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Tisztelt Olvasónk!
A BASF június 5-e és 13-a között immár 

tizedik alkalommal rendezte meg hagyomá-

nyos szántóföldi bemutatóit, a Szántóföld 

Napja rendezvénysorozatot. Szekszárd, Kon -

doros és Hajdúböszörmény mellett idén új 

helyszín volt a Kapuvári járásban található 

Beled. A Növényvédelmi Tippek idei utolsó 

lapszámának szakmai része szokás szerint 

a Szántóföld Napján bemutatott kísérletek 

értékeléséről szól, különféle kultúrákban.

A kalászosok, gabonafélék új gyomirtó 

sze re a Biathlon® 4D. A Biathlon® Star méltó 

utódjának előnyeit Hoffmann Péter mutat-

ja be cikkében. Másik fejlesztőmérnökünk,

Dr. Füzi István a BASF őszi búzában alkalma-

zott technológiáit elemzi a szekszárdi nagy-

parcellás kísérletek tapasztalatai alapján. 

Gazdagné Dr. Torma Mária a kukorica gyom-

 irtási lehetőségeit veszi sorra, elemezve azo-

kat a Szántóföld Napja négy különböző hely-

színén tapasztaltak alapján. Molnár Szabolcs 

arra mutat rá írásában, hogy a Clearfield® 

technológia változatos körülmények között

is jó eredményeket hoz a napraforgó termesz -

tésében.

A Clearfield technológia a repcében is 

egyre elterjedtebb. A gyomirtási rendszer-

ben  használatos Cleratop® mellett az inten-

zív repcevédelemben alkalmazható BASF-

készítmények – a Butisan® Star helyébe lépő 

Butisan® Complete, a Caramba® Turbo és

a Pictor® – eredményeire is kitér Ádámszki 

Tamás kollégánk cikke. 

A lapszámban szokás szerint megjelen nek 

tápanyagellátással, vetőmag-előállítással

és agrotechnikával foglalkozó partnereink 

ajánlatai is, bemutatkoznak továbbá az ag-

rárium legfontosabb – nyomtatott és online 

– sajtóorgánumai.

A Szántóföld Napja, miközben elsősorban 

a szakmai eszmecseréről szól, örömtelien jó 

hangulatú rendezvénysorozattá vált az évek 

folyamán. Az elmúlt nyár vidámságát képri-

porttal idézzük fel.

Azt kívánjuk kedves Olvasóinknak, 
hogy az új esztendőben is legyen okuk 
az örömre. Az ünnepek alatt jó pihenést, 
az előttünk álló szezonra megalapozott, 
jó döntéseket és persze szerencsés idő-
járást kívánok minden gazdálkodónak
a BASF valamennyi munkatársa nevében.

Kőrös Gyula
marketingvezető
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BASF  Új munkatársaink

Reszkető Tibor vagyok, harmincöt éves. 

Nyíregyházán élek feleségemmel és hatéves 

kisfiammal.

A mezőgazdasággal már fiatalon kapcso-

latba kerültem, hiszen gyermekkoromat egy 

nyírségi községben – Ófehértón – töltöttem, 

ahol akkoriban is jelentős mezőgazdasági te-

vékenység folyt. Mint sok vidéki ember abban 

az időben, szüleim is háztáji gazdálkodással 

egészítették ki családunk jövedelmét, ami 

kitűnő alkalmat adott a mezőgazdasági ter-

melés alapjainak elsajátítására.

A gyermekkori tapasztalatok, a természet 

és a vidék szeretete jelölte ki utamat a to-

vábbtanulás terén. Így nem volt kérdés, hogy 

a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 

tett érettségi után az agrár-felsőoktatás felé 

veszem az irányt. Tanulmányaimat 1996-ban 

a GATE Nyíregyházi Mezőgazdasági Főis -

kolai Karán kezdtem meg, ahol 1999-ben 

agrármérnöki diplomát szereztem. A főiskolai 

diplomával a kezemben tudtam, hogy jó az 

irány, amin elindultam, de tovább szerettem 

volna képezni magam, így még abban az év-

ben beiratkoztam a Debreceni Agrártudo-

mányi Egyetemre. Az elkövetkező öt évben 

növényvédelmi szakmérnöki diplomát szerez-

tem, valamint elvégeztem az egyetemi szintű 

kiegészítő képzést is a cívisvárosban.

Az egyetemi évek alatt nemcsak tudásomat 

fejlesztettem, hanem szakmai életutam első 

lépéseit is megtettem. 2001 nyarától tizenöt 

hónapot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Növény- és Talajvédelmi Szolgálatnál dolgoz-

hattam, mint polgári szolgálatos. Az itt töltött 

idő – rövidsége ellenére – nagyon hasznos és 

meghatározó volt, hiszen sok remek szakem-

ber vett körül, akiktől kezdő növényvédősként 

sokat tanulhattam.

A polgári szolgálatot követően 2002 őszétől 

egy gyümölcstermelő és -értékesítő szövet-

kezetnél (Szema Szövetkezet, Napkor) he-

lyezkedtem el mint területi szaktanácsadó, 

egy évre rá már termeltetésvezetőként láttam 

el a feladatokat. 2004 júliusától mostanáig

a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. vető-

magvállalat promótereként dolgoztam Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megye déli részén, va-

lamint Hajdú-Bihar megye Nyírséghez tar tozó 

településein. Az itt eltöltött kilenc év ered-

ményekben és tapasztalatokban gazdag volt, 

azonban az új kihívások reményében, vala-

mint személyes ambícióimra való tekintettel 

elérkezettnek láttam az időt a váltásra, a to-

vábblépésre.

2013 augusztusától a BASF Agrodivízió 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékesí tési 

szaktanácsadójaként állok a tisztelt partne-

rek rendelkezésére, itt támogatom Önöket 

eddig megszerzett tapasztalataimmal és tu-

dásommal. Bizalommal várom a személyes 

találkozást!

Remélhetően mihamarabbi személyes talál-

kozásunk előtt néhány mondatban szeretnék 

bemutatkozni: Szemelyácz Szabolcs vagyok, 

1976. május 7-én születtem Pécsett. Gyermek-

és kamaszkorom Görcsönyben telt a vidéki 

élet minden szépségével.

Szakmai tanulmányaimat Keszthelyen vé-

geztem, először gazdasági agrármérnökként, 

majd növényvédelmi szakmérnökként diplo-

máztam. Szakmai gyakorlaton öt hónapot 

Angliában, 16 hónapot az Egyesült Államok-

ban töltöttem, ami élettapasztalatnak is fe-

lejthetetlen volt.

2003-tól Szentlőrincen, egy 3550 hektáron 

gazdálkodó növénytermesztési cégnél, az 

Agro-Lőrinc Kft.-nél és jogutódjánál, a Szent-

lőrinci-Agro Kft.-nél dolgoztam termelési ága -

zat vezetőként és a növényvédelemért fele-

lős szakemberként, végigjárva a ranglétrát. 

Kevés időm jutott kedvenc időtöltéseimre,

a horgászatra és a vadászatra.

2012 augusztusában megnősültem, jelen-

leg első gyermekünket várjuk.

Új kihívásokat keresve találtunk egymásra 

a BASF csapatával. Örömömre szolgál, hogy 

engem választottak Somogy megye képvise-

lőjévé. Bízom benne, hogy eddig megszerzett 

tapasztalataimat, felkészültségemet közösen 

fogjuk tudni kamatoztatni az Önökkel való 

együttműködésben.

 Bemutatkoznak új munkatársaink

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

Megye Regionális értékesítési
 szaktanácsadó

Reszkető Tibor

Szemelyácz Szabolcs

Somogy Szemelyácz
2. régió Szabolcs
 06-30-219-1827

Megye Regionális értékesítési
 szaktanácsadó
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Kalászosok  Gyomirtás

hatásspektrummal rendelkezik. Ennek kö-

vetkeztében a Biathlon 4D robusztusabb 

gyomirtó hatású például a pipacs és a par-

lagi nefelejcs ellen, továbbá még az egészen 

fejlett – akár virágbimbós állapotú – ebszékfű

és pipitér is eredményesen kezelhető vele, 

ami kiváló rugalmasságot biztosít az időzí-

tésben (2. ábra).

Rugalmassága lehetővé teszi továbbá, 

hogy a Biathlon 4D-t a kalászos gabona 

háromleveles állapotától egészen a zászlós 

levél kiterüléséig (BBCH 13–39) használjuk

(1. ábra). A készítménnyel kezelt gabona -

tábla könnyen beilleszthető a vetésszerke-

zetbe, hiszen a Biathlon 4D mindkét ha-

tóanyaga levélherbicid: talajon keresztüli 

hatásuk elenyésző, éppen ezért a termékre 

semmiféle utóvetemény-korlátozás nem vo-

natkozik. Keverhetjük rovarölő szerrel, növe-

kedésszabályozóval, egyszikűirtó hatású 

gyomirtó szerrel és gombaölő szerekkel. Ki-

juttathatjuk nitrogéntartalmú folyékony mű-

trágyával is, ebben az esetben azonban

mellőzni kell a Dash HC használatát.

Kinek ajánljuk a Biathlon 4D-t? Azoknak,

akik korábban a Biathlon Star gyomirtó szer-

csomagot használták. Továbbá mindazok-

nak, akik nyitottak az újdonságokra, és előny-

ben részesítik a megbízható, rugalmasan 

bevethető, szelektív és utónövény-korlátozás 

nélküli gabonagyomirtó szereket.

Hoffmann Péter
fejlesztőmérnök

Biathlon 4D, a megbízható és rugalmas gyomirtó szer

A nagyközönség a 2013-as a Szántóföld Napja rendezvénysorozaton találkozhatott 
először cégünk egyik új termékével, a Biathlon 4D-vel. A gabonafélék kétszikű gyom-
növényei ellen használható gyomirtó szert nagy érdeklődés övezte a szántóföldi be-

mutatókon. A demonstrációs kísérletekben meggyőződhettünk többek között a készítmény 
pipacs, pásztortáska, ebszékfű, ragadós galaj, tyúkhúr, keleti szarkaláb és kék búzavirág 
elleni hatékonyságáról, illetve kiváló szelektivitásáról.

A Biathlon 4D a Biathlon Star méltó utódja,

a felhasználó számára az elődhöz képest 

számos előnyt biztosít. A szilárd formulációjú 

Biathlon 4D granulátum szemcséi gyárilag két 

hatóanyagot tartalmaznak, így a korábbiakkal 

ellentétben nem kell külön kezelnünk a szi-

lárd Biathlon® és a folyékony Star®1  gyomirtó 

szerrel. Ennek megfelelően a csomagból egy 

komponens kikerült. Maradt a két hatóanya-

got tartalmazó szilárd Biathlon 4D és mellette 

a jól megszokott adjuváns, a Dash® HC. 

További változás, hogy a Dash HC dózisát 

– a kukorica gyomirtásakor megszokottakhoz 

hasonlóan – 1,0 l/ha-ra növeltük. A fizikai cso-

magban tehát 0,5 kg Biathlon 4D és 10 liter 

Dash HC található, ami tíz hektár gyomirtására

elegendő. Az adjuváns megemelt adagjának 

használatát a készítmény nagyfokú szelek-

tivitása teszi lehetővé, így még biztosabb

a gyomirtó hatás, ami például az árvakelésű 

repcével és a mezei acattal szembeni haté-

konyságban is tetten érhető. 

További újdonságot jelent, hogy a ter-

mékben kicserélődött az egyik hatóanyag.

Flu rox ipir helyett a triazol-pirimidin-szul fon  -

anilidek csoportjába tartozó floraszulam 

egészíti ki a tritoszulfuron-molekulát. A ha-

tóanyagcsere eredményeképpen az új ké-

szítmény alacsonyabb hőmérsékleten sem

veszít hatékonyságából, kevésbé jelent prob-

lémát kezelést követően az éjszakai lehű -

lés. A floraszulam elődjénél jóval szélesebb 
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2. ábra A Biathlon 4D (50 g/ha) + Dash HC (1,0 l/ha) hatékonyságának alakulása
a kijuttatás időpontjának függvényében. BBCH 13–29, a kultúrnövény

bokrosodásának végéig; BBCH 30–39, a szárba indulást követően.
Európai kísérletek, 2009–2012.

 13 21 25 29 30 31 32 37 39
Fejlettségi stádiumok a BBCH-skála alapján

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

1. ábra Technológiai ajánlatunk kalászosok gyomirtására
Biathlon 4D + Dash HC alkalmazásával
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1. Rugalmas időzítés
  A kalászosok háromleveles állapotától a zászlóslevél kiterüléséig 

használható
2. Időjárásfüggetlen megoldás 
 Széles hőmérsékleti tolerancia és kiváló esőállóság jellemzi
3. Jó keverhetőség 
  Gombaölő, rovarölő és egyéb növényvédő szerekkel,  

valamint lombtrágyákkal együtt is kijuttatható
4. Széles hatásspektrum
 A kalászosok minden jelentős kétszikű gyomnövénye ellen hatékony

A kalászosok új, 4-dimenziós gyomirtó szere 

Biathlon® 4D 9
Gombabetegségek elleni védelem  Kalászosok
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A szekszárdi búzakísérlet tanulságai

Amikor 2013. június 5-én szekszárdi Szántóföld Napja rendezvényünkön az őszi
búzában beállított gombaölőszer-kísérletet megtekintettük, még úgy látszott, hogy
  a leghatékonyabb állományvédelmi technológiák alkalmazásával akár a 10 t/ha-os 

terméshozam is elérhető. Végül azonban a 7 t/ha elérése sem sikerült, mert a bemutató 
után öt nappal jégeső söpört végig a területen, s a termésnek mintegy 30 százalékát elvitte. 
A kísérlet ennek ellenére érdekes és értékes tanulságokkal szolgált.

Ami a bemutató idején látszott

A kísérlet nyolc kezelésből állt: négy egy-

szeri, két kétszeri és egy háromszori véde-

kezésen alapuló technológiából, valamint

a kontrollból. Az egyetlen védekezésből álló 

technológiák (Inovis® 1,0 l/ha egy szárcso-

mós állapotban, Opera® New 1,5 l/ha kalász-

hányás elején, Tango® Star 1,0 l/ha ugyan-

csak kalászolás elején és Osiris® 2,0 l/ha 

teljes virágzásban) tulajdonképpen a két és 

három védekezésből összeállítottak egyes 

lépései voltak.

A bemutató idején a búza a virágzás vége 

felé járt, a teljes érésig még csaknem egy 

hónapja volt hátra. Ha ekkor belenéztünk

a kezeletlen parcellába, egyértelműen meg-

állapíthattuk, hogy a levélbetegségek közül 

a pirenofórás és a szeptóriás levélfoltosság 

okoz jelentős fertőzést, a vörösrozsda kórfo-

lyamata éppen csak beindult. Ismerve azon-

ban a kórokozók fölszaporodásának mene-

tét, számítani lehetett rá, hogy a szeptóriás 

fertőzés fokozatosan alábbhagy, a pirenofóra 

ellenben egyre erősebben támad, s a vörös-

rozsda még nála is hevesebben az elkövet-

kező 3-4 hétben.

Ha a kezelt parcellákba is bepillantottunk, 

láthattuk, hogy az egy szárcsomós állapot-

ban (ötven nappal a bemutató előtt) hektá-

ronként 1,0 liter Inovisszal permetezett ál-

lomány kevésbé beteg, mint a kontrollban, 

ugyanakkor az is látszott, hogy a védőhatás 

már megszűnt, a gombák kezdenek inten-

zíven fölszaporodni. Nem így a kalászolás

kezdetén (a bemutató előtt 21 nappal) 1,5 l/ha

Opera New-val vagy 1,0 l/ha Tango Starral 

permetezett parcellákban, ahol a hatékony-

ság a csúcspontján, a fertőzöttség ugyan-

akkor mélyponton volt. A lombfelület az 

Opera New-val kezelt parcellában zöldebb 

volt, köszönhetően a készítmény kimagasló 

foltbetegségek elleni aktivitásának és élet- 

tani hatásának.

A virágzáskor (négy nappal a bemutató 

előtt) kijuttatott 2,0 l/ha Osiris hatása még alig 

látszott, a parcellában gyakorlatilag ugyan -

úgy jelen voltak a levélfoltosságok és a vörös-

rozsda is, mint a kezeletlen kontrollban.

A kétszeri védekezéseket illetően mesz-

sze jobb képet mutatott az a megoldás, ahol

a szárba szökkenés elején az Inovist, ka-

lászoláskor pedig az Opera New-t perme-

teztük ki, mint az, ahol kalászhányáskor

a Tango Start, virágzáskor pedig az Osirist. 

Előbbi esetében ugyanis a zöldfelület csak-

nem száz százalékos volt, míg az utóbbinál 

csak mintegy 85 százalékos, tekintve hogy

az Osiris-kezelés hatása a bemutató idején 

még alig mutatkozott meg. 

Ha az Osiris hatását még nem is, a be-

vonata által okozott színbeli eltérést már 

megfigyelhettük a kalászok felületén. Ez a 

színbeli különbség látszott a két és a három 

lépésből álló intenzív technológiák (Inovis, 

majd Opera New, illetve ugyanez és a végén 

Osiris) között is. 



Ami csak az értékelések során és a be-
takarítás után derült ki

A fertőzöttség mértékét illetően a szeptó-

riás levélfoltosság borítottsági szintje alig

nőtt ahhoz képest, amit a bemutató idején 

láttunk. A pirenofórás betegségé ugyanak-

kor 10 százalékosról 45 százalékosra, a vö-

rösrozsdáé 2 százalékosról 60 százalékosra 

növekedett.

Az egyes technológiák közül a korai Inovis-

kezelés önmagában tényleg nem sokat ért. 

Csak a szeptóriafertőzés elhárításában jeles-

kedett, de ez termésnövekedésben alig nyil-

vánult meg, mivel a szeptória károsítása nem 

volt jelentős (1. ábra). Megjegyzendő, hogy 

beledi nagyparcellás kísérletünkben pont

ez, a szárba szökkenés elején végzett Inovis-

kezelés volt a legfontosabb, mert ott a korán 

jelentkező lisztharmatot kellett elhárítani. 

De térjünk vissza szekszárdi kísérletünk-

höz. Itt jól teljesítettek a kalászoláskor ki-

permetezett készítmények, a Tango Star és 

az Opera New, különösen az utóbbi, amely

a szeptória és a rozsda által okozott fertő-

zöttséget minimális szintre, a pirenofóráét 

pedig jelentősen csökkentette (1. ábra).
A Tango Star a pirenofórás betegség elleni 

hatékonyságban elmaradt tőle, és a végén

a rozsdát is picit „elengedte”. Nem így a virág-

záskor kijuttatott Osiris, amely nagyon kemé-

nyen „fogta” a rozsdát egészen a tenyészidő-

szak végéig. Igaz, neki csak huszonöt napon 

át kellett ezt megtennie, míg a tizenhét nap-

pal korábban kijuttatott Tango Starnak negy-

venkettőn át. Pirenofóra ellen az Osiris meg
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azért szerepelt gyengébben, mert kiper-

metezésének idején, virágzáskor a növény-

állomány már meglehetősen beteg volt. Sze-

rencsére a rozsdafertőzöttség még nem érte 

el azt a szintet, amelynél nagyobb kár kelet-

kezhetett volna.

Ahol az Osiris előtt a Tango Start is kiper-

meteztük, lényegesen javult a levélbetegsé-

gek elleni hatékonyság, és ez 3-4 q/ha-os

termésnövekedésben mutatkozott meg e két

védekezésből álló technológia önálló lépése-

ihez képest. A két védekezésből álló másik

technológia (Inovis, majd Opera New) eseté-

ben viszont nem látszott lényegi különbség 

az egyszeri Opera New-kezeléshez képest, itt 

ugyanis a korai Inovis-kezelés szerepe cse-

kély volt. Tovább nőtt viszont a levélbeteg-

ségek elleni hatékonyság és vele a termés-

hozam is, ha az Inovis és az Opera New után 

az állományra virágzáskor az Osirist is ráper-

meteztük. Az Osiris nemcsak a levélbetegsé-

gek elhárításában segített, a kalászfuzáriózis 

által okozott megbetegedést is jelentősen 

csökkentette. Ez megnyilvánult egyfelől az 

alacsonyabb mikotoxinszintben (2. ábra), de 

még inkább a kisebb kalász- és szemfertő-

zöttségben, ami a jégverés következtében 

amúgy eléggé magas volt.

Végül annyi még mindenképpen idekíván-

kozik, hogy az efféle nagyparcellás, ismétlés 

nélküli kísérletek kevésbé pontosak és meg-

bízhatók, mint a négy ismétlésben beállított 

kisparcellások. Mégis – ahogy ez a kísérlet is 

tanúsítja – eredményeikből számos értékes 

tapasztalattal gazdagodhatunk.

Dr. Füzi István
 fejlesztőmérnök

Kezeletlen
kontroll

Inovis
1,0 l/ha
BBCH 31

Opera New
1,5 l/ha
BBCH 51

Tango Star
1,0 l/ha
BBCH 51

Osiris
2,0 l/ha
BBCH 65

Inovis
1,0 l/ha (31),

majd
Opera New
1,5 l/ha (51)

Tango Star
1,0 l/ha (51),

majd
Osiris

2,0 l/ha (65)

Inovis
1,0 l/ha (31),

majd
Opera New

1,5 l/ha (51),
végül Osiris
2,0 l/ha (65)

0,45

0,71
0,74

0,55

0,19

0,54

0,29

0,42

5,28 5,36

6,10

5,77 5,85
6,03

6,19

6,89

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

D
O

N
-t

ar
ta

lo
m

 (m
g

/k
g)

4,8

5,1

5,4

5,7

6,0

6,3

6,6

6,9

7,2

Te
rm

és
át

la
g

 (t
/h

a)

termésátlag DON-tartalom

2. ábra BASF-technológiák hatása a termésátlag
és a termény DON-tartalmának alakulására őszi búzában

Szekszárd, 2013 (Iridium fajta, nagyparcella, ismétlés nélkül)

5,28
5,36

6,10
5,77

5,85 6,03
6,19

6,89

Kezeletlen
kontroll

Inovis
1,0 l/ha
BBCH 31

Opera New
1,5 l/ha
BBCH 51

Tango Star
1,0 l/ha
BBCH 51

Osiris
2,0 l/ha
BBCH 65

Inovis
1,0 l/ha (31),

majd
Opera New
1,5 l/ha (51)

Tango Star
1,0 l/ha (51),

majd
Osiris

2,0 l/ha (65)

Inovis
1,0 l/ha (31),

majd
Opera New

1,5 l/ha (51),
végül Osiris
2,0 l/ha (65)

0

10

20

30

40

50

60

70

F
er

tő
zö

tt
sé

g
 (%

)

4,9

5,2

5,5

5,8

6,1

6,4

6,7

7,0

Te
rm

és
át

la
g

 (t
/h

a)

termésátlag pirenofóra szeptória vörösrozsda

1. ábra BASF-technológiák gombaölő és termésnövelő hatása őszi búzában
Szekszárd, 2013 (Iridium fajta, nagyparcella, ismétlés nélkül)



A BASF kukorica-gyomirtási technológiáival
nem gond a védekezés

A kukorica gyomirtására számos lehetőség nyílik. Az utóbbi években a kiszámíthatatlan
tavasznak köszönhetően elsősorban a posztemergens gyomirtási technológiák
kerültek előtérbe. Előnyük, hogy velük célzottan védekezhetünk a már kikelt gyomok 

ellen, hatékonyságuk kevésbé függ az időjárástól. 

A BASF hagyományosan minden év júniu-

sában hívja meg az érdeklődőket az ország 

négy helyszínére, hogy bemutassa legújabb 

vagy már jól bevált növényvédelmi technoló-

giáit a legfontosabb szántóföldi kultúrákban. 

A bemutató négy helyszínén az érdeklődő ter-

melők szinte valamennyi kukoricában jelentős

egyéves és évelő gyomfajjal találkozhattak.

Hajdúböszörményben a kakaslábfű, a csat-

tanó maszlag, a libatop- és disznóparéjfélék 

mellett a napraforgó-árvakelés volt a leggya-

koribb gyom. Foltonként jelentős borítást mu-

tatott a mezei acat. A preemergensen kijutta-

tott 3,0 l/ha Akris® SE a napraforgó-árvakelés

és a mezei acat kivételével valamennyi gyom-

faj kelését megakadályozta. Ellenük a 2,5 l/ha 

Cambio® hozta a megoldást (1. kép).

A kukorica 5-6 leveles fejlettségekor kiper-

metezett 1,0 l/ha Stellar® 1,0 l/ha Dash HC-vel 

kiegészítve, valamint a Jumbo Turbo® (1,0 l/ha

Kelvin® 40 SC + 2,0 l/ha Cambio + 1,0 l/ha 

Dash HC) gyomirtó szerkombináció az egy-

szikűek és a kétszikűek ellen is jól vizsgázott. 

Mindössze néhány új kelésű kakaslábfű jelent 

meg a területen. 

Az Ordax® Super (0,15 l/ha Clio® + 3,3 l/ha 

Stomp® Super + 1,0 l/ha Dash HC) most is hoz -

ta a formáját (2. kép). Magról kelő gyomok-

kal szembeni széles hatásspektrumának és

hatástartamának köszönhetően a szerkombi-

nációval kezelt parcellák még betakarításkor 

is gyommentesek voltak. Időjárástól függet-

len kiváló hatékonysága mellett ki kell emelni 

az Ordax Super rugalmas felhasználhatósá-

gát. A kukoricát sem korai (2-3 leveles), sem 

késői (7-8 leveles) állománykezelés esetén 

nem károsítja.

A korábban preemergensen gyakorta hasz-

nált klóracetamidok elmaradása miatt egyre 

nagyobb jelentőségre tesznek szert a magról 

kelő egyszikű fajok (kakaslábfű, muharfélék). 

Ezek a gyomnövények a legutóbbi országos 

gyom felvételezés adatai alapján előkelő helyet 

foglalnak el a fontossági sorrendben (a ka kas-

lábfű például a dobogó legfelső fokán áll). 

A fent említett gyomirtási lehetőségek mel-

lett ki kell emelni a Duo System® technológia 

jelentőségét. Az elmúlt években egyre több 

kiváló terméseredményeket produkáló cik-

loxi dim to le ráns kukoricahibrid jelent meg a 

vető mag piacon. Ez lehetőséget ad arra, hogy

ku ko rica állományban használhassuk a cik-

loxi dim hatóanyagú Focus® Ultrát. A her bi cid 

dózistól függően (1,0–4,0 l/ha) valamennyi fű-

féle ellen hatékony. Állományban bármeddig 

kijuttatható, amíg a kultúrnövény a gyomokat 

nem takarja. 

A Duo System technológia Hajdúböször-

ményben a kakaslábfű ellen bizonyított. Az 

1,0 l/ha Focus Ultra 1,0 l/ha Dash HC-vel ki-

egészítve a bokrosodott kakaslábfüvet kiváló 

eredménnyel pusztította (3. kép). A kétszikű 

fajokkal szemben – közülük kiemelendő a me -

zei acat (4. kép) – a Focus Ultra kombinációs 

partnere, a Callam® dolgozott nagy bizton-

ság gal, 0,4 kg/ha dózisban. 

Kondoroson elsősorban a magról kelő 

két szikű gyomnövények uralták a területet.

A leg nagyobb borítást a csattanó maszlag

és a fehér libatop adta, de a szőrös disznó-

paréj és a selyemmályva sem volt ritka a te-

rületen. Foltonként a mezei acat is megjelent. 

A fűfélék közül a muharfélék és a kakaslábfű 

fordult elő. 

A bemutatott technológiák itt is jól vizs-

gáztak. A hagyományos gyomirtási lehető-

ségek (Ordax Super, Stellar + Dash HC, 

Jumbo Turbo) mellett a kukoricatermesztők 

a Duo System technológia megbízható ha-

tékonyságát is láthatták.

Új bemutatóhelyünk, Beled is bővelkedett 

a gyomokban. Láthattunk a kukoricatáblában 

libatopféléket, egynyári szélfüvet, csattanó 

maszlagot, baracklevelű keserűfüvet és me-

zei acatot. A fűfélék közül a kakaslábfű domi-

nált, de előfordult a területen a tarackbúza is.

3. kép Focus Ultra-kezeléstől
elpusztult kakaslábfű

4. kép Callam hatására
pusztuló mezei acat
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1. kép Akris SE (pre) + Cambio (poszt) 
– pusztuló óriási acat

2. kép Ordax Super
(előtérben a kontroll)
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A bemutatott gyomirtási technológiák a ko-

rábbi két helyszínnel közel azonos, jó ered-

ményt mutattak. A beledi bemutatóhelyen

a Duo System tarackbúza és tömegesen 

elő forduló kakaslábfű elleni hatékonyságát 

fontos kiemelni (5. kép). A nehezen irtható 

évelő tarackbúza ellen a kétszeri 2,0 l/ha 

Focus Ultra + 1,0 l/ha Dash HC nyújtott lát-

ványos hatékonyságot.

Szekszárdon a kétszikű fajok (csattanó 

maszlag, parlagfű, libatop- és disznóparéj-

félék) sokasága mellett a fenyércirok volt az 

uralkodó gyomnövény. Ez utóbbi faj ellen ha-

gyományos kukoricában a Kelvin 40 SC, cik-

loxi dim toleráns hibridben pedig a Focus Ultra 

biztosított megoldást. A Jumbo Turbo kom-

binációban a Kelvin 40 SC mellett a Cambio, 

míg a Duo System technológiában a Callam

a kétszikű fajokkal szembeni kombinációs 

partner, mindkét esetben Dash HC ad ju váns-

sal kiegészítve.

Szerencsés esetben, ha egy időben kelnek 

és hajtanak a gyomok, az egyszeri kezelés is 

eredményes. A szekszárdi bemutató területén 

a fenyércirok kelése, kihajtása elhúzódó volt, 

így a legjobb eredményt mindkét technológia 

esetében akkor kaptuk, ha osztott kezelést 

alkalmaztunk.

A Jumbo Turbóval folytatott osztott ke-

zelés esetén az első permetezést (0,75 l/ha

Kelvin 40 SC + 2,0 l/ha Cambio + 1,0 l/ha 

Dash HC) a kukorica 4-5 leveles fejlettsé-

gekor végeztük, a második permetezést

(0,75 l/ha Kelvin 40 SC + 1,0 l/ha Dash HC) 

egy héttel később. A Duo System osztott

kezelés időpontjai megegyeztek az előző-

ekben leírtakkal. Az első permetezés során

2,0 l/ha Focus Ultra + 0,4 kg/ha Callam +

1,0 l/ha Dash HC  kombinációt juttattunk ki, 

majd az újonnan kikelt, kihajtott fenyércirok 

ellen a második permetezéskor újabb 2,0 l/ha

Focus Ultra + 1,0 l/ha Dash HC került a terü-

letre. A 6. képen a lilásvöröses színnel pusz-

tuló fenyércirok látható.

A Duo System gyomirtási rendszer a cik-

loxi dim toleráns kukoricahibridekben (jelölés 

a vetőmagzsákon) biztonságos, hatékony,

a kijuttatási idő tekintetében rugalmas poszt-

emergens gyomirtási technológia, mind a 

magról kelő, mind pedig az évelő fűfélékkel 

szemben hatásos. 

Gazdagné dr. Torma Mária
fejlesztőmérnök

www.gyomvadasz.basf.hu | www.agro.basf.hu/go/duosystem

Duo System®

Egyszerű megoldás fűféle gyomok ellen

kukoricában

A BASF és a vetőmag-előállító vállalatok egyesített tudásából született meg

a Duo System technológia.

  Teljes és rugalmas megoldást kínál a fűfélék ellen úgy, hogy közben nem 

károsítja a Focus® Ultra-toleráns kukoricát.
  Segítségével elbánhat a nehezen irtható fenyércirokkal is.
  Callammal® együtt használva a kétszikű gyomok ellen is komplex

megoldást nyújt.
  A már bokrosodott magról kelő fűféléket is jól irtja.

Használja szereinket, használja tudásunkat: egyedi gyomproblémájára 

egyedi megoldást ad Önnek az interneten Gyomvadász programunk! 

Duo System_165x235.indd   1 12/17/13   5:03 PM

6. kép Duo System – fenyércirok 
(Szekszárd)

5. kép A Duo System technológia
hatékonysága (Beled)



A Clearfield® technológia száraz és esős
körülmények között is megbízhatóan működik

A Clearfield gyomirtási rendszer három pillérre épül. Első eleme az imazamox ható-
anyagra toleráns napraforgóhibrid, második eleme a Pulsar® 40 SL gyomirtó szer, 
amely a kikelt gyomokat levélen keresztül felszívódva pusztítja el, a harmadik pedig

a talajon keresztüli hatást biztosító Wing-P®. A technológia mellett szóló számos érv egyi-
ke a címben is megfogalmazott megbízható, csapadéktól független gyomirtó hatás. Azok
a termelők, akik ellátogattak június elején megrendezett Szántóföld Napja bemutatóinkra, 
személyesen is meggyőződhettek erről.

Mivel az idei tavaszon igen eltérő időjá-

rási körülmények uralkodtak az ország kü-

lönböző pontjain, érdemes összehasonlítani 

két helyszínünk, Kondoros és Hajdúböször-

mény körülményeit, hiszen ez jól igazolhatja

a Clearfield technológia időjárástól való

függetlenségét. (Fotóink is demonstrációs 

kísérletünk két helyszínén készültek.)

Január elejétől április közepéig bőséges 

csapadék hullott mindkét helyszínen: Kondo-

roson 233, Hajdúböszörményben 293 mm. 

A márciusi kiugró, 100 mm feletti mennyiség 

még a vetést is késleltette, így az előző év-

hez képest mintegy két héttel később tudtuk 

csak elvetni a napraforgót mindkét helyszí-

nen: Kondoroson április 22-én, Hajdúböször- 

mény ben április 30-án. A Wing-P mindkét 

hely szí nen a vetést követő egy-két napban lett

kiper metezve 3,5 l/ha dózisban. Ettől a ponttól

viszont élesen elválik a két helyszín. Míg Haj-

dú  böszörményben a permetezést követő két 

hétben kb. 20 mm eső volt, Kondoroson az 

első csapadék csak 22 nappal a Wing-P kijut-

tatása után érkezett meg, mindössze 1,4 mm

mennyiségben, és a következő egy hétben is 

csak 10 mm hullott, több részletben. Nyilván-

való, hogy az eltérő csapadékviszonyok az 

alapgyomirtásra is jelentős hatással voltak.

Hajdúböszörményben a kellő mennyiség-

ben és időben megjött esők a talaj felső ré-

tegébe mosták a Wing-P-t, amely így ki tud ta 

fejteni a tőle elvárható gyomirtó hatást. Az

1. kép előterében jól látható a tiszta, gyom-

mentes terület, a háttérben lévő kezeletlen 

kontrollban a kikelt gyomok (kakaslábfű, sző-

rös disznóparéj, pokolvar libatop) látszanak.

A Wing-P tökéletes hatásának köszönhetően 

a Pulsar 40 SL-re kevesebb feladat hárult.

A későbbiekben már csak a csattanó maszlag

jelent meg néhány tő selyemmályva és parlag -

fű társaságában, de ez nem okozott gondot

a Pulsar 40 SL-nek. Az eredmény: gyomoktól

mentes, tiszta napraforgó-állomány (2. kép).
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Napraforgó  Gyomirtás

Kondoroson ezzel szemben teljesen más 

volt tapasztalható. A bemosócsapadék hiá-

nya miatt a Wing-P gyomirtó hatása nem tu-

dott érvényesülni, ezért tizenhat nappal a ke-

zelést követően nemcsak a kontroll-, hanem 

a kezelt területen is megtalálhatóak voltak

a kikelt gyomok (ragadós muhar, fakó muhar, 

szőrös disznóparéj, selyemmályva, csattanó 

maszlag, fekete csucsor – 3. kép). Az első 

gondolat ilyenkor az, hogy teljesen felesle-

ges pénzkidobás volt az alapkezelés, hiszen 

gyomirtó hatást már csak a Pulsar 40 SL-től

remélhettünk. Azonban ha alaposabban 

szem  ügyre vesszük a kikelt gyomokat, nyil-

vánvalóvá válik, hogy a Wing-P kipermete-

zése egyáltalán nem volt hiábavaló.

A Wing-P egyik hatóanyaga a dimete na-

mid-P, amelyről tudjuk, hogy már viszonylag

kevés bemosócsapadék esetén is kifejti ha-

tását, köszönhetően a hatóanyag jó víz ol dé-

kony ságának. A másik hatóanyag a pen di-

metalin, amely rossz vízoldékonysága miatt 

még nagyobb esők esetén sem mosódik egy-

két centiméternél mélyebbre. Ha a kezelést 

követően egyáltalán nem esik eső, mindkét 

hatóanyag a talajfelszínen marad. Ebből kö-

vetkezik, hogy a csírázó gyomok nem talál-

koznak a hatóanyagokkal, és zavartalanul ki 

tudnak kelni.

A kikelt egyszikű gyomok háromleveles ko-

ruk környékén esnek át a gyökérváltáson. Ez 

azt jelenti, hogy az elsődleges gyökerek elve-

szítik jelentőségüket, és szerepüket az ezután 

kifejlődő másodlagos gyökerek veszik át. Ezek 

a gyökerek az egyszikű növények bokroso -

dási csomójából erednek, gyakorlatilag a talaj-

felszín magasságában. Tehát ami késik, nem 

múlik: ekkor találkoznak a pendi me talinnal,

amelynek sajátossága, hogy a sejt osztódást 

gátolja a növekedési pontokon, jelen esetben 

a fiatal gyökércsúcsokon. Ennek szemmel is 

jól látható jele a másodlagos gyökerek növeke-

désének leállása, ami gyakran a gyökércsúcs 

bunkószerű megvastagodásával jár együtt

(4. kép). Ha kihúzunk és összehasonlítunk egy

1. kép Elöl 3,5 l/ha Wing-P hatása
22 nappal a kijuttatás után, háttérben 

a kezeletlen kontroll, benne kikelt 
kakaslábfű, szőrös disznóparéj és 

pokolvar libatop (Hajdúböszörmény)

4. kép A pendimetalin hatására
a másodlagos gyökerek növekedése 

leáll. Jól látható a gyökércsúcs bunkó-
szerű megvastagodása. (Kondoros)

2. kép Wing-P 3,5 l/ha pre +
Pulsar 40 SL 1,2 l/ha korai poszt 

(Hajdúböszörmény, 2013. június 7.)

3. kép Napraforgó-parcella 16 nappal
a 3,5 l/ha Wing-P-kezelés után, 

bemosócsapadék nélkül (Kondoros)



kezelt és egy kezeletlen területről származó 

ragadós muhart, jól látható a gyökerek fejlő-

dése közötti különbség: míg a kezeletlen te-

rületről származó muhar gyökérváltása meg-

történt, a Wing-P-vel kezelt területről kihúzott 

muhar nem tudott gyöke ret váltani, gyakor-

latilag az elsődleges gyökerén él (5. kép).

Miért fontos ez nekünk? Mert tudjuk jól, 

hogy száraz tavaszokon a gyomok kelése 

elhúzódhat. A többszöri, de kis mennyiségű 

csapadék újabb és újabb gyomkelést indu-

kál. Ha az alapkezelés nem kap kellő meny-

nyiségű esőt, hatását sem tudja kifejteni.

A később több hullámban kelő gyomok irtása 

így a Pulsar® 40 SL feladata lesz.

De mi az optimális időpont a kezelésre? Egy 

elhúzódó gyomkelésnél gyakorlatilag nincs 

ilyen. Egyes gyomok még kelegetnek, mások

már túl vannak az érzékeny fázison. És itt mu -

tatkozik meg a Wing-P előnye, még ilyen kö-

rülmények között is: a kikelt, de gyökérváltás-

ra képtelen egyszikűek bokrosodása beindul 

ugyan, de mivel másodlagos gyökérzetük ki-

fejlődése akadályozva van, nem tudnak ele-

gendő tápanyagot felvenni, legyengülve vár-

ják a felülkezelést. A Pulsar 40 SL-ről tudjuk, 

hogy gyökérváltásig biztonsággal irtja a kikelt 

egyszikűeket, de az ilyen legyengült állapotú 

gyomokat még fejlettebb állapotban is képes 

elpusztítani (6. és 7. kép).

A két egymástól teljesen különböző körül-

mények között beállított kísérlet jól példázza, 

hogy a Wing-P minden esetben megbízható

és hatékony társa a Pulsar 40 SL-nek, a két 

gyomirtó szer együttes alkalmazása teszi tel-

jessé a Clearfield® gyomirtási rendszert.

Molnár Szabolcs
fejlesztőmérnök
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Clearfi eld gyomirtási rendszer – 

már repcetermesztőknek is!

www.clearfi eld.hu l www.repcesz.basf.hu

CClleeaarrfifi eelldd ggyyoommiirrttááássssssssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiii  rrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddddsssssssssszzeer – 

mmáárrrrrrr  rrrrrrrrrreeeppcceettteerrmmeesszzttttőőőőőőőőkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkk iiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssss!!!!!!

Clearfi eld gyomirtási rendszer – már repcében is!
Biztonságos és hatékony őszi posztemergens gyomirtási lehetőség

a repce összes gazdasági kárt okozó gyomnövénye ellen.

  A Cleratoppal egy menetben megoldható a legfontosabb magról kelő 

egy- és kétszikű gyomok elleni védelem – a keresztesvirágúak és az 

árvakelésű gabona ellen is megoldást nyújt!

  Csak a már kikelt állományt kell kezelni – a kijuttatás időzítését

a gyomok fejlettségéhez igazíthatjuk.

ÚJ

Cleratop_Solunart_165x235.indd   1 6/19/13   11:01 AM

5. kép Balra kezeletlen, jobbra
Wing-P-vel kezelt területről
származó ragadós muhar.

Jól megfigyelhető a gyökerek
fejlettsége közötti különbség.

6. kép Fejlett ragadósmuhar-állomány
9 nappal az 1,2 l/ha Pulsar 40 SL-
kezelés után. A terület Wing-P-

alapkezelést kapott, amely 
nem ázott meg. (Kondoros)

7. kép A 6. képen látott terület
június 24-én (Kondoros)
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Repce  Növényvédelem

 Komplett megoldás a repcetermesztőknek

A BASF komplett repce-növényvédelmi technológiáját az idei évben szántóföldi be-
mutatóink mind a négy helyszínén bemutattuk – Hajdúböszörményben, Kondoroson, 
Beleden, Szekszárdon. Partnereink a gyakorlatban tekinthették meg a hagyományos 

gyomirtást, a Clearfield® technológiát, a regulátoros kezeléseket és nem utolsó sorban 
kártevők elleni ajánlatunkat is.

Mint azt már mindannyian tudjuk, az őszi 

káposztarepce gyommentesen tartása már

a kezdetektől kiemelt jelentőségű. A gyom-

növények nemcsak a vizet és a tápanyagot 

veszik el repcénk elől, de hatásukra a repce 

haj lamosabb lesz az őszi felnyurgulásra. A víz-

és tápanyagveszteség eleve behatárolja az 

elérhető termést, a gyenge repcét érő fagy-

károk pedig tovább növelik a veszteséget.

A feladat tehát világos: minden segítséget 

meg kell adni a repce zavartalan fejlődéséhez 

már a kezdetektől. Ebben a gyomirtásnak is 

fontos szerepe van.

A hagyományos repce gyomirtásában az 

eddig használt és jól bevált Butisan Star he-

lyére 2013 őszétől a Butisan Complete lép 

a BASF technológiai ajánlásában. A Butisan 

Complete széles hatásspektrumú szelektív 

gyomirtó szer, felhasználható preemergen-

sen és korai posztemergensen a repcében

előforduló legfontosabb egy- és kétszikű 

gyomnövények ellen a repce károsítása nél-

kül. A Butisan Complete-et a Butisan Startól 

megváltozott összetétele különbözteti meg:

a 300 g/l metazaklór és a 100 g/l quinmerak 

mellett egy harmadik hatóanyagot, dime te-

namid-P-t is tartalmaz, 100 g/l mennyiségben.

Megváltozott összetételének köszönhetően 

a Butisan Complete hatékonyabb gyomirtó 

hatást biztosít elődjéhez képest a pipacs,

a gólyaorrfélék és a széltippan ellen is.

A Butisan Complete gyökéren és levélen 

át is felszívódik. Különösen erős a hatása, 

ha a gyomnövény szikleveles és kétleveles 

kora között veszi fel a hatóanyagokat. A leg-

jobb gyomirtó hatást akkor lehet elérni, ha 

kelése idején a gyomnövény már érintkezik 

a hatóanyagokkal, amelyeket a nedves talaj-

ból gyökéren keresztül könnyedén felvesz. 

A kiváló gyomirtó hatás feltétele a jól elő-

készített magágy és a permetezést követő 

2-3 héten belül lehulló 10-20 mm csapadék.

A Butisan Complete minden őszi káposzta-

repce-fajtában és -hibridben használható.

Clearfield technológia már a repcében is

A Clearfield technológiát a repcében egy-

re nagyobb érdeklődés övezi. A technológia

legnagyobb előnye a repcében nehezen irt-

ható keresztes virágú gyomnövények (seb-

forrasztó zsombor, vadrepce) elleni kiváló 

hatékonyság, valamint a meleg őszökön a rep-

cében tömegesen megjelenő T4-es életfor-

májú gyomokkal (csattanó maszlag, libatop-

félék, disznóparéjfélék stb.) szembeni biztos

gyomirtó hatás.

A Cleratop® nemcsak a kétszikű, hanem 

az egyszikű gyomok ellen is kiválóan teljesít, 

beleértve a gabona-árvakeléseket is. Kijut-

tatását mindig a gyomnövények fejlettségé -

hez igazítsuk. Az optimális időpont az, amikor

a gyomok 2-4 leveles állapotban vannak. Te-

hát a Cleratoppal nyugodtan meg várhatjuk 

a repce kelését, és a már kikelt állományban 

végezhetjük el a gyomirtást. A Cleratopot 
minden esetben Dash HC adjuváns hozzá-

adásával juttassuk ki!

A bemutatókon hat különböző Clearfield 

hibridet tekinthettünk meg a BASF komp-

lett növényvédelmi technológiájával kezelve.

A hibridek átlagos termésmennyisége a szek-

szárdi területen 4 t/ha felett volt, Kondoroson 

egy picivel ez alatt.

Kiemelt védelem a kórokozókkal szemben

A Pictor kórokozók elleni hatékonyságát

és termésnövelő hatását évről évre egyre több 

termelő tapasztalja meg. A BASF technoló-

gi ájának alkalmazása biztos védelmet nyújt 

a szklerotínia, a fóma és az alternária okozta 

károkkal szemben, így nemcsak megvédhet-

jük növényeinket e betegségektől, de szá mot -

tevő terméstöbbletre is számíthatunk.

Az 1. ábra Szekszárdon két Clearfield hib-

rid termésmennyiségét és a fóma elleni haté-

konyságot, a 2. ábra a kondorosi intenzitási 

sor terméseredményeit mutatja.

Butisan Complete
2,5 l/ha

Butisan Complete
2,5 l/ha +

Caramba Turbo
1,0 l/ha ősszel

Butisan Complete
2,5 l/ha +

Caramba Turbo
1,0 l/ha ősszel +

1,0 l/ha tavasszal

Butisan Complete 
2,5 l/ha +

Caramba Turbo 1,0 l/ha
ősszel + 1,0 l/ha tavasszal +

Pictor 0,5 l/ha virágzáskor

3,64
3,77

3,84

4,20

3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3

Termésátlag kezelésenként (t/ha)

2. ábra BASF Szántóföld Napja 2013, Kondoros

Edimax CL
kezeletlen
kontroll 

Edimax CL
Caramba Turbo 1,0 l/ha ősszel +

1,0 l/ha tavasszal +

Pictor 0,5 l/ha virágzáskor

PT 200 CL
kezeletlen
kontroll 

PT 200 CL
Caramba Turbo 1,0 l/ha ősszel +

1,0 l/ha tavasszal +

Pictor 0,5 l/ha virágzáskor  
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Repce  Növényvédelem

www.agro.basf.hu   |   www.repcesz.basf.hu

Minél dúsabban elágazó a repce lombozata tavasszal, annál nagyobb 

hozamra számíthatunk. A megfelelő hatás érdekében használja a 

Caramba® Turbót!

Használatával a repce

 gyökérzete tovább erősödik, 

  főhajtásának hosszanti növekedése csökken,

  több oldalhajtást és rajta több becőt képez,

  egyenletesen virágzik, jól köt,

  magasabb hozamot érhet el.

Caramba® Turbo
Az energia ott hasznosul, ahol

igazán szükség van rá

Caramba Turbo tavasz_165x235.indd   1 12/17/13   5:05 PM

Caramba Turbo a termésbiztonságért

A termésbiztonság kérdése az utóbbi 

időben a korábbinál is nagyobb hangsúlyt 

kapott. Az az ideális, ha repcenövényeink 

ősszel elérik a 9-11 leveles, úgynevezett

tőlevélrózsás állapotot, valamint vastag,

talajhoz közel elhelyezkedő gyökérnyakkal 

rendelkeznek.

A nagy fejlődési erélyű intenzív rep ce-

hib ridek és -fajták felnyurgulását a 4-6 le-

veles korban 1,0 l/ha dózisban alkalmazott 

Caramba Turbo tudja megakadályozni.

A Caramba Turbo regulátorhatása kettős: 

egyrészt visszafogja a föld feletti részek nö-

vekedését, ami a lombozat színmélységére 

is pozitív hatást gyakorol, másrészt a gyö-

kérzet növekedése intenzívebbé válik, ami

a gyökérnyak átmérőjének növekedésén is 

nyomon követhető. A kezelés eredményeként 

a repcenövények zömökebbek lesznek, nem 

indulnak korán szárba, a növekedési pontok 

télen is védettek maradnak, fokozva a növé-

nyek fagytűrését. Az alsó levélhónaljakban 

megindul az oldalhajtások képződése, az 

erős oldalágakon sok becő képződik, ezzel 

nő a tövenkénti termés, nagyobb lesz a hek-

táronkénti hozam.

A Caramba Turbo nemcsak télállóságot

javító regulátorhatású, hanem gombaölő szer -

ként is működik a fómás levélfoltosság és

a cilindrospóriumos betegség ellen.

Az egészségesen áttelelt repceállományt

a megdőléstől és a fómás betegségtől a 

hosszanti növekedés megindulásának kez-

detén ismét a Caramba Turbo 1,0 l/ha-os 

adagjának kipermetezésével védhetjük meg. 

A tavaszi kezelés eredményeként a repce 

gyorsabban regenerálódik, összhatásként 

javul az állomány állóképessége, csökken

a megdőlés kockázata, jobb lesz a szemki-

telés, kevesebb a szempergés.

Védekezés a kártevőkkel szemben

A kártevőkkel szembeni védekezést nem 

szabad félvállról venni. A Fendona® 10 EC 
gyors taglózó hatással rendelkezik. Ez alkal-

massá teszi arra, hogy akár önmagában is biz-

tos védelmet nyújtson, illetve szükség esetén

hatástartammal bíró készítmények kiegészí té-

sére is megfelelő lehet, gyorsaságával ugyanis

megalapozza a hosszan tartó védelmet.

Ádámszki Tamás
fejlesztőmérnök
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Partnerajánlat  Tápanyagellátás

Harmonikus tápanyagellátás a Yarától
A termék minősége és a termésbiztonság a biológiai és agrotechnikai eszközök 
optimalizálásával növelhető. Ennek alapvető része a harmonikus tápanyag-
ellátás, melynek révén nő a tápanyag-utánpótlás hatékonysága, javul a fajlagos 
vízfelhasználás, jobb az agro-ökopotenciál kihasználása. A 2013-as Szántóföld 

Napján a Yara már forgalmazott és újonnan bevezetendő termékeit ismertette.

A Yara 1905 óta foglalkozik műtrágyagyár-

tással, kutatással, a hatékonyabb gyártási 

technológiák, a növények számára könnyeb-

ben, jobban, gyorsabban elérhető tápelem-

formák kidolgozásával. A termékfejlesztésnél 

alapvető cél a létfontosságú ásványi tápele-

mek minél jobb biztosítása. De miért is fon-
tos a harmonikus ellátás?

A tápanyag-utánpótlás hatékonyságá-
nak fokozása

Csak harmonikus tápanyag-ellátással biz-

tosíthatóak a növények számára azok a táp-

elemek, amelyek – akár építő, akár szabá-

lyozó szerepet töltenek be – létfontosságúak

a növények életében (1. ábra).

A tápelemek mindegyikének szerepe is-

mert, és az is tudott, hogy sem egymással, 

sem semmi mással nem helyettesíthetőek. 

Csalóka minden olyan állítás, amely azt su-

gallja, hogy tápelemek hiányában is zavarta-

lan, sőt fokozható a növények produktivitása. 

A növények egyes fejlődési stádiumaikban 

arra törekednek, hogy a tápelemekből a szük-

séges mennyiséget felvegyék. Bármennyire 

szelektív legyen is a gyökéren, illetve levélen 

keresztüli tápelemfelvétel, amikor a növény 

valamelyik tápelemből kielégíti szükségletét, 

ezt óhatatlanul más tápelemekkel együtt te-

szi meg. Tehát mindaddig, amíg a szükséges 

mennyiséget a minimumban levő tápelemből 

fel nem veszi, a többiből luxusfogyasztása 

keletkezhet. Harmonikus tápanyagellátás 
esetén nincs luxusfogyasztás, ugyanak-
kor a növény minden szükséges tápelem-
hez hozzájut!

A fajlagos vízfelhasználás javítása

A tápelemek felvétele oldott állapotban, víz 

közvetítésével történik. Tápelemhiányos kö-

zegben ez azt eredményezi, hogy nemcsak 

bizonyos tápelemekből, hanem vízből is in-

dokolatlanul sokat fogyaszt a növény mind-

addig, amíg minden szükséges tápelemhez 

hozzájut. A különböző növényfajok fajlagos 

vízfelhasználását tehát – más tényezők mel-

lett – a termőközeg tápanyag-ellátottsága is 

befolyásolhatja (2. ábra).

A szántóföldi növénytermesztésre a talaj 

és az éghajlati tényezők hatnak legnagyobb 

mértékben. A kedvezőtlen hatásokat az ag-

rotechnika intenzifikálásával tudjuk mérsé-

kelni. Az éghajlati tényezők között kiemelt 

jelentőségű a csapadék mennyisége és 

eloszlása. Okszerű talajműveléssel a lehul-

lott csapadék mennyiségét a talajban – az 

ország legnagyobb víztározójában! – tudjuk 

megőrizni a növények számára. A harmoni-

kus tápanyag-ellátással az így megőrzött víz 

hatékonyságát, vagyis az egységnyi száraz-

anyag-felhasználásához szükséges mennyi-

séget javítjuk, ezzel az egyik jelentős limitáló 

tényező hatását mérsékeljük. Harmonikus 
tápanyagellátással nagymértékben javul 
a növények fajlagos vízfelhasználása!

Az agro-ökopotenciál kihasználásának 
javítása

Egy-egy termesztési körzetben gyakorlati-

lag azonos peszticid- és genetikahasználat 

mellett folyik a gazdálkodás. Ennek ellenére 

a termésátlagokban akár száz százalékos 

eltérés is mutatkozik: az agro-ökopotenciál 

kihasználtsága messze elmarad a lehetsé-

gestől. A termesztéstechnikai tényezőket 

vizsgálva a legnagyobb különbségeket a táp-

anyag-gazdálkodás területén tapasztaljuk. 

Harmo ni kus tápanyagellátással – építő 
és szabályozó elemek biztosításával – ja-
vul az agro-ökopotenciál kihasználtsága! 
A harmonikus tápanyag-ellátást szolgálják ré-

gebb óta forgalmazott alap- és kiegészítő trá -

gyázást biztosító fejtrágyáink, lombtrágyáink, 

valamint új YaraMilaTM starterműtrágyánk. 

Ezeket a termékeket a Szántóföld Napja ren-

dezvénysorozat alkalmával is bemutattuk.

Termékeink

 A YaraMilaTM alapműtrágya-család ki-

váló fizikai tulajdonságokkal rendelkezik. 

Pontosan kijuttatható műtrágyaszóróval,

vetőgéppel egyaránt, magas a hatóanyag-

tartalma, a fő tápelemeken kívül a növények

mezo- és mikrotápelemekhez is hozzájut-

nak. A P-K arány 0,48–3,8 között választható.

 A lombtrágyák közül a YaraVitaTM termék-

család fajspecifikus: több hatóanyagot és 

egy hatóanyagot tartalmazó képviselői is 

vannak. A FolicareTM termékcsalád ugyan-

csak fajspecifikus.

 A YaraBelaTM Extran és YaraBelaTM Sulfan
fejtrágya Belgiumból granulátumként, 

Olaszországból prillezetten érkezik. A ké-

nes műtrágyák a nitrogén és a kén mellett 

kalciumot is tartalmaznak, így alacsonyabb 

pH esetén is javasoljuk őket.

 Új termékünk a YaraMilaTM Starter mikro-
granulátum. Összetétele: 10,5% nitro-
gén, 47,0% P2O5, 2,0% cink, 0,1% bór.
A starterműtrágyázásban a neonikotinoi-

dok időszakos kivonása új helyzetet teremt. 

Ha a kijuttatás a talajfertőtlenítő kijutta-

tásával ütközik, a mikrogranulátum helyett

a normál granulátumok jöhetnek szóba. Erre

a célra a Yara ajánlata a YaraMilaTM 16-27-7
és a YaraMilaTM 8-24-24. A starterműtrá-

gyázásnak továbbra is kiemelt szerepe van 

abban az esetben, ha a foszforkijuttatás 

ősszel történt – vagy egyáltalán nem volt. 

A foszfor felvehetősége a talaj pH-jától és 

hőmérsékletétől is függ (1. táblázat).

Dr. Térmeg János
szaktanácsadó 
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Trágyázatlan

Műtrágyázott

Istállótrágyázott

Istálló- és műtrágyázott

2. ábra A kukorica fajlagos
vízfelhasználása (l/kg)

(Forrás: Mitscherlich és Beutelspacher)

építő szabályozó

1. ábra A tápelemek szerepe 
(Forrás: Kemira)

Talaj-pH
Talajhőmérséklet (°C)

21 18 16 13
7,0 100 73 43 31

6,5 92 67 40 29

6,0 46 34 20 14

5,0 23 17 10 7

1. táblázat A foszfor relatív
felvehetősége a talaj kémhatása

és hőmérséklete függvényében (%)
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A SAATEN-UNION a napraforgóhibridek 

európai fejlesztését a versenytársaktól el-

térően gyökeresen más genetikai alapokon 

kezdte el néhány évvel ezelőtt. A nemesí-

tési munka fókuszában már a kezdetektől

a termelői igények álltak, így egyszerre több 

olyan megoldást tudunk nyújtani a gyakorlat 

számára, amely a termesztés biztonságát, 

rugalmasságát szolgálja.

Kiemelten kezeljük az imidazolinon-
ellenálló napraforgóhibridek fejlesztését,

a hazai körülmények között ugyanis – a ge-

netikai fejlődésen túl – a gyomirtás hatékony-

SAATEN-UNION napraforgóhibridek:
több termés, nagyobb biztonság

A hazai napraforgó-termesztés sokat változott az elmúlt másfél évti-
zedben a kultúra megítélése, a termesztés intenzitása és a használt 
genotípusok jellemzői tekintetében. Előtérbe kerültek az egyre változé-
konyabb időjárásra reagáló technológiai fejlesztések, a biztonságosabb 
termelést szolgáló megoldások.
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ságában rejlő tartalékok kiaknázása teszi

lehetővé a napraforgó-termesztés biztonsá-

gának és jövedelmezőségének növelését. 

Ennek megfelelően valamennyi naprafor-

gó hibridünk beilleszthető a Clearfield®

technológiába, ami a hazai piacon jelenleg 

egyedülálló.

A hagyományos linolsavas (LO) hibri-

dek mellett magas olajsavas (HO) hibrid-

jeink termesztése során is alapvető előny 

a her bi cid tolerancia, ami a nagy termés 

elérésének egyik alappillére. A gyomir-

tó szernek ellenálló hibridek termesztésén 

alapuló gyomszabályozási technológia fej-

lődése töretlennek tűnik egész Európában, 

ezért az ilyen napraforgóhibridek nemesítése

a SAATEN-UNION számára kiemelt jelen-

tőségű. Hamarosan megindulhat a jövőben 

bevezetendő, továbbfejlesztett Clearfield 

gyomirtási rendszerhez illeszkedő, új ge-

nerációs SAATEN-UNION hibridek üzemi

tesztelése is.

A SAATEN-UNION az egyetlen olyan vető-

magház, amely egyszerre tízféle peronosz-

pórarasszra (Plasmopara halstedii pa to tí-

pus ra) rezisztens napraforgóhibridekkel ren -

del kezik (PARAISO 102 CL, SUNFLORA CL,

MORENA CL, TAMARA CL). E hibridek álta-

lános betegség-ellenállósága szintén magas 

fokú, és kezdeti növekedési erélyük is kiemel-

kedően magas. Így minden egyes mag geneti-

kai potenciálja kiaknázható, ami a nagy termés

és a magas jövedelem elérésének záloga. 

Blum Zoltán
ügyvezető igazgatóPARAISO 102 CL hibrid

SAATEN-UNION napraforgóhibridek 2014-ben

PARAISO 102 CL
Valamennyi termőhelyen kiemelkedő termés és termésbiztonság jellemzi.

Kezdeti fejlődése erőteljes, felépítése robusztus. Kiválóan

sűríthető, betegség-ellenállósága kimagasló.

MORENA CL
Nagy termőképességű, magas olajtartalmú hibrid, kiemelkedő betegség-

ellenállósággal párosítva. Gyökérzete erős, szártulajdonságai jók.

SUNFLORA CL
Az intenzív területek korai favoritja. Kiemelkedő plazmopara- és szklerotínia-

ellenállóság, erős gyökérzet és jó szártulajdonságok jellemzik.

ARMADA CL
Szárazság- és stressztűrő hibrid. Magas olajtartalom, alacsony

növénymagasság és kiváló állóképesség jellemzi.

MAXIMUS HO-CL
Középkorai hibrid. Évjáratonként nagyfokú stabilitás és kimagasló eredmények

jellemzik termőképességét, olaj- és olajsavtartalmát. Jó általános betegség-

tolerancia, egészséges állomány és szádorrezisztencia jellemzi.

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.
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Sorvezető GPS-technológia

Az Agrárin Kft. kizárólagos importőrként 

látja el a német MÜLLER Elektronik magyar-

országi értékesítési és szerviztevékenységét. 

A kínált eszközöket a német megbízhatósá-

gon túl jó kapcsolati lehetőség és sokrétűség 

jellemzi a felhasználás terén. A sorvezetésen 

túl jól alkalmazható funkció az automata kor -

mány és a permetezőszakaszolás. Sok munka-

eszköz „ME” feliratú fedélzeti elektronikával

van ellátva (3. kép), ami a kapcsolatot köny-

nyíti meg jelentősen.

Agreto mérleg- és méréstechnika

Saját márkás termékcsaládunk eszközei 

részben már hazánkban készülnek! A mérő-

talpakat tetszőlegesen lehet raklapmérleg-

ként vagy állatmérlegként használni. 3pont 

mérlegünk saját fejlesztésű egyedi termék,

a műtrágyaszórást segíti a szóróban lévő 

mennyiség menet közbeni mérésével (4. kép).

Áthaladó mérlegünk egyedisége a gyors, 

illetve az áthaladás közbeni mérlegelésben 

áll. Könnyű beszerelni, használni. Gabona-

nedvesség-mérőink kínálata az egészszem-

gyorsmérőtől a darálós mérőn át a precíz 

laborjellegű mérésig terjed (5. kép).

Árainkról, akcióinkról szokásos elérhetősé-

geinken, valamint a www.agrarin.hu vagy az 

agrarshop.hu oldalon lehet bővebb informá-

ciókhoz jutni. 

Keressen minket: korrekt kiszolgálással, 

profi termékekkel várjuk Önt!

Mátrai Zoltán
ügyvezető igazgató 

Agrometeorológia

iMETOS®2  meteorológiai állomásaink – a 

legnagyobb hazai készülékhálózatot alkotva 

– immáron kellő ismertséggel és megbízható-

sággal szolgálják a termelőket (1. és 2. kép). 
A speciális szenzorokkal nemcsak a szokásos 

paramétereket mérjük (hő, pára, csapadék),

hanem a levélfelületi nedvessé get, a talajned-

vességet és az evapotranspi rációt is.

Méréseink mellett növényvédelmi és idő-

járás-előrejelzést is biztosítunk készülé-

keinkhez. Újdonságképpen távmegfigyelő 

rovarcsapdákat is forgalmazunk, amelyek je-

lentősen megkönnyítik a megfigyelést, figyel-

meztetnek a beavatkozás szükségességére. 

Készülékeink tetszőleges szenzorfelszerelt-

séggel és egyedi szolgáltatásokkal – például 

mobilos lekérdezés, gyorsszerviz – kaphatók.

2. kép ECO D2 kompakt
automata miniállomás

Az Agrárin speciális agrárelektronikai megoldásai
Az Agrárin Kft. 1995 óta szolgálja a termelőket speciális meg-
oldásokkal. A 2013–2014-es szezonban három termékcsoportra 

kívánjuk felhívni partnereink figyelmét: meteorológiai állomásainkra, GPS-sorvezetőinkre 
és különféle mérlegeinkre.

3. kép Müller fedélzeti
elektronika ME felirattal

4. kép Agreto hárompont-
függesztésű mérleg

5. kép Agreto profi nedvességmérő

1. kép Automata meteorológiai állomás
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Pantera 4502 önjáró permetezőgép
az AMAZONE kínálatában

Az idei hannoveri Agritechnika kiállításon mutatkozik be az AMAZONE második 
generációs önjáró permetezőgépe, a Pantera 4502, ami az előd 4001-es modell 
továbbfejlesztésével született meg. Az új modellen már lehetőség lesz a régóta 
várt hidraulikus hasmagasság-állításra is.

A tervezők a nagy teljesítmény mellett gon-

doltak a gépkezelőre is: a gép vezetőfülkéje

nagy és kényelmes (2. kép).  A hatalmas 

üvegfelület jó rálátást biztosít a munkaterü-

letre, az optimális kabinhőmérsékletről lég-

kondicionáló gondoskodik.

A gép irányítása menetkarral történik,

a funkciók beállítására két terminál nyújt le-

hetőséget. Az érintőképernyős AMADRIVE 

terminállal vezérelhetőek a járműfunkciók:

a motorüzemmód, a hidraulikus nyomtáv-

és hasmagasság-állítás, a kormányzási és 

hajtási mód, a motorventilátor-fordítás stb. 

Ez a terminál tájékoztatja továbbá a kezelőt

az alapvető üzemi adatokról, mint a folyadék-

szintek és folyadék-hőmérsékletek, a motor-

fordulatszám, az üzemóra, a megtett távol-

ság, a sebesség stb.

A permetezési funkciók vezérlésére és be-

állítására az AMAZONE két alternatívát kínál: 

az Amatron3 vagy az Amapad monitort. Az 

Amatron3 nyomógombokkal kezelhető színes 

képernyős monitor, amelyhez opcióként meg-

vásárolható a GPS-es szakaszoló, a párhu-

zamvezető és a táblatérkép alapján szabályzó 

program. Az Amapad monitor felárában ezek 

a szoftverek már benne vannak, velük nagy-

méretű érintőképernyős terminált kapunk sok 

kiegészítő funkcióval, jobb átláthatósággal, 

több információval. Ehhez a monitorhoz akár 

automata kormányzás is rendelhető. 

Az előző szériához képest az új Pantera 

sokkal ergonomikusabb, több funkcióval ren-

delkező joysticket kapott, ami egyben me net-

kar is a sebesség szabályozására. Tizen két 

gombjával és három lapozó módjával össze-

sen 36 funkció vezérlésére van lehetőség, 

amelyek optimálisan lettek az oldalakhoz ki-

osztva.

Az UX permetezőhöz hasonlóan ez a gép 

is felszerelhető számos opcióval: Distance 

Control automata keretmagasság-vezérlés-

sel, DUS-rendszerrel, LED-es fúvókavilágí-

tással, Profi keretvezérléssel – a teljesség 

igénye nélkül. 

A kizárólagos magyarországi forgalmazó 

Amazonen-Werke Kft. bizakodva várja a gé-

pet. A Pantera 4502 önjáró permetezőgépet 

minden bizonnyal 2014 elején tudjuk a ma-

gyar gazdálkodóknak is bemutatni, akiknek 

ekkor már lehetőségük lesz a gép megren-

delésére is.

Tóth Ferenc
termékfelelős

A német AMAZONE gyár UX permetező-

gépei precíz működésükkel, tartósságukkal

és dizájnjukkal Magyarországon is nagy nép-

szerűségnek örvendenek. 

Az UX permetező és az önjáró alváz kombi-

nációjából született meg a Pantera önjáró per-

metezőgép. A második generációs 4502-es

modell (1. kép) hidropneumatikus rugózású 

tandem járószerkezettel rendelkezik, amelyet 

tartályszinttől és sebességtől függően auto-

matika szabályoz a maximális stabilitás és 

komfort érdekében. A nyomtáv 1,8 és 2,4 méter

között fokozatmentesen, a hasmagasság 1,25

és 1,7 méter között fokozatmentesen, elek tro-

hidraulikusan, terminálról vezérelve állítható. 

A menetvezérlés hidrosztatikusan, kerékagy-

motorokkal történik, amelyeket 600 mm-es 

tárcsafékekkel kombináltak a biztonságos 

megállás érdekében.

A gép 40 és 50 km/órás változatban is ren-

delhető lesz, a kormányzás három módban, 

elsőkerék-, összkerék- és két nyomon járó 

„kutya” módban lehetséges. Az erőforrás 

egy 218 LE maximális teljesítményű Tier IIIB 

környezetvédelmi osztályú Deutz motor, ami 

ECO-üzemmódba kapcsolva a terheléstől 

függően vezérli a motor fordulatszámát vo-

nulás és munka közben egyaránt, így tartva 

alacsonyan az üzemeltetési költségeket. Ez

a motor gázolajon kívül nem igényel egyéb ki-

egészítő üzemanyagot, és részecskeszűrővel 

van felszerelve, amelynek tisztítását az elekt-

ronika észrevétlenül vezérli.

A permetlétartály térfogata 4800 liter. Ez 

azt jelenti, hogy egy feltöltéssel akár 25 hek-

táros terület kezelése is elvégezhető. A tartály 

tölthető önfelszívással és fedélen keresztül is. 

A 500 liter térfogatú tiszta vizes tartály immá-

ron a gép hátsó szekciójában lett elhelyezve, 

a beépített mosóval ellátott vegyszerbeke-

verő 60 literes. A Super-L típusú, többszö-

rösen hajlított acéllemezből készült szóró-

keretek közül 24–40 méterig választhatjuk ki 

a leginkább megfelelő méretet. A nagy meny-

nyiségű permetlé nagy munkaszélességben 

történő kijuttatásához a nyomást egy erőtel-

jes, 530 liter/perc szállítókapacitású szivattyú 

biztosítja, amely még munka közben is cirku-

láltatja a tartályban lévő permetlevet.

1. kép Az új Pantera 4502
önjáró permetezőgép

2. kép Az új Pantera 4502 vezető-
fülkéje nagy és kényelmes



a permetsugár ez esetben is ellenáll a szél el-

sodró hatásának, emellett egyöntetűbb vegy-

szerborítást biztosít. A fúvóka csak műanyag 

kivitelben érhető el.

Kontakt hatású inszekticidek használata 

esetén közepes cseppképzésű, dupla lapos 

sugaras fúvókák alkalmazását javasol juk, 

mert csak ezekkel érhetünk el nagymérté kű

fedettséget a növényállomány belsejé ben is.

Ebben az esetben az előzőekben említett mű -

anyag kivitelű EZK TWIN és a kerámia be-

tétes AD.D fúvókák használatát javasoljuk.

Az elsőt – légbeszívásos működéséből követ-

kezően – hagyományos gépekhez, az utóbbit 

légzsákos permetezőkhöz ajánljuk.

 A dupla lapos sugaras fúvókák esetében is 

külön említést érdemel a fent említett AD.D
típus, amelynek használatát légzsákos szó-

rókerettel rendelkező gépekhez is ajánljuk,

cseppképzése ugyanis a közepes–finom tarto-

mányba esik. Amennyiben kontakt szerek kijut -

tatása esetén az elsődleges szempont a kul-

túrnövény maximális borítottságának elérése, 

magasabb üzemi nyomáson is végezhetjük a 

permetezést. Ilyenkor növelheti a hatásfokot

a légzsák alkalmazása a finom cseppek elsod -

ródásának megakadályozásával. Ez a fúvóka-

típus egyedülállóan 08-as méretben is elér-

hető, kizárólag kerámiabetétes változatban.

 

A Permetezes.hu kínálatában a bemu-

tatott fúvókák mindegyike elérhető. A meg-

felelő térfogatáramú fúvóka, illetve a hozzá 

kapcsolódó záróanya kiválasztásához kérje 

kollégáink segítségét a honlapunkon talál -

ható elérhetőségek valamelyikén. Amennyi-

ben a cikkünkben leírtakkal kapcsolatban kér-

dése merül fel, keressen minket: szakértő 

kollégáink készséggel állnak rendelkezé-

sére, illetve segítségére lesznek a megfelelő

fúvóka kiválasztásában.

A Permetezes.hu csapata
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 Fúvókaválasztás a vegyszeres növényvédelemben
A permetezőfúvókák kiválasztásakor tekintettel kell len-
nünk a különböző növényvédő szerek hatásmechanizmu-
saira, a kultúr- és gyomnövények fenológiai fázisaira, az 

időjárási körülményekre, illetve a permetezőgép tulajdonságaiból adódó lehetőségekre.
A gazdálkodók számára elérhető széles fúvókaválasztéknak köszönhetően a felsorolt 
szempontok mindegyikének biztonsággal megfelelhetünk. 

A Permetezes.hu kínálatában elérhető 

Geoline márkájú fúvókák a BASF Szántó-

föld Napja rendezvényein is bemutatkoztak. 

Nézzük, milyen tulajdonságokkal rendel-

keznek ezek a fúvókák, milyen szempontokat

kell tekintetbe vennünk kiválasztásuk során.

A preemergens kezelések időszakában 

csekély a növényborítottság a szántófölde-

ken, emiatt érdemes figyelmet fordítanunk

a szél elsodró hatásának megakadályozására. 

A permetezés elvégzéséhez lapos sugaras, 

légbeszívásos, durva cseppképzésű fúvókát 

célszerű használnunk. A nagyméretű buborék-

cseppek ellenállnak a szél elsodró hatásának, 

illetve a talajfelszínt elérve, ott felrobbanva

megfelelő fedettséget biztosítanak. Fúvóka-

választékunkban az AD-IA típus alkalmazá-

sát javasoljuk erre a célra. Ez a típus kizárólag 

kerámiabetétes változatban érhető el; további 

előnyös tulajdonsága a két nagyméretű lég-

beszívó nyílás, amely minimálisra csökkenti 

az eldugulás kockázatát.

A posztemergens kezelések elvégzése-

kor – tekintve hogy az ebben az időszakban 

használható herbicidek között kontakt és 

kombinált hatásmechanizmusú vegyszerek 

is előfordulnak – a finomabb cseppképzésű 

fúvókák használatát javasoljuk a jobb vegy-

szerborítottság elérése érdekében. A kíná-

latunkban megtalálható EZK típust ajánljuk 

erre a célra, amely egy légbeszívásos, durva–

közepes mérettartományban porlasztó, lapos 

sugaras fúvóka. Ez a típus csak műanyag 

(polioximetilén) változatban érhető el.

Fontos megjegyeznünk, hogy az előzőek-

ben említett pre- és posztemergens perme-

tezésekre ajánlott fúvókáinkat hagyományos 

szórókeret használata esetén javasoljuk. Lég-

zsákos permetezőgépek esetében mindkét 

permetezési feladat során, de legfőképpen 

kon takt  hatású szerek használatakor, eredmé-

nyesen alkalmazhatjuk a BD típusú kerámia-

betétes, finom cseppek előállítására alkal-

mas fúvókát. Ebben a típusban egy perdítő 

betét akadályozza meg a túlságosan finom, 

elsod ró dás ra hajlamos cseppek képződését. 

Összességében tehát ennek a fúvókának az 

alkalma zásával érhetjük el a legtökéletesebb 

vegy szer borítottságot a gyomok, illetve a talaj 

felületén, amennyiben az elsodródást a lég-

zsák működése megakadályozza.

Fungicidek permetezésekor a dupla lapos 

sugaras fúvókákat javasoljuk: ezek hasz-

nálatával érhetjük el a növényállományban

a legteljesebb fedést. Az alkalmazott növény-

védő szer hatásmechanizmusától függően

a szisztemikus szerek kijuttatásához a lég-

beszívásos AD-IA.D típusú fúvókát ajánljuk. 

Cseppképzése durva, a képződő permetben 

alacsony relatív páratartalom vagy szeles idő-

járás esetén sem keletkezik jelentős veszte-

ség a párolgásból, illetve az elsodródásból 

adódóan. Ez a fúvóka kizárólag kerámiabe-

tétes változatban kapható.

Hasonló célra alkalmazhatjuk a szintén lég-

beszívásos EZK TWIN típust is, amelynek 

cseppképzése a durva–közepes tartomány-

ba esik. A buborékcseppeknek köszönhetően

AD-IA.D

AD-IA

BD

EZK TWIN

AD.D

EZK
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Szeretnénk, ha az AgrárUnió továbbra is 

a szakma vezető magazinja maradna, s az 

Önök asztalán, kesztyűtartójában vagy épp 

a fészer mellett a leggyűröttebb, mert legtöb-

bet olvasott, legtovább megőrzött újságként 

heverne. Cikkeinkben továbbra is a szakmai 

hitelességre törekszünk, és igyekszünk a 

megoldásra váró problémákat nyíltan feltár-

ni, azokra választ adni. Szakújságíróinkkal és 

partnereinkkel igyekszünk értékes, hasznos 

információkat közölni, segítve a termelők, 

gazdálkodók mindennapi munkáját is.

Mindehhez továbbra is szükségünk van az 

Önök, Olvasók és Hirdetők közreműködésé-

re. Számítunk Önökre, és Önök is számíthat-

nak ránk.

Köszönjük, hogy velünk voltak 2013-ban, 

és bízunk benne, 2014-ben is az AgrárUnió-

val tartanak, hogy a mezőgazdaságról minél 

több hírt kapjanak. Továbbra is várjuk ész-

revételeiket, kérdéseiket, javaslataikat, írása-

ikat, mert csak Önök, az Olvasóink közremű-

ködésével együtt maradhat lapunk továbbra 

is az agrárszakma vezető magazinja.

Találkozzunk legközelebb 2014-ben az 

AGROmashEXPO-n!

Addig pedig békés karácsonyt és boldog

új évet kívánunk Mindannyiuknak!

az AgrárUnió
szerkesztősége

 Mindent a mezőgazdaságról
2014-ben lesz 15 éve, hogy megjelent az AgrárUnió 
első száma. Már akkor olyan hiánypótló magazint 
szerettünk volna letenni az asztalra, az Olvasók és 

a szakma képzeletbeli asztalára, amelyet mindannyian hosszú évekig, évtizedekig vehet-
nek – kedvvel és érdeklődéssel – kezükbe. A küldetést teljesítettük: az AgrárUnió töretlen 
lendülettel, naprakészen, egyre bővülő kínálattal, a mindenkori frissesség és megújulás 
igényével jelenik meg hónapról hónapra, évről évre. A másfél évtized során az AgrárUnió 
a szakma vezető magazinjává vált.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az Olva-

sók folyamatos visszajelzése, hirdetőink szá-

mának növekedése és maguk a statisztikai 

adatok. 2013-ban az AgrárUnió lapszámai 

minden eddiginél több oldalon, minden eddi-

ginél több és informatívabb szakmai anyag -

gal jelentek meg.

Egyre több látogatóval rendelkezik por-

tálunk, az agrarunio.hu, ahol a napi hírek 

mellett szakmai videókat, fotókat, apróhir-

detéseket is találnak az érdeklődők. Elindí-

tottuk az agrarunio.hu angol nyelvű válto-

zatát, az agrarunio.com oldalt, ahol online 

piactérrel szeretnénk segíteni Önöket abban, 

hogy termékeiket angol nyelven, külföldön

is értékesíthessék. Keressenek bennünket 

bizalommal, lefordítjuk hirdetéseiket és a

kereskedelmi ügyletek lebonyolításban is

segítünk! Ismét jelentkezhetnek nagysikerű 

játékunkra, a traktorszépségversenyre, ahol 

több kategóriában is eredményt hirdetünk 

(további részleteket az agrarunio.hu oldalon 

találnak).

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan

2013-ban is jelen voltunk minden neves szak-

mai programon, többek között a növényvé-

dőszert gyártók és forgalmazók bemutatóin, 

a Szántóföld Napján pedig AgroDarts-ot is 

játszhattak velünk, s a résztvevők sok érté-

kes ajándékkal térhettek haza. Az ilyen ní -

vós szakmai rendezvények azért is nagyon 

fontosak számunkra, mert találkozhatunk 

személyesen Olvasóinkkal. Fontosak azért, 

hogy meghallgathassuk sikereiket, esetleg 

problémáikat, s ezekkel későbbi lapszáma-

inkban akár írásban is foglalkozhassunk.

Mindemellett jól tudjuk, ahhoz, hogy a pia-

con – vezető lapként – megmaradjunk, szük-

ség van a folyamatos megújulásra is. Értéke-

ink, elveink maximális megőrzése mellett az 

idei évet jelentős megújulással zárjuk. Régóta 

terveztük ezt a változtatást, s az év végi ün-

nepekre már mindenképp olyan számot sze-

rettünk volna a kezükbe adni, amelyik még 

több új, érdekes írást tartalmaz, újabb rova-

tokkal bővül, szélesebb közönség irányába 

nyit, miközben még több szakmai tudnivalót 

és ismeretet közöl – s mindezt megújult for-

mában, megújult csapattal.
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PR-cikkek aránya az AgrárUnióban

Szakál Ilona Nemes Gyöngyi
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a közvetlen és hatékony tájékoztatás, hiszen 

leginkább tőlünk értesülnek az ágazatban tör-

ténő eseményekről, lehetőségekről, de még

a technológiai újdonságokról is. Ma már itt is 

ugyanolyan természetes az online kommu-

nikáció, mint bármelyik más területen, és mi 

ezt szolgáljuk ki óráról órára, percről percre.

A gazdák sikere a mi sikerünk is, az ő vesz-

teségük a mi veszteségünk – osztozunk sor-

sukban, érdekeink hosszú távon azonosak.

Rendíthetetlenül hiszünk abban, hogy a ha-

zai szántóföldi adottságokból virágzó me-

ző gazdasági termelés születhet; a magunk 

eszközeivel azon dolgozunk, hogy a hazai 

gazdálkodók az itthoni érvényesülésen túl 

nemzetközileg is versenyképes szolgál   ta-

tásokat és termékeket biztosító piaci sze-

replők lehessenek.

Ennek elérését hasznos információkkal és 

kapcsolatépítési lehetőségekkel segítjük, 

hogy a mezőgazdaságból élő emberek meg-

ismerjék és ki tudják használni a földjeikben 

és termelőeszközeikben rejlő lehetőségeket. 

A nálunk elhelyezett hirdetésekre ár- és né-

zettségi garanciát adunk, utólagos kampány-

elemzést készítünk.

Tudjuk, hogy Ön gazdasága irányításához 

ért – mi pedig az interneten történő hatékony 

kommunikációhoz. Így segítségére lehetünk

a sikeres gazdálkodásban, hiszen olyan online

platformot működtetünk, ahol Ön megtalálja 

azt az információt, amelyre szüksége van.

Haladnunk kell a korral, lépést tartanunk

a technikai fejlődéssel. Ideje meglátnunk, hogy

a technika bennünket is szolgálhat, a mi ja-

vunkra is lehet. Hisz tapasztaljuk minden nap, 

hogy a mezőgazdaság minden fejlesztés da-

cára még mindig nehéz munka maradt, és azt

is tudjuk, hogy a föld szaga az elmúlt idők során

mit sem változott, miközben szerepe most is 

ugyanaz: ő teszi a kenyeret az asztalunkra.

Bolyki Bence 
portálvezető

Igaz ugyan, hogy a fagyos földeken most 

nincs sok teendő, de most jött el az ideje a ter-

vezgetéseknek és az azon való gondolkodás-

nak, hogy növényeink miként készíthetők fel

a lehető leghatékonyabban a termőidőszakra. 

Most van idő a gépek karbantartására, a ki-

sebb-nagyobb szerelések elvégzésére, az új 

alkatrészek beszerzésére, és most lehet leg-

inkább számot vetni, milyen volt a mögöttünk 

álló év, és mit lehetne másként, jobban tenni

a következőben. Most érdemes figyelni a pá-

lyázati-támogatási lehetőségeket, és talán 

most van kis idő arra is, hogy a gazdatársak-

kal kényelmesebben osszuk meg gondola-

tainkat. S hol máshol tehetnénk ezt legköny-

nyebben, mint egy internetes felületen?

Míg apáink lovakkal meg ma már megle-

hetősen ósdinak számító gépekkel művelték

a földet, gondjaikat pedig csak nehezen elér-

hető szakkönyvekből, kincset érő kalendáriu-

mokból és legfeljebb a szomszéd tapasztala-

taira hagyatkozva oldhatták meg, addig a mai 

gazda egy kattintással, akár telefonjára érke-

ző azonnali válasszal orvosolhatja felmerülő 

gondjait. Amire kíváncsi, arra a szántóföldről 

is nyomban rákereshet, vagy megkérdezheti 

a többieket egy agrárfórumon. 

A technológia modernizálódásával az infor-

mációáramlás is felerősödött, a gazdák egyre 

tudatosabban terveznek, döntenek. Ma már az

agráriumban is valamennyi korosztály hasz-

nálja az internetet, a legtöbb hazai gazdaság 

szinte nem is működne nélküle. Ha hosszas 

kutakodásra nincs is idő, elég pár megbízható 

forrást ismerni és a hatósági oldalak mellett 

azokat figyelni. Az agrárweboldalak közül az

Agroinform az egyetlen, amelynek ismertsége 

a hatósági oldalak látogatottságát is megelőzi,

hiszen naponta 15 ezren is felkeresik, hogy 

a friss hírek mellett szakcikkek, technológiai 

újdonságok, nagybani árak, aktuális állás-

ajánlatok, hirdetések közt böngésszenek. 

Tudjuk, hisz jelzik is felénk olvasóink, amikor 

személyesen találkozunk, hogy apró hir de tési 

vagy géppiac rovataink alapján vásároltak.

E rovatok forradalmasították a mezőgazda-

ságon belüli közvetlen üzletkötést, fórumunk 

pedig újraértelmezte a mezőgazdasági szö-

vetkezés (összefogás) fogalmát, itt ugyanis 

szabad akaratukból osztják meg a gazdálko-

dók a legfontosabbat: tapasztalataikat. Lehet

általunk tájékozódni, hisz az Agroinform olda-

lán olvasható a legtöbb agrárpiaci információ,

olyanok, amelyek segítenek a szakmai dön-

tésekben, kitekintést adnak a világra, a kör-

nyező országokban és a világszinten zajló

agrártrendekre. Itt gyűlnek össze a legtöb-

ben, ez a legnagyobb gazdálkodói közössé-

get összefogó magyar nyelvű internetes por-

tál. Hírlevelünket hetente több mint 35 ezren 

olvassák, szakmai hírleveleink pedig az egyes 

részterületekről gyűjtik össze az aktuális in-

formációkat.

Tudjuk, hogy a mezőgazdaságban, a földe-

ken dolgozók mennyire fáradságos és nehéz 

munkát végeznek. Számukra különösen fontos

Agroinform: közvetlen és hatékony tájékoztatás 
Csodálatos  dolog a technika! Ma már a mezőgaz-
daságban is ugyanúgy működik, mint bármely más
területen, és itt is fontos az azonnali interakció. Tudjuk

ezt mi is, az Agroinform munkatársai, hisz percről percre részesei vagyunk, látjuk, segítjük 
az információk áramlását honlapunkon keresztül, legyen szó gépszerelési tanácsokról, 
cserealkatrészek vásárlásáról, támogatási-pályázati lehetőségekről vagy befizetési, adat-
szolgáltatási határidőkről.



39
Szaklap  Partnerajánlat

Növényvédelmi Tippek | 2013 | Szántóföldi különszám
38

Növényvédelmi Tippek | 2013 | Szántóföldi különszám

Partnerajánlat  Szaklap

A növényvédelemben be kell tartani a szabályokat!
A Dráva mentén, a horvát határ közelében gazdálkodik Szavai 
József és családja – három generáció mindennapjait teszi ki 
a mezőgazdasági munkák sokrétű feladata. Az eredményes 
termelés tudatos tervezést igényel, amelyben ugyancsak 
nagy szerep jut a növényvédelemnek.

A Dráva mentén ez az év sem volt könnyebb az előzőeknél – az időjárás gyakran írja 
át az előzetes elképzeléseket. Szavai József gazdát a gazdálkodókat talán leginkább 
foglalkoztató kérdésről, a növényvédelemről kérdeztük.

nyiben a kezelt területet kiszántják, csak pil-

langós növénnyel vethető újra, a kezelt terü-

letre pedig 12 hónapig repce és cukor répa 

nem vethető.

A kombinálhatóságáról mit kell tudnunk?

A formuláció tartalmaz segédanyagot, ezért 

nem szükséges kiegészíteni. Hormonhatású

és triazin csoporthoz tartozó gyomirtó szerek -

kel az egyszikűirtó hatás csökkenése miatt 

nem ajánlatos kombinálni.

A többéves felhasználói tapasztalat alap -
ján mit fogalmazna még meg?

El kell tudni találni, mikor kell kezelni a nö-

vényt. A legfontosabb, hogy a megfelelő idő-

ben alkalmazzuk a kezelést – mi magunk már 

annyi ideje dolgozunk vele, hogy alaposan 

beletanultunk. Ár-érték arányban is megfe-

lelőnek tartjuk a Pulsar 40 SL-t. 

Nagyon elégedettek vagyunk a BASF 

szisztemikus szerével, a Tango Starral is, 

amelyet búzában és gabonafélékben hasz-

nálunk. A szer a zöld növényi részeken né-

hány órán belül felszívódik és a csúcs felé 

szállítódik. Igen hatékony rozsdák, liszthar-

matfélék, fuzáriózis és foltbetegségek ellen.

A 4-6 hetes hatástartamú Tango Star a gom-

bák vázát alkotó kitin képződését gátolja

több ponton.

Egy-egy új termék bevonását megelő-
zően csak a növényvédős ajánlatára ha-
gyatkoznak?

Rendkívül nagy jelentősége van a növény-

védős szakember segítségének. Vannak 

ugyan rendszeresen olyan előadások, ren-

dezvények, ahol lehetőség kínálkozik az új 

szerek megismerésére, a szakemberekkel és 

gazdatársakkal való konzultációra, tapasz-

talatcserére, mivel azonban állattartással is 

foglalkozunk, a jószággal való folyamatos

teendők miatt ezekre ritkán van módom el-

jutni. A szórólapok, termékismertetők mellett 

a szaklapokat – mint az Agro Naplót, amely-

ben a növénytermesztés hiteles, aktuális 

szakmai anyagai mellett az állattenyésztés-

ről is kapok szakmai áttekintést – persze ol-

vasom, de feltétlenül meg kell bíznom a nö-

vényvédős kollégában. Az ő javaslata alapján 

például a 20 hektár gabona egyik felét egy-

fajta szerrel, a másik 10 hektárt egy másikkal 

permetezünk le. Próbálkozunk és összeha-

sonlítunk: melyik táblán mennyire betegszik 

meg a gabona, illetve hogy bírja a szereket. 

A tapasztalatokat aztán megbeszéljük egy-

mással. Mi magunk levéltrágyákból 4-5 félét 

használunk, de a gombaölő szerekkel együtt 

15-20 fajta készítményt is alkalmazunk.

A növényvédelmen túl mit hangsúlyozna 
még mint a versenyképes termeléshez fel-
tétlenül szem előtt tartandó techno lógiát?

Ezekben az aszályos években sokkal

több és odafigyelőbb törődést igényel a ta-

laj, mint korábban. Ma már többet dolgozunk

a földeken, hogy ugyanazt elérjük, mint az-

előtt. Az aszályos évek, a szárazság miatt 

elengedhetetlen a talaj nedvességtartalmá-

nak megőrzése. Meg kell gyűrűsözni a talajt,

a trágyákból is egy kicsit többet kell kijut-

tatni , mert ha nem kap vizet a föld, nem tudja

felszívni megfelelően a trágyát sem. Többe 

kerül ma a termelés, és nagy a kockázat

– a gazdálkodásban mindig van bizonyta-

lanság. Az ember elveti a magot, és nem 

tudja, mi lesz belőle. Belefektetem a pénzt, 

de még aratás előtt sem tudom, hogy mi lesz 

majd, amikor a raktárba kerül a gabona, ho-

gyan alakulnak az árak. Komoly kockázatok 

vannak, de aki a földet szereti, az újra vet

a következő évben is.

Zsigmond Ágnes – Keresztes Júlia
Agro Napló

Drávaszabolcs, Drávacsehi, Gordisa és 

Drávapalkonya községben gazdálkodnak 

Szavaiék, akik a 80 hektár szántó mellett

10 hektár legelővel is törődnek. Családi gaz-

dálkodóként és őstermelőként a 60 hektár 

saját, illetve 20 hektár bérelt területen kuko-

rica, búza, árpa, napraforgó és szója mellett 

mákot termesztenek gyógyászati alapanyag-

ként – változó méretű területen.

Az idei 20 hektáros vetésből csak 10 hek-

tárt tudtak aratni, a többit elvitte a víz. A nagy 

mennyiségű májusi csapadék megállt a föl-

deken, kirohadt a mák, ki is kellett tárcsázni. 

Ennek következtében a kitárcsázott terület-

re kukoricamag került a talajba, melyen már

a kezdeti fázisban látszott, hogy jó produk-

tumú állomány lesz.

Mennyire tervezhető egyáltalán a nö-
vényvédelem? 

Növényvédő szakember segítségével ké-

szülünk fel, aki megmondja, hogy mit lehet, 

illetve mit kell használni, és arra is van javas-

lata, mi lenne árban a megfelelő megoldás. 

Évről évre változnak az igények, de a lehető-

ségek is. Van olyan szer, amelyik egyik év-

ben hatásos, a másikban azonban már nem 

lehet használni. Ilyenkor kell lennie aktuális 

ajánlatoknak: a szakember javasol, én pe-

dig eldöntöm, hogy melyik terméket hasz-

nálom majd.

Van olyan szer, amelyet már hosszabb 
idő óta használnak?

Több éve alkalmazzuk a BASF termékét,

a Pulsar® 40 SL-t: a kétszikűekre és a nap-

raforgó felülkezelésre használjuk.

Ezek szerint a termék bevált Önöknél. 
Mit érdemes tudnunk a Pulsar 40 SL-ről?

A Clearfield® gyomirtási rendszerben 

használható Pulsar 40 SL népszerű gyom-

irtó szer a napraforgót termesztők körében. 

A folyékony, vízben oldható formulációjú 

koncentrátum hatóanyaga az imazamox.

Hatásmechanizmusa szerint levélen keresz-

tül mind az egy-, mind a kétszikű gyom nö vé-

nyek ellen hatékony. A hatóanyag a gyomok

levelén felszívódva jut a tenyészőcsúcsba, 

ahol a fehérjeszintézist állítja le. A kijutta-

táshoz a 25 ºC alatti hőmérséklet az ideális,

a napfényes időjárás hatásnövelő tényező. 

A kijuttatás időszaka a gyomok 2-4 leveles 

állapota. Egyszikű gyomok esetében a gyö-

kérváltásig kell alkalmazni.

Milyen korlátozó szabályokra kell te-
kintettel lenni a Pulsar 40 SL alkalma-
zásánál?

Bár ilyen növényünk nincs, megemlítem, 

hogy például a sérült borsót a fitotoxicitás 

veszélye miatt nem szabad kezelni. Ameny-
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lyek a kiadó működésének 22 éve alatt folya-

matosan fejlődtek és ugyancsak a digitalizá-

lás előtt állnak. Több mint egy évtizede mű-

ködik a cég egész rendszerré bővült honlapja 

és napi frissítésű híroldala. Az mmgonline.hu 

a mezőgazdasági vállalkozók egyik fontos in-

formációforrása lett, és a kiadványok külön 

oldalait is rendszeresen fölkeresik az olvasók. 

Büszkén mondhatjuk, hogy havonta 67 ezren 

kíváncsiak a honlapra szerte a világon.

A digitálisan előfizethető lapok mellett ki-

adónk jelenteti meg a hegyközségek infor-

mációs és szakmai igényű lapját, a csaknem

150 éves Borászati Füzeteket, továbbá az

Állat tenyésztés és a Takarmányozás című

szak lapot. Harmadik évfolyamába lépett A mi

er dőnk, az állami erdőgazdaságok nagy pél-

dányszámú magazinja. Lapkínálatunk az idén 

színvonalas kiadvánnyal bővült: kiadónk adja ki

a Magyar Lovassport Szövetség hivatalos lap-

ját, a havonta megjelenő Pegazus magazint.

Profi cégek vizsgálták az olvasói szokáso-

kat, hogy a médiaelemzések révén közelebb 

kerüljenek egymáshoz az olvasók és a lapok. 

Személyes találkozásra kiállításokon és olyan 

sokakat megmozgató, hasznos rendezvénye-

ken kerül sor, mint a Szántóföld Napja, ahol a ki-

adó évek óta szívesen jelenik meg. A lapkiadás

mellett kiállítás- és rendezvényszervezéssel

is foglalkozunk; az idén már a hetedik al ka lom -

mal szerveztük meg a Kaposvári Egye tem  mel 

együttműködve a Kaposvári Állattenyésztési 

Napokat, a Dunántúl legnagyobb, dinamiku-

san fejlődő állattenyésztési kiállítását, és 

részt vettünk az OMÉK szervezésében is.

Hájos László
ügyvezető igazgató, főszerkesztő

Ezzel a lépéssel az olvasók és a hirdetők 

igényeinek is igyekszik jobban megfelelni 

a nagy múltú kiadó. Az előfizetők nemcsak 

40 százalékkal olcsóbban jutnak hozzá a la-

pokhoz, de bármilyen digitális platformon

olvashatják őket, magukkal vihetik a szak-

mai információkat. Könnyebbé teszi az is-

meretek felidézését, hogy a digitális lapok-

ból könnyű visszakeresni az olvasottakat, 

akár a teljes évfolyamból is. Tervezzük, hogy 

a digitális előfizetéshez többletszolgáltatás

kapcsolódjon: bővebb háttérinformációk, ké-

pek, videók formájában. 

Bízunk benne, hogy digitális formában a ha-

táron túl élő olvasókat is könnyebben tudjuk 

elérni, nem akadályozza a lapterjesztést a ne-

hézkes külföldi szállítás és elosztás.

Ez még a jövő zenéje, hiszen a Magyar Me-

zőgazdaság Kiadónak további lapjai, szakirá-

nyú mellékletei, magazinjai is vannak, ame-

 Az első digitális agrárlapok
A legnagyobb hazai agrárszaklap-kiadó, a Magyar Mezőgazdaság Kft. 
ismét úttörő vállalkozásba kezdett. A hazai agrárlapok közül elsőként
digitális változatban is előfizethetők kiadványai, a több mit hatvanéves 

múltra visszatekintő két hetilap, a Magyar Mezőgazdaság és a Kertészet és Szőlészet, va-
lamint a havilapok közül a Kistermelők Lapja, a Méhészet, a Kerti Kalendárium, a Pegazus
és a kéthavonta megjelenő Kertbarát Magazin.
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BASF  Szántóföld Napja 2013

SZEKSZÁRD
2013. június 5.

BELED
2013. június 6.
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BASF  Szántóföld Napja 2013

KONDOROS
2013. június 12.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
2013. június 13.
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Biathlon® 4D

A kalászosok kétszikű gyomnövényei el-

len alkalmazható termékünket, a Biathlon 
Start új, hatékonyabb termék váltja a piacon 

a következő szezonban. A Biathlon 4D több 

előnnyel is rendelkezik elődjéhez képest. Az 

eddigi fluroxipir  helyett floraszulam hatóanyag 

került a tritoszulfuron mellé, így a termék ha-

tásspektruma szélesebb lett, továbbá alacso-

nyabb hőmérsékleten sem veszít hatékony-

ságából. A szer szelektivitása lehetővé tette 

a Dash HC adjuváns dózisnövelését (1,0 l/ha).

A Biathlon 4D granulátum szemcséi gyárilag 

tartalmazzák a két hatóanyagot, így a termék 

felhasználása is egyszerűbbé vált.

Új termék

Hatóanyag 714 g/l tritoszulfuron, 54 g/l floraszulam

Hatóanyagcsoport Szulfonil-urea + triazolopirimidin

Forgalmazási kategória I.

Engedély száma 04.2/2477-1/2013

Formuláció Vízben diszpergálható granulátum (WG)

Kiszerelés 500 g Biathlon 4D + 10 l Dash HC kombicsomagban

Eltarthatóság 2 év

Veszélyjelek Xn (ártalmas), N (környezeti veszély)

Toxicitás
Méhekre nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes
p.o. LD50 értéke (patkányon): >300 mg/kg – <2000 mg/kg

Tűzveszélyesség Nem jelölésköteles

Munka-egészségügyi várakozási idő 0 nap

Egyéb információ —

Kultúra Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási 
időszak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz 
szükséges mennyiség
szerből vízből

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

Magról kelő 
kétszikű 
gyomnövények 
(ragadós galaj)

Háromleveles ál-
lapottól a zászlós 
levél kiterüléséig 
(BBCH 13–39)

40–70 g/ha 250-300 l/ha

Kultúra
Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés 
közötti mini mális 
időtartam

Az utolsó kezelés 
idő pontja (feno ló-
giához viszonyítva)

É. v. i.

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

1 —
A zászlós levél
kiterülése (BBCH 39)

N. k.*

* Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges
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A fenti összefoglaló a 2013. november 11-én

érvényben lévő engedélyokiratok és ható-

sági szabályozások alapján készült, és csak

az érintett termékekkel kapcsolatos legfonto-

sabb változásokat tartalmazza. Nem szerepel 

benne az egyes készítményekre vonatkozó 

valamennyi betartandó előírás. A további mó-

dosításokról a www.agro.basf.hu weboldalról 

tájékozódhat, ahol folyamatosan közzétesz-

szük a legfrissebb engedélyokiratokat és 

biztonságtechnikai adatlapokat. Ne feledje, 

hogy használat előtt mindig el kell olvasnia

a címkét és a használati útmutatót!

Az egyes kategóriák, rövidítések magyarázata:

 É. v. i.: Élelmezés-egészségügyi várako-

zási idő

 Kijuttatási időszak / fejlettség: A ké-

szítmény kijuttatásának javasolt időzítése 

a kultúrnövény, illetve a károsító fejlődési 

stádiumai szerint megadva, vagy a károsító 

föllépéséhez (megjelenése előtt, megjele-

nésekor stb.) igazodva

 N. k.: Várakozási idő előírása nem szükséges

Tóth Attila
szakmai kommunikációs szakértő

Vivando®

Engedélyezési változás

Szőlőlisztharmat ellen alkalmazható készít-

ményünk engedélye módosult, az eddigi II. 

helyett a III. forgalmi kategóriába került, 
így szélesebb körben elérhető. A termék aján-

lott dózisa változatlanul 0,2–0,25 l/ha, és kap-

ható 0,25 l-es kiszerelésben is, így egyetlen 

hektár kezelésére elegendő mennyiség is 

vásárolható.

Hatás / hatásspektrum Növekedésben lévő magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen.

Hatáskifejtés A gyomok először a tenyészőcsúcs körül sárgulnak, fehérednek, majd 
lankadás és 15-20 nap múlva teljes pusztulás következik be.

Permetléporlasztás Finomcseppes kijuttatás.

Ideális hőmérséklet 14–22 °C között.

Ideális időszak
A gabonabokrosodás kezdetétől a közepéig.

A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 leveles, a ragadós galaj 3-5 levél-
örvös korában legérzékenyebb a készítményre.

Hatásnövelő 
körülmények

Meleg, párás, napos idő.

A jobb gyomirtó hatás érdekében a permetléhez hatásfokozó segéd-
anyagot (Dash HC) kell keverni.

Kombinálhatóság A BASF által forgalmazott gombaölő szerekkel, illetve Fendona 10 EC-
vel kombinálható.

Utóvetemény-
korlátozás Nincs.

Megjegyzés

A permetlé készítésekor a habzás elkerülésére először a permetlétartályt 
2/3-áig fel kell tölteni vízzel. A keverés megindítását követően először
a Biathlon 4D-t, majd a Dash HC-t kell belekeverni a permetlébe. Ezután 
lehet a permetlétartályt teljesen feltölteni vízzel. A permete zésig és annak 
teljes időtartama alatt intenzív keverésre van szükség.



Szántóföldi kultúrák Szőlő és gyümölcsösök

Győr-Moson-Sopron, Visi Zoltán

Vas, Veszprém, 06-30-311-5596

Fejér és Komárom-

Esztergom

Tolna, Óvári Gábor

Baranya, 06-30-951-2834

Zala

és Somogy

Csongrád, Pál Bertalan

Békés, 06-30-952-0646

Bács-Kiskun

és Pest

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Imre László

Hajdú-Bihar, Nógrád, 06-30-951-2831

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Jász-Nagykun-Szolnok

és Heves

Megye Regionális

 értékesítési vezető

1312111098765

14151617181234

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

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

1. Fejér Garamvölgyi Péter
  06-30-370-7029

  dr. Mikóczy Nárcisz
  06-30-631-4448

2. Komárom-Esztergom Lengyel Lajos
 és Pest 1. régió 06-30-219-1717

  dr. Mikóczy Nárcisz
  06-30-631-4448

3. Győr-Moson-Sopron Mészáros Márk
 és Veszprém 06-30-956-3043

  dr. Mikóczy Nárcisz
  06-30-631-4448

4. Vas Krajczár Csaba
  06-30-992-4438

  dr. Mikóczy Nárcisz
  06-30-631-4448

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

6. Somogy 2. régió Szemelyácz Szabolcs
  06-30-219-1827

7. Tolna Maros Péter
  06-30-947-2398

8. Baranya Görgényi Imre
  06-30-395-3414

  Maros Péter
  06-30-947-2398

9. Bács-Kiskun Kutszegi László
  06-30-558-3472

  Mérai Imre
  06-30-219-2004

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

11. Békés Zana József
  06-30-986-3943

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

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

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

15. Borsod-Abaúj-Zemplén Hangyel Attila
  06-30-944-4810

  Imre László
  06-30-951-2831

16. Heves Gecse Renáta
  06-70-383-3850

  Hangyel Attila
  06-30-944-4810

  Imre László
  06-30-951-2831

17. Nógrád Gecse Renáta
  06-70-383-3850

  Hangyel Attila
  06-30-944-4810

18. Pest 2. régió Lakatos Regina
  06-30-483-1839

  Mérai Imre
  06-30-219-2004

Körzet Megye Regionális értékesítési
  szaktanácsadó
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