. Az egyszikűek közül a gabona- 
árvakelésnek szenteltünk figyelmet, mivel 
ez kel ki korán a repcével együtt. A szél-
tippan és a rozsnokfajok többnyire csak a 
fejlett repcében kelnek ki, így a gabona-  

A modern növényvédelemben egyre inkább mérésekre, megfigyelé-
sekre alapozva hozzuk meg az egyes kezelésekkel kapcsolatos 

döntéseket. Meteorológiai állomásokkal mérjük az időjárási para-
métereket, melyek alapján tudhatjuk, hogy alkalmas-e az idő a 

kórokozók fertőzésére. Csapdákkal figyeljük meg a kártevőket, hogy 
csak indokolt esetben permetezzünk. A gyomok esetében már nem 

irtásról, hanem szabályozásról beszélünk. Alapvetően a növényvédel-
met az adott évi gazdasági kár elhárítására használjuk.

Az „üzemszintű gyomirtási 
rendszer” előnyei
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Elővetemény gyomirtása metazaklór- és 
dimtenamid-P-mentes technológiával

Elővetemény gyomirtása 
Cleratop®+ Dash® HC

árvakelés elleni kezelések ellenük nem 
hatásosak. Mivel a repce alapvetően el-
nyomja őket, nem vesszük ezeket figye-
lembe a gyomirtószer-választáskor. Ugyan 
kis egyedszámban voltak jelen, gazdasági 
kárt nem okoztak, de magot hoztak, me-
lyek bekerültek a talajokba. 

A másik ok az időjárás lehet. A 2020 
előtti 5 évre jellemzőek voltak a hosszú, 
meleg, száraz őszök. Ez nem kedvezett a 
kalászos gabonában az egyszikű gyomok 
kelésének, mivel ezek 1-2 cm mélyről csí-
ráznak akkor, amikor ez a talajréteg tar-
tósan nedves. A kedvezőtlen körülmény 
azonban nem azt jelentette, hogy ezek a 
gyomok kipusztultak. Kis egyedszámban, 
főleg a repcében, folyamatosan jelen vol-
tak, és magot hoztak, azaz elkezdődött 
a talajok feltöltődése az egyszikű gyom-
magokkal. 2020 őszén aztán kialakult az 
ideális körülmény számukra, és az addig 
elfekvő magok kikeltek, immár gazdasági 
kárt jelentő mértékben. Nemcsak az őszi, 
hanem a márciusi időjárás is kedvező volt 
számukra, így egy jelentős tavaszi ke-
léshullám is kialakulhatott. Őszi búzában 

„csak” jelentősen megnőtt a gyomirtás 
költsége, az őszi árpa esetében viszont, 
ha a megjelenő gyom valamelyik rozsnok-
faj volt, lehetetlenné vált tavasszal a véde-
kezés.

A problémára a megoldás, ha nemcsak 
az adott év kultúrnövényére koncentrá-
lunk, hanem előre tekintünk a következő 
évekre is. Ha azokba a táblákba repce 
kerül, ahol 2021-ben egyszikűgyom-prob-
léma volt, jó lehetőség lesz az összes 
kalászosban növő egyszikű gyom gyéríté-
sére hagyományos repcében a Butisan® 
Complete vagy Clearfield® repcében 
a Cleratop® őszi alkalmazásával. Nem 
csak az adott évben gazdasági kárt oko-
zó gyomproblémát oldják meg, de hosz-
szú, talajon keresztüli tartamhatásuknak 
köszönhetően találkoznak a késve kelő 
egyszikű gyomokkal is, és megakadályoz-
zák, hogy a talaj gyommag-készlete újra 
töltődjön. Érdemes a fertőzött táblák ka-
lászosvetéseiben, főleg az őszi árpában 
preventíven védekeznünk már ősszel az 
egyszikűek ellen. A Pontos® széltippan 
ellen már a 0,75 l/ha dózisban is hatékony, 
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de 1,0 l/ha dózisban jó eredményeket ér-
hetünk el az ecsetpázsit és a rozsnokfajok 
ellen is. Kiemelten fontos a prevenció ezen 
két gyom esetében. Amint kelésüket ész-
leljük, azonnal cselekednünk kell. Ellenük 
a végső hatás talajon keresztül alakul ki, 
ehhez idő és bemosó csapadék kell. Ha 
3–5 levelesre erősödnek, a kezelés csak 
blokkolja a növekedésüket, de az elvárt 
hatékonyság elmarad.

Egyértelmű, hogy a megszokásokra 
alapozó, a kultúrnövényen kívül mindent 
ellenségnek tekintő növényvédelem kora 
véget ért. Fontos azonban, hogy a gazda-
ságunkra egy komplex egységként tekint-
sünk, és ne csak az adott év gazdasági 
hasznát vegyük figyelembe. Lehet, hogy 

egy gyom nem okoz kárt az idén, mert 
már elnyomja az adott kultúrnövény, de 
felszaporodva jövőre akár megoldhatatlan 
problémát is eredményezhet. Erre jó pél-
da az őszi árpa és a rozsnokfajok esete. 
Ahhoz, hogy ne forduljanak elő a 2021-es 
egyszikűáradathoz hasonló meglepeté-
sek, fontos, hogy a teljes vetésforgóra ter-
vezzük meg a gyomirtási rendszerünket. 
Repce gyomirtásakor már gondoljunk az 
utóvetemény-kalászosra, kalászosban és 
kukoricában gondoljunk a napraforgóra!

Hangyel Attila
fejlesztőmérnök

BASF Agrodivízió

Erős széltippanfertőzés 0,75 l/ha Pontos®
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Figyelni a
legfontosabbra
Ha megnézzük a hazai közvélemény-kutatások arra vonat-
kozó eredményeit, hogy a magyar kalászosgabona-termesztő 
gazdák milyen növényfejlettségi állapotoknál védekeznek 
fungicidekkel a gombás betegségek ellen, kiderül, hogy a 
bokrosodás végétől a zászlóslevél megjelenéséig, a korai 
betegségek elhárítása céljából végzett védekezések a leg-
kedveltebbek. Ezeket követi népszerűségben a kalászolás 
végén – virágzás idején végzett kalászvédelem, és csak 
harmadik a sorban a fölső levelek épségének megóvására 
szolgáló védekezés, amire a zászlóslevél kiterülése és a 
kalászhányás eleje közti időszakban kerül sor. Pedig ez 
utóbbinak kellene lenni a legfontosabbnak, hiszen köztudott, 
hogy a szemekbe beépülő tápanyagok nagy részét a foto-
szintézishez szükséges napfényből leginkább részesülő, 
felső levelek állítják elő. 
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A Systiva® használata segíti az 
állománypermetezések időzítésének 
optimalizálását 

De miért is alakult így ez a gyakorlat, miért 
nem követik az állományvédelem egyes lé-
pései a fontossági sorrendet? Elsősorban 
azért, mert a korai betegségek elhárítására 
szolgáló védekezésnek nagyobb jelentő-
séget tulajdonítunk a kelleténél, és ehhez 
igazítjuk aztán a fölső levelek és a kalász 
védelmére irányuló permetezéseket. Pedig 
a korai lombvédelem csak időrendiségét 
tekintve első a sorban, a fontosság (a ter-
méshozamra és a termés minőségére gya-
korolt hatás) tekintetében a későbbi lépé-
sek előbbre valók. 

Mi a korai lombvédelem pontos célja? 
Az, hogy biztosítsa a növények zavarta-
lan fejlődését életük első szakaszában 
(bokrosodás, szárba szökkenés). Nem 
cél, sőt valójában nem is igazán lehet cél, 
mert gyakorlatilag elérhetetlen, a teljes fer-
tőzésmentesség biztosítása. Elegendő 
annyit elérni, hogy a fertőzöttség szintje  
a lombozat teljes kifejlődéséig a védeke-
zési küszöb alatt maradjon. Ha ugyanis 
ott marad, gazdasági kár nem keletke-
zik. Persze, csak abban az esetben, ha a 
fölső levelek hatékony védelméről idejében  
gondoskodunk. 

Tudomásul kell venni azt is, hogy amíg 
a növény valamennyi levele, tehát a teljes 
lombfelülete nem fejlődik ki, addig a lomb- 
védelem csak részleges. Az a növedék 
ugyanis, ami csak a permetezést köve-
tően bújik elő, védtelen. A szalmaszáron 
keresztül a fölső, később kifejlődő levél- 
emeletekbe nincs hatóanyag-szállítás 
semmilyen permetezés formájában kijut-
tatott gombaölő szer esetében. Érthető 
tehát, hogy teljes lombvédelemről csak 
a zászlóslevél kiterülésének állapotától 
(BBCH 39) beszélhetünk. Súlyos időzíté-

si hibához vezethet, ha ezeket a tényeket 
nem vesszük figyelembe.   

A probléma azonban megelőzhető, a 
védekezés egyes lépéseinek fontossági 
sorrendje könnyen helyreállítható, ameny-
nyiben a korai permetezést a Xemium®- 
ot (fluxapiroxad) tartalmazó Systiva® ve-
tőmagcsávázás formájában való hasz-
nálatával helyettesítjük. A magra fölvitt  
Xemium®-ot a csíranövény fokozatosan 
fölveszi. A hatóanyag teljesen átjárja a 
föld fölötti részeket, és keléstől a növény 
szárba szökkenéséig (egy-két szárcsomós  
állapotig) folyamatos védelmet biztosít.  
A két szárcsomós állapotot követően már 
csak ún. látszathatékonyság figyelhető 
meg, ami annak köszönhető, hogy a be-
tegségektől megóvott állományban a kór-
folyamat csak jelentős késedelemmel tud 
beindulni. 

A Systiva®-val történt vetőmagcsává-
zást követően a fölső levelek védelmét 
célzó védekezés optimálisan időzíthető. 
Árpában – itt kalászvédelemre általában 
nincs szükség – a zászlóslevél kiterülésé-
nek idejére, és ugyanígy búzában is abban 
az esetben, ha a teljes virágzásban (BBCH 
65) célzott kalászfuzáriózis elleni védeke-
zést tervezünk. Ha úgy ítéljük meg, hogy 
a kalászvédelem szükségtelen, a fölső le-
velek védelmét kicsit későbbre tolhatjuk, a 
kalászhányás elejére (BBCH 51–55).
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A Systiva® minden fontos levél-
betegség ellen védelmet nyújt a korai 
időszakban 

Nézzük akkor, milyen hatékonysággal ren-
delkezik a Systiva® hatóanyaga, a karbo-
xamidok csoportjába tartozó Xemium® 
(fluxapiroxad) a kalászos gabonák levélbe-
tegségei ellen (1. táblázat). Tömören úgy 
lehetne összefoglalni, hogy a Xemium® a 
fuzáriumos levélfoltosság ellen hatásta-
lan, a barna és a sárga levélfoltosság el-
len csak mellékhatása van, jó (kb. 80%-os) 
hatékonyságú a szeptóriás levélfoltosság 
és a lisztharmat ellen, kiváló (90%-ot meg-
haladó) hatékonyságúnak minősíthető a 
rinhospóriumos és a ramuláriás levélfoltos-
ság, valamint a különféle rozsdabetegsé-
gek ellen, és szinte tökéletes (100%-hoz 
közelítő hatékonyságú) a hálózatos levél-
foltosság ellen. 

Itt azonban megint föltehetjük azt a kér-
dést, hogy a fölsorolt betegségek közül 
kalászos gabonáink korai életszakaszában 
melyek fordulnak elő gyakrabban Magyar-

országon. A levélfuzáriózis elsősorban a 
búza betegsége. Föllépése gyakori azok-
ban az esztendőkben, mikor a kalászok 
megbetegedése is számottevő, ám ez a 
betegség nem a növények korai életszaka-
szában jelentkezik, hanem csak a kalász-
hányást követően. Következésképpen az 
elhárítása nem a korai, hanem a későbbi 
lombvédelem föladata. 

A barna levélfoltosság árpában okozhat 
jelentős károkat olyan esztendőkben, ami-
kor tavasszal sok a csapadék. Járványos 
föllépése utoljára 2005-ben volt hazánk-
ban, az utóbbi (száraz) években egyáltalán 
nem fordult elő. A sárga (pirenofórás) levél-
foltosság gyakori búzabetegség, de rozs-
ban és tritikáléban is föllép. Korai fertőzé-
sére azonban csak olyan területeken kell 
számítani, ahol ezeket a növényeket mo-
nokultúrában termesztik, ami hazánkban – 
kisebb régióktól eltekintve – nem jellemző. 
Váltógazdálkodás mellett nincs korai fertő-
zés, a betegség tünetei csak a kalászolás-
tól kezdődően jelennek meg, elhárítása így 
a fölső levelek védelmének föladata. 

Levélfuzáriózis

Barna levélfoltosság

Sárga levélfoltosság

Szeptóriás levélfoltosság

Lisztharmat

Rinhospóriumos levélfoltosság

Ramuláriás levélfoltosság

Rozsdák

Hálózatos levélfoltosság

A táblázatban vastagon szedtük azoknak a betegségeknek a nevét, amelyek a kalá-
szos gabonák korai életszakaszában Magyarországon jelentősek.

1. táblázat: A Xemium® (fluxapiroxad) gombás eredetű levélbetegségek elleni 
hatékonysága kalászos gabonákban
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A szeptóriás levélfoltosság (1. kép) fő-
leg búzában, a lisztharmat (2. kép) pedig 
valamennyi kalászos gabonában gyakran 
előforduló betegség. Kártételi jelentősé-
ge egyiknek se túl nagy, föllépésüket leg-
többször hektáronként néhány mázsányi 
termésveszteség kíséri. A szeptóriás le-
vélfoltosság tünetei a tél végén sokszor 
ijesztően gyakoriak a bokrosodásban levő 
növényeken, ám a tavaszi aszályos körül-
mények megakadályozzák, hogy a kór-
okozó az új növedékre is nagy tömegben 
átterjedjen. A lisztharmat pedig leginkább 
a növényállomány alsó levélszintjeit fertőzi, 
a fölsőkre (különösen a zászlóslevélre) ke-
vésbé veszélyes. Mindkét betegség jelen-
tősebb föllépésére korai vetés esetén lehet 
számítani. 

A rinhospóriumos levélfoltosság Nyu-
gat- és Észak-Európában fontos beteg-
sége az árpának. Nálunk általában csak 
észlelési szinten fordul elő, a Kisalföldön 
akadnak néha kisebb fertőzések. Nem így 
a ramuláriás levélfoltosság, amely mára – a 
lisztharmat mellett – a leggyakoribb árpa-
betegséggé vált. Mivel azonban csak a te-
nyészidő kései szakaszában terebélyese-
dik el, nagy kárt ritkán okoz. Leküzdésére 
nem a korai lombvédelem a megoldás.

A kalászos gabonáknak hazánkban 
négy jelentős rozsdabetegségét ismerjük. 
Ezek – a búzán kívül a tritikálét és a rozsot 
is megbetegíteni képes – vörös-, sárga- és 
feketerozsda, valamint az árpában föllépő 

1. kép: Szeptóriás levélfoltosság 
tünetei az áttelelt búzanövényeken

2. kép: Lisztharmattelepek fiatal  
búzanövény levelén
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törperozsda (3–5. kép). A rozsdák – a fe-
keterozsda kivételével – már ősszel fertőz-
hetik azokat a kalászostáblákat, ahol ko-
rai volt a vetés. Korai fertőzés esetén nagy 
rozsdanyomás alakulhat ki olyan években, 
amikor a tavaszi időjárás kedvez a rozsda-
gombák fölszaporodásának. 

A hálózatos levélfoltosság (6. kép) az 
árpa egyik legsúlyosabb fertőző betegsé-
ge hazánkban. A betegség kórokozója az 
előző évi növénymaradványokon és a fer-
tőzött vetőmagon is fönnmaradhat. Utóbbi 
esetben már kevéssel a kelés után meg-
jelenhetnek a betegség tünetei az új ve-
téseken, de az előző évi növénymaradvá-
nyokról is korán fertőzhet a kórokozó, ha 
az időjárás kedvező számára. 

4. kép: Vörösrozsdatelepek 
bokrosodott búzanövény levelén

5. kép: Törperozsda kórokozójának 
apró „pörsenései” árpalevélen

3. kép: Sárgarozsda kórokozójának 
uredotelepei egy szárcsomós búza- 
növényen (Krajczár Csaba fölvétele)
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Mindezekből azt a következtetést von-
hatjuk le, hogy Magyarországon a korai 
állományvédelem elsősorban a hálóza-
tos levélfoltosság, a lisztharmat, néha a 
szeptóriás levélfoltosság és – főleg a korai 
vetésekben – a rozsdabetegségek elhárí-
tása szempontjából fontos (1. táblázat).  
A Systiva®-val végzett vetőmagcsávázás 
ezek ellen a betegségek ellen kivétel nélkül 
kellően hatékony: a lisztharmat és a szep-
tóriás levélfoltosság ellen jó, a rozsdák el-
len kiváló, a hálózatos levélfoltosság leküz-
désére pedig kimagasló hatékonyságú.

A Systiva®-kezelés serkentőleg 
hat a gabonanövények klorofill-
szintézisére 

A kalászos gabonák gombás betegsé-
geinek kórokozói – a lisztharmatgomba 
kivételével – a növények fölső leveleinek 
megfertőzésével okoznak leginkább kárt.  
A korai állományvédelem, így a Systiva®- 
val végzett vetőmagcsávázás is elsősor-
ban azt a célt szolgálja, hogy ezeknek a 
betegségeknek a nyomását lecsökkent-
sük, a fertőzöttség szintjét a védekezési 
küszöb alatt tartsuk a fölső levelek meg-
permetezésének idejéig. 

A Systiva®-csávázásnak a korai permete-
zésekhez képest számos előnye van: 
/ nincs kijuttatási költség, mivel a készít-

mény egy menetben fölvihető a magra 
az általános csávázószerekkel,

/ nem kell tartani kedvezőtlen időjárástól, 
ami megnehezítheti a kipermetezést,

/ fölázott talajon nincs taposási kár,
/ nincsenek munkaszervezési nehézsé-

gek az egyidejű gépi munkák miatt.

Mindezeken túl a Systiva®, a benne 
levő Xemium®-nak köszönhetően, ún.  
AgCelence®-hatással is rendelkezik, vagy- 
is serkenti a növények klorofillszintézisét, 
ami a betegségek elhárításából adódó ter-
mésnövelést még megfejeli. Ilyenfajta ha-
tása a korai permetezések során leggyak-
rabban használt azoloknak nincsen. Ez  azt 
jelenti, hogy – hasonló szintű védelem ese-
tén – a Systiva®-csávázással magasabb 
terméshozam érhető el, mint a korai azol-
permetezésekkel.  

dr. Füzi István
fejlesztőmérnök

BASF Hungária Kft. 

6. kép: Hálózatos levélfoltosság  
primer fertőzésének tünete szárba 
szökkenő árpanövényen 
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Systiva®

Lombvédelem vetőmagcsávázással. 

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

A Systiva® Kontroll garancia a vetőmagban rejlő genetikai potenciál 
maximális kiaknázására. A kiemelt partnereink által előállított és csávázott 
vetőmag megfelel a magyar fémzárolás szigorú követelményeinek, így 
a legjobb minőséget nyújtja Önnek. A Systiva® csávázó szernek köszönhetően 
pedig a kalászos növény a vetéstől a zászlóslevél megjelenéséig egészséges 
marad. A gazdálkodás kisebb kockázattal jár, kevésbé függ az időjárástól 
és hatékonyabb lesz a termelés.

Systiva Kontroll. Biztonságra tervezve.

BASF Növényvédelmi megoldások
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A Pontos® kalászos őszi gyomirtó szernek köszönhetően 
a legtöbb gyomnövénnyel már csak képeken találkozhat.

 Biztos gyomirtó hatás, széles gyomspektrum már 0,75 l/ha dózistól 

 Rugalmas felhasználás

 Hatásos eleme a nehezen irtható T1, T2 gyomnövények
 elleni többkultúrás gyomirtási rendszernek

A Pontos® már ősszel felveszi 
a harcot a kalászos gyomokkal.

Hamarosan csak így 
láthatja őket!
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A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót. 
I. forgalmazási kategóriás termék.
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Regionális értékesítési vezető                                Krajczár Csaba   | 06-30-992-4438

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Fejér Vizer Bence   | 06-30-495-3824 / Nádudvary Gábor  | 06-30-330-2348

Komárom–Esztergom és Pest Szerémi Zsolt  | 06-70-383-3864

Győr–Moson–Sopron Mészáros Márk   | 06-30-956-3043

Veszprém Mészáros Márk   | 06-30-956-3043 / Nádudvary Gábor  | 06-30-330-2348

Vas Vajkovics Balázs   | 06-30-528-4822

Szőlő regionális értékesítési szaktanácsadó                 Csomós Bálint   | 06-70-393-9317
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Regionális értékesítési vezető                                 Pál Bertalan  | 06-30-952-0646

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Bács–Kiskun Kutszegi László  | 06-30-558-3472 / Vágvölgyi Szabolcs  | 06-30-652-6116

Csongrád–Csanád Repcsin György  | 06-30-999-7931 / Vágvölgyi Szabolcs  | 06-30-652-6116 

Békés Zana József   | 06-30-986-3943 / Csathó Csaba   | 06-30-337-0736

Jász–Nagykun–Szolnok Viszkok Mihály | 06-30-527-9532 / Hárnási András  | 06-30-219-1872

Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési vezető                      Imre László | 06-30-951-2831

Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési szaktanácsadó       Mérai Imre | 06-30-219-2004
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Regionális értékesítési vezető                                 Ujvári Botond  | 06-30-395-3414

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Zala Berkes Gábor   | 06-30-914-4560

Somogy
Berkes Gábor   | 06-30-914-4560 / Tajti Viktor   | 06-30-219-1827
Ambrus Zoltán | 06-20-213-6555

Baranya Holló Vivien  | 06-70-360-1993 / Maros Péter   | 06-30-947-2398

Tolna Maros Péter   | 06-30-947-2398 / Ambrus Zoltán | 06-20-213-6555

Szőlő regionális értékesítési szaktanácsadó               Maros Péter   | 06-30-947-2398
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Regionális értékesítési vezető                                Reszkető Tibor   | 06-30-677-9900

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Hajdú–Bihar Gubicskó László   | 06-30-445-8774 / Orosz István  | 06-20-387-1814

Szabolcs–Szatmár–Bereg Reszkető Tibor   | 06-30-677-9900 / Kéki Tamás  | 06-70-649-02-55

Borsod–Abaúj–Zemplén Baranyi Szabolcs  | 06-30-944-4810

Heves és Nógrád Gecse Renáta  | 06-70-383-3850 / Barna Bence  | 06-30-999-6038

Pest Lakatos Zoltán  | 06-30-483-1839 / Barna Bence  | 06-30-999-6038

Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési vezető                      Imre László | 06-30-951-2831

Szőlő regionális értékesítési szaktanácsadó                              Pintér Tamás | 06-30-651-7900

Alma és gyümölcs regionális értékesítési szaktanácsadó        Imre László | 06-30-951-2831
                                                                                                        Kéki Tamás  | 06-70-649-02-55
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Alföld és északkelet-magyarországi 
régió kiemelt ügyfelek értékesítési szaktanácsadó Tóth Erzsébet   | 06-30-468-9858
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