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A BASF marketing csapatának különdíjasa: Brodács Barbara Budapestről. Jutalma egy 
gumicsizma alakú pendrive. Megtiszteltetés számunkra, hogy fotóját jelen kiadványunk cím-
lapján szerepeltethetjük.

A versenyre nevezett 7 videóanyagot feltöltöttük a BASF Agro nemzetközi  -
csatornájára a Magyarországi videók közé, amely elérhető a www.youtube.com/basfagro 
webcímen.

Hamarosan új nyereményjátékot indítunk, hasonlóan értékes nyereményekkel. Amennyiben 
nem szeretne lemaradni, kövesse a  -on a BASF Növényvédelmi megoldások oldalt!

Április közepén, a repcevirágzás kezdetén fotó- és videópályázatot indítottunk a BASF 
Növényvédelmi megoldások Facebook oldalán, azoknak, akik büszkék virágzó földjükre, és 
szívesen megmutatnák országnak-világnak. A fődíj – azaz a 100 hektárra elegendő Pictor® 
gombaölő szer – nyertesét a BASF szakmai zsűrije választotta ki a számtalan nevezés közül, 
míg a többi díjról – egy apró kivétellel – az oldal követőinek szavazatai döntöttek.

„Kié a legszebb a vidéken?”
Repce fotó- és videopályázat eredményhirdetés
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A szakmai zsűri döntése alapján 100 hektárra elegendő Pictor®-t nyert:

Zsár Ernő, Tabajd

Óriásplakát megjelenést nyertek lakhelyükhöz, illetve gazdaságukhoz közel:
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Ez a kiadvány tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos szaktanácsadásnak. Nem szerepel benne az egyes 
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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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Szerkesztő: Vass Noémi
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® = a BASF SE bejegyzett márkaneve

Az egyedi Clearfield® logó és Clearfield® márkanév a BASF bejegyzett védjegyei. 
©BASF, 2017. Minden jog fenntartva.

®1 = a DuPont Pioneer bejegyzett márkaneve 
A DuPont ovális logó a DuPont hivatalosan bejegyzett védjegye. ©2017 PHII. 
A MAXIMUS® a DuPont Pioneer bejegyzett márkaneve.
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REPCE
Gyomirtás

A repce gyomosodási viszonyaiban az elmúlt években némi
változást figyelhettünk meg. A hagyományosnak számító T1-es 
és T2-es gyomok mellett egyre gyakrabban jelentek meg a nem

tipikusan repcegyomnak számító, melegkedvelő T4-es
gyomnövények, illetve a repce–kalászos gabona vetésváltásnak

köszönhetően a gabona-árvakelések mellett előretörtek
az egyszikű gyomnövények is, mint például a nagy széltippan.

Hogyan vizsgázott a Clearfield®

gyomirtási technológia
2016 őszén repcében?
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Gyomirtás

Napjainkban az intenzív repcetermesztés 
már elképzelhetetlen hatékony őszi gyomir-
tás nélkül, hiszen a magas hozam egyik 
alapköve, hogy a repcével versengő gyo-
mokat minél korábban kikapcsoljuk, se-
gítve ezzel a növény gyors megerősödését. 
Az elmúlt ősszel az ország jelentős részén, 
így a Ják határában beállított repcegyomirtá-
si kísérletben is jellemző volt, hogy a nedves 
földbe vetetett vetőmag megfelelő tőszám-
ban kikelt, azonban gyors kezdeti fejlődését 
a későbbi hetek csapadékszegény időjárása 
hátráltatta. A csapadékhiány hatását tovább 
fokozta a szeptemberi szélsőségesen me-
leg időjárás. Ekkor ugyanis a napi maximum 
hőmérséklet több napon keresztül megha-
ladta a 30 °C-ot, aminek következtében a 
T4-es gyomnövények tömeges megjelené-
sét figyelhettük meg. Gyakran találkozunk 
azzal a véleménnyel, hogy a melegigényes 
gyomnövényekkel nem kell foglalkozni a rep-
ce gyomirtása során, hiszen ezek az első fa-
gyok hatására úgyis elpusztulnak. A tavalyi 
évben viszont az első fagyok csak novem-
ber második felében érkeztek meg, így addig 
ezen gyomnövények – például a libatopfé-
lék, a selyemmályva, a disznóparéjfélék és 
a köles – az ellenük megfelelő hatékonyságú 
védekezés hiányában jelentős mennyiségű 
tápanyagot és vizet vettek el a repcétől, las-
sítva ezzel a fejlődését és a télre való felké-
szülést (1. kép).

A Cleratop® széles hatásspektrumának 
köszönhetően kiváló hatékonysággal bír az 
említett gyomnövények ellen (2–3. kép).

A tipikus repcegyomoknak számító T1-es 
és T2-es gyomnövények csak később, októ-
ber végétől kezdtek csírázni, amikor a talaj 
hőmérséklete eléggé lecsökkent. Ráadásul 
ezek a gyomok – mint például az ebszékfű, 
a pipacs, az árvacsalánfajok és a tyúkhúr 
– több hullámban jelentek meg a táblákon, 
amikorra a repce levele már jelentős árnyé-
koló hatással bírt (4. kép).

1. kép Fehér libatoppal erősen fertőzött 
repceállomány

2–3. kép Cleratop® (2,0 l/ha) + Dash® HC 
(1,0 l/ha) hatása fehér libatopra és 
pokolvar libatopra 
Ják: kezelés után 10 nappal, Hort: kezelés 
után 12 nappal.
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Gyomirtás

Ezért a gyomirtás időzítésével nem várhat-
tuk meg minden gyom kikelését, szükséges 
volt talajon keresztüli hatástartammal is bíró 
gyomirtó szer használatára. A Cleratop® 
egy Clearfield® repcében alkalmazható, 
két hatóanyag kombinációját tartalmazó 
gyomirtó szer. Hatóanyagai közül az ima-
zamox a markáns, levélen keresztüli, a me-
tazaklór pedig a hosszú, talajon keresztüli 
hatást biztosítja. A Cleratop® azon túlmenő-
en, hogy a keresztes virágú gyomnövények 
repcéből történő irtására az egyetlen iga-
zán hatékony megoldás, rendkívül széles 
hatásspektrummal rendelkezik. Elmond-
ható, hogy a gyomok érzékeny fenológiai 
fázisában, korai posztemergensen, vala-
mint posztemergensen kijuttatott Cleratop®  
(2,0 l/ha) + Dash® HC (1,0 l/ha) kombináció 
az összes, repcében számottevő gazdasá-
gi kárral fenyegető gyomnövény ellen kiváló 
hatékonysággal bír (5. kép ebszékfű, 6. kép 
tyúkhúr, 7. kép árvacsalán), ideértve az egy-
szikű gyomokat és a gabona-árvakelést is 
(8. kép őszibúza-árvakelés), így használata 
mellett szelektív, egyszikű irtó kijuttatá-
sára nincs szükség. 

4. kép Heterogén gyomkelés BASF 
kisparcellás kísérlet, Győr

5–7. kép Cleratop® (2,0 l/ha) + Dash® HC 
(1,0 l/ha) hatása a legfontosabb repcében 
károsító gyomfajokra 
Ják, kezelés után 10 nappal.
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Gyomirtás

A versenytárskészítmények ugyan spe-
cialisták lehetnek valamiben – például 
fészkes virágzatú gyomnövények –, de 
a Cleratop® + Dash® HC kombinációhoz 
hasonló, minden fontos, egy- és kétszikű 
gyomfajra kiterjedő, levélen és talajon 
egyaránt hatékony megoldást nem tud-
nak kínálni (9–10. kép).

Az elmúlt őszi repcegyomirtási szezon is-
mét bebizonyította, hogy az időjárás és 
a gyomok okozta kihívásokkal csak egy 
igazán hatékony, rendkívül széles ha-
tásspektrummal, levélen és talajon keresz-
tüli hatékonysággal egyaránt rendelkező, 
rugalmasan felhasználható gyomirtó szer 
– mint a Cleratop® – tudja igazán haté-
konyan felvenni a versenyt. Kétszikű irtó 
hatása mellett számíthatunk a kezelés 
idejére kikelt egyszikű gyomok elleni 
hatásra is, így a speciális egyszikű irtó 
elhagyásával költséget is spórolhatunk.

Németh Balázs
fejlesztőmérnök

8. kép Cleratop® (2,0 l/ha) + Dash® HC 
(1,0 l/ha) hatása őszibúza-árvakelésre 
Hort, kezelés után 12 nappal.

9–10. kép Versenytárstermék hatásta-
lansága bizonyos gyomfajok ellen 
BASF kisparcellás kísérlet, Ják, 2016
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Repcetermesztés jövedelmezően
Euralis hibridekkel

Az elmúlt év kiemelkedő termést és nyereséget hozott a repce- 
termesztők számára, ezért nem meglepő, hogy idén már közel 270.000  

hektáron termesztik Magyarországon az őszi káposztarepcét.  
A kimagasló eredmény nemcsak a kedvező időjárásnak köszönhető, 

hanem annak is, hogy a termelők folyamatosan fejlesztik  
a termesztési technológiájukat. 
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Vetőmag

Egyértelműen látható, hogy a gazdálkodók 
jelentős része tisztában van azzal, hogy  
a repce az egyik legigényesebb szántóföldi 
kultúra, amely folyamatos törődést és átlag  
feletti ráfordítást igényel. Termesztése ko-
moly szaktudást feltételez, ám a legtöbb 
termelő nyitott azokra az újdonságokra, 
amelyekkel biztonságosabb és magasabb 
termés érhető el.

A termesztési kedvet növeli, hogy a termés 
értékesítésénél nem tapasztalhatók – a leg-
nagyobb területen termelt szántóföldi növé-
nyek egy részére jellemző – problémák (ár, 
minőség), valamint a repcemag iránt folya-
matos a kereslet. 

Az elmúlt évtizedben jelentős technológi-
ai előrelépés volt tapasztalható hazánkban 
ezen kultúra esetében is, a hibridtechnológia 
elterjedése magával hozta a növényvéde-
lem fejlődését is. Mivel a repcehibrideket 
alacsonyabb tőszámmal vetik, a gyomo-
sodás elleni őszi védekezés kiemelt fon-
tosságúvá vált. Emellett ma már kihagyha-
tatlan technológiai elem a regulátorozás, 
amely a biztonságos áttelelés feltétele. 
A gyommentesen tartott és megfelelő feno- 
lógiai stádiumban áttelelő repceállomány a 
magas terméshozam, és így a jövedelme-
zőség alapfeltétele. A termesztés során – az 
eredményesség szempontjából – kiemelt 
jelentőségű az időzítés, az optimális időben 
elvégzett vetés, a megfelelő fejlettségi stá-
diumban történő növényvédelmi kezelések, 
valamint – az utóbbi időszakban rohamosan 
fejlődő – tápanyag-utánpótlás. A repce az 
egyik legérzékenyebb növény a betakarítás 
időpontjára, a túlérett állapotban történő 
aratás igen komoly pergési veszteséggel 
járhat, csökkentve a hektáronkénti hozamot 
és a jövedelmezőséget.

Az utóbbi időszak egyik kiemelkedő új-
donsága volt a repcenemesítés terén a  
Clearfield® technológia megjelenése, a- 
mellyel a termelők megoldást kaphatnak 
egyes gyomokkal szemben meglévő gyomir-
tási problémájukra.

Az Euralis innovatív nemesítő cégként 
már több éve kínál a termelők számára 
Clearfield® technológiával gyomirtható rep-
cehibrideket. Az elmúlt évben forgalmazott 
Aquarel CL- és az ES Angel CL-kínálatunk 
az idei évben az ES Curiel CL-lel bővül. 
Repcehibridjeink a herbicidtolerancia mellett 
magukban hordozzák a sikeres termesztést 
garantáló tulajdonságokat, mint például a di-
namikus és gyors kezdeti fejlődés, a kiváló 
télállóság, az elágazások magas száma és a 
kiemelkedő termőképesség.

Az Aquarel CL egy korai hibrid, igen korai 
virágzással és betakaríthatósággal, az elmúlt 
években végzett kísérletekben átlag feletti 
olajtartalmával hívta fel magára a figyelmet. 
Igen erős fóma- és szklerotínia-ellenálló ké-
pessége mellett másik erőssége a pergéssel 
szembeni toleranciája. 

Az ES Angel CL egy középérésű  
Clearfield® hibrid. Főbb erőssége a magas 
hozam, a kiemelkedő szárszilárdság és a 
47% körüli olajtartalom. Az erős szárnak és a 
közepes növénymagasságnak köszönhetően 
kiváló a megdőléssel szembeni toleranciája.

Az idei év újdonsága az ES Curiel CL, 
amely egy korai hibrid, kiemelkedő a kezdeti 
fejlődése, télállósága átlag feletti, megdőlés-
re nem hajlamos és kitűnő a pergéssel szem-
beni toleranciája.

Az Euralis Clearfield® repcehibridek 
megoldást jelentenek azok számára, akiknek 
a hagyományos gyomirtási technológia nem 
nyújt megfelelő hatékonyságot. Magas ter-
méspotenciállal rendelkeznek, a csúcs-
termésüket intenzív körülmények között 
képesek realizálni. Fontos megjegyezni, 
hogy az összes Euralis által forgalmazott 
repcevetőmag garantáltan GMO-mentes, 
amit saját és magyar hatósági vizsgálatok is 
igazolnak.

Balogh László
Junior crop manager
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1. ábra A CONRAD CL és néhány vezető, 
nem herbicidrezisztens hibrid termésered-
ménye a Limagrain Európai fejlesztési 
kísérleteiben
Készült: 9 termőhely eredménye alapján, 2016.

CONRAD CL – Clearfield® repce
kompromisszumok nélkül!

A modern gazdálkodásában a termesztés-technológia színvonalának 
folyamatos növelése alapvető fontosságú. Az eredményesebb, hatékonyabb 
gazdálkodás mozgatórugója az innovatív szemlélet és a tudásra alapozott 
fejlesztések, melyek egyik alappillére a termesztett fajta.

A Limagrain repce nemesítésének alapkon-
cepciója, hogy az új hibridek a sikeres elő-
dökre építve tartalmazzanak új, a hozam-
növekedést és termésbiztonságot szolgáló 
tulajdonságokat. Tudjuk, hogy a fajtaválasztás 
nem csupán vetőmagvásárlás, hiszen part-
nereink a nagyobb termés, a biztonság és a 
kiszámíthatóbb értékesítés lehetőségét is biz-
tosítani kívánják.

A Limagrain olyan repcehibrideket nemesít, 
amelyek megfelelnek a modern technológiai 
és gazdasági követelményeknek. A termő-
képesség növelése és a minőség javítása 
érdekében szem előtt tartjuk a növények be-
tegségekkel, kártevőkkel és kedvezőtlen kör-
nyezeti hatásokkal szembeni ellenállóságát is. 

Eredményességünk biztosítéka, hogy a sike-
res hibridgenerációkra alapozva, széles körű 
kutatási eredmények felhasználásával hozunk 
létre új hibrideket.

Így született a Limagrain első Clearfield® 
repcehibridje, a CONRAD CL is.

Fejlesztése során alapvető szempont 
volt számunkra, hogy a Clearfield® techno-
lógiát használó termelőknek olyan hibridet 
ajánljunk, amelynél nincs szükség a gyom- 
irtási technológia miatti kompromisszum-
ra a termés rovására.
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Vetőmag

Ezért a CONRAD CL magában hordozza a 
Limagrain hibridekre jellemző előnyös agronó-
miai tulajdonságokat. Termőképessége ver-
senyképes a nem herbicidrezisztens és a már 
ismert Clearfield® hibridekkel is.

Agronómiai tulajdonságai közül figyelmet  
érdemel:

•	kiváló télállósága, melyhez az idei zord tél 
után nem férhet kétség,

•	gyors tavaszi regenerálódása és korai érése: 
korábban virágzik és hamarabb érik, mint 
a piacon jelenleg meghatározó Clearfield® 
hibridek,

•	nagyon jó betegség-ellenállósága, mely az 
agrotechnikai, illetve kémiai növényvédelem 
mellett a termésbiztonság fontos pillére,

•	a kipergés-ellenállósága, melynek köszön-
hetően a becők az érés folyamán jobban 
ellenállnak a fizikai hatásoknak, így megnö-
vekszik az optimális betakarítási idő hossza.

Ezen tulajdonságokhoz társul a hibrid ima-
zamox-rezisztenciája, mely lehetőséget biz-
tosít a gyomviszonyoknak legjobban megfe-
lelő gyomirtási technológia használatára. 45,0
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2. ábra A CONRAD CL termése és olaj-
tartalma a Limagrain Clearfield® repce 
fejlesztési kísérleteiben Magyarországon
Készült: 4 termőhely eredménye alapján, Cleratop® 
gyomirtó szerrel kezelve, 2016

• Betegség-
ellenállóság

Nagy termőképesség

TERMÉSBIZTONSÁG

TERMÉSPOTENCIÁL

HATÉKONY
GYOMIRTÁS

CONRAD CL• Kiváló télállóság

• Kipergés-
ellenállóság

Gyomirtási Rendszer Repcében

3. ábra A CONRAD CL előnyös tulajdonságainak komplex egysége

Az LG hibridekről bővebb tájékoztatást kaphat kereskedelmi képviselőinktől, illetve további 
információkat talál az lgseeds.hu weboldalon.

Mórocz Péter 
termékfejlesztési vezető
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A PT200CL mellé 2016-ban újabb hibridet ve- 
zettünk be a piacra, a PT228CL-t, amely egy 
hagyományos magas növésű repce, nagy 
termőképességgel és korai érésidővel. Má-
sik fejlesztésünk, a PX111CL a Clearfield® 
gyomirtási technológia előnyeit egyesíti a 
Pioneer MAXIMUS®1 repcehibridek legjobb 
tulajdonságaival, melyek a következők:
 – extra termőképesség és jövedelme-
  zőség;
 – extra széles vetési optimum;
 – extra előny a növényvédelemben
  (kisebb taposási kár);
 – extra télállóság;
 – extra állóképesség;
 – extra hatékonyság a betakarításban.

Az egyedülálló Pioneer MAXIMUS®1 hibrid-
jeink számos gazdasági előnyt hordoznak, 
melyek a következők lehetnek: 
 – több elágazás, több becő;
 – alacsonyabb növénymagasság;
 – erősebb, megdőlésre kevésbé 
  hajlamos szár;
 – gyorsabb betakarítás, kevesebb 
  veszteség.

Pioneer repcehibridek 
Clearfield® technológiával

A Clearfield® technológia alkalmazása mind a hatékonyság 
javításában, mind a szántóföldi növénytermesztés kockázatainak 

csökkentésében fontos tényező, ezért a DuPont Pioneer már számos 
repcehibridet kínál hozzá.
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Hibrid PX111CL PT200CL PT228CL

Típus  
és termékleírás

Nagy termő- 
képességű  
MAXIMUS®1  
Clearfield®  
technológiával.

Hagyományos  
hibrid. Magas  
olajtermés és  
Clearfield®- 
tolerancia.

Hagyományos 
hibrid. 
Magas olajtermés, 
kiváló állóképesség  
és Clearfield®- 
tolerancia.

Éréscsoport Közép-korai Középérésű Korai

Termőképesség 8 9 8

Olajtartalom 7 7 8

Állóképesség Kimagasló Jó Kimagasló

Növénymagasság (cm)* 120–130 160–170 150–160

Glükozinolát-tartalom (µmol/g)* 12,0–14,0 10,5–15,0 11,0–14,5

* átlagos körülmények között

 Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.
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RAPOOL: Clearfield®

repcében is az élen

A jól megválasztott hibrid és a helyesen végrehajtott őszi gyomirtás megala-
pozza a jó repcetermést. 

Az őszi káposztarepce kezdeti fejlődése las-
sú, nem bokrosodik, ezért a gyomelnyomó 
képessége is gyenge. Az eredményes rep-
cetermesztést sok tényező befolyásolja, de 
kétségtelen, hogy a megfelelő időben és 
módon elvégzett gyomirtás nélkülözhetetlen. 
Általa időben elpusztíthatjuk a gyomnövé-
nyeket, és megelőzhetjük, hogy értékes vi-
zet, tápanyagot és fényt vegyenek el a fejlő-
dő repcétől. 

Fontos szempont az is, hogy az adott te-
rületre legalkalmasabb hibridet válasszuk, 
és a hozzá illeszkedő, optimális technológiát 
alkalmazzuk. A BASF Clearfield® technoló-
giája segít, hogy a problémás gyomviszonyú 
területeken is sikeresen termeszthessünk 
őszi káposztarepcét.

Az őszi gyomirtással javíthatjuk a ká-
posztarepce-állomány fejlődését, csökkent- 
jük a kompetíciót, aminek köszönhetően 
a kijuttatott műtrágya jobban hasznosul.  
A gyomok elpusztításával mérsékeljük az 
esetlegesen megjelenő kórokozók szaporító- 
képleteinek és a rovarkártevők egyedeinek 
számát.

A Clearfield® gyomirtási rendszer alkal-
mazása különösen a kedvezőtlen gyom-
viszonyú, száraz körülményeknek kitett 
területeken lehet a legjobb választás. A tech-
nológia legnagyobb előnye, hogy a gyomok 
elleni védekezés a kikelt repceállományban 
elvégezhető, ezáltal szélesebb időinterval-
lum áll rendelkezésre a gyomirtás időpontjá-
nak megválasztására. 

Az elmúlt évek során a RAPOOL Clearfield® 
repcehibridjei rendre előkelő helyen végez-
tek a NÉBIH fajta-összehasonlító vizsgálatai-
ban. Az eredmény annak köszönhető, hogy a 
RAPOOL nemesítői folyamatosan dolgoznak 
azon, hogy a hazai viszonyokhoz legjobban 
illeszthető és a legnagyobb terméspotenciál-
lal rendelkező hibridek álljanak a termesztők 
rendelkezésére. A fejlődést jól mutatja a 2016 
őszén bevezetett PHOENIX CL repcehibrid 
teljesítménye hagyományos repcehibridek-
hez képest (1. ábra). 

Idén három Clearfield® repcehibrid talál-
ható a RAPOOL kínálatában: a PHOENIX 
CL és a VERITAS CL a NÉBIH fajta-össze-
hasonlító vizsgálataiban dobogós helyen 
végeztek az elmúlt három évben, ezzel is 
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1. ábra A PHOENIX CL teljesítménye –
egy szinten a hagyományos hibridekkel 

RAPOOL fejlesztői kísérletek, 2015, 10 helyszínen
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bizonyítva, hogy több évjáratban is képe-
sek kiegyensúlyozott, jó terméseredmé-
nyekre (2–4. ábra). 

A PHOENIX CL repcehibriddel új dimen-
zió nyílt a herbicidtoleráns szegmensben, 
még továbbnövelve a termésmennyisé-
geket. Habitusban és fejlődési erélyben 
hasonló a VERITAS CL-hez, de korábban 

érő, közép-érésidejű fajta. Mindkét hibridet  
normál–késői vetésidőhöz ajánljuk és java-
solt az őszi regulátoros kezelés.

A kedvezőtlen talajadottságú területekre 
a VERITAS CL-t ajánljuk, amely az RLM 7 
rezisztenciagénnek köszönhetően a legag-
resszívebb fómatörzsekkel szemben is rend-
kívül jó védekezőképességgel rendelkezik. 
Robusztus és magas növésű, nagyon jók az 
élettani és kórtani jellemzői. 

Akik korán vagy normál időben szeret-
nék elvetni Clearfield® repcéjüket, azoknak  
továbbra is az EDIMAX CL a legmegfele-
lőbb választás. Betakarítási ideje korábbra  
ütemezhető, mint a VERITAS CL és a  
PHOENIX CL hibrideké, agronómiai tulaj-
donságai kiemelkedőek, a hazai klimatikus 
adottságokhoz kiválóan alkalmazkodik.

A RAPOOL Clearfield® repcéi a gyomir-
tási technológiával együtt alkalmazva egya-
ránt rugalmas és megbízható megoldást 
jelenthetnek a magas terméshozam el-
éréséhez és a klímaváltozás következtében 
fellépő gyomirtási nehézségekre. Ma már 
nem kérdés, hogy a legújabb Clearfield® 
repcehibridek felveszik a versenyt a 
nagy terméspotenciálú hagyományos 
hibridekkel is.

Pálffy András
termékfejlesztő

Megjegyzés: 100%=3,84 t/ha; a kísérletben szereplő 
15 Clearfield® repcehibrid termésátlaga, 7 helyszínen.
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3. ábra Középérésű Clearfield® 
repcehibridek teljesítménye 
(NÉBIH 2015, N=7)

Megjegyzés: 100%=4,8 t/ha; a kísérletben szereplő
14 Clearfield® repcehibrid termésátlaga, 6 helyszínen.
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4. ábra Középérésű Clearfield® 
repcehibridek teljesítménye 
(NÉBIH 2016, N=6)

Megjegyzés: 100%=4,23 t/ha; a kísérletben szereplő
18 Clearfield® repcehibrid termésátlaga, 6 helyszínen.
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2. ábra Középérésű Clearfield® 
repcehibridek teljesítménye 
(NÉBIH 2014, N=6)
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Clearfield® repce
vetőmagkínálat 2017
Gyártó Hibrid
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DK IMPRESSION CL

AQUAREL CL
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ES CURIEL CL

CONRAD CL

PT228CL

PX111CL

PT200CL

VERITAS CL

EDIMAX CL

PHOENIX CL

DUPLEX CL

REPCE
Vetőmagkínálat



www.clearfield.hu | www.repcesz.hu

Betakarításig gyommentes repce 
egy őszi kezeléssel 
–  akár a hagyományos egy- és kétszikűek elleni 

védekezés költségszintjén

Okos tippünk előrelátó repcetermesztőknek:
Magasabb hozam – kevesebb befektetéssel!

Kérje a Clearfi eld® hibridek gyomirtó szerét, a Cleratop®-ot a 
Repce TOP Pack csomagban kereskedőjétől, így idén a gyomirtó 
szert a Caramba® Turbo regulátorral együtt kedvezményes áron vásá-
rolhatja meg, jövőre pedig több repcét takaríthat be!

A Cleratop® csapadék-
független egy- és két-

szikűek elleni hatásának 
köszönhetően a speciális 

egyszikűirtók alkalmazása 
akár el is hagyható

Új szint a genetikában: 
magas termőképességű 
Clearfi eld® repcehibridek

Clearfield_165x235.indd   1 5/11/17   4:01 PM
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Sikerrel alkalmazott 
Clearfield® repcetechnológia 

a Borsodi régióból

Kedves István, kérem, mutassa be röviden a 
gazdaságát!

Kecskés István vagyok, az Agrofull-Szik-
szó Kft. tulajdonosa. Családi vállalkozásunk 
1994 óta gazdálkodik, a területeink Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyében, Monaj, Selyeb, 
Nyésta, Abaújszolnok és Felsővadász te-
lepülések határában vannak. 800 hektá-
ron folytatunk növénytermesztést, emellett 
fenntartunk 300 hektár legelőt, hogy a 200 
db-os Limousine húsmarhaállományunk 
takarmányigényét biztosítani tudjuk.

Milyen vetésszerkezettel dolgoznak, és mek-
kora a repceterület?

A vetésszerkezet gerincét rendkívül jó jöve-
delmezőségük miatt az olajos növények – 
őszi káposztarepce és napraforgó – adják. 
Emellett minden évben vetünk őszi búzát és 
őszi árpát, takarmány- és silókukoricát, vala-
mint lucernát.

Több éves átlagban 200 hektáron termesz-
tünk őszi káposztarepcét, jelenleg 250 hek-
tárt tesz ki, két kalászos növény közé illeszt-
jük a vetésforgóban. Szántóterületeink egy 
részét erdők határolják, ezen táblákon évről 
évre kalászos és repce váltja egymást, mi-
vel a gímszarvas és a vaddisznó által okozott 
vadkár jelentős.

Mikor hallott először a Clearfield® repce-
technológiáról, és mi a véleménye róla? 

2013-ban jelent meg a piacon a Pioneer  
PX111CL hibrid, ekkor próbáltam ki először a  
Clearfield® gyomirtási rendszert. Az első év-
ben rossz tapasztalataim voltak, mert az eb-
székfű tavasszal tömegesen kelt, és újabb 
gyomirtó permetezést kellett végeznünk, de 
a környéken szinte az összes hagyományos 
– nem Clearfield® – repcét termesztő gazda-
társam is hasonlóan járt. A következő években 
– ahogy a technológiát egyre jobban megis- 
mertük és a gyomirtó szeres kezelést meg-
felelően időzítettük – ez a probléma már nem  
lépett fel. Az eredmények meggyőzőek, az  
állomány a Cleratop®-pal betakarításig  
tiszta marad, azóta kizárólag Clearfield® 
repcét vetünk. A technológia előnye, hogy 
a Cleratop® kíméletes a repcével, és 
rugalmasan alkalmazható. Megvárom míg 
kikelnek a gyomok, majd ezt követően per-
metezek, így az őszi gyomirtással a tavaszi 
munkacsúcsokat is el tudom kerülni. Ta-
pasztalataim szerint az ősszel Cleratop®-pal 
gyomirtott repce tavasszal – hűvösebb időjá-
rási körülmények között is – gyorsabban indul.

Kecskés István, Agrofull-Szikszó Kft.
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Milyen hibrideket használ és miért?

A már említett PX111CL-t, valamint a De-
kalb két hibridjét, a DK Imido CL-t és a DK 
Impression CL-t használom, mert ezek jól 
illeszkednek a területünk adottságaihoz, és 
télállóságuk is kiváló. Eltérő tenyészidejük 
miatt betakarításuk jobban időzíthető, szét-
húzható.

Hogyan épül fel a repce teljes növényvédel-
me a gazdaságban?

A repcében folyamatosan benne kell lenni, 
mindig van vele tennivaló és nagyon fontos 
a technológiai fegyelem betartása. Ősszel 
a Cleratop®-gyomirtáson kívül – szükség 
szerint – rovarölő szeres kezelést is vég-
zünk. Mióta a repcében betiltották a rovar-
ölő szeres csávázást, átlagosan két-három 
alkalommal is védekeznünk kell az ősszel 
betelepülő kártevők ellen. Az egyik kezelés 
mindig a Fendona® 10 EC-vel történik, 
melyet tavasszal is előszeretettel alkal-
mazunk, mivel egy tenyészidőben kétszer 
is felhasználhatjuk, és az ára is kedvező. 
Tavasszal Caramba® Turbo-val indítunk, 
kombinálva egy felszívódó rovarölő szerrel. 
A Caramba® Turbo egységesebb, haragos- 
zöld színű állományt eredményez. Segítsé-
gével egy lépésben védekezünk a fóma 
ellen és reguláljuk is a repcét, melynek 
hatására a növény több oldalelágazást 
fejleszt. Virágzáskor pedig – a fénybogarak 
elleni permetezéssel egymenetben – kijut-
tatjuk a Pictor® gombaölő szert, melynek 

a repcében előforduló gombabetegségek 
elleni hatásával maximálisan elégedett 
vagyok. Emellett pozitív élettani hatásai is 
vannak, így aszályos időjárás esetén is al-
kalmazom.

Volt-e problémája a Clearfield® repce árva- 
kelésével?

A repceárvakeléssel nincs problémám. 
Ügyelni kell a betakarításra, fontos az idő-
pont helyes megválasztása, és a kipergés 
csökkentése. Betakarítás után sekély tarló-
hántást végzünk, így az elpergett repcemag-
vak döntő része ugyan ki fog kelni, de ezek 
aztán a későbbi talajmunkák során egysze-
rűen elpusztíthatók. A repcét követő őszi 
kalászosban megjelenő esetleges árvakelést 
a tavaszi gyomirtással gond nélkül el lehet 
távolítani.

Tud-e mondani jellemző termésátlagot és mit 
gondol a jövedelmezőségről?

Több év átlagában elmondható, hogy a 
terméseredmények a mi területi adott-
ságainkhoz képest jók: évről évre nettó 
3,2–3,6 t/ha. 

A napraforgó mellett a repce a legjövedelme-
zőbb növényünk. Ugyan a költségek maga-
sabbak, de könnyen eladható, és a felvásár-
lási árai is elfogadhatók.

Baranyi Szabolcs 
regionális értékesítési szaktanácsadó
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Eredményes repcetermesztés 
Clearfield® technológiával 

kisebb kockázat mellett

A Clearfield® technológia 2011-es beve-
zetése repcében teljesen új szemléle-
tet hozott a termesztéstechnológiában, 
és azóta számos gazdaságban igazol-
ta létjogosultságát. Ilyen üzem a Keve 
cégcsoport is, melynek termelésirányító-
ja – Tóta Nándor – a kezdetektől használ-
ja ezt a megoldást.

Kedves Nándor, kérlek, mutasd be röviden  
a gazdaságot!

Tóta Nándor vagyok, a Keve cégcsoport ter-
melésirányítója, növényvédelmi szakmérnök, 
2006 januárjától dolgozom a cégnél, Szabad-
hegyi Kristóf Úr bizalmának köszönhetően. 
Összesen 5000 hektár szántóterületen gaz-
dálkodunk, Tabajdtól egészen Ercsi, Besnyő 
határáig, a területeink széttagoltsága miatt 
igen változatos talajadottságok és klimatikus 
körülmények között. A helyi klíma fokozatos 
változása miatt alakult ki mai, „őszi túlsúlyos” 
vetésszerkezetünk. Ez mintegy 3000–3200 

hektár őszi kultúrát jelent: 2000–2200 hek-
tár őszi kalászost és 800–1000 hektár őszi 
káposztarepcét. Korábban – 2000 hektáros 
nagyságrendben – a kukorica is jelen volt a 
vetésforgónkban, ám 2010-től kezdődően 
akkora termésingadozásokat mutatott – volt 
2,0–3,0 t/ha közötti üzemi eredményünk is 
–, hogy drasztikusan csökkentettük arányát, 
jelenleg 900 hektáron termesztjük. Egyedül 
a napraforgó vetésterülete mondható válto-
zatlannak a maga nagyjából 700 hektárjával. 
Mindemellett van 180 hektárnyi zöldborsónk 
is, amit egy hűtőháznak termelünk.

Mióta foglalkoztok repcetermesztéssel?

A cégcsoport először 2005 őszén próbál-
ta ki a repcét – az előző tulajdonos dönté-
sével – összesen 120 hektáron az akkori 
AKG program követelményei miatt, és mint 
plusz növényfaj került bele a vetésforgó-
ba, két szezon kellett, hogy megtanuljuk 
jövedelmezően termeszteni a repcét, ám 
azóta a legfontosabb és legjövedelmezőbb 
növényünkké nőtte ki magát. Vetésterületét 
csak azért nem növeljük tovább, mert en-
nek műszaki és kiszolgálási korlátai vannak, 
illetve a vetésforgó-arányokat sem szeret-
nénk már változtatni. Az őszi káposztarepce  
termesztése nálunk támogatás nélkül is jö-
vedelmező növény, tavaly ősszel 853 hektá-
ron vetettünk, amiből jelenleg 680 hektáron 
maradt állomány. A kieső terület nem a tél, 
hanem az őszi csapadékhiány miatt bekö-
vetkezett hiányos kelések következménye.

Tóta Nándor, Keve Zrt.
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Mikor használtad először a Clearfield®  
technológiát repcében?

A Clearfield® repcehibrideket már a meg-
jelenésükkor, 2011-ben kipróbáltuk üzemi 
szinten, majd a pozitív tapasztalatok után – 
két év alatt – a teljes területen átálltunk erre 
a technológiára. A gyomirtási megoldásokat 
tekintve igazán széles hatásspektrummal a 
preemergens készítmények rendelkeznek, 
amelyek megfelelő hatástartammal is bírnak. 
Kezdetben mi is ezeket használtuk, ám mi-
vel a gyomirtási időszakban gyakorta nem 
volt kellő mennyiségű csapadék, így ezek 
hatása csak részleges volt, vagy teljesen el 
is maradt. A posztemergens készítmények 
esetében pedig – a gyomviszonyaink miatt 
– mindig kompromisszumot kellett kötnünk, 
hiszen ezek speciális gyomproblémákra ki-
válóan alkalmasak, de széles hatásspektru-
mot csak kombinációkban lehet velük elérni, 
ám hatástartamuk még ekkor is nyitott kér-
dés marad. A preemergens készítmények 
korai posztemergens kijuttatásával – több év 
átlagában – sem sikerült megfelelő gyomir-
tási hatékonyságot elérnünk. A Clearfield® 
technológia volt az, amely igazán bizton-
ságos megoldásnak ígérkezett, és már az 
első tesztek után sikereket értünk el vele.  
A Cleratop® legfőbb előnye, hogy poszte-
mergensen kell kijuttatni, a benne lévő ima-
zamox levélen keresztül – csapadék nélkül 
is – azonnal hat a már meglévő gyomok el-
len, miközben preemergens hatóanyaga, 
a metazaklór a következő csapadékkal ak-
tiválódik és a később csírázó gyomok el-
leni védelmet biztosítja. Emellett, mivel a 
Cleartop®-pal történő kezelés egy normál 
preemergens kezeléshez képest körülbe-
lül 2 héttel később esedékes, hatástartama 
gyakorlatilag a pre-kezeléshez viszonyítva is 
2 hét előnyt fog biztosítani az ősz folyamán. 
Ki kell még emeljem a Cleratop® egyszikű 
irtó hatását is, amennyiben a gabona-ár-
vakelés egyszerre kel a többi gyommal, nem 
kell külön egyszikűek elleni védekezés, hi-

szen a Cleratop® az imazamox hatóanyaga 
révén gabona-árvakelés ellen is tökéletesen 
eredményes. Mindez a különböző évjáratok-
ban nálunk üzemileg azt jelentette, hogy a 
repcetábláink 60–70%-án nem kellett külön 
speciális egyszikűirtóval védekeznünk. 

Milyen Clearfield® repcehibridekkel  
dolgoztok és milyen hozamokat  
tudtok elérni?

Összesen 6 Clearfield® repcehibriddel dol-
gozunk, amelyek a Monsanto, a Pioneer és 
a Rapool cégek nemesítései, de ezek mel-
lett minden évben tesztelünk új, kipróbálásra 
ajánlott Clearfield® hibrideket is, legyen szó 
bármely nemesítőház ajánlatáról.

Terméshozam tekintetében normál évjára-
tokban a teljes üzemi eredményünk az adott 
évi 800–1000 hektár átlagában meghaladja a 
4,0 t/ha-t, de aszályos évjáratokban is stabi-
lan 3,0 t/ha fölött termelünk. 

Kiknek ajánlanád a Clearfield® repce- 
technológiát?

Azoknak tudom teljes bizalommal ajánlani, 
akiknek fontos az üzembiztonság és a széles 
gyomirtóspektrum, valamint kiszámíthatat-
lan a csapadék érkezése. Lényeges ugyan-
akkor, hogy gyakran szemlézzék a repcé-
jüket, mert a Cleratop® használata  akkor 
lesz eredményes, ha megfelelő időzítéssel –  
a kétszikű gyomok 2–4 leveles állapotában 
– történik. Tehát se később, se korábban, ha-
nem úgy, ahogyan azt a BASF ajánlja!

Garamvölgyi Péter 
regionális értékesítési szaktanácsadó
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A BASF növényvédő szereivel 
sikeres a repcetermesztés

Az őszi káposztarepce esetében a felhasz-
nálandó növényvédő szerek hatékonysága 
és megbízhatósága kifejezetten fontos, mi-
vel olyan növényről van szó, amelyet ha fe-
lelősségteljesen, intenzív módon – a többi 
szántóföldi kultúrához viszonyítva nagyobb 
befektetés mellett – termelünk, akkor jóval 
magasabb árbevételre tehetünk szert. Ezen 
kritériumoknak és elvárásoknak a BASF őszi 
káposztarepce védelmére ajánlott termékei 
maradéktalanul, évek óta eleget tesznek.  
Jelen cikkünkben azon gazdálkodóknak  
szeretnénk rövid, üzemi tapasztalato-
kon alapuló beszámolóval szolgálni, akik  
a termesztés sikerességét nem kívánják 
a véletlenre alapozni.

Vasas István (30), családi gazdálkodó,  
Nógrád megye, Diósjenő

Gazdaságom vetésszerkezetében ebben 
az évben 35 hektár területet foglal el az 
őszi káposztarepce, már két éve a Pioneer  
PX111CL (imazamox-ellenálló) repcehibridet 
vetjük. 2016. évi termésátlagunk 4,0 t/ha 
volt, ami Nógrád megyében – ismerve az 
itteni talajadottságokat – kifejezetten jónak 
mondható. Növényvédelemi megoldások te-
kintetében mi a BASF termékei mellett tettük 
le voksunkat, immár három éve. Tapasztala-
tom szerint a sikeres termesztéshez nem elég 
önmagában a kiemelkedő genetikai potenci-
állal rendelkező hibrid, hanem társulnia kell 

Az egyes kultúrák vonatkozásában a gazdálkodók és a növényvédelmi szakemberek 
számára szinte napi szintű kihívást, megoldandó feladatot jelent az éppen aktuális 
probléma – legyen az gyom, kártevő, kórokozó – kezeléséhez szükséges, megfelelő 
hatékonyságú készítmény kiválasztása.
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hozzá a megfelelően időzített, szakszerűen 
kivitelezett növényvédelmi kezeléseknek, a 
növény igényeihez igazodó optimális táp- 
anyag-utánpótlásnak, illetve az egyenletes 
csapadékeloszlásnak is.

A repcét minden évben augusztus 20. 
után szoktuk elvetni, majd a gyomok fejlett-
ségéhez igazodva – jellemzően a kultúrnö-
vény 2–8 leveles állapotában – juttatjuk ki a  
Cleratop® gyomirtó szert 2,0 l/ha dózisban, 
kiegészítve 1,0 l/ha Dash® HC hatásfokozó-
val. A határszemlék alkalmával ellenőrzé-
sünk kiterjed a repcebolhák, illetve később 
a repcedarázs álhernyójának jelenlétére is, 
amennyiben szükségesnek ítéljük, a rovarok 
ellen a Fendona® 10 EC-t vetjük be 0,1 l/ha  
dózisban. A tél beállta előtt a reguláto-
ros kezelés kihagyhatatlan, erre a célra  
a Caramba® Turbo áll rendelkezésünkre  
1,0 l/ha dózisban. Sokoldalú termékről van 
szó, használatával egy menetben véde- 
kezhetek levél- és szárbetegségek ellen, 
felkészítem növényeimet a télre és a fa-
gyokra, gátlom hosszanti növekedésüket, 
ugyanakkor a gyökerek fejlődését erősít-
ve megalapozom a kora tavaszi robbanás-
szerű növekedést. A kezelés idején a repce 
6–8 leveles állapotban van (1. kép).

A kijuttatott készítmények hatására a rep-
ce levelei a föld felszínén szétterülnek, gyö-
kérnyaki átmérőjük bőven eléri, sőt meg is 

haladja a 10 millimétert. A telet felkészülve, 
8–10 leveles, tőlevélrózsás állapotban várják 
(2. kép).

Tavasszal a növényállományban tőhiányt, 
kifagyott táblarészeket nem találunk, ehe-
lyett gyors, ugrásszerű fejlődést tapaszta-
lunk. A tavaszi kártevők – repcefénybogár, 
repceszárormányos, repcebecő-ormányos 
– rajzását sárga tálas módszerrel figyel-
jük meg, a csapdákban talált egyedszámra 
alapozva határozzuk meg a rovarölő szeres 
kezelések idejét. A tenyészidőszak második 
rovarirtását is a Fendona® 10 EC-vel végez-
zük el, a sárgabimbós állapotig bezárólag. 
Az oldalhajtások megjelenésekor ismételten  
Caramba® Turbo-t használunk (3. kép), 
melynek célja a gombabetegségek elleni 

1. kép A repce 6–8 leveles fenológiai  
állapotban

2. kép 8–10 leveles, télre és fagyokra 
felkészült növényállomány

3. kép Az oldalhajtások megjelenésekor 
ismét permetezünk Caramba® Turbo-val
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védelem, a felnyurgulás gátlása, valamint az 
elágazódások számának serkentése, mivel 
a repce a termése nagy részét az oldalsó 
ágain hozza.

Virágzásban szoktuk alkalmazni a Pictor®-t 
0,3–0,5 l/ha dózisban, mely biztos védel-
met nyújt a növényeknek fehérpenészes 
és szürkepenészes rothadás, valamint 
alternária ellen (4. kép). A későbbiekben 
– tekintettel a hasznos beporzó méhekre – 
a szükséges rovarölő szeres kezeléseket 
méhekre nem jelölésköteles készítményekkel 
végezzük el.

Boros Szilárd (30), növényvédelmi 
szakmérnök, Nógrád megye, Diósjenő

A családi gazdaság által termesztett kultúrák 
közül a legjövedelmezőbb és a termesztés-
technológiára leginkább érzékeny növény az 
őszi káposztarepce. A tenyészidőszakban 
minden, a termesztés sikerességét befolyá-
soló tényezőt – az időjáráson kívül – igyek-
szünk maximális kontroll alatt tartani. Minő-
ségi inputanyagokkal dolgozunk (vetőmag, 
műtrágya, növényvédő szer), mert – néhány 
éves tapasztalatunk szerint – a magasabb 
költségű befektetés mindig megtérül. Az 

előző évekhez hasonlóan tavaly is Pioneer 
PX111CL féltörpe hibridet vetettünk, amely 
itt – a Nógrád megyei gyengébb termőké-
pességű területeken is – kimagasló korai fej-
lődési eréllyel és megbízható teljesítménnyel 
rendelkezik. Ehhez illesztjük a Clearfield® 
gyomirtási rendszert, melyet speciálisan az 
imidazolinon-ellenálló hibridekhez fejlesz-
tettek ki. A Cleratop® + Dash® HC kezelés 
időzítése rendkívül fontos. Repcében a 
nálunk jellemző gyomok az árvacsalánfélék, 
az ebszékfű, a fehér libatop, a pásztortáska, 
a sebforrasztó zsombor, a tyúkhúr és a ve-
ronikafélék, melyeket kontroll alatt tartva a 
tenyészidő hátralévő részére nézve már nem 
okoznak terméskiesést. Amennyiben az idő-
járás „kegyes” a kezelés idején, és a mag-
ról kelő egyszikű gyomok 1–3, a magról kelő 
kétszikűek 2–4 leveles fenológiai állapotban 
vannak, sikeres gyomirtást könyvelhetünk 
el. Hatóanyagai közül a metazaklór első-
sorban talajon, míg az imazamox levélen 
keresztül fejti ki hatását, így a követke-
ző év tavaszáig, az állomány záródásáig 
gyommentesen tarthatjuk a területeinket. 
A határszemlék alkalmával ősszel és tavasz-
szal is felmérjük az állati kártevők károsítását, 
egyedszámát. A tenyészidőszakban kétszer 

4. kép Virágzásban a Pictor® védi az állományt
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Tapasztalatom szerint a sikeres termesztéshez nem elég önmagában  
a kiemelkedő genetikai potenciállal rendelkező hibrid, hanem társulnia  
kell hozzá a megfelelően időzített, szakszerűen kivitelezett növényvédel- 
mi kezeléseknek, a növény igényeihez igazodó optimális tápanyag- 
utánpótlásnak, illetve az egyenletes csapadékeloszlásnak is.

tudunk a kontakt hatású Fendona® 10 EC-vel 
beavatkozni. Ősszel a védekezés a repcebol-
ha és a repcedarázs álhernyója, tavasszal a 
repcefénybogár, a repceszárormányos és a 
repcebecő-ormányos ellen irányul. A termék 
kedvező hektárköltsége magas mortalitással 
párosul. Az egyöntetűen fejlett, télálló nö-
vényállományt az első őszi Caramba® Turbo- 
kezeléssel alapozzuk meg. A metkonazol és 
mepiquat-klorid beavatkozik a gibberellin 
bioszintézisébe, segíti a tartalék tápanya-
gok, asszimiláták beépülését a gyökerekbe, 
melyek kiemelt szerepet játszanak a télál-
lóság javításában és a tavaszi egységes 
regenerálódásban. A metkonazol a repce 
viaszrétegében raktározódik és folyamatos 
hatást biztosít, mindemellett hatékony a fó-
más és a cilindrospóriumos betegség ellen 
is. A tavaszi kezeléssel már a termés meny-
nyiségére fókuszálunk, serkentjük az oldal-
hajtások képződését, befolyásoljuk a ké-
sőbbi virágzás egységességét, ráhatással 
vagyunk a majdani érésre és a betakarításra. 
Technológiai sorunkat a Pictor® zárja, virág-
zás kezdetén, illetve – fertőzési nyomástól 
függően – a becők 50%-os fejlettségénél is 
kezelhetjük vele az állományt. Előnye, hogy 
kijuttatás után egy órával már esőálló. 

Egyszerre szisztemikus és transzlamináris, 
az epidermiszen felszívódva a leveleket teljes 
keresztmetszetükben védi. Virágzás idején 
fertőzhet az alternária, a fehér- és szürke-
penész, azonban a Pictor®-ral kezelt állo-
mány mentes marad az említett kórokozók-
tól. Dimoxistrobin és boszkalid hatóanyagai 
zöldítő, kedvező élettani hatásúak, ezáltal 
egy esetleges hő- vagy szárazságstresszes 
időszak is könnyebben kivédhető.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a 
BASF termékei közül az említett növényvé-
dő szerek nagyban hozzájárulnak a rentábi-
lis repcetermesztéshez. Mind az őszi, mind 
a tavaszi regulátoros és gombaölő szeres 
kezelés hatására egészséges, egyenletes 
virágzású és érésű növényállományt ka-
punk, amely a befektetett költségeket beta-
karításkor jelentős nyereséggel hálálja meg. 
Gazdatársainknak jó szívvel ajánljuk ezeket 
a növényvédő szereket, nálunk már bizonyí-
tottak, tegyenek egy próbát Önök is!

Lejegyezte: 
Boros Szilárd 

növényvédelmi szakmérnök
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Az őszi káposztarepce termesztéstechnológiájában jelentős  
változások történtek az elmúlt 10–15 évben, ami igaz a gyomirtásra is.  

Hiszen míg a 2000-es évek első felében a repcében zömmel csak  
a gabona-árvakelések ellen védekeztek a termelők, addig mára  

a területek nagy része már kétszikű gyomok elleni kezelést is kap. 

A hatóanyag valóban
mindig „ható” anyag?

Sikeres repcegyomirtás „Kombi effekttel”... 
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A repce gyomirtására számos készítmény en-
gedélyezett, melyek lehetnek egy hatóanya-
got tartalmazó termékek vagy két, esetleg 
három hatóanyagot tartalmazó gyári kombi-
nációk, de a hatásnövelés érdekében lehe-
tőség van több készítmény tankkombináci-
óban történő kijuttatására is. Új lehetőséget 
jelent a Clearfield® technológia repcében 
való megjelenése is, ahol az imidazolinon ha-
tóanyagcsoportra toleráns repcehibridek és 
a hozzá tartozó herbicid együttes alkalma-
zása biztosítja a gyommentes állományt. Vé-
gignézve a lehetőségeket a megfelelő termék 
vagy kombináció kiválasztása akár még egy-
szerűnek is tűnhet, de a döntés helyessége 
csak hetekkel a gyomirtás után derül ki, és bi-
zony előfordul, hogy utólag már másképpen 
választanánk. Hiszen a gyomirtás hatékony-
ságát számos olyan tényező befolyásolhat-
ja, amelyeket nem láthatunk előre. Milyen 
magágyat sikerül készíteni az apró magvú 
repcének? Lesz-e elegendő csapadék a 
gyomirtó szer hatásához, vagy éppen mi 
történik, ha túl sok eső esik? Egyáltalán 
milyen gyomflóra jellemzi az adott táblát, 
és abból mi fog kikelni? A kipermetezett 
hatóanyag valóban „ható” anyag lesz-e? 
Adódik tehát a kérdés: akkor mi alapján 
döntsünk a szerválasztás során? 

A megfelelő készítmény 
kiválasztásakor akkor 
járunk el helyesen, ha 
olyan gyomirtó szer mellett 
döntünk, amellyel a leg-
nagyobb eséllyel védhetők 
ki az említett bizonytalan-
sági tényezők. 

Legyen megbízható gyomirtó hatása a 
repce legfontosabb gyomnövényei el-
len, használható legyen pre- vagy korai 
posztemergens kezelésre is, tehát le-

gyen rugalmas, akkor is számíthassunk 
rá, ha az optimálisnál kevesebb csa-
padék esik, de a túl sok eső se okoz-
zon gondot, és tartsa hosszú ideig 
gyommentesen a repcét. A BASF 2013 
őszén vezette be a Butisan® Complete 
repcegyomirtó szert, leváltva ezzel az addig  
népszerű és elismert Butisan® Star herbi-
cidet. Milyen változást eredményezett a 
Butisan® Complete megjelenése a gyom- 
irtószer-választékban? A Butisan® Star  
gyomirtó szerben a metazaklór adta a herbi-
cid alaphatékonyságát, hiszen ez a ható-
anyag rendkívül széles hatásspektrummal 
rendelkezik. A készítmény másik hatóanyaga 
a quinmerak, melynek erőssége a ragadós 
galaj, továbbá „besegít” a metazaklórnak 
a többi gyom ellen is. Ez a két hatóanyag 
egészült ki a más kultúrákból már jól ismert 
dimetenamid-P hatóanyaggal. Ahhoz, hogy 
felismerjük ennek jelentőségét, érdemes ki-
csit jobban szemügyre venni a metazaklór és 
a dimetenamid-P hatóanyagokat. Mindkét 
hatóanyag a klór-acetamidok csoportjába 
tartozik, de hatásukban és viselkedésükben 
lényeges különbségek vannak. Az egyik, 
hogy a metazaklór alapvetően a magról kelő 
kétszikű gyomok ellen hatékony, de néhány 
egyszikű gyom is érzékeny rá, mint példá-
ul a nagy széltippan, a parlagi ecsetpázsit 
vagy a gabona-árvakelések azon egyedei, 
melyek a talaj felső rétegéből csíráznak. 
Ezzel szemben a dimetenamid-P erőssé-
ge inkább a magról kelő egyszikű gyomok, 
amely a fentebb említett gyomokkal szem-
beni erősebb hatásban nyilvánul meg, de 
javítja a metazaklór hatékonyságát számos 
kétszikű gyom ellen is. Ilyenek a pipacs, az 
ebszékfű vagy egyes keresztesvirágú gyom-
fajok, mint például a pásztortáska vagy a 
sebforrasztó zsombor. Emellett a dimetena-
mid-P igen erős hatással bír a gólyaorrfélék 
ellen is. A másik különbség a hatóanyagok 
vízoldékonyságában rejlik. Míg a metaza- 
klór meglehetősen rosszul oldódik vízben  
(430 mg/l), azaz a kellő hatékonysághoz na-
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gyobb mennyiségű csapadékra van szük-
sége, addig a dimetenamid-P vízoldékony-
sága nagyjából háromszor jobb (1449 mg/l), 
vagyis kevesebb csapadék esetén is van már 
gyomirtó hatás. Az 1. ábra jól szemlélteti 
ennek gyakorlati jelentőségét. 

Preemergens gyomirtáskor optimális eset-
ben, amikor kellő mennyiségű csapadék 
hullik, mindkét hatóanyag bemosódik a talaj 
felső 1–3 centiméteres rétegébe, ahonnan a 
gyomok csíráznak. A csírázó gyomok talál-
koznak a hatóanyaggal, megtörténik a ható-
anyag-felvétel, aminek következtében a gyo-
mok ki sem tudnak kelni, tehát sikeres lesz a 
gyomirtásunk. Mi azonban a helyzet akkor, 
ha a szükségesnél lényegesen kevesebb eső 
esik? A metazaklór gyakorlatilag a talaj fel-
színén marad, viszont a dimetenamid-P még 
ekkor is képes bejutni a legfelső talajrétegbe, 
ahol találkozik az ott éppen csírázó 
gyomokkal, tehát még ebben az esetben is 
van egy kezdeti gyomirtó hatásunk. Vagyis a 
lényeg, hogy szárazabb körülmények között 
sem vagyunk teljesen védtelenek a gyomok-
kal szemben. Amint megérkezik a csapadék, 
a metazaklór is „beindul”, és felerősödik a di-
metenamid-P hatása is. 

A két hatóanyag együttműködése korai 
posztemergens kezeléskor, vagyis amikor az 

éppen kikelt szikleveles gyomokat célozzuk 
meg, szintén jól érzékelhető. Azt tudni kell, 
hogy a korai posztemergens kezelések ha-
tékonysága alapvetően itt is a lehullott csa-
padéktól függ, hiszen ebben az esetben is 
szükség van az esőre, amely a felszívódás 
helyére mossa a hatóanyagokat. A 2. ábra 
azt mutatja, hogy a két hatóanyag felszívó-
dása a fiatal gyomnövények egyes részein 
milyen arányú. 

Jól látható, hogy amíg a metazaklór első-
sorban a gyökéren keresztül szívódik fel, ad-
dig a dimetenamid-P nagyobb része a szik 
alatti szárrészen, illetve a fiatal sziklevelen 
keresztül jut be a növénybe. Ha itt is az opti-
mális esetből indulunk ki, vagyis abból, hogy 
a kezelés megkapja a kellő mennyiségű be-
mosó csapadékot, akkor mindkét hatóanyag 
teljes mértékben ki tudja fejteni hatását. A ki-
hívás szintén abban az esetben van, amikor 
a szükségesnél kevesebb eső esik. Ekkor a 
metazaklór ugyan nem éri el a gyökereket, vi-
szont ott van a szik alatti szárrész zónájában, 
ahol egy része fel tud szívódni a növénybe. 
A dimetenamid-P egy nagyobb mennyisége 
bejut a sziklevélen keresztül, míg egy másik 
része szintén a szik alatti szárrész zónájába 
kerül, ahol a másik fontos felszívódási he-
lye van. Vagyis a dimetenamid-P ebben az 

Száraz időjárás
< 15 mm
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Csapadékos időjárás
> 15–20 mm

 1. ábra A metazaklór
és a dimetenamid-P  

bemosódása a talajba 
száraz és csapadékos 

körülmények között
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Gyomirtás

esetben is jelentősen javít a metazaklór ha-
tékonyságán. Ezt hívjuk „Kombi effektnek”, 
amelyben jól látható, hogyan egészíti ki egy-
mást a két hatóanyag. 

A dimetenamid-P jó vízoldékonysága 
más esetekben is érzékelhető előnyökkel 
jár. A repcevetések előveteménye általában 
valamilyen kalászos növény. A gyakorlatból 
jól tudjuk, hogy az aratás során elszóródott 
búza- vagy árpaszemek árvakelésként meg 
fognak jelenni a repcében. Ennek mértéke 
nagyban függ az aratás utáni talajműve-
léstől, valamint a csapadéktól. Sekély tar-
lóhántással és kellő talajnedvességgel az  

árvakelések jó része már a nyár folyamán ki 
fog kelni, csökkentve ezzel az őszi fertőzés 
mértékét. Viszont ebben az esetben is szá-
molnunk kell valamennyi árvakelés megjele-
nésével. Amennyiben a Butisan® Complete 
kipermetezése után megjön a kellő mennyi-
ségű csapadék, a gabona-árvakelések ellen 
erősebb hatékonysággal számolhatunk, hi-
szen a mélyebben csírázó gabonaszemek 
is találkozni fognak a dimetenamid-P-vel. 
Ez nagyban segíti a speciális egyszikűir-
tó készítmények jobb időzítését a gabona- 
árvakelések ellen (3. ábra).

MetazaklórDimetenamid-P

sziklevél

szik alatti
szárrész

gyökér
60%

30%

10%40%

40%

20%

2. ábra A metazaklór 
és a dimetenamid-P
felszívódása a fiatal 

gyomnövénybe

szóló metazaklór
metazaklór

+ dimetenamid-P
metazaklór

+ dimetenamid-Pszóló metazaklór

3. ábra A metazaklór és a metazaklór–dimetenamid-P-kombináció hatása a különböző 
mélységből csírázó gabona-árvakelésre száraz és csapadékos körülmények között
Limburgerhof, 2014, üvegházi kísérlet.
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Napjainkra repcében is elterjedt gyakorlat 
lett a forgatás nélküli talajművelés. A techno-
lógia lényege, hogy a talajt szántás nélkül, la-
zító eszközök használatára alapozva készít-
jük elő a repcének. A technológia velejárója, 
hogy az elővetemény maradványainak egy 
része felaprítva a talajfelszínen marad. Ennek 
gyakorlati előnye, hogy csökkenti a talaj pá-
rolgását, azaz a vízveszteséget, viszont ne-
gatívan befolyásolja a talajon keresztül ható  
gyomirtó szerek hatékonyságát. 

A dimetenamid-P használata 
viszont jelentősen javít 
ezen a helyzeten is, ami 
szintén a jó vízoldékonyságra 
vezethető vissza. 

Kipermetezés után ugyanis a dimetenamid-P 
a lehulló eső segítségével a talaj felszínén 
lévő felaprított növényi maradványok „taka-
rásában” lévő talajfelszínre is eljut, és ezzel  
megakadályozza, hogy a gyomok ott is kikel-
hessenek (4. ábra).

Összefoglalva megállapítható, hogy a di-
metenamid-P többféle helyzetben is képes 
jelentősen javítani a metazaklór gyomirtó ha-
tását, melyek a következők:

– megnövelt hatás a pipacs, az ebszékfű,  
a pásztortáska és a sebforrasztó zsom- 
bor ellen,

– megnövelt hatás az egyszikű gyomok el-
len, beleértve a mélyebbről csírázó gabo-
na-árvakeléseket is,

– jobb vízoldékonysága révén kevesebb 
bemosó csapadék esetén sem vagyunk 
védtelenek a gyomokkal szemben,

– biztosabb és hatékonyabb gyomirtó hatás 
mind pre-, mind pedig korai posztemer-
gens alkalmazáskor,

– erősebb gyomirtó hatás a forgatás nélküli, 
mulcs-technológiák esetében, használa-
tával a quinmerak mellett egy másik ható-
anyag is segíti a metazaklór hatását, mely-
lyel jelentősen csökkenthetők a gyomirtás 
során fellépő kockázati tényezők hatásai, 
ami a gyomirtás jobb hatékonyságát ered-
ményezi. 

A metazaklór és dimetenamid-P „Kombi 
effekt” hatása biztosítja a gyomoktól mentes 
repcetáblát minden Butisan® Complete- 
felhasználó számára.

Molnár Szabolcs
termékmenedzser

REPCE
Gyomirtás

4. ábra Hatóanyagok gyomirtó hatása 4 t/ha szalmamaradvánnyal borított talajon 
Limburgerhof, üvegházi kísérlet (A gyakorlatban használt dózisok megfelelő arányai 0,5x = fél dózis).

Standard készítmény
(4 t/ha szalmamaradvány)

Kezeletlen      0,15x      0,33x      0,5x

Metazaklór + dimetenamid-P
kombináció (4 t/ha szalmamaradvány)

Kezeletlen      0,15x      0,33x      0,5x



Csökkentse őszi 
repcevédelmi költségeit 
a BASF csomagajánlataival!

Kedvezményes csomagajánlataink 
a 2017–18-as repcetermesztési szezonra:
Repce Komplett csomag: 
3x5 liter Butisan® Complete + 1x5 liter Caramba® Turbo 
(6 hektárra elegendő)

Repce TOP Pack csomag: 
2x5 liter Cleratop® + 1x5 liter Dash® HC + 1x5 liter Caramba® Turbo 
(5 hektárra elegendő)

Számoljon utána és keresse Ön is kereskedőjénél a Repce Komplett 
vagy a Repce TOP Pack csomagot!

Butisan®

Complete
Butisan®

Complete
Butisan®

Complete Cleratop® Cleratop® Dash® HC
Caramba®

Turbo
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Növekedésszabályozás

A mai korszerű hibridekre alapozott repcetermesztésben a regulátoros 
kezelések elsődleges célja már nem a repce magszárba szökkenésének 
és kifagyásának megakadályozása, hiszen a mai hibridek kitűnően vi-
selik a hó nélküli hideg időt. Talán kevés termelő gondol arra, hogy egy 
hatékony növekedésszabályozással a repce kora tavaszi újraindulását  
is megalapozza. Erre jó példa a 2016 őszén Horton beállított regulátor-
kísérlet, amelyben egy modern, fómára rezisztens Clearfiled® hibridet, 
a Veritas CL-t teszteltük, magas őszi tápanyagszint mellett. A területen 
készült fotósorozat önmagáért beszél.

Egy Caramba® Turbo-val kezelt 
parcella „élete” ősztől kora tavaszig
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Növekedésszabályozás

Kezeletlen: A növények hosszirányú nö-
vekedése folyamatos volt, a levéllemez és  
a levélnyél is folyamatosan nőtt, világos  
árnyalatú levélszín mellett.

Kezeletlen: A növények a talajból felvett 
tápanyagból és nedvességből túl nagy le-
vélzetet képeztek. A hajtáscsúcs kis mér-
tékben megnyúlt.

Caramba® Turbo: A kezeletlenhez képest 
a hosszirányú növekedés megállt. A levél-
nyél nem nyúlt meg, és a levelek a talajhoz 
simultak. A regulátor hatásnak köszönhe-
tően a növények a talajból több nitrogént 
vettek fel, melyet egyértelműen jelzett 
sötétebb zöld színük.

Caramba® Turbo: Habár a növények a ta-
lajból több nitrogént vettek fel, azonban 
a levélzet a kezeletlenhez képest mégis 
kisebb lett. A hajtáscsúcs ülve maradt a 
földön, a felvett többlettápanyagot a növé-
nyek a gyökérzetben raktározták el.

Kísérleti parcellák a kezelés után 10 nappal

Parcellák a tél beállta előtt
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Kezeletlen: Az állomány az átlagosnál hi-
degebb tél ellenére sem fagyott ki, kb. 
80%-os levélveszteséget tapasztaltunk.

Caramba® Turbo: Az állomány nem fagyott 
ki, a levélveszteség kb. 50% volt.

Parcellák a tél után

A fotón jól látszik a kezeletlen és a Caramba® Turbo-val kezelt növények hajtáscsúcsai 
közötti különbség.
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Növekedésszabályozás

Kezeletlen: A növényeknek az elraktáro-
zott tápanyagból először pótolniuk kellett 
az elvesztett levélzetet, csak ezután indul-
hatott meg a fotoszintézis és a növekedés.

Caramba® Turbo: A növények rendelkez-
tek elegendő levélzettel az azonnali fo-
toszintézishez és a kedvező kora tavaszi 
időjárás kihasználásához, így fejlődésben 
megelőzték a kezeletlen állományt. Fej-
lettebb gyökérzetüknek köszönhetően a 
víz- és tápanyagfelvétel is intenzívebb volt, 
mely további segítséget jelentett a kora ta-
vaszi újrainduláshoz. 

Parcellák a tavaszi vegetáció elindulása után

A kísérletből azt tanulhattuk meg, hogy a helyesen, a repce 4–6 leveles állapotában  
Caramba® Turbo-val kezelt modern Clearfiled® repce a rendelkezésre álló tápanyagból 
nagy mennyiséget raktározott el a gyökereiben és a tél folyamán kevesebb levelet veszített.  
Az ilyen állomány kora tavaszi újraindulása sokkal erőteljesebb, a tápanyagfelvétel és 
-beépülés azonnal elindulhat, ami hozzásegíti a repcét a vegetációs idő jobb kihasználá-
sához, szemben a kezeletlen növényekkel, amelyeknek először a tartalék tápanyagokból  
a levélzetüket kell újra fejleszteniük.

Hangyel Attila 
fejlesztőmérnök
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Engedélyezési változás

Engedélyezési változás

Általános adatok
Hatóanyag 30 g/l metkonazol, 210 g/l mepiquat-klorid
Hatóanyagcsoport Azolok és kvaterner ammóniumvegyületek
Forgalmazási kategória II.
Engedély száma 04.2/1427-1/2017.
Formuláció Folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
Kiszerelés 5 l
Eltarthatóság 3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap

Engedélyezett kultúrák

Kultúra Károsító /  
felhasználás

Kijuttatási időszak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz  
szükséges mennyiség

szerből vízből

Mustár  
(vetőmagter-
mesztés)

levél- és szárbetegségek 
(alternária, fóma, szkle-
rotínia, cilindrospóriumos 
betegség), 
fagykár csökkentése, 
megdőlés ellen (növényi 
növekedésszabályozó)

4 leveles állapottól 
(BBCH 14)  
tőlevélrózsás  
állapotig  
(BBCH 19)

0,7–1,4 l/ha 200–400 l/ha

Olajretek

Kezelési előírások

Kultúra
Kezelések  
maximális  
száma

Két kezelés  
közötti minimális 
időtartam

Az utolsó kezelés  
időpontja  
(fenológiához  
viszonyítva)

É. v. i.

Mustár  
(vetőmagtermesztés) 1 –

tőlevélrózsás állapot 
(BBCH 19)

N. k.

Olajretek 1 – 56 nap

A Caramba® Turbo regulátor repce mel-
lett immár vetőmagnak termesztett mus-
tárban és olajretekben is használható!

A NÉBIH április 20-i határozata alapján ezúton 
tájékoztatjuk Partnereinket, hogy a repceter-
mesztők körében jól ismert Caramba® Turbo 
regulátor immár vetőmagnak termesztett 
mustárban és olajretekben is használható.

A készítményt – mind olajretekben, mind 
mustárban – tavasszal, 4–8 leveles fejlettség 
mellett, a levél- és szárbetegségek ellen, az 
oldalhajtások növelésére, valamint a megdő-
lés megelőzésére célszerű kijuttatni.

Mustár esetében a készítményt kizárólag 
vetőmag-előállítás céljából termesztett nö-
vényállományban szabad használni!
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Engedélyezési változás

A fenti összefoglaló a 2017. április 26-án 
érvényben levő engedélyokiratok és ható-
sági szabályozások alapján készült, és csak 
az érintett termékekkel kapcsolatos legfon-
tosabb változásokat tartalmazza. Nem sze-
repel benne az egyes készítményekre vo-
natkozó valamennyi betartandó előírás. A 
további módosításokról a www.agro.basf.hu 
weboldalról tájékozódhat, ahol folyamato-
san közzétesszük a legfrissebb engedély-
okiratokat és biztonságtechnikai adatlapo- 
kat. Ne feledje, hogy használat előtt mindig 
el kell olvasnia a címkét és a használati 
útmutatót!

Az egyes kategóriák, rövidítések magya-
rázata:

• É. v. i.: Élelmezés-egészségügyi várakozá-
si idő.

• Kijuttatási időszak/fejlettség: A készít-
mény kijuttatásának javasolt időzítése a 
kultúrnövény, illetve a károsító fejlődési 
stádiumai szerint megadva, vagy a károsító 
fellépéséhez (megjelenése előtt, megjele-
nésekor stb.) igazodva.

• N.k.: Várakozási idő előírása nem szük- 
séges.

Szükséghelyzeti engedély

Hatóanyaghasználat-szabályozás

A Bellis® gombaölő szerünk szükséghely-
zeti engedélyt kapott szójára!

A NÉBIH 2017. április 19-i, 04.2/1209-2/2017. 
számú határozata alapján ezúton tájékoztat-
juk Partnereinket, hogy a Bellis® (252 g/kg 
boszkalid +128 g/kg piraklostrobin) gomba- 
ölő szerünk szükséghelyzeti engedély kapott 
a hazai szójatermesztők részére a gombás 
betegségek elleni állománykezelésre.

A szükséghelyzeti engedély 2017. június 
1-jétől augusztus 31-ig érvényes.

A Bellis® felhasználható szójában Scleroti-
nia sclerotiorum, Peronospora manshurica, 
Septoria glycinea, Botrytis cinerea gom-
bás betegségek ellen, évente 1 alkalommal 
BBCH 51–75 fenológiai stádiumban, meg-
előző módon 0,8 l/ha dózisban 200–400 l/ha 
permetlével. Előírásszerű felhasználás ese-
tén az élelmezés-egészségügyi várakozási 
idő 75 nap.

Figyelem! Az érintett megyei felhasználók 
kötelesek a kezelés időpontjáról – annak 
megkezdése előtt – tájékoztatni a növény-  
és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási  
hivatalt.

Ezúton tájékoztatjuk Partnereinket, hogy 
a metazaklór hatóanyag használatának 
szabályozásában változás történt: az egy 
tenyészidőben maximálisan kijuttatható  
metazaklór mennyisége nem haladhatja  
meg a 750 g/ha-t. 

Ez a korlátozás minden Magyarországon 
engedélyezett és forgalomban lévő meta-

zaklór tartamú gyomirtó szerre érvényes.  
Emiatt a Butisan® 400 SC engedélyokirata és 
felhasználása a fenti korlátozásnak megfele-
lően módosult. 

Kérjük, további információkért keresse te-
rületileg illetékes szaktanácsadó kollégáin-
kat, vagy látogasson el a www.nebih.gov.hu 
weboldalra.
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Gombabetegségek elleni védelem

2017 őszétől egy új technológiai ajánlattal jelentkezik a BASF  
az árpatermesztők számára, amellyel nemcsak egy új szert, hanem  

egy merőben új megoldást kínálunk.

Systiva®

– csávázással a levélbetegségek ellen
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Gombabetegségek elleni védelem

Az új technológiai megoldás lényege, hogy 
csávázószer segítségével védjük meg az 
árpát a jelentős levélveszteséget – így szá-
mottevő terméskiesést – okozó foltbeteg-
ségek korai fertőzésétől. Az új hatóanyag, 
amely ezt lehetővé teszi a fluxapiroxad/ 
Xemium®, melyet Systiva® csávázószer néven 
vásárolhatnak meg gazdálkodó partnereink. 
A Xemium®-ot a csíranövény a vízzel és 
a tápanyagokkal együtt felveszi, majd a 
fejlődő levélzetbe szállítja. Ha a hatóanyagra 
érzékeny gomba, a hálózatos, a ramuláriás 
vagy a rinhospóriumos levélfoltosság 
fertőzni próbál, akkor a Xemium® belülről – 
a felszívódó gombaölő szerek működéséhez 
hasonlóan – védi meg a növényeket.

2016 őszén Tófalu határában állítottunk be 
egy kísérletet a Systiva® hatékonyságának 
vizsgálatára. Hálózatos levélfoltosságra 
érzékeny őszi árpát vetettünk repce-
elővetemény után, október első napjaiban. 
A terület egyik részére egy elismert, gomba- 
és rovarölő hatóanyagot is tartalmazó 
csávázószerrel kezelt mag került, míg a 
másik felére elvetett magok ugyanezen 
csávázószer mellett még 0,75 l/tonna dózisú 
Systiva®-kezelést is kaptak. Az ősz és a 
tavasz során folyamatosan nyomon követtük 
a fertőzés alakulását. A Systiva®-val nem 
kezelt növényeken november 10-e után a 
hálózatos levélfoltosság tünetei jelentek 
meg. A gomba forrása a táblát körülvevő 
mezsgye fűféle gyomnövényein vagy az 
elővetemény repcében alacsony fertőzési 
mértékben előforduló széltippan és rozsnok 
gyomokon kialakult fertőzőanyag volt.  
A vegetációt és a fertőzést megállító 
december eleji hideg idő megérkezté-
ig a kontroll növények nagyjából 50%-a 
megfertőződött, míg a Systiva®-val csá-
vázott növények tünetmentesek marad-
tak. Ezen növények levelére is megérkezett 
a gomba fertőzőanyaga és próbált fertő-
zést kialakítani, de a Systiva® – felszívódó 
gombaölő szerként viselkedve – megvédte a 
növényeket (1. és 2. kép). 

1. kép Systiva® nélkül, hagyományos 
csávázószerrel kezelt árpa 
2016. november 30.

2. kép Systiva®-val + hagyományos 
csávázószerrel kezelt árpa
2016. november 30.
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A tél folyamán kisebb levélveszteség kö-
vetkezett be, ám bőven maradt életképes 
fertőzőanyag a csak hagyományos csává-
zószerrel kezelt állományon (3. kép), míg a  
Systiva®-val kezelt terület egészen már-
cius második feléig tünetmentes maradt. 
Ezt követően már itt is megtalálhatóak voltak 

a hálózatos foltosság tünetei, de a két terü-
let közötti különbség a tavasz során folya-
matos volt. A Systiva®-val kezelt növényeket 
ebben a kísérletben elegendő volt egyszeri 
„hagyományos” gombaölő szeres keze-
lésben részesíteni, mert a Systiva®-s csá- 
vázás azzal, hogy megakadályozta az őszi 
fertőzést, képes volt a hálózatos levél- 
foltosságot egészen a zászlóslevél ki-
terüléséig a kártételi küszöbérték alatt tartani 
(4. kép). 

Manapság, amikor gyakoriak a hosz-
szú és meleg őszök (kivéve 2016…), fon-
tos, hogy megakadályozzuk az árpa őszi 
megbetegedését. Ha a növények már 
ilyenkor foltbetegségekkel fertőződnek, 
akkor egy csapadékos tavasz esetén akár 
3 alkalommal is szükség lehet gombaölő  
szeres kezelésre. A Systiva®-s csávázás 

alkalmas arra, hogy meggátolja a foltbe-
tegségek őszi fertőzését, így a tavasszal 
egészségesen induló állományban nincs 
szükség a korai – hideg időjárásban, sáros 
talajon elvégzett – tűzoltásszerű, gyógyító 
beavatkozásokra. A csávázással kiváltott 
kezeléssel nemcsak időt spórolunk meg, 

de a folyamatosan egészséges növények 
több jövedelmet képesek hozni, mint a 
folyamatosan gyógyítottak.

Hangyel Attila
fejlesztési vezető

3. kép Systiva® nélkül, hagyományos 
csávázószerrel kezelt árpa  

2017. február 28.

4. kép Systiva®-val + hagyományos 
csávázószerrel kezelt árpa 
2017. április 18.

„Ezen növények levelére is 
megérkezett a gomba fertőző 
anyaga és próbált fertőzést  
kialakítani, de a Systiva® –  
felszívódó gombaölő szerként 
viselkedve – megvédte  
a növényeket.”



A csírázástól kezdve védi az árpát a levélbetegségek – elsősorban a hálózatos 
levélfoltosság – ellen, gombaölő és AgCelence® hatásának köszönhetően 
erőteljesebb kelést, egészségesebb állományt biztosít!

A Xemium® (fluxapiroxad) hosszú hatástartama és egyedülálló mobilitása  
lehetővé teszi az első lombvédelmi permetezés elhagyását, így használatával  
időt szabadít fel a tavaszi munkacsúcsban.

Kíváncsi a részletekre? Nézze meg videónkat a www.agro.basf.hu/go/systiva 
weboldalon!

Lombvédelem csávázással –
az egészséges állományért  
vetéstől tavaszig

I. forgalmazási kategóriás termék.
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BASF Hungária Kft.
Agrodivízió

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

Fax: (06 1) 250 97 09

www.agro.basf.hu

Szántóföldi kultúrák

Szőlő és gyümölcsösök

Megye Regionális
 értékesítési 
 vezető

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

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

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

Körzet Megye Regionális értékesítési
szaktanácsadó

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

2. Komárom-Esztergom
és Pest 1. régió

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

3. Győr-Moson-Sopron 
és Veszprém

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

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

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

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

7. Tolna Maros Péter 
06-30-947-2398

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

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

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

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

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

13. Hajdú-Bihar Gubicskó László 
06-30-445-8774

14. Szabolcs-Szatmár-Bereg Reszkető Tibor 
06-30-677-9900
Bereczki Máté
06-30-530-2223

15. Borsod-Abaúj-Zemplén Baranyi Szabolcs
06-30-944-4810
Pintér Tamás 
06-30-651-7900

16. Heves Gecse Renáta 
06-70-383-3850
Pintér Tamás 
06-30-651-7900

17. Nógrád Gecse Renáta 
06-70-383-3850
Pintér Tamás 
06-30-651-7900

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


