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Tisztelt Olvasónk!

Pihen a határ, nem úgy a termelők többsége,

akiknek a jövedelmező gazdálkodáshoz rövid 

és hosszú távra is szükséges tervezni. Lássuk, 

szerzőink – a BASF és együttműködő part-

nereinek szakemberei – mivel tudnak ehhez

a munkához hozzájárulni!

A BASF házi szerzői közül Ádám Miklós kul-

túrafelelős a kalászosok új gyomirtó szerét, 

a széles hatásspektrumú, rugalmasan alkal-

mazható Biathlon® 4D-t ajánlja a termelők fi-

gyelmébe. A kukorica termesztésével kapcso-

latban két cikket közlünk: a BASF AgCelence®

termékcsoportba tartozó gombaölő szerét, 

a Retengo® Plust Csorba Veronika kultúrafe-

lelős mutatja be, használatának kedvező ta-

pasztalatairól pedig Tolna megyéből kapunk 

hírt, ahol a Felsőnánai Agrár Kft. tehenészete 

ebben a termékben találta meg a megoldást, 

miután saját termesztésű takarmánykukoricá-

jukat súlyos aflatoxinfertőzés érte.

A Pulsar® 40 SL állománygyomirtó szer 

2004 óta engedélyezett az imidazolinon-

ellenálló napraforgóhibridekben. A tinédzser-

korba lépő Clearfield® gyomirtási rendszer 

tökéletes és biztos hatékonyságához nélkü-

lözhetetlen a Wing-P®-alapkezelés. A gyom-

irtás sikeressége szempontjából az időzítés 

is kulcsfontosságú, különösen makacs ellen-

lábasunk, a parlagfű esetében. Ebben nyújt 

támpontokat Hangyel Attila írása. Vetőmag-

nemesítéssel és tápanyag-utánpótlással fog-

lalkozó partnereink elmaradhatatlan ajánlatai 

szintén a napraforgó-termesztőknek szólnak.

A repcetermesztők sem maradnak jó taná-

csok nélkül. Molnár Szabolcs kultúrafelelős 

a Caramba® Turbo használata mellett érvel:

hatóanyag-összetétele révén a szer kora ta-

vasszal alkalmazva növekedésszabályozó 

hatása mellett hatékonyan véd a keresztes-

virágúakat leginkább fenyegető fómás gom-

bafertőzéssel szemben.

A Tippek olvasói megszokhatták, hogy 

fejlesztőmérnök szerzőnk, Dr. Füzi István

a konkrét javaslatokon túl a tágabb össze-

függéseket is elemzi. Cikke, amely a szőlő-

kórokozók meglepő viselkedésről szól a mö-

göttünk hagyott termesztési szezonban,

ezúttal is számos tanulsággal szolgál.

A szőlészetek és gyümölcsösök gazdáinak 

a BASF nagy kiszerelésű, kedvező árú csoma-

gokat állított össze gombabetegségek ellen 

használatos kiváló kontaktkészítményeiből. 

Najat Attila és Tóth Attila cikke mellett a BASF

technológiai ajánlásait is megtalálja az Olva-

só. Ugyanez a szerzőpáros a kertészeti kul-

túrák termesztői számára is jó hírrel szolgál: a 

Signum® WG gombabetegségekkel szembeni 

professzionális védelmére a termék  engedély-

okiratának kibővítése nyomán már nem csak

a csonthéjas kultúrák gazdái számíthatnak.

A lapszám végén észak-magyarországi új 

regionális értékesítő szaktanácsadónk bemu-

tatkozó sorai olvashatók, ezt követően pedig 

bemutatjuk Agroportálunk megújult agrome-

teorológiai előrejelzését.

A nyolcadik évfolyamába lépett Növény-
védelmi Tippek jó egészséget, eredmé-
nyes munkát s hozzá kedvező időjárást 
kíván minden hűséges és új Olvasójának 
2014-ben is!

Kőrös Gyula
marketingvezető
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Tartalom  

Ez a kiadvány tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos szaktanácsadásnak. Nem szerepel benne az egyes ké-

szítményekre vonatkozó valamennyi betartandó előírás. Nem helyettesítheti a készítmények egyedül mérvadó, az 

engedélyező hatóság által kiadott engedélyokiratát, amelynek jogszabályban meghatározott előírásai kötelezően 

jelennek meg a termék csomagoló burkolatán is.

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

útmutatót! A figyelmeztető mondatok és jelek tekintetében figyelmesen olvassa el a készítmény használati útmu-

tatóját, címkéjét.

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

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-56042/2012

© BASF Hungária Kft. Agrodivízió, 2014

® = a BASF Hungária Kft. bejegyzett márkaneve
®1 = a Borax bejegyzett márkaneve

A Copac Flow azonos a Champion 2 FL 48636/2000 FVM számon engedélyezett 
gombaölő permetezőszerrel.

Az egyedi Clearfi eld logó és Clearfi eld márkanév a BASF bejegyzett védjegyei.
©BASF, 2014. Minden jog fenntartva.
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 A kalászosok új, 4-dimenziós
gyomirtó szere, a Biathlon 4D

A növényvédő szerek egyre növekvő piacán fejtörést okozhat, melyek azok a készít-
mények, amelyek ténylegesen hozzájárulnak a termés maximalizálásához. Most egy 
olyan gyomirtó szert mutatunk be, amelyik széles hatásspektrumával és rugalmas 

alkalmazhatóságával megbízható, hatékony társ a gabona gyomirtásában.

A BASF eredményeivel szereti mérni a part-

nerséget, ezért bízvást ajánlja a termelők fi-

gyelmébe új gyomirtó szerét, a Biathlon 4D-t. 

A „többdimenziós” termék kedvező tulajdon-

ságait négy címszó alatt foglaljuk össze.

1. Rugalmas időzítés
 

A Biathlon 4D tág időszakban használható 

minden gabonafélében. Ez azt jelenti, hogy

a termék egészen korán, az őszi kalászosok-

nál a vegetációs idő kezdetétől, a tavaszi kalá-

szosoknál háromleveles állapottól kijuttat-

ható, egészen a zászlós levél kiterü lé séig 

(BBCH 13–39). Leghatásosabb a bok roso-

dás végén, szárba indulás elején alkalmazni. 

A Biathlon 4D-t Dash® HC hatásfokozóval 

javasoljuk kijuttatni. A Dash HC optimali-

zálja a permetlécseppek terülését a levélfe-

lületen, s növeli a hatóanyagok felvételének 

és elterjedésének sebességét a levélben. 

Ajánlott dózisa hektáronként 50 gramm
Biathlon 4D 1,0 liter Dash HC-vel kombi-
nálva (1. ábra).

www.agro.basf.hu/go/biathlon4d

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

 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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2. Időjárástól független megoldás

A Biathlon 4D a vegetációs időszak ele-
jén akár 3 °C-on is ki tudja fejteni gyom-
irtó hatását, amennyiben a gyomnövények

a téli nyugalom után már fejlődésnek indul-

tak. Ez biztosítja – a hőmérséklet ingado-

zásaitól függetlenül – a tavaszi kezelések 

hatékonyságát. Alacsony hőmérsékleteken

a kezelés tünetei lassabban jelennek meg,

és a gyomok pusztulása is jobban elhúzódik, 

de fejlődésük a kezelés után nagyon gyorsan 

leáll. A Biathlon 4D formulációja egy BASF 

által kifejlesztett, modern, vízben oldódó

granulátum (WG), ami segíti a hatóanyagok 

gyors bejutását a növénybe, valamint bizto-

sítja a Biathlon 4D esőállóságát egy órával 
a kezelés után.

3. Jó keverhetőség

A Biathlon 4D problémamentesen hasz-

nálható tankkeverékben: egyszikűirtókkal, 

gombaölő szerekkel, rovarölő szerekkel, nö-

vekedésszabályozókkal és folyékony műtrá-

gyákkal. Ezáltal lehetővé válik a permetezési 

program körülményekhez igazodó rugalmas 

összeállítása.

4. Széles hatásspektrum

A Biathlon 4D hatékony védelmet bizto-
sít minden jelentős magról kelő és évelő 
kétszikű gabonagyomfaj – ragadós galaj, 

ebszikfű, keleti szarkaláb, mezei acat, pipacs, 

mezei pipitér, búzavirág, tyúkhúr, keresztes 

virágú gyomok, árvacsalán, veronikafélék, 

libatop- és keserűfűfélék – ellen (2. ábra).
A hatékonyság természetesen függ a gyom-

fajok kezeléskori fenológiai állapotától.

A Biathlon 4D kitűnő szelektivitását a kul-

túrnövényre nézve, valamint az ajánlott tech-

nológia biztonságos használatát a szántó -

földi kísérletek bebizonyították. A Biathlon 4D

minden őszi és tavaszi gabonafélében, 

búzában (durum, tönköly), árpában, rozsban, 

tritikáléban és zabban biztonságosan alkal-

mazható. A hatóanyagok a talajban gyorsan 

bomlanak, így az utóvetemény is bizton-
ságban van, legyen szó akár repcéről, cukor-

répáról, kukoricáról vagy kalászosokról, és 

bármilyen talajművelési módról.

Ádám Miklós
kultúrafelelős

2. ábra Kezeletlen (fent) és
Biathlon 4D + Dash HC-vel

kezelt parcella (lent) május 17-én Retengo® Plus
Növeljük együtt a kukoricatermesztés 

biztonságát!

Tudom, hogy kukoricám meghálálja a gondoskodást:

  A Retengo Plus számos kukoricabetegség ellen hatékony, és használata 

javítja a növény nitrogénhasznosítását. 

  AgCelence termékként többet várhatok tőle, hiszen stressz előtti

kijuttatásával mérsékelhetem a mechanikai sérülések, a szárazság

és a hőstressz hatását, ezzel lehetőségem nyílik a jobb termés elérésére. 

  Előnye, hogy Fendona® 10 EC-vel együtt kijuttatva csökkenti a rovarok

által okozott sérüléseken keresztül történő fertőzéseket.

www.agro.basf.hu/go/retengoplus

Retengo_165x235.indd   1 06/02/14   13:22
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Kukorica  Gombabetegségek elleni védelem

Növeljük együtt a kukoricatermesztés biztonságát!

A Retengo Plus a kukorica AgCelence® termékcsaládba tartozó új gombaölő szere. 
A BASF az AgCelence márkával jelöli azokat a termékeket, amelyek a szokásos 
növényvédelmi aktivitáson kívül más előnyöket is nyújtanak: növelik a növények 

vitalitását, egészségét.

A Retengo Plus számos kukoricabetegség 

ellen hatékony, javítja a növény nitrogénhasz-

nosításának hatékonyságát, zöldítő, élettani 

hatása van. Alkalmazásával hozzájárulhatunk 

a különféle káros stresszhatások csökkenté-

séhez, ezzel a jobb termés eléréséhez.

A Retengo Plus fő termékjellemzőit az

1. táblázatban foglaltuk össze.

A Retengo Plus két hatóanyaga, a piraklo-

strobin és az epoxikonazol kitűnően kiegészíti 

egymást. Különböző hatásmódjuk, eltérő fel-

vételük és eloszlásuk a növény felületén és 

belsejében megbízható, hosszú hatást nyújt.

Felhasználási javaslat

A Retengo Plus rugalmasan használható

a kukorica tízleveles (60-80 cm-es) állapotától 

fővirágzásig (1. ábra). Felhasználható takar-

mány-, szemes és silókukoricában, valamint 

vetőmag-előállításban.

A betegségek ellen előrejelzésre alapozva, 

de legkésőbb az első tünetek megjelenése-

kor kell védekezni. A szármegnyúlás idején 

történő kezelés elsősorban a különböző 

levélbetegségek ellen, míg a címerhányás–

virágzásban történő permetezés a levelet és 

a csövet támadó betegségek ellen hat.

A készítmény – élettani hatása révén – a 

szármegnyúlás kezdetétől a teljes virágzásig

használható a levélzet zöld színinten zi tá-

sának növelésére. Zöldítő, élettani ha tá sá-

nak köszönhetően fertőzésmentes környe-

zet ben is nagyobb zöldtömeg, jobb termés

érhető el vele.

A Retengo Plus akkor fejti ki pozitív élet-

tani hatását, ha a kezelés idején megfelelő 

mennyiségű, felvehető állapotú nitrogén áll

a kukorica rendelkezésére.

Időjárási és termesztési feltételek

A kukoricaállományokat – a fajták függvé-

nyében – különböző típusú stresszhatások 

károsíthatják: hő- és szárazságstressz, jég-

eső, vihar, késői vetés stb.

Aszályos évjáratban akkor várhatunk jó ha-

tékonyságot a Retengo Plustól, ha legalább 

24 órával a stressz beállta előtt, még növeke-

dési fázisban juttatjuk ki. Az akut stresszhely-

zetben, például aszályban történő kezelést

Retengo Plus
1,0–1,5 l/ha

Fendona 10 EC
0,15 l/ha

 16 18 30 53 65 79 89
Fejlettségi stádiumok a BBCH-skála alapján

1. ábra Technológiai ajánlatunk a kukorica gombabetegségek
elleni védelmére a Retengo Plus alkalmazásával

1. táblázat Retengo Plus – termékleírás

Termék neve

Kultúra takarmány-, szemes, siló-

és vetőmag-kukorica

Hatóanyag-tartalom 133 g/l piraklostrobin (F500®) + 50 g/l epoxikonazol

Formuláció Szuszpoemulzió (SE)

Szállítódás Lokálszisztemikus, transzlamináris, felszívódó

Hatásmód Védő, gyógyító

Dózis 1,0–1,5 l/ha 

Kijuttatási időszak BBCH 30–65 (10 leveles kortól fővirágzásig)

Károsító Helminthosporium, Puccinia, Kabatiella, csőbetegségek

További előnyök Zöldítő, élettani hatás

Forgalmazási kategória I.

Kiszerelés 5 liter

Retengo® Plus
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kerülni kell! Jégverés után közvetlenül ki-

juttatva a Retengo Plus felgyorsítja a sérült 

növények regenerációját, és mérsékli a má-

sodlagos kórokozók kártételét.

A Retengo Plust a betegségek megjele-

nésekor, az élettani hatás kihasználására

a stresszhatások bekövetkezte előtt juttassuk 

ki a kukoricára. A legkorábbi kezelési időpont 

az, amikor földi géppel még éppen be lehet 

menni a területre, de a sorok már záródnak, 

kb. tízleveles korban (60-80 cm-es növény-

magasságnál). A kukorica általában a virág-

zás előtt a legérzékenyebb a stresszre, tehát 

legkésőbb eddig az időpontig kell kijuttatni

a szert. A Retengo Plus esőállósága jó.

Kijuttatás, keverhetőség

A Retengo Plus – előzetes keverési próba 

után – kijuttatható a kukoricában engedélye-

zett rovarölő szerekkel és márkázott lomb-

trágyákkal együtt, összhangban azok enge-

délyokirataival. Tömény UAN-oldattal nem 

keverhető. A tankkeverék előkészítésénél

a tartály keverő berendezésének folyama-

tosan működnie kell. Évente egyszer juttat-

ható ki. A Retengo Plus légi kijuttatása nem

engedélyezett.

Együttes védekezés az állati kártevők és 
a gombabetegségek ellen

A kukoricát károsító molylárvák – kukori-

camoly, gyapottok-bagolylepke – rágásának 

következtében a csőpenészt okozó gombák 

fertőzése jelentősen megnő. A növényi ma-

radványokat részben a felszínen hagyó talaj-

művelési módok szintén segítik a kukorica-

moly és a fuzáriumos betegségek terjedését. 

A betegségeknek utat nyitó molyok kártételét 

a Retengo Plus és a Fendona 10 EC kombi-

nációjával mérsékelhetjük.

A Retengo Plus terméktulajdonságaiból fa-

kadó előnyök összefoglalását a 2. táblázat 
tartalmazza.

Csorba Veronika
kultúrafelelős

Tulajdonság Előny

Növeli a NO (nitrogén-

monoxid) és csökkenti

az etilén termelését

Lassuló öregedési folyamatok

Felgyorsítja a nitrogén

beépülését, hatékonyabbá 

teszi a fotoszintézist

Intenzívebb a kukorica gyökérfejlődése, nő a siló kukorica 

zöldtömege, nő a szemes kukorica ezerszemtömege

Hatékony a levél- és 

csőbetegségek ellen

Egészséges növények, jobb minőségű szilázs

és szemes kukorica

Zöldítő, élettani hatás Jobb regenerálódás jégverés, mechanikai sérülések után

Felkészíti a kukoricát

a stresszhelyzetekre
Csökken a stressz okozta terméscsökkenés kockázata

Jól kombinálható
Fendona® 10 EC-vel együtt kijuttatva csökken a rovarok által 

okozott sérüléseken keresztül történő fertőzések veszélye

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

2. táblázat A Retengo Plus előnyei
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Új problémák a meleg hatásár a
Tolna megye kellős közepén 900 hektáron gazdálkodik 
a Felsőnánai Agrár Kft. Holstein-fríz tehenészetük ta-
karmányellátását részben saját terményekkel fedezik, 
ezért nagy érvágás volt számukra, amikor silókuko-
ricájukban aflatoxint találtak, és nem etethették meg 
az állatokkal. Végül a Retengo Plus gombaölő szerben 
találták meg a megoldást.

A történetet Fábián Imre ügyvezető igazgató osztotta 
meg velünk.

Kedvező környezeti adottságok közt gaz-

dálkodik a cég, a legnagyobb nehézséget

a meredek domboldalakon való munka, a lej-

tésviszonyokhoz való alkalmazkodás jelenti. 

Talajaik zöme barna erdőtalaj, illetve mész-

lepedékes csernozjom, a dombok oldalában 

lösz is található. Évente 650-700 mm csapa-

dék hullik, általában kedvező eloszlásban.

A 900 hektárból 850 a szántóterület, ahol 

a bevett vetésforgót alkalmazzák. Össze-

sen 450 hektár a kukorica, ebből 150 hektár

a silókukorica, 160-160 hektár az őszi búza 

és a napraforgó, 80 hektár a lucerna, a többi 

rét és legelő. A területek több mint háromne-

gyed részén környezetkímélő gazdálkodást 

folytatnak: már a második AKG-s időszakon 

vannak túl. Az idén már nehezíti a dolgukat, 

hogy nitrátérzékenynek minősítették a terü-

letet, noha eddig nem számított annak. Ez

a növénytermesztésben és az állattartásban 

is új kötöttségeket jelent.

A szarvasmarha-állomány átlagosan 350 

tehénből és szaporulatából áll – körülbelül 

800 állatot nevelnek. Az utóbbi két évben

a rendkívül nyomott húsárak miatt áttértek

a szexált sperma használatára, hogy zöm-

mel üszőborjúk szülessenek, amelyeket ter-

mékenyítve jó áron lehet tenyészállatként el -

adni. A tehenészet rendszeresen a megyei

tíz legjobb között szerepel.

A tejárak mostanában már elfogadhatók 

– mondja Fábián Imre – a tavalyi és tavaly -

előtti magas takarmányáraknak köszönhe-

tően. Átlagosan 107 forintért tudják értéke-

síteni a tej literjét.

A takarmány felét tudják saját maguk meg-

termelni. Főként a silókukorica, a szemes 

kukorica, a lucerna, a széna és a szenázs 

származik saját forrásból. A szemes kukori-

cát nedvesen ledarálva, fóliatömlőbe töltve 

abraknak készítik el. Ezt nagyon szeretik az 

állatok, étrendi hatása is kedvező.

2012-ben váratlanul érte a céget a hír, hogy 

az általuk szállított tejben is találtak aflatoxint, 

mégpedig 20 százalékkal a megengedett 

határérték fölött. Hat napon keresztül napi 

hétezer liter tejet kellett megsemmisíteniük, 

a tehenekkel pedig toxinmegkötő anyagot 

kellett etetni.

Vizsgálódásaik során a saját termesztésű 

kukoricában találtak sok aflatoxint, legin-

kább a darált szemes kukoricában, de kisebb 

mennyiségben a szilázsban is. Abban az év-

ben súlyos aszály volt, a cső nélkül fejlődő 

kukoricát az utolsó pillanatban takarították

be silónak. Csak a mélyebb fekvésű terüle-

teken és a későbbi érésű fajtáknál volt ter-

més, de a szokásos 8-8,5 tonnával szemben 

mindössze 3,1 tonna termett. A laboratóriumi

mérések alapján úgy döntöttek, hogy a ned-

ves darált kukoricát nem adják oda a tehe-

neknek, hanem vásárolnak helyette abrak-

takarmányt. A biztonságos takarmányellátás 

érdekében rozsot vetettek szenázsnak, amit 

tavaly áprilisban takarítottak be. Abban is mér -

tek némi aflatoxint, de már a határérték alatt.

Nemcsak a takarmányvásárlás dobta meg 

a költségeket, a tehenek kezelése is nagyon 

sokba került. A toxinkötő anyagok adagja

a kezdeti 15-25 dkg-ról 50-60 dkg-ra emel-

kedett, egy állatra 3-400 forintot költöttek 

naponta. Maga a kezelés hátrányosan be-

folyásolta az ivarzást és a tej minőségét, 

mert a gombatoxinon kívül a mikroelemeket 

is megkötötte a készítmény.

Mindebből arra a következtetésre jutot-

tak, hogy már a szántóföldön védekezni kell

a toxintermelő Aspergillus fajok ellen. Fábián

Imre irányítja a növényvédelmet is a cég-

nél, választása a Retengo Plus gombaölő 

szerre esett. Tavaly 17 hektáron próbálták ki

1,5 literes hektáronkénti adagban, 250 liter 

permetlében kijuttatva az esti órákban. A ke-

zelésre a címerhányás előtt került sor, amikor 

a napraforgót amúgy is permetezni kellett,

így munkában volt a hidas traktor.

Szemre is szebb, zöldebb lett a kezelt táb-

la a készítmény kedvező élettani hatásának 

köszönhetően. Betakarításkor azonnal vitték

a mintát a szekszárdi laboratóriumba vizsgá-

latra. Kiderült, hogy az aflatoxinszint a határ-

érték alatt volt a Retengo Plusszal kezelt siló -

kukoricában, a szomszédos, kezeletlen táb-

lában viszont kétszer annyit mértek. A termés 

mennyiségét nem mérték külön, de Fábián 

Imre becslése szerint 10-15 százalékkal több 

zöldtömeg termett a Retengo Plus hatására.

Igaz, hogy teljesen önálló pluszkezelés -

ként kell használni a készítményt, de minden-

képpen megéri alkalmazni, ha összevetjük

az általa kivédett költségekkel. A jól időzí-

tett kezelés a fuzárium ellen is hatékony, ami 

azért lényeges, mert így a fertőzés nem jut 

tovább a búzára.

A kezelésre Fábián Imre szerint preventí-

ven van szükség, július végéig, amikor nyár 

közepén igazán melegre fordul az idő. 2012-

ben Felsőnánán júniusban öt, júliusban hat és 

augusztusban tizenegy napon haladta meg

a napi átlaghőmérséklet a 35 °C-t, ami előse-

gítette az Aspergillus fertőzését.

Tavaly a Duo System® gyomirtási rendszert 

is kipróbálták kukoricában a cégnél. Koráb-

ban már vetettek ilyen fajtát, de elmaradt a ho-

zama a hagyományos kukoricákétól, ezért

tovább nem foglalkoztak vele. Az utóbbi szá-

raz, meleg évek azonban gyomirtási gondok-

kal is jártak, amit mindenképpen meg kellett 

oldani. A szántókon nagy probléma a fenyérci-

rok, a köles és a kakaslábfű elleni védekezés.

Gondot jelentett, hogy a meleg időben nem 

zárult kellően a kukoricaállomány, a gyomok 

megerősödtek, magot érleltek, amit feletetést 

követően a trágyával újra széthordtak a terü-

leten. Tavalyelőtt a nagy szárazságban nem 

fejlődött ki a rizómás fenyércirok, nem lehe-

tett a tarlón védekezni ellene.

Tavaly tehát 35 hektáron Duo System tech-

nológiára álltak át: ahol kockázatosnak ítél-

ték, hogy időben tudnak-e védekezni a meg-

szokott gyomirtó szerekkel, Rulexx Duo fajtát 

vetettek. Kétszer 2,0 l/ha dózisban juttattak 

ki Focus® Ultrát az egyszikűek ellen, amivel 

sikerült a gyomokkal elbánni. A módszer leg-

nagyobb előnye Fábián Imre szerint a nagy 
gyomirtási biztonság, az új Duo System 
fajtáknak pedig már megbízhatóan magas 
a terméshozamuk.

Lejegyezte:

Horváth Csilla
Magyar Mezőgazdaság



Idén tízéves a Clearfield®

gyomirtási rendszer napraforgóban

2004. március 22-e jelentős nap volt a hazai napraforgó-termesztők életében. Ekkor 
kapta meg forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a Pulsar® 40 SL a spe-
ciális imidazolinon-ellenálló, mai nevükön Clearfield napraforgókban. A Clearfield 

gyomirtási rendszer mára a napraforgó-termesztés sztárja lett.

A technológia három alappilléren nyugszik: 

speciális, az imidazolinon-ellenállóságot

homozigóta módon hordozó nap ra for gó hib-

ridre van szükség, ezt Pulsar 40 SL gyom-

irtó szerrel kezeljük állományban, amihez

Wing-P-alapkezelés járul a tökéletes és

biztos hatékonyság érdekében.

A legnagyobb áttörést a kétszikű gyo-

mok elleni védekezésben értük el, hiszen

a technológia megjelenéséig a termelők

nem használhattak teljes értékű, állomány -

 ban használható, csapadéktól független,

két szikű gyomokat irtó szert a napraforgó 

termesztése során.

A Pulsar 40 SL imazamox hatóanyagát

a már kikelt gyomok levélen keresztül veszik 

fel. Az imazamox a növényekben a legfia-

talabb hajtás-, illetve gyökérvégi részekbe 

áramlik, és az ott található fiatal osztódó szö-

veteket pusztítja. Ennek hatására a növény 

csúcsa sárgul, majd elszárad, a tünetek vé-

gül az egész növényre kiterjednek (1. kép).
Egyes fajok teljes elhalása később követke-

zik be – az alsóbb levelek egy ideig zöldek

maradhatnak, de fontos tudni, hogy a csú-

csavesztett négy-hat leveles magról kelő két-

szikű gyomok döntő többsége már nem tud 

új erőre kapni, nem tud a napraforgóval sem 

a talajfelszín fölött, sem az alatt konkurálni.
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Kivételt képez a parlagfű. A hatleveles

vagy idősebb egyedek esetében itt is be-

következik a csúcs elhalása, azonban a nö -

vény levélhónalji részében elhelyezkedő

alvórügyek, amelyek – mivel nem voltak

nö vekedési fázisban a kezelés idején – el-

kerülték a hatóanyagot, ezt követően is ak-

tiválódhatnak. A megkésett kezelés után

visszamaradó parlagfűegyedek jellegzete -

sek: az átlagoshoz képest mintegy feleakko-

rák, s a megszokott egy hajtáscsúcs helyett 

négy-öt csúccsal is rendelkeznek.

A probléma megoldása a gyomirtó szer 

dózisának növelésével nem lehetséges!

Elsősorban azért nem, mert az engedélyok-

irat kimondja, hogy a Pulsar 40 SL mind-

össze évente egy alkalommal, 1,0–1,2 l/ha 

dózisban használható fel napraforgóban.

Másodsorban pedig azért nem, mert a prob-

léma a túlnőtt parlagfüvek esetében nem

a hatóanyag mennyisége, hanem annak

növényben való áramlása, hatóhelye. Az 

emelt dózissal legfeljebb a csúcs gyorsabb 

elhalását érhetnénk el, a hónalji alvórü-

gyek ki hajtását nem akadályozhatjuk meg.

A parlagfű legkésőbb négyleveles állapo-

táig végre kell hajtani a kezelést, hiszen

eddig az állapotig az alvórügyek életkép-

telenek (2. kép).

Az időzítés azonban nehéz, a parlagfű 

ugyanis nedves, hűvös időjárás esetén ki-

fejezetten hajlamos elhúzódóan, hosszan

kelni. Ilyenkor ha megvárjuk, hogy az ösz-

szes egyed megjelenjen, az első keléshul -

lám egyedei a kezelés idejére már aktív alvó-

rügyekkel rendelkeznek, amelyekből a csúcs 

elhalása után feléledhetnek. Ha viszont túl 

korán kezelünk, a később kelő példányok 

nem találkoznak a növényvédő szerrel,

a Pulsar 40 SL imazamox hatóanyagának 

ugyanis a keresztes virágú, napraforgóban 

jelentőséggel nem bíró gyomok kivételével 

nincs talajon keresztül hatástartama.

A probléma megoldása a Wing-P alkal-

mazása, amelyet a napraforgó vetése után, 

kelése előtt szórunk ki a területre 3,5 l/ha

dózisban. A benne lévő dimetenamid-P ható-

anyag – egyszikűirtó hatása mellett – jelentős

mellékhatással bír a parlagfű ellen, ami a ke-

zelést követő két héten belül lehulló össze-

függő 10-12 mm csapadék hatására alakul

ki. A Wing-P hatására a parlagfű első kelés-

hullámának növényei részben ki sem kelnek, 

a többi egyed torzul, növekedésében lelas-

sul; a területen található parlagfűállomány

egyöntetűvé válik, lehetővé téve, hogy az ál-

lománykezelést tökéletesen hajthassuk végre

a gyomnövény négyleveles állapotában.

Érdemes tudni, hogy megázása esetén

a Wing-P megoldja a libatop- és disznópa-

réjfélék problémáját is. A parlagfűre gyako-

rolthoz hasonló erős mellékhatást tapasztal-

hatunk emellett a csattanó maszlag esetében 

is, ha a területre összefüggő 18-20 mm csa-

padék érkezik. Összességében a Wing-P 

kiválóan egészíti ki talajon keresztüli hatás-

tartamával a Pulsar 40 SL levélen keresz-

tüli hatását a magról kelő kétszikű gyomok

esetében is.

2. kép Parlagfű valódi
négyleveles állapotban 

1. kép A Pulsar 40 SL hatása a kétszikű gyomnövények ellen



A napraforgóban jelentőséggel bíró, mag-

ról kelő egyszikű gyomok a kétszikűek-

hez hasonlóan érzékenyek és hatékonyan 

kontrollálhatóak a Pulsar 40 SL imazamox

hatóanyagával. A működési mechanizmus

a kétszikű gyomoknál leírtakkal megegye-

zik. A kezelést a gyomok gyökérváltása

előtt kell végrehajtani. Mivel e gyomok, főleg

a muharfajok, hajlamosak az elhúzódó ke-

lésre, a vegyszerezés időzítése ellenük is 

nehéz: esetükben is szükséges kiegészíteni 

az állo mánykezelést a Wing-P talajon ke-

resztüli hatástartamával. Ha két héten belül

10-12 mm összefüggő csapadék érkezik,

a jelentőséggel bíró magról kelő egyszikű 

gyomok természetesen ki sem kelnek.

A Wing-P különlegessége, hogy pendi-

metalin hatóanyaga révén akkor is képes

a már kikelt magról kelő egyszikűek gyökér-

növekedését blokkolni, ha a bemosócsa pa-

dék késve érkezik (3. kép). Ez az utóhatás 

nem pusztítja el a gyomokat, de akadályoz-

za gyökérváltásukat, így lehetőséget ad

a Pulsar 40 SL számára, hogy az átlagosnál 

nagyobb egyszikűeket is elpusztítsa (4. kép).

Legfontosabb évelő kétszikű gyomnövé-

nyünk, a mezei acat kártétele is elhárítható 

a Pulsar 40 SL használatával. Ne feledjük, 

hogy az évelő acat foltjai a talajban óri-

ási gyökértömeggel rendelkeznek, amellyel

a napraforgó elől nagyon gyorsan elveszik

a vizet! Ha elkésünk, hiába tudjuk e gyomo-

kat elpusztítani, növekedésüket megállítani, 

az acatfoltban gyorsan kialakuló vízhiány

miatt könnyen terméskiesés jelentkezhet,

főleg aszályos években. A vegyszeres keze-

lést minél hamarabb, az acat tőlevélrózsás 

állapotában kell elvégezni (5. kép).

Az évelő egyszikű tarackbúza is hatéko-

nyan kontrollálható a Pulsar 40 SL haszná-

latával. Esetében a vegyszerezést 10 centi-

méteres levélhossznál kell végrehajtani.

Sajnos az évelő fenyércirok és nád ellen 

nem tudunk kellő hatékonysággal védekezni

állományban használható speciális egy-

szikűirtó szer nélkül. Fontos, hogy ezeket

a ké szítményeket – magas olajtartalmuk mi-

att – nem szabad tankkombinációban hasz-

nálni a Pulsar 40 SL-lel, mert a kombináció

esetleg terméskiesést okozhat! Ilyen eset-

ben időzítsük a Pulsar 40 SL kijuttatását 
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a kétszikű gyomok fejlettségéhez, majd az 

évelő egyszikűek megújulása után kezel-

jünk speciális egyszikűirtó szerrel. Erre

a BASF a Focus Ultra és a Dash HC kom-

binációját ajánlja.

A Clearfield® gyomirtási rendszer igazi

sikertörténet. A technológia pillérei – a hib-

ridek, a Pulsar 40 SL és a Wing-P – szé-

les körben ismertek és használatosak

a napraforgó-termesztők körében. A gyom-

irtási rendszer a szántóföldeken 2005 óta 

minden évben bizonyítja, hogy segítségé-

vel biztonságos és jövedelmező a napra-

forgó termesztése!

Hangyel Attila
 Market Support Manager

5. kép A tőlevélrózsás mezei acat 
az időben kijuttatott Pulsar 40 SL 
hatására már a kezelést követő 

egy-két napon belül sárgulni kezd

4. kép A Wing-P és a Pulsar 40 SL egymást segítő hatásának köszönhetően
a nagyobb fejlettségű egyszikű gyomnövények is elpusztulnak

3. kép A Wing-P (pendimetalin) 
blokkolja az egyszikű gyom-

növények gyökérváltását

Fotók: Molnár Szabolcs

Fotók: Pál   Bertalan



lombtrágyák hatékonyságát. A YaraVitaTM 
Brassitrel Pro (2. kép) a kalcium (89 g/l), 
a magnézium (70 g/l), a mangán (70 g/l),
a molibdén (4 g/l) és a bór (60 g/l) pótlá-

sát teszi lehetővé, nitrogénkiegészítéssel. 

Egyszeri 3–4 l/ha vagy kétszeri 2–2,5 l/ha
mennyiség elégíti ki a növény szükségle-

teit ezekből az elemekből. Extenzívebb

gazdálkodás esetén rendkívül kedvező áron 

garantál elegendő bórt 2 l/ha dózisban

a YaraVitaTM Bortrac.

Szót kell ejteni a startertrágyázásról is. 

Ebben az évben új termékkel jelenünk 

meg, neve YaraMilaTM Starter 10,5-47 NP
(2% Zn, 0,1% B). A mikrogranulátumos kijut-

tatás elősegíti a gyors és egyöntetű kezdeti 

fejlődést. Az általunk javasolt 10–15 kg/ha-

os adagolás remekül egészíti ki a komplex 

tápanyag-ellátási rendszert.

Utoljára, de nem utolsósorban: A termékek 

eltérő hatóanyag-tartalma miatt vásárláskor 

a hatóanyag egységárára koncentráljunk! Ne 

„műtrágyát” vagy „lombtrágyát” vegyünk, 

hanem makro-, mezo- és mikroelemeket. 

Ezeknek egy hektárra kiadott hatóanyagát 

nézzük, emellett vegyük figyelembe a fizikai 

paramétereket, a kijuttathatóság szempont-

jait, és keressük azt az összetételt, amelyik

a legjobban elégíti ki a növények igényeit.

Gyuris Kálmán
szaktanácsadó
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Napraforgó: a megbízható növény
A műtrágya értékesítésekor, illetve vásárlásakor két fontos dologra kell oda-
figyelni. Az egyik, hogy a felhasználni kívánt termék hogyan illeszkedik a táp-
anyag-gazdálkodási tervbe, mennyiben járul hozzá talajaink tápanyagtőkéjének 
megőrzéséhez. A másik a befektetés hatékonysága az adott gazdasági évben, 

vagyis hogy az elköltött forintok milyen arányban, mekkora biztonsággal térülnek meg.

A napraforgónál a foszfor- és káliumtőke 

szin ten tartásához elengedhetetlen ennek a két

makroelemnek a pótlása. A napraforgó nem-

csak jó tápanyagfeltáró képességgel, de rend-

kívül jó tápanyag-reakcióval is rendelkezik.

Ez már kapcsolódik a második szemponthoz: 

a jó megtérülés nemcsak a makro-, hanem a 

mikroelemekre is vonatkozik. A napraforgó az 

aszályos években is képes jó termést hozni,

a termelés kockázata más növényekhez ké-

pest kisebb még szélsőséges időjárási körül-

mények között is, így a kijuttatott műtrágya 

ökonómiája is sokkal biztonságosabb.

A Yara Hungária Kft. termékajánlatában 

első helyen a kiemelkedő fizikai paraméte-
rekkel (granulakeménység 3N, szemcsemé-

ret 2,5–4 mm, portartalom 0,05%), nagyon
magas hatóanyag-tartalommal (a napra-

forgóra javasolt összetételek esetében 50–

56%), rendkívül kedvező ár-érték aránnyal 
(2600-2900 Ft / hatóanyagszázalék) rendel-

kező YaraMilaTM termékcsaládot említjük 

meg (1. kép).

A sikeres napraforgó-termesztéshez első 

helyen a YaraMilaTM 8-24-24 és a YaraMilaTM 
7-20-28 termékeket ajánljuk. A napraforgó 

magas káliumigénye és talajaink gyengébb 

foszforellátottsága indokolja ezeknek a ter-

mékeknek a használatát. Teljes felületre tör-

ténő kijuttatás esetén 300–350 kg/ha, vetés-
sel egy menetben 180–200 kg/ha a javasolt 

dózis. Ha területünk káliummal való ellátottsá-

ga kiemelkedően jó, vagy egyéb káliumot már 

adtunk ki korábban, a YaraMilaTM 16-27-7-et

ajánljuk, hasonló adagokban.

Fejtrágyázáskor a talajok nitrogénszolgál-

tató képességét, az alaptrágyával kiadott

nitrogén mennyiségét, valamint a megcélzott 

termésmennyiséget figyelembe véve 60–

90 kg/ha hatóanyag-tartalomban gondolkod-

junk. 250–300 kg/ha YaraBelaTM Sulfan vagy

YaraBelaTM Extran a teljes nitrogénmennyi-

séget biztosítja. A Sulfan még komoly kénes 

kiegészítést is ad, így szakmai szempont ból 

alkalmazása egyértelműen kedvezőbb.

A tápanyag-utánpótlás harmadik kompo-

nense a lombtrágyázás. Hazai és külföldi 

tapasztalatok és kísérletek egyértelműen bi-

zonyítják a napraforgóban alkalmazott Yara 

2. kép YaraVitaTM Brassitrel Pro

Munkatársaink:

Ügyfélszolgálat
+ 36 88 577 944

Éri Ferenc
kereskedelmi vezető

+ 36 30 277 2556

ferenc.eri@yara.com

Tóth Gábor
szaktanácsadó,

Észak-Magyarország
+ 36 30 689 8094

gabor.toth@yara.com

Gyuris Kálmán
szaktanácsadó,

Dél-Magyarország
+ 36 30 383 9341

kalman.gyuris@yara.com

Dr. Térmeg János
szaktanácsadó,

Észak-Dunántúl
+ 36 30 349 8084

janos.termeg@yara.com

Benedek Szilveszter
szaktanácsadó,

Dél-Dunántúl,

technikai referens
+ 36 30 654 5504

szilveszter.benedek@yara.com

Kovács András
kertészeti szaktanácsadó,

Kelet-Magyarország
+ 36 30 689 8095

andras.kovacs@yara.com

1. kép YaraMilaTM



Aszályos területre is

Maximális szárazságtűrés és magas ter-

mőképesség jellemzi a Caussade Semences 

másik, ugyancsak rendkívüli tulajdonságok-

kal bíró Clearfield hibridjét. Az Imeria CS 

Magyarország szinte bármely területén, aszá-

lyos években is biztonsággal termeszthető. 

Igazolják mindezt többek között a vetőmag-

nak bizalmat szavazó Baranya megyei gaz-

dák is, akik a 2013-as csapadékhiány ellenére 

homogén állományról, 3 t/ha feletti termésről 

számoltak be a termelők véleményére rend-

kívül sokat adó vállalatnak.

A középérésű Imeria CS-t ezenkívül jelen-

tős ezerkaszattömeg, technológiai és öko-

lógiai alkalmazkodóképesség, önterméke-

nyülési hajlam, valamint kiváló szárerősség

és betakaríthatóság jellemzi (2. táblázat). 
Optimális sűrűsége – hasonlóan a Fushia CL-

éhez – tenyészidőben 50-55 ezer tő/hek-

tár. Az eredmény telített, közepes tányérral

rendelkező, ugyancsak közepes növény-

magasságú, ám rendkívüli szárerősségű, 

kiegyenlített állomány. Az Imeria CS – akár-

csak a Fushia CL – a peronoszpóra számos 

rasszával szemben rezisztens, továbbá a leg-

több betegséggel, így a szártőszklerotíniával 

szemben is toleráns. Kiválóan tűri a vetés-

kori hideget, a betegségekkel szemben pe-

dig az egész vegetáció ideje alatt maximá-

lisan ellenálló.

Gyakorlati eredmények

A leírtakat a gyakorlat is igazolja: a Ca us-

sade Semences vetőmagjait az ország külön-

böző éghajlatú területein, így Baranya, Tolna 

vagy épp Békés megyében folyamatosan

értékelik maguk a gazdák is, akik az első

évek után egyöntetűen elégedetten számol-

tak be a Caussade hibridekkel kapcsolatos 

tapasztalataikról.

A Caussade Semences több mint fél év-

százados munkájának, számos kutatóállo-

másának és csaknem ötven központjának, 

illetve rendkívül széles genetikai bázisának 

köszönhetően évről évre egyre többen is-

merik és vásárolják a világon és hazánkban 

is a francia cég kiváló genetikájú hibridjeit.

A számos növényfaj nemesítésével foglal-

kozó vállalat évtizedek óta folyamatosan 

arra törekszik, hogy mindenkor megfeleljen 

a kor technológiai kihívásainak, továbbá

a mezőgazdasági termelők és forgalmazók 

magas szakmai és minőségi követelmé-

nyeinek. Fushia CL és Imeria CS hibridjei

révén a Caussade Semences Csoport ismét 

bővítette a fenti elvárásoknak maximálisan 

megfelelő termékkörét.

Caussade Semences Hungary Kft.

További információk:

www.caussade-semences.hu
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A különböző iparágak igényeihez alkal-

mazkodva a Caussade Semences folyama-

tosan fejleszti egyenletes, magas hozamú 

betegségtoleráns és -rezisztens vetőmagjait, 

miközben a nemesítés során nagy súlyt fek-

tet a magas olajsavtartalomra. A különböző 

országok éghajlati és talajviszonyait is figye-

lembe véve a társaság napraforgó-portfóliója 

évről évre növekszik: a kínálatban minden-

ki megtalálja azt a hibridet, amelyre igazán 

szüksége van.

Minőségi mennyiségek

A középkorai Fushia CL (1. kép) kiemel-

kedő gyomirtószer-toleranciával, termőké-

pességgel, kiváló agrotechnológiai és kör-

nyezeti rugalmassággal bír, emellett igen jó 

kezdeti, intenzív csírakori fejlődés, hosszan 

tartó virágzás, valamint első osztályú gyom-

elnyomó képesség és termékenyülés jel-

lem zi. A Caussade Semences Fushia CL
Clearfield napraforgó-vetőmagját fenyér-

cirokkal, kölessel, vadzabbal, tarackbúzával, 

parlagfűvel, parajfélékkel, csattanó maszlag-

gal, valamint a CL technológiában leírt egyéb 

egy- és kétszikű gyomokkal fertőzött terüle-

ten ajánlott használni. Az optimális növény-

sűrűség tenyészidőben 50-55 ezer tő/hektár.

A Clearfield technológia kedvező hatása 

mellett kiemelendő a vetőmag betegségekkel 

szembeni ellenálló képessége: a Fushia CL
a peronoszpóra számos rasszával szemben

rezisztens, s a legtöbb betegséggel, így a szár-

tőszklerotínia gombafertőzésével szemben 

is toleráns. A Fushia CL optimális magas-

sága 180-190 centiméter. A növényt erőteljes 

lombozat, 95-98 százalékos tányértelítettség 

és erős, dőlésre nem hajlamos szár jellemzi. 

Ezek mellett a Fushia CL-t vető gazdák olaj-

tartalomban gazdag kaszattermésre és egy-

séges növényállományra számíthatnak. Mint

a hibrid minőségi mutatói is jelzik, a Fushia CL-

nek bizalmat szavazó termelők jó mennyisé gű,

egyenletes terméssel tervezhetnek a vetés

után (1. táblázat).

A gazdák bizalmában:
Fushia CL és Imeria CS Clearfield® napraforgóhibrid

Mintegy ötven kultúra a világ 34 országában, 21. századi
technológia, innovatív elképzelések, száz százalékos 
termelői tulajdon – a Caussade Semences Csoport több 

mint fél évszázada van jelen a vetőmag-nemesítés nemzetközi piacán. A francia cég, 
amely évek óta már Magyarországon is forgalmazza nemzetközileg is ismert és elismert 
termékeit, ezúttal két kiváló napraforgót ajánl a hazai gazdák figyelmébe.

1. táblázat A Fushia CL
minőségi mutatói

olajtartalom 53-54%

ezerkaszattömeg 60-65 g

hektolitertömeg 40-43 kg/hl

tányértelítettség 95-98%

1. kép Fushia CL hibrid

2. táblázat Az Imeria CS
minőségi mutatói

olajtartalom 48-51%

ezerkaszattömeg 60-68 g

hektolitertömeg 40-43 kg/hl

tányértelítettség 95-98%
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A napraforgó hazai vetésterülete az utóbbi

évben kismértékű csökkenést mutatott: 2012-

ben 617 ezer hektáron, 2013-ban összesen 

mintegy 605 ezer hektáron vetették Magyar-

országon (Forrás: VSZT). Az országos termés-

átlag 2,46 t/ha lett, lényegesen magasabb, 

mint a 2012-es (2,08 t/ha). Helyenként ennél 

jobb eredmények is születtek (3,2–4,7 t/ha).

A terméseredmények javulását a június vé-

géig tartó csapadékosabb időjárás okozta,

ami aztán július–augusztusban sajnos aszá-

lyosra váltott.

A világ olajosmag piacán a jövőben a kereslet 

állandósulására lehet számítani, ezért a nap-
raforgó iránti igény hosszabb távon is fenn-
marad. Meg kell jegyezni, hogy – amint tavaly 

is tapasztalhattuk – az átvételi árak tudnak 

kellemetlen meglepetéseket okozni a terme-

lőknek. Mindemellett érdemes napraforgót 
termeszteni, ám a jövedelmezőséghez szél-

sőséges időjárási körülmények között is tudni 

kell stabilan magasan tartani a termésszintet.

A napraforgó sajátossága, hogy jól alkal-

mazkodik a gyengébb talajokhoz, továbbá 

rendkívül jól tolerálja a száraz, meleg időjá-

rási körülményeket is. Ezt érdemes figyelem-

be venni a vetésszerkezet összeállításánál.

Az Euralis napraforgók nemesítési hátterét 

a világpiac egyik vezető napraforgó-nemesí-

tője, a cég résztulajdonában álló Soltis adja. 

A nemesítői munka a Soltis magyarországi 

állomásán is folyik. A fő cél a termésstabilitás

megőrzése mellett a termőképesség, az olaj-

tartalom, a betegség-ellenállóság, a száraz-

ságtűrés és a koraiság.

Ma Magyarországon a napraforgó termesz-

tésében a Clearfield szegmens aránya 70 szá-

zalék körül van. Az Euralis hazánkban eladott

napraforgó-vetőmagjainak döntő hányada is 

ebbe a csoportba tartozik. Hibridjeink méltán 

szereztek maguknak elismerést eredménye-

ikkel az utóbbi években.

A hagyományos Clearfield technológia to-

vábbfejlesztéseként az Euralis programot dol-

gozott ki a Clearfield® Plus hibridek (CLHA+) 

nemesítésére és kísérleti tesztelésére. Ezek 

itthoni piaci bevezetése a BASF-fel közösen 

hamarosan megvalósul.

A korai Clearfield csoportban 2012-ben be-

vezetett újdonságunk az ES Amis CL hibrid.

A KITE 2013-as üzemi kísérleteiben 13 hely át-

lagában 3,67 t/ha eredményt hozott. Kezdeti

fejlődése gyors, az állomány zömök, szárszi-

lárdsága átlagon felüli. A nap ra forgó szá dor

hazai rasszaival (A–E) szemben ellenálló. Iker-

testvére, az ES Novamis CL a szádor A–F 

rasszaival szemben is ellenálló. Hamarosan 

forgalomba kerül.

2014-es újdonságunk az ES Euromis CL 
szintén korai hibrid. Saját üzemi kísérleteink-

ben hét hely átlagában 3,9 t/ha termésszint-

tel az első helyen végzett. Szádor re zisz tens, 

stresszellenállósága és stabilitása kiemelkedő.

Euralis napraforgóhibridek:
kiváló termőképesség és stabilitás

Az Euralis a hagyományos, a Clearfield® (CL), a magas olajsavas–
hagyományos (HO) és a magas olajsavas–Clearfield (HO CL) 
napra forgók között is kiemelkedő és versenyképes termékekkel 
 rendelkezik. Termelő partnereinknek minden termőhelyre minden 

elvárást kielégítő megoldást kínálunk az eredményes napraforgó-termesztéshez.
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Az Euralis másik vezető hibridje a közép-

érésű ES Florimis CL. Termőképességét és 

nagy termésbiztonságát (cv%=14,41) évek óta

bizonyítja a Clearfield szegmensben. Szá-

dorrezisztens, tányér- és szár tő szkle ro tínia-

ellenállósága nagyon jó. Minden termőhelyre, 

intenzív technológiákhoz ajánljuk (1. ábra).

A középérésű ES Aramis CL a Florimisnél 

néhány nappal később érik. Szádorrezisztens. 

Főként gyengébb termőhelyekre ajánljuk, el-

sősorban ezeken nyilvánul meg termésbizton-

sága. Kelési erélye, stresszrezisztenciája és

szártőszklerotínia-ellenállósága átlag feletti.

A középérésű ES Balistic HO CL a viszony-

lag új magas olajsavas–Clearfield piac egyik 

meghatározó hibridje. Olajsavtartalma ideális 

esetben elérheti a 89%-ot, olajtartalma pedig

a 47-48%-ot. Rendkívül jól tolerálja a szártő-

szklerotínia-fertőzést.

Másik magas olajsavas–Clearfield újdon-

ságunk 2014-ben az ES Grafic HO CL. Né-

hány nappal később érik a Balisticnál. Szádor-

rezisztens. A KITE 2013-as kísérleteiben 3 hely

átlagában 3,35 tonnát termett hektáronként, 

ezzel harmadik lett a nyolc HO CL hibrid között!

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az 
Euralis napraforgói igen modern genetikai 
háttérrel rendelkező, stabilan magas termő -
képességű, betegségekkel szemben jó el-
lenálló képességű hibridek. Keresse vető-

magjainkat forgalmazóinknál 2014-ben is!

Csigó György Tamás
termék- és marketing menedzser
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1. ábra Az ES Florimis CL napraforgóhibrid különböző
helyszíneken elért terméseredményei. Saját üzemi kísérletek, 2013.
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A Limagrain Clearfield napraforgó hib rid -
jei „gyommentes életre teremnek”, verseny-
társaiknál jobban tolerálják az állomány-
kezelést (1. kép). A nemesítési célkitűzések 

között a kiváló termőképesség és termésbiz-

tonság mellett kiemelkedő hangsúlyt kap 
a kórokozókkal szembeni ellenállóság és 
nem utolsó sorban a nap ra forgószádorral 
szembeni rezisztencia és tolerancia is
(2. kép). A magyar piacon azokat a hibrideket 

vezetjük be, amelyekben ezek a tulajdonsá-

gok a legmagasabb szinten ötvöződnek.

LG 56.33 CL korai érésű hibridünk fő eré-

nye nagy termőképessége mellett a korai 

érés, továbbá a gyors és gazdaságos beta-

karíthatóság. Termőképessége és termésbiz-

tonsága egyaránt kiváló (1. és 2. ábra). Eltérő 

termőhelyi adottságok mellett is eredménye-

sen és biztonságosan termeszthető.

LG 56.58 CL középérésű hibridünk ki-

egyensúlyozott teljesítményét a köztermesz-

tésben már évek óta bizonyítja. A speciális 

gyomirtási technológia növeli a termesztés 

biztonságát, emeli az üzemi átlagot (3. ábra). 
A hibrid peronoszpórarezisztens, szádor-

toleráns (4. ábra).

Annak a termelőnek, aki meg akar felelni az 

új kihívásoknak és ki akarja elégíteni az állan-

dóan növekvő igényeket, növelnie kell a hoza-

mot és magas hozzáadott értéket képviselő 

termékekkel kell kiszolgálnia a fogyasztókat. 

A Limagrain Clearfield napraforgóhibridjei 

megfelelnek ezeknek a követelményeknek.

Mórocz Péter 
termékfejlesztési vezető

Novoszádi Renáta
marketingvezető

 Limagrain napraforgók:
a gyommentes technológia éllovasai

A piaci igényekhez való alkalmazkodás – a termőképesség növelése és a ter-
mesztés biztonságának javítása – új feladatokat ró a napraforgó-nemesítőkre.
Elmondhatjuk, hogy a Limagrain minden éréscsoportban rendelkezik magas
olajtartalmú (linolsavas), herbicidrezisztens Clearfield® napraforgóhibridek-
kel, amelyek mára a köztermesztésben is rangot szereztek.
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3. ábra Kisparcellás fajta-
összehasonlító kísérletek
eredményei, NÉBIH, 2012

2. kép Szádorrezisztens
LG napraforgóhibrid (jobbra),

fogékony napraforgóhibrid (balra)

1. kép LG Clearfield napraforgóhibrid (jobbra), versenytárs hibrid (balra)
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LG 56.33 CL CL hibridek átlaga

1. ábra Limagrain bemutató
fajtakísérletek eredményei, 2013
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2. ábra Limagrain kisparcellás
fejlesztési kísérletek eredményei, 2012



Ennek a folyamatnak számos előnye van. 

Az erősebb gyökérzet intenzívebben képes 

felvenni a vizet és a tápanyagokat, továbbá 

a fejlettebb gyökérzetű növény könnyebben 

átvészeli az esetleges száraz periódusokat

is. A fejlett és erős oldalhajtásokon több vi-

rág képződik, amelyekből több becő, azok-

ban több mag fejlődik, ami növeli az elérhető 

termés nagyságát. A növények egyenletes 

térállása emellett lehetővé teszi, hogy a fény 

az alsóbb levélszintekre is eljusson, növelve 

a fotoszintézis intenzitását a lombozat bel-

sejében is.

A hatás erőssége függ az alkalmazott

dózistól, de az egyes azolok „tudása” kö-

zött is van különbség. A Caramba Turbo 

met kon azol hatóanyaga az egyik leg e rő-

sebb hatású azol, a készítmény másik ha-

tó  anyaga, a mepikvát-klorid pedig tovább 

fokozza ezt a hatást, hiszen kimondottan nö -

ve kedésszabályozó hatóanyagról van szó. 

A két hatóanyag szinergista hatásának kö-

szönhető, hogy a Caramba Turbo nemcsak 

ősszel, hanem kora tavasszal alkalmazva is 

meggyőző eredményt mutat (1. ábra).

A növekedésszabályozó hatás mellett egy 

másik komoly előnnyel is számolhatunk, 

mégpedig a repcét támadó gombák elleni 

védelemmel. A repce számos gomba poten-

ciális gazdanövénye. Ezek közül az őszi és 

a kora tavaszi időszak egyik legnagyobb je-

lentőségű kórokozója a fóma (Leptosphaeria

maculans / Phoma lingam). Mivel a fóma 

bizonyos esetekben komoly károk okozója 

lehet, érdemes kicsit közelebbről is megis-

merkedni ezzel a kórokozóval.

A Leptosphaeria maculans / Phoma lingam 

gomba elsősorban a keresztes virágú növé-

nyeket fertőzi meg, így természetesen a rep-

cét is. A tünetek megjelenhetnek a repce le-

velén, szárán és a becőkön is. Ha a fertőzés

már az ősz folyamán erős, nagyobb veszte-

séggel kell számolni. A kár mértéke a te-

nyészidőtől is függ: a hosszabb tenyész -

idejű fajták és hibridek általában jobban be 

is fertőződnek. Súlyos fertőzés esetén a kár 

elérheti a 20 százalékot.

A kórokozó ivaros termőtestei a psze u do-

téciumok, amelyek elhalt növényi marad-

ványokon fejlődnek ki. Az első fertőzéseket 

az itt termelődő aszkospórák okozzák. Az 

aszkospórák fejlődésének kedvez az esős, 

mérsékelten meleg (15 °C körüli) szeptembe-

ri időjárás. A fertőzést elősegíthetik a repce 

levelét ért mechanikai sérülések (pl. a nagy 

repcebolha rágása). A fertőzés első tünetei 

már ősszel megjelenhetnek a repce szik- 

vagy fiatal valódi lomblevelein világosbarna 

vagy fehér foltok formájában. A foltokban 

szabad szemmel is jól láthatók a gomba ivar-

talan termőtestei, a fekete színű, gombostűfej 

nagyságú piknídiumok (1. kép). 

Ha a körülmények kedvezőek a kórokozó 

számára, a foltok megjelenése és bennük

a piknídiumok fejlődése az ősz folyamán fo-

lyamatossá válhat. Ősz végén, tél elején a hő-

mérséklet csökkenésével a tünetek megjele-

nése lelassul. A piknídiumokban termelődő 

A repce intenzív növényvédelmi technoló-

giájának mára szerves részévé vált a kora 

tavaszi növekedésszabályozók használata, 

melynek során valamilyen azol hatóanyagot 

tartalmazó gombaölő szert permetezünk ki. 

Az azolokról régóta tudjuk, hogy tavasz kez-

detén alkalmazva visszafogják a repce főhaj-

tásának növekedését, arra késztetve a nö-

vényt, hogy a megtermelt energiát a gyökérzet

és az oldalhajtások növekedésére fordítsa.
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Caramba Turbo: kettős előny a repcetermesztőknél

A repce termesztésének sikeréhez kulcsfontosságú a megfelelő növekedésszabá-
lyozás. Ezen a téren kiemelkedő eredményeket mutat fel a Caramba Turbo, a BASF 
két hatóanyag egymást erősítő hatását kihasználó regulátora. Azol tartalma révén

a szer egyúttal sikeresen lép fel a tavasz eleji időszak egyik legjelentősebb gombabeteg-
sége, a fóma ellen, így használatával két legyet üthetünk egy csapásra.

1. kép A Phoma lingam jellegzetes
levélfoltja fiatal repcelevélen
a benne lévő piknídiumokkal
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Őszi értékelés: 2011. november 22. Tavaszi értékelés: 2012. április 27.

1. ábra Növekedésszabályozók hatékonysága,
BASF kísérlet, Szentdénes, 2011–2012.

Őszi kezelés: 2011. november 2., tavaszi kezelés: 2012. március 24.



konídiumok megfertőzik a növény száralapi 

részét, ennek tünetei tavasszal válnak lát-

hatóvá barna, besüppedő foltok formájában. 

A tavasz folyamán a fertőzések a felsőbb

leveleket és a szár felső részét is elérhetik

(2. kép), sőt a becők is fertőződhetnek. A fer-

tőzés következtében a szár törékennyé válik, 

és nő a megdőlés veszélye.

A fóma elleni védekezésben az első beavat-

kozás az őszi kezelés. Jól ismert markáns re-

guláló hatása mellett a repce 6-8 leveles fej-

lettségében kipermetezett Caramba Turbo 

jelentősen csökkenti az őszi fómafertőzés 

mértékét. A kevesebb fertőzött levélen keve-

sebb fertőzőanyag tud termelődni, jelentősen 

csökkentve a tavaszi fertőzés esélyét. Fontos 

tehát, hogy a választott készítmény az elvárt 

reguláló hatás mellett kellő védelmet bizto-

sítson a gombafertőzésekkel szemben is.

A Caramba Turbo általánosan javasolt

1,0 l/ha dózisával 30 g metkonazol ható-

anyagot juttatunk ki hektáronként. Ugyan-

ilyen dózisban elődje, a Caramba® SL 60 g

metkon azolt tartalmazott. Joggal adódik a 

kér dés: Mekkora hatást tud biztosítani fele-

annyi hatóanyag? A Caramba Turbo – meg-

változott összetételének köszönhetően – 

jobban terül el a levél felületén és erősebben 

tapad, így intenzívebb a hatóanyagfelvétele 

(2. és 3. ábra). Ez a magyarázata annak, 

hogy kevesebb hatóanyag is elegendő azo-

nos hatás kifejtéséhez, amit kísérleti adatok 

is igazolnak (4. ábra).
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2. kép Tavaszi fertőzés eredménye:
beteg folt a száron, benne a pikní-

diumokkal. A fertőzés helyén a szár 
könnyen eltörhet, és a növény kidől.

2. ábra A metkonazol felszívódása
72 órával a kezelés után

Caramba SL
60 g/ha

metkonazol

Caramba Turbo
30 g/ha

metkonazol

A fóma elleni kora tavaszi védekezésben

a Caramba Turbo csak az első lépés, hiszen 

a szárfertőzés a virágzás–becőképződés 

időszakában egyre intenzívebbé válik, tehát 

a fóma későbbi elhárítása is elengedhetet-

len. És akkor még nem beszéltünk a többi 

gombáról, amelyeknek a jelentősége ezután 

fog megnőni (alternária, fehérpenész, szür-

kepenész stb.). Éppen ezért a gombák elleni 

tavaszi védelem a Pictor® alkalmazásával 

lesz teljes.

A Pictor virágzásban alkalmazva teljes vé-

delmet nyújt a repce összes fontos gom ba be-

tegsége ellen, de kedvező élettani hatásá nak 

köszönhetően az általa biztosított termés-

előny még fertőzésmentes körülmények kö-

zött is mérhető. A technológiai ajánlás szigo-

rú és következetes betartásának eredménye

a bőséges és egészséges termés (5. ábra).

Molnár Szabolcs
kultúrafelelős

kezeletlen
kontroll

verseny-
társ

Caramba
Turbo

1,0 l/ha
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4. ábra A Caramba Turbo
 fómával szembeni hatékonysága

kora tavaszi alkalmazásnál.
A BASF saját kísérletei (n=14).
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3. ábra C-14-gyel jelölt 
metkonazol felvétele (n=5)
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termésátlag fómafertőzöttség

5. ábra Caramba Turbo (1,0 l/ha ősszel és tavasszal) és virágzásban
kijuttatott Pictor (0,5 l/ha) gombaölő és termésnövelő hatása.

Szekszárd, 2013 (Clearfield® repce, nagyparcella, ismétlés nélkül).
Június 10-én jelentős (25–30%-os) kárt okozó jégverés volt!



www.agro.basf.hu/go/carambaturbo   |   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 03/02/14   16:09
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 Szélsőséges időjárás,
furcsán viselkedő szőlőkórokozók

Ha a 2012-es évről azt állítottuk, hogy az időjárási szélsőségek éve volt, akkor mit 
mondjunk 2013-ról, amikor szinte egymást érték a különleges meteorológiai ese-
mények? De ha most, január közepén beleszippantunk a már hetek óta inkább

tavaszias, mint télies levegőbe, máris behúzhatjuk az első strigulát az idei esztendő
furcsaságaihoz is. Lehet, hogy újabban a szélsőséges időjárás a normális?

Kései tél, korai nyár

2013-ban a különleges meteorológiai ese-

mények sora a rendkívül csapadékos nyu-

galmi időszakkal kezdődött. Különösen 

márciusban hullott sok csapadék, s ennek 

nagyobb része hó formájában. Aztán a csa-

padékbőséget 3-4 hetes szárazság, a ké-

sői telet korai nyár – április végén már több 

hőségnappal – követte. Május közepétől 

azonban ismét csapadékosabbra és egyre 

hűvösebbre fordult az idő. Az újabb válto-

zást június 10-én heves jégzivatarok vezették

be, majd visszatért a kánikula, helyenként

40 °C-hoz közelítő maximum-hőmérsékle-

tekkel. A nyár második felében aztán nem-

csak megközelítette, több alkalommal meg 

is haladta a maximum a 40 °C-ot. Október 

elején viszont nem a maximum-, hanem a mi-

nimum-hőmérséklet (sok helyen 3-5 °C-kal

a fagypont alatt) döntött rekordokat. Ezt

követően viszont a „vénasszonyok nyara” 

hosszan elnyúlott, és újabb jelentős lehűlés 

csak mintegy két hónap múlva, december 

elején következett be.

Élettani problémák

A 2013-as szezon elején az elhúzódó tél

miatt a szőlő rügyei később fakadtak a szo-

kásosnál, azonban az áprilisi kánikulában

a növény fejlődése fölgyorsult, és hamar el-

jutott a virágzásig. A május végi, június eleji 

hideg időben a virágzás nagyon vontatottan 

ment végbe, a virágok sok esetben rosszul 

termékenyültek. A jégverés egyes ültetvé-

nyekben súlyos károkat okozott, a nyári forró-

ságban gyakori volt a napégés, az október 

eleji fagyok pedig sok helyen leszárították

a lombot, sőt itt-ott a termést is károsították. 

Azokban az ültetvényekben viszont, amelye-

ket október elején elkerült a fagy, a lombozat 

– legalábbis részben – akár december köze-

péig is a tőkéken maradhatott.
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Az előrejelzés nehézségei

A szélsőséges időjárási körülmények igen-

csak megnehezítették a gombafertőzések 

előrejelzését. Ez érthető is, hiszen nehéz ki-

számítani, hogy olyan körülmények között, 

amilyenekre még nem volt példa, hogy fog-

nak a kórokozók viselkedni.

Pár forró tavaszi napon múlott a pero-
noszpórajárvány kitörésének elmaradása?

Ha alaposan megvizsgáljuk a peronoszpó-

rajárványok kialakulásához szükséges föl-

tételeket, úgy tűnik, 2013-ban minden fölté -

tel – a fertőzőanyag mennyisége, a megfelelő

áttelelési és a kedvező fertőzési körülmé-

nyek is – adottak voltak a járvány kitörésé-

hez (1. táblázat). Valaminek azonban mégis-

csak hiányoznia kellett, hiszen nem alakult 

ki járvány. Vegyük sorjában a föltételeket

külön-külön.

A 2012-ben képződött fertőzőanyag meny-

nyisége biztosan elegendő volt, hiszen az 

előző két járványos év során (2004-ben és 

2010-ben) még ennyi se kellett (gyönge le-

vélfertőzés a járványokat megelőző eszten-

dőkben). 2003 például az egyik legszárazabb 

év volt, egyáltalán nem kedvezett a pero-

noszpórának, és csak ősszel lehetett elvétve 

találni néhány levéltünetet az ültetvények-

ben. Mivel azonban ez a kevés fertőzőanyag 

mind fönnmaradt, 2004 májusában a kórfo-

lyamat rendkívül hevesen tudott beindulni.

2012-ben nagyságrendekkel több fertőző-

anyag képződött, mint 2003-ban, nem kellett 

keresgélni a peronoszpóratüneteket, 2013-

ban mégis csak igen vontatottan bontakozott 

ki a betegség.

Akkor talán a fertőzőanyag átteleléséhez 

szükséges csapadék mennyiségében volt 

hiány? Aligha, hiszen 2012 novembere és

2013 áprilisa között több csapadék hullott, mint

az utóbbi 24 esztendő járványkitörései során

a hasonló időszakokban bármikor. Sőt ha to-

vábbmegyünk, azt is megállapíthatjuk, hogy 

a tenyészidőszak első fele, május és június 

is kellőképpen csapadékos volt (1. táblázat).

Persze a peronoszpórafertőzéshez nem-

csak csapadék kell, hanem megfelelő hőmér-

séklet is. Lehet, hogy a késő tavaszi, nyár eleji 

időjárás túlságosan hűvös volt, nem tette le-

hetővé a fertőzést? Kétségtelen, hogy május 

második felében és június elején jóval alacso-

nyabb volt a hőmérséklet a szokásosnál, ám 

a fertőzés számos esetben bekövetkezhetett 

volna, amit egyértelműen igazol a műszerek 

jelzése is (2. táblázat).

1. táblázat A peronoszpórajárvány kialakulásához
szükséges föltételek. Szekszárd, 1990–2013.

Évek

A peronoszpórajárványok előzményei

Előző évi 
levélfertőzés

Csapadékmennyiség (mm)

előző év
november 1-jétől 

tárgyév
április 30-áig

tárgyév
május–június 

Az utóbbi 25 év 

4 járványa

1995 közepes 233 159

1999 erős 251 225

2004 gyönge 302 157

2010 gyönge 366 388

2013-ban közepes 455 169

2. táblázat A szőlőperonoszpóra fertőzési helyzetei
Szentgál-szőlőhegy, 2013.

Hónap
Fertőzés Csapadék 

(mm)

Átlag hő-
mérséklet 

(°C)

Tünetek száma
64 tőkén

primer szekunder levélen fürtön

május

11  

100,6

17,5
12      

17      

18      

22  

13,7

   

26      

27   1  

28      

30   4  

június

   

79,2

11  

6  

19,1

   

7      

10 jégverés! 24 1

11      

  12    

   
25,7

   

23      

24  
16,6

   

25      

   

19,4

sok   

július

   

18,2

sok 

6      

  7

21,8

   

  8    

11      
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Tulajdonképpen be is következett, csak 

nem tömegesen, hanem szórványosan. Má-

jus 11-e és 18-a között egyes ültetvényekben 

négy alkalom is kínálkozott a primer fertő-

zéshez, és ez létre is jött, amit a május 27-ei

– egyébként kifejezetten korai – tünetmeg-

jelenés is bizonyít. Jól látható ugyanakkor,

hogy mennyire ritkák voltak ezek a tünetek, 

hiszen az értékelt ültetvény megfigyelésbe 

vont 64 tőkéjén mindössze egyetlen levélfolt 

jelent meg június 27-én, és a későbbiek so-

rán is csak nagyon vontatottan terjedt a be-

tegség a tucatnál is több fertőzési helyzet

ellenére (2. táblázat).

Járványos években gyakran már az első 

három-négy fertőzési helyzet súlyos károk-

kal járó megbetegedést hoz. Most már csak 

az a kérdés, miért nem ez történt 2013-ban 

is, amikor minden körülmény ezt valószínű-

sítette? Ennek egyetlen elfogadható magya-

rázata az lehet, hogy a nyugalmi időszakban 

hullott csapadék eloszlása nem volt megfe-

lelő, aminek következtében a telelő oospórák 

mégiscsak kiszáradtak és csaknem teljes

egészében elpusztultak.

Igen ám, de ha alaposabban megnézzük, 

Szekszárdon például 2012 szeptembere és 

2013 áprilisa között minden hónapban lega-

lább 35-40 mm csapadék hullott, és a leghosz-

szabb tartósan száraz periódus – április 11-e

és május 5-e között – is mindössze 25 na pos

volt! Ilyen bőséges csapadékellátás mellett

ez nem okozhatta az oospórák tömeges meg -

semmisülését. Vagy mégis? E 25 napos peri-

ódus második felében ugyanis olyan magas-

ságokba szökött a hőmérséklet, ahova ebben 

a korai időszakban még talán soha (4-5 hő-

ségnap, azaz 30 °C fölötti maximumok), és ez

már nagyon meggyorsíthatta a talaj fölső ré-

tegében elhelyezkedő oospórák kiszáradá-

sát. Csak hát ezt pontosan előre jelezni nem 

lehetett, mivel az előrejelzés tapasztalatok-

ra épül, és nem tudhatjuk, mi történik olyan

körülmények között, amilyenekre még nem 

volt példa (pl. áprilisi hőségnapok).

A korai járványkitörés elmaradását ezért 

csak akkor lehetett határozottan kijelenteni, 

amikor az a megfigyelésekből már nyilvánva-

lóvá vált, vagyis június közepe táján. Tömeges 

fertőzés csak a fürtök fogékony állapotának 

vége felé következett be, így összességében 

közepes peronoszpórakár alakult ki a perme-

tezetlen mintatereken.

Több hullámban támadtak a lisztharmat 
aszkospórái

A lisztharmattal mindez pont fordítva tör-

tént. Az aszkospórás fertőzésből eredő tü-

netek Szekszárd környékén május 12-én,

8-10 nappal a virágzás kezdete előtt jelentek 

meg. A tünetek szórványos előfordulásából 

arra lehetett következtetni, hogy nem lesz liszt -

harmatos az év, vagy csak gyenge fertőzés 

jöhet létre, valami hasonló, mint 2012-ben.

A virágzás elején (május 23–25) azonban 

újabb primer fertőzésből származó tünetek 

jöttek elő, a korábbiaknál sokszorta nagyobb 

gyakorisággal. Merőben új tapasztalat volt, 

hogy az aszkospórás fertőzésnek nem az 

első, hanem a második–harmadik hulláma

a legerősebb, ilyen még soha nem fordult elő. 

A május 25-ei előrejelzésben módosítottuk is

a 11 nappal korábban kiadott, optimista for-

gatókönyvet, leírva, hogy előző híreinkkel 

ellentétben a lisztharmattal mégiscsak szá-

molni kell, és összességében közepes kárral 

járó késői bogyófertőzésre van kilátás.

Ha megnézzük a kísérleteink permetezet-

len parcelláiban mért 39,1%-os fertőzöttségi 

átlagértéket, nagyjából ez is történt (3. táb-
lázat). Ez az érték messze elmarad a 2008-as

járványos évben mért 83,5%-tól, ugyanak-

kor alaposan meghaladja a gyenge fertőzést 

hozó 2012-es év adatát (3,2%).

De mi lehetett az oka annak, hogy az asz-

kospórás fertőzés több hullámban követke-

zett be, és nagyon gyengén indult? Valószí-

nűleg ugyanaz, ami a peronoszpóragomba 

oospóráinak tömeges pusztulását is okozta: 

az április 11-étől május 5-éig tartó, forró-

sággal társuló szárazság. Ahhoz ugyanis, 

hogy az aszkospórák kiszóródhassanak

a szőlő kérgén telelő termőtestekből, nedves-

ség kell. Annál több nedvesség, minél szá-

razabbak a termőtestek. A 25 napos aszályt 

követően a termőtestek vélhetően nagyon 

szárazak voltak, és tömeges fölnyílásukhoz 

sok csapadékra lett volna szükség, több-

re, mint ami május első dekádjában hullott.

Kiszóródott ugyan néhány aszkospóra, de 

ezek csak szórványos fertőzést okoztak. 

Csak miután május 11-én és 12-én újabb 

csa padék érkezett, akkor vált az asz ko spó-

ra szó ró dás tömegessé. Mivel azonban a mű-

szerek nem jeleztek különbséget a spóra-

szóródásban, pontos helyzetértékelést csak 

úgy tudtunk adni, ahogy a különböző hul-

lámokban jelentkező fertőzés tünetei meg-

jelentek a tőkék kérgéhez közel eső leve-

lek fonákján.

3. táblázat Szekszárd környéki szőlőültetvények
permetezetlen mintatereinek lisztharmat-fertőzöttsége

Hely Tulajdonos Szőlőfajta

Lisztharmat-borítottság
bogyón (%)

2008 2011 2012 2013

Éles-hegyhát H. Áron Kékfrankos — 5,9 0,0 49,3

Faluhely B. István

Kékfrankos 1 100,0 97,2 7,5 50,2

Kékfrankos 2 76,4 30,7 0,4 —

Kadarka 100,0 — — —

Görögszó Szekszárd Zrt. Bíborkadarka 55,3 — — —

Harc Sz. Zoltán Kékfrankos 100,0 17,7 0,1 68,5

Hidaspetre K. Csaba Cabernet franc 36,5 11,8 0,0 7,4

Sióagárd

E. József Kékfrankos — — 7,1 16,3

E. József Rajnai rizling — — — 6,1

F. Tamás Kékfrankos 100,0 — — —

Szentgál-puszta K. Csaba Kékfrankos 100,0 95,8 0,1 53,3

Szőlőhegy H. József Kadarka — 90,2 10,1 61,5

Átlag 83,5 49,9 3,2 39,1
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3. ábra A szürkerothadás okozta járványok kitörése a nyár végi, ősz eleji
csapadékviszonyok függvényében. Szekszárdi borvidék, 1990–2013.

A lisztharmattal kapcsolatos másik érde-

kesség, hogy amióta műszeres megfigyelést 

végzünk a Szekszárdi borvidéken, a konídi-

umos fertőzés időszakában az időjárás még 

egyszer sem volt olyan kedvezőtlen a fertő  zés 

számára, mint 2013-ban (1. ábra). Ezt mutatja 

a kaliforniai rizikómodell által jelzett viszony-

lag alacsony veszélyindex (63,5). A korábbi 

legalacsonyabb érték (86,5) 2010-ből, a leg-

magasabb (96,5) pedig 2011-ből való.

Hogy mi nem tetszett 2013-ban a liszthar-

matnak? Nyilván a tartósan hűvös idő május 

második felében és június elején, illetve a ká-

nikula június közepe táján. Ettől függetlenül 

a gomba azért „nem érezhette magát olyan 

rosszul”, mert súlyosabb fertőzések alakultak 

ki, mint 2012-ben vagy akár 2011-ben, amikor 

az időjárásra „nem lehetett panasza”.

Tudjuk azonban, hogy a lisztharmat fertőzési 

nyomását nem a bogyók fogékony időszaká-

ban uralkodó időjárás, hanem a primer fertő-

zés koraisága és gyakorisága határozza meg,

s ez az összefüggés hétéves megfigyelése -

ink alapján egyértelműen igazolható (2. ábra).

Mérsékelt botritiszkárok

A szürkerothadás terjedéséhez szeptem-

berben és októberben jöttek létre kedvező 

föltételek. Mivel szeptember elejéig a beteg-

ségnek nyomára sem lehetett lelni, a bot ri-

tisz gomba csak lassan szaporodott föl, és

a szeptember közepéig leszüretelt ültetvé-

nyekben nem tudott jelentős kárt tenni. A to-

vább kinn hagyott szőlők közül is csak a ki-

fejezetten fogékony fajtájúak károsodtak,

azok sem mindenütt. Kivételt képeztek a jég -

vert ültetvények, amelyekben jóval gyorsab-

ban terjedt a botritisz, és mellette más rotha-

dásos betegségek (penicilliumos rothadás, 

feketerothadás, fakórothadás) is fölütötték

a fejüket.

Összességében az történt, amire számí-

tani lehetett: augusztusban és szeptember-

ben közel átlagos mennyiségű csapadék 

hullott, ezért föllépett a rothadás, de járvány 

nem tudott kialakulni (3. ábra).

Dr. Füzi István
fejlesztőmérnök
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1. ábra A bogyók fogékony időszakának időjárása és a fürtfertőzöttség közti
kapcsolat. Évről évre hasonló módon előkészített kezeletlen parcella
lisztharmat-fertőzöttségének és a kaliforniai rizikómodell által jelzett

veszélyindex évenkénti alakulása a bogyók fogékony időszakában egy
Kékfrankos fajtájú szőlőültetvényben. Szekszárd (Faluhely), 2008–2013.
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2. ábra Az aszkospórás fertőzés hatása a lisztharmatjárványok évjáratonkénti
változására. Az aszkospórás fertőzés gyakoriságának és koraiságának

hatása a lisztharmat okozta bogyófertőzöttség évenkénti alakulására egy
Kékfrankos fajtájú szőlőültetvény évről évre hasonló módon előkészített

kezeletlen parcellájában. Szekszárd (Faluhely), 2007–2013.



és egyenletesen diszpergálódik a vízben, 

majd egyenletesen fedi be a növény felületét.

A kis szemcsék azonnal gőzfázisba lépnek 

és gyors védelmet adnak, míg a nagyobb

részecskék a folyamatos kénfelszabadulás ré-

vén hatástartamot biztosítanak. A Kumulus S

agrár-környezetgazdálkodási programokban 

és biogazdálkodásban is felhasználható.

A Delan 700 WG egyedi hatóanyagú kon-

taktkészítmény. Hatóanyaga, a ditianon

a gombák fehérjeszintézisének több lépé-

sét is gátolja. Egyedi tulajdonsága, hogy

hatékonysága a gombák aktivitásának növe-

kedésével, így a fertőzési nyomással párhu-

zamosan fokozódik. Hatása független a kör-

nyezeti hőmérséklettől, ami nagyon előnyös

a változékony-hűvös tavaszi időjárásban.

A Delan 700 WG az almafélék varaso-
dása, a szőlőperonoszpóra és a tafrina
ellen kiváló hatékonyságú. A Delan 700 WG

vízben oldódó granulátum, használata ké-

nyelmes és biztonságos. Kipermetezés után 

kristályai háztetőszerűen befedik a növény 

felületét, így nyújtanak védelmet a kóro-

kozó gombák ellen. A készítmény méhekre 

és hasznos élő szervezetekre veszélytelen,

agrár-környezetgazdálkodási programok -

ban is használható.

A különböző rézvegyületek régóta hasz-

nált és jól ismert növényvédő szerek. A réz 

a lisztharmatgombák kivételével szinte 
minden gombacsoport ellen rendelkezik 
hatékonysággal, valamint engedélyezett 

hatóanyag a bakteriális megbetegedések, 

pl. tűzelhalás, kordonkarelhalás ellen. A réz-

tartalmú készítmények nemcsak a kóroko-

zókat képesek gátolni a fertőzésben, hanem 

elősegítik a metszés során keletkező sebek 

hegedését, erősebb immunrendszert biztosí-

tanak, erősítik a szöveteket. A réz hatóanyag-

ra a kultúrnövények is érzékenyek lehetnek 

bizonyos időszakokban, így őszibarackban 

rügyfakadásig, kajszibarackban pirosbimbós 

állapotig alkalmazhatjuk anélkül, hogy káro-

sítaná kultúrnövényünket. Egyes almafajták 

gyümölcsein parásodást okozhat. Szintén 

nem ajánlott a réz használata a virágzás és

a terméskötődés környékén. Mivel a réz ne-

hézfém, és felhalmozódik a talajban, felhasz-

nálását az elmúlt időszakban mennyiségi

korlátok közé szorították, így egyre fonto-

sabb, hogy minél alacsonyabb réztartalmú 

készítményekkel érjünk el megfelelő ered-

ményt, csökkentve a környezet terhelését.

A rezet több vegyület formájában is fel-

használják, így réz-szulfátként, rézoxiklorid-

ként és réz-hidroxidként is. A legkorszerűb-

bek a réz-hidroxid-készítmények, amelyek

a legkisebb fitotoxicitás mellett a legnagyobb 

hatékonyságúak.

Kedvező árú kontaktcsomagok a BASF-től

A BASF öt kontakthatóanyaggal van jelen a kertészeti gombaölő szerek piacán: kínála-
tába a metiram (Polyram® DF, Cabrio® Top, Enervin®) a kén (Kumulus® S), a mankoceb
(Acrobat® MZ WG), a réz (Copac® Flow, Forum® R) és a ditianon (Delan® 700 WG, Tercel®)

tartozik. Új, kedvező ajánlataink kapcsán ezek közül most négyet – a rezet, a ként, a ditianont
és a metiramot –, valamint négy kontaktkészítményt, a Kumulus S-t, a Delan 700 WG-t,
a Polyram DF-et és a Copac Flow-t mutatjuk be olvasóinknak.

Sokan alábecsülik a szezon eleji és végi 

kontaktkezelések jelentőségét. A kontakt-

szereket akkor alkalmazzuk, amikor a növény

még vagy már nincs intenzív növekedési

fázisban, anyagcseréje lassú. A felszívódó 

hatóanyagok többségének hatékonysága 

ilyenkor általában csekély, hiszen a legtöbb 

szisztemikus készítmény csak bizonyos

hőmérséklet fölött működik igazán jól.

A kontaktszerek kipermetezve a növény

kezelt részein beszáradnak, és a felszínen

fejtik ki hatásukat, függetlenek tehát a nö-

vények nedvkeringésétől. A már jelen lévő

károsítókra gyors hatást fejtenek ki, és ha-

tástartamuk végéig a felületre jutó kóroko-

zókkal szemben is hatnak. Mivel nem szívód-

nak fel a növényi részeken, hatékonyságuk

idővel csökken, amit főleg az időjárási té-

nyezők (a csapadék) és a növény növeke-

dése befolyásol. Ma már azonban több olyan 

modern formulációjú kontakt növényvédő

szer van, amelynél a csapadék lemosó hatá-

sát sikerült csökkenteni.

A vegetáció elején és végén elég csak

kontaktszereket használni, de az egész

szezon során többször is ajánlatos kontakt-

hatóa nyagokat kijuttatni a felszívódó ható-

anyagok kombinációs partnereként (akár 

kombinált készítmény, akár tankkeverék

formájában), ezek ugyanis segítenek meg-

előzni a rezisztencia kialakulását. A kontakt-

hatóanyagok ugyanis több ponton gátolják 

a kórokozók életfolyamatait, velük szemben 

nem alakulhat ki rezisztencia, így megaka-

dályozzák az egy ponton ható szisztemikus 

hatóanyagra esetleg kevésbé érzékeny

kórokozók fel szaporodását.

A BASF három speciális kereskedelmi

ajánlatot nyújt át partnereinek az idei évben. 

A Kumulus S és a Delan 700 WG, továbbá 
a Kumulus S és a Copac Flow, valamint a 
Kumulus S és a Polyram DF meghatáro-
zott kiszereléseinek együttes megvásár-
lása esetén a vásárlók jelentős kedvez-
ményekkel juthatnak a készítményekhez.

A kéntartalmú készítmények a legrégebb 

óta használt hatóanyagok közé tartoznak, 

népszerűségük töretlen. Elsősorban a liszt-
harmatgombák ellen hatékonyak, hatásu-
kat a sejtlégzés specifikus gátlásán ke-

resztül fejtik ki. A környezetbe kijuttatott kén 

metabolizálódik, nem halmozódik fel, ezért 

korlátozás nélkül alkalmazható hagyomá-

nyos és ökológiai gazdálkodásban is. A kén-

tartalmú szereknek ezenkívül van még egy 

előnyös tulajdonságuk: kiválóan lehet velük 
gyéríteni az ültetvényben előforduló atka-
populációt. A kén meleg időben (25 °C felett) 

a kezelt növényeken perzselést okozhat, 10 °C

alatt pedig nem fejti ki a hatását.

A Kumulus S 80%-os hatóanyag-tartalmú 

kénkészítmény. A lisztharmatgombák és az 

atkák elleni védekezésben hatékony. DF-

formulációja révén csökkentett porzású, jól 

keverhető (1. ábra). A kénrészecskék mérete 

maximum 8 mikron, 50 százalékuk 2 mikron-

nál is kisebb. Ezáltal a Kumulus S gyorsan 
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1. ábra A DF-formuláció
oldódása kiváló



A Copac Flow korszerű, folyékony formulá-

ciójú készítmény, réz-hidroxid hatóanyaggal. 

Alapanyagát direkt erre a célra bányászott, 

nagy tisztaságú rézből készítik, szemben 

más, újrafeldolgozott hulladék rézből ké-

szült készítményekkel. Ezért egyéb nehéz-

fém- és szennyezőanyag-tartalma alacsony.

Egyedi, tűszerű kristályokból álló szerke-

zete több előnnyel is jár. Esetében a hagyo-

mányos rezeknél jóval magasabb az egy-

ségnyi tömegű hatóanyag által befedett

felület (2. ábra), és egyenletesebb a Cu2+

ion kibocsátása is.

A Copac Flow kezelhetőségét, szuszpen-

ziós stabilitását és esőállóságát formuláci ó-

ja és segédanyagai nagymértékben javítják.

A kristályszerkezet és a korszerű formuláció 

együttesen lehetővé teszi, hogy alacsony 

hektáronkénti rézterhelés mellett is nagy 

hatékonyságot érjünk el. Egy kezeléssel

maximum 720 gramm elemi réz hatóanya-

got juttatunk ki egy hektárra, így a környe-

zeti terhelést alacsony szinten tudjuk tartani.

Ennek köszönhetően a rezes kezelések szá-

ma a hagyományos, magas fémréztartalmú 

készítményekénél nagyobb lehet. Nem utolsó 

szempont, hogy több ismételt kezelés esetén 

is biztonsággal megfelelünk a 6 kg/ha/éves 

rézkorlátozásnak. A Copac Flow biológiai 

gazdálkodásban is használható.

A csomagajánlatokhoz 2014-ben csatla-

kozó Polyram DF tradicionális és jól bevált 

termék a kontaktszerek piacán. Hatóanya-

ga, a metiram a ditiokarbamátok hatóanyag-

csoportjába tartozik. A Polyram DF preven-
tíven alkalmazva sikeresen gátolja az 
alma varasodás és a szőlőperonoszpóra 
fertőzését. A metiram az említett két beteg-

ség mellett az almatermésűekben fellépő

moníliás fertőzések ellen is hatékony.

A Polyram DF II. forgalmi kategóriájú ter-

mék, így az agrár-környezetgazdálkodási 

programokban korlátozás nélkül felhasz-

nálható. Burgonya- és paradicsomkultú-

rákban, valamint dísznövényekben is enge-

déllyel rendelkezik a peronoszpórafélék és

az alternária ellen.

Keresse kedvező árú, nagy kiszerelésű 
Kumulus S + Copac Flow, Kumulus S +
Delan 700 WG, valamint Kumulus S + 
Polyram DF ajánlatainkat kereskedő
partnereinknél!

Najat Attila
kultúrafelelős

Tóth Attila
szakmai kommunikációs szakértő
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Lisztharmat Varasodás
Lisztharmat

és varasodás
A kötődés és

a beltartalom javítása

a kötődés
fokozása

Liqui bor®1

0,4%

a beltartalom
javítása

Liqui bor®1

0,4%

Clarinet

1,5 l/ha

Tercel

2,5 kg/ha

Tercel

2,5 kg/ha
+

Kumu lus S

4,0 kg/ha

Scala

1,1 l/ha

+

Kumu lus S

4,0 kg/ha

Scala

1,1 l/ha

+

Azol

Delan

700 WG

0,5 kg/ha

+

Azol

Delan

700 WG

0,35 kg/ha

+

Kumu lus S

4,0 kg/ha

Delan

700 WG

0,35 kg/ha

egérfül-
állapot

zöld bimbós 
állapot

pirosbimbós 
állapot

virágzás szirom hullás mogyoró
nagyságú 
gyümölcs

zölddió
nagy ságú 
gyümölcs

gyümölcs-
növekedés 

érés előtti 
záró per-
metezés

A BASF technológiai ajánlata az alma gombabetegségek elleni védelmére

+

Delan

700 WG

0,5 kg/ha

Kumulus S

5,0 kg/ha

+

Acrobat

MZ WG

2,0 kg/ha

Vivando

0,2 l/ha

+

Enervin

2,5 kg/ha

Collis SC

0,4 l/ha

+

Forum R

3,0 kg/ha

Vivando

0,2 l/ha

+

Enervin

2,5 kg/ha

Collis SC

0,4 l/ha

+

Copac Flow

2,0 l/ha

Vivando

0,2 l/ha

+

Copac Flow

2,0 l/ha

Kumulus S

5,0 kg/ha

Scala

1,75 l/ha

+

Kumulus S

5,0 kg/ha

+

Copac Flow

2,0 l/ha

Lisztharmat, peronoszpóra és szürkepenészLisztharmat és peronoszpóra

4-6 leveles 
állapot

a fürtvirágzat
megnyúlása

virágzás bogyó kötődés bogyó növekedés fürtzáródás zsendülés

A BASF technológiai ajánlata a szőlő gombabetegségek elleni védelmére2. ábra A tű alakú kristályszerkezet
nagyobb fedettséget biztosít

Hagyományos
réz szemcse -

mérete és
a felület

egyenetlen
borítottsága

A Copac Flow
egyedi tűszerű 

kristály szerkezete; 
homogén

borítottság
a levélen

2-4 μm

Bellis

0,8 kg/ha

Tárolási
betegségek
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Signum WG:
professzionális védelem számos új kultúrában

Eddig csak csonthéjas kultúrákban engedélyezett, széles körben elismert gombaölő 
szerünk, a Signum WG 2013-tól már a zöldségfélék, dísznövények és további gyü-
mölcskultúrák esetében is bizonyíthat a gombabetegségek ellen.

A kertészeti kultúrákban a széles körben 

felhasználható, hatástartammal rendelkező,

felszívódó termékek száma viszonylag cse-

kély. A gyümölcs- és zöldségfélék több hó-

napon keresztül fogékonyak a betegségek 

fertőzésére, ráadásul a legtöbb esetben egy 

időpontban több betegség is fenyegeti a sike-

res termesztést. Emiatt olyan megoldásokat 

kell keresni, amelyek mind a hosszú hatás-

tartam, mind a széles hatásspektrum köve-

telményének megfelelnek.

Tekintettel az úgynevezett kis kultúrákban 

tapasztalható kórtani problémákra, a BASF 

megtette a szükséges lépéseket, hogy ezen 

kultúrák termesztői számára is megoldást 

nyújthasson. A Signum WG engedélyokirata 

jelentős mértékben kibővült, a termék ezen-

túl számos gyümölcs- és zöldségfélében, 

valamint dísznövényekben is felhasználha-

tóvá vált. A Signum WG időjárástól függet-

lenül kimagaslóan hosszú hatástartammal 

rendelkezik, és mindkét hatóanyaga számos 

betegség ellen hatékony, így mindkét kí vá-

nalomnak megfelel.

A Signum WG két hatóanyaga a kar boxa-

mi dok közzé tartozó boszkalid és a stro bi-

lurinok közé tartozó F500 (piraklostrobin).

A két hatóanyag két különböző ponton fejti 

ki hatását. A boszkalid a gombák mito kond-

riális elektrontranszportját gátolja (II. komp-

lex, TCA-ciklus), míg az F500 a citokróm 

bc-1 komplexen a gombák légzését gátolja.

Ennek köszönhetően biztosabb hatást ér-

hetünk el a védekezés során. A boszkalid 

szisz temikus, az F500 kváziszisztemikus és

transzlamináris módon járja át a növényi 

szö veteket (1. ábra). A Signum WG két ha-

tóanyaga külön-külön is a betegségek rend-

kívül széles köre ellen hatékony. Korszerű 

víz ben oldható mikrogranulátum formulációja

megkönnyíti a hatóanyagok gyors és egyen-

letes oldódását. A két hatóanyag gyári kom-

binációjának eredményeképpen sikeresen 

kiküszöbölhetjük vele a gombafajok rezisz-

tenciájának kialakulását.

A gombabetegségek elleni védelem mel-

lett a Signum WG növényélettani hatása sem 

elhanyagolható. A Signum WG egyik ható-

anyaga, az F500 (piraklostrobin) a növények 

öregedésének gátlásában játszik szerepet, 

zöldítő hatásának köszönhetően a lombo-

zatot ellenállóbbá, erősebbé teszi, asszimilá-

ciós képességét erősíti, így biztosítva a növé-

nyek erőteljes és egészséges növekedését.

Copac® Flow
Folyékony réz a tiszta szőlőért és borért

www.agro.basf.hu  |  www.szoloszem.basf.hu

Nagy tisztaságú réz-hidroxid új generációs, folyékony formulációban.

 Mindenki számára elérhető (III. forgalmi kategóriás) szer.

  Számos kertészeti kultúrában, számos gombás és baktériumos

megbetegedés ellen hatékony.

  Jobb fedettség, egyenletes hatóanyag-felszabadulás

– ami tiszta haszon Önnek.

  Alacsonyabb hektáronkénti fémrézterhelés

– kisebb környezetterhelés.

Copac flow_165x235.indd   1 10/02/14   09:33

1. ábra A Signum WG hatóanyagai
teljesen átjárják a növényt



Az Önökkel való szemé-

lyes találkozót megelő-

zően szeretnék röviden 

bemutatkozni: dr. Vanó

Imre vagyok, a BASF Ag-

rodivíziójának új munka-

társa. A szőlő- és gyü-

mölcskultúrákért felelős 

szaktanácsadói felada-

tokat elődömtől, dr. Bró -

zik Sándortól veszem át Heves, Borsod-

Abaúj-Zemplén és Nógrád megyében.

Mindaz a tudás és szakmai alázat, amely 

elődömet jellemzi, példaként áll előttem is.

A kertészet iránti kötődésem már gyer-

mekkoromban kialakult, mivel testvéreimmel

korán kivettük részünket a kertészeti mun-

kákból szüleim almaültetvényében Pará-

don. Felsőfokú tanulmányaimat 2006-ban

a szarvasi Tessedik Sámuel Főiskolán, kör-

nyezetgazdálkodási agrármérnök szakon 

végeztem. Innen egyéves kutató-hallgatói

ösztöndíjjal a Chiba Egyetem Kertészeti

Karára kerültem, Japánba. 2007-től az egye-

tem Kertészettudományi Doktori Iskolájá-

ban folytattam tanulmányaimat, 2010-ben 

sikeresen védtem meg doktori értekezé-

semet. Kutatási területem a gyümölcs-

ül tetvények tápanyag-gazdálkodása és

a nitrogénveszteségek mérése volt, kie-

gészülve a gyökérszimbionta gombák vizs-

gálatával. A kutatáson túl rendszeres kerté-

szeti gyakorlaton vettünk részt az egyetem 

alma- és csemegeszőlő-ültetvényének ak-

tuális munkáiban.

Japánból hazatérve a Szent István Egyetem 

szarvasi karán szőlő-, gyümölcs- és zöldség-

termesztést tanítottam. Az elméleti alapokon 

túl a főiskola öntözésre berendezett szőlő- 

és gyümölcsbemutató kertjében végeztem

a metszés és zöldmunkák gyakorlati oktatá-

sát. A kar IRRI-Park öntözőtelepén szabad-

földi és hajtatásos paprikakísérleteket foly-

tattunk, melyeknek az eredményeit termelői 

fórumokon és szaklapokban közöltük. Jelen-

leg növényvédelmi szakmérnöki tanulmányai-

mat folytatom Szarvason.

Örömmel tölt el, hogy a 2014 januárjától

a BASF Agrodivízió csapatához tartozom.

Eddig megszerzett tudásommal, folyamato-

san bővülő ismereteimmel igyekszem szol-

gálni Önöket, közös megelégedésünkre.
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Bemutatkozik dr. Vanó Imre,
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád
megye új regionális értékesítő-szaktanácsadója 

dr. Vanó Imre

Borsod- dr. Vanó Imre
Abaúj- 06-70-383-3859
Zemplén,
Heves és
Nógrád

Megye Regionális értékesítési
 szaktanácsadó

A Signum WG engedélyokirata Nyugat-

Európa legtöbb országában hasonlóan szé-

les körben engedélyezi a felhasználást, és 

technológiánk e piacok élelmiszer-biztonsági 

elvárásainak is megfelel.

Az engedélyokirat kibővülésével számos 

gyümölcs- és zöldségkultúrában lehetővé

vált egy olyan technológia kialakítása a be-

tegségek elleni védelemben, amely mind ha-

tékonyságában, mind pedig a növényvédő-

szer-maradékok szempontjából megfelel 

nemcsak a magyar, hanem az exportpiacok 

elvárásainak is (1. táblázat).

További információkért látogasson el web-

oldalunkra: www.agro.basf.hu/go/signum!

Tóth Attila
szakmai kommunikációs szakértő

Najat Attila
kultúrafelelős

Kultúra Károsító / felhasználás

Csonthéjasok
(cseresznye, meggy, szilva,

őszibarack, sárgabarack, nektarin)

Moníliás hajtás- és virágpusztulás, 

gyümölcsrothadás, blumeriellás betegség

Szamóca
(szabadföldi és hajtatott)

Szürkepenész, lisztharmat, mikoszferellás-

diplokarponos levélfoltosság, gnomóniás 

betegség, antraknózis

Málna, szeder Didimellás betegség, szürkepenész

Piros, fekete és fehér ribiszke,
köszméte, áfonya

Lisztharmat, szürkepenész,

drepanopezizás levélfoltosság

Káposztafélék
(brokkoli, kelbimbó, kara lábé, karfiol)

Alternária, mikoszferella, fehérsömör

Fejes saláta, endívia
(szabadföldi és hajtatott)

Szürkepenész, fehérpenész,

rizoktóniás palántadőlés

Pasztinák, gumós zeller, torma Lisztharmat, fehérpenész, alternária

Retek
(szabadföldi)

Alternária

Borsmustár (rukkola)
(szabadföldi)

Szürkepenész

Galambbegysaláta
(szabadföldi és hajtatott)

Szürkepenész, fehérpenész,

rizoktóniás palántadőlés

Spárga Szürkepenész, rozsda

Dísznövények (egynyári, évelő, vágott virág, 

cserepes: 50 cm növénymagasságig)

(szabadföldi és üvegházi)

Alternária, szürkepenész,

fehérpenész, rizoktóniás palántadőlés

1. táblázat  A Signum WG használatára engedélyezett kultúrák



Azok, akik felkeresik agroportálunkat 

(www.agro.basf.hu), és az agrometeorológia 

menüpontra kattintanak, irányítószámuk vagy 

településük megadását követően megtekint-

hetik az adott napra, továbbá az elkövetkező 

hétre szóló előrejelzésünket, mégpedig saját 

régiójukra vonatkozóan.

A felső menüsávból kiválasztható a lekér-

dezendő nap. Látható az adott napra jósolt 

esős, illetve napsütéses órák száma. Össze-

foglaló előrejelzésünk tartalmazza a léghő-

mérsékleti minimum- és maximumértékeket, 

a talajhőmérsékletet, a párolgás mértékét,

a páratartalmat és a sugárzás mértékét is.
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 Agrometeorológiai előrejelzésünk megújult

Annak érdekében, hogy minél pontosabb előrejelzéssel álljunk látogatóink rendel-
kezésére, új funkcióval bővítettük agroportálunk agrometeorológiai szolgálta-
tását. Meteorológiai állomásaink kiterjedt hálózatának köszönhetően 2013 októ-

berétől az előrejelzés a felhasználóhoz legközelebb eső állomás folyamatosan frissülő
adatait jeleníti meg.
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A következőkben táblázatos elrendezés -

ben hatóránkénti bontásban követhető nyo-

mon a várható átlaghőmérséklet, a felhővel 

való borítottság (okta), a csapadék valószí-

nűsége (%) és lehulló maximális mennyisé-

ge (mm), a napi sugárzás várható mértéke

(J/cm2 vagy W/m2), az átlagharmatpont (°C), 

az átlagos páratartalom (%), az átlagos szél-

sebesség (m/s, km/h vagy bft), valamint

a szélirány. (A sugárzás és a szélsebesség 

esetében a mértékegység megválasztható.)

A táblázatok alatt újdonságként három

grafikon teszi még szemléletesebbé az elő-

rejelzést. A grafikonok négy nap várható

értékeit mutatják hatórás egységekben. Az 

el ső grafikonon a hőmérséklet és a har-

matpont várható alakulása tekinthető meg, 

a másodikon a csapadék valószínűsége és 

mennyisége, a harmadikon pedig a szélse-

besség és a szélrohamok ereje mellett a vár-

ható szélirány is.

Weboldalunkon megnézhető az Európára 

vonatkozó minimum- és maximum-hőmér-

sékletek, továbbá a csapadékmennyiségek 

tíznapos előrejelzése is a bal oldali eszköz-

sáv megfelelő menüpontjára kattintva.

Keresse fel weboldalunkat, és állítsa be 

főoldalunkon tartózkodási helyét, hogy leg-

közelebb weboldalunkra érkezve azonnal 

megtekinthesse agrometeorológiai előre-

jelzésünket!



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 Pálovics Balázs
  06-30-944-4810

  dr. Vanó Imre
  06-70-383-3859

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

  dr. Vanó Imre
  06-70-383-3859

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

  dr. Vanó Imre
  06-70-383-3859

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

  Mérai Imre
  06-30-219-2004

Körzet Megye Regionális értékesítési
  szaktanácsadó


