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Tisztelt Olvasónk!
A Növényvédelmi Tippek hetedik évfolya

mába lép. Állandó cikkíróink – a BASF gyakorló 
szakemberei –, valamint a BASF együttmű
ködő partnerei közül kikerülő vendégszerzők 
tisztelettel köszöntik a hűséges olvasókat és 
azokat is, akik most csatlakoznak a Tippek 
olvasótáborához.

Mit kínálunk? Némi elméleti alapvetésen túl 
elsősorban praktikus információkat ahhoz, 
hogy olvasóink saját gazdaságukban minél 
szakszerűbben alkalmazhassák a naprakész 
növényvédelmi technológiai ismereteket és 
agrotechnikai megoldásokat, valamint a leg
újabb fejlesztésű növényvédő szereket, ame
lyek a gazdag termés, a sikeres gazdálkodás 
zálogai a 21. század második évtizedében.

Ilyen megoldás a kalászosokban alkalmaz
ható új gyomirtó szer, a Fortissimo®1 csomag
ban kínált Mustang Forte®1. A készítményt 
Hoffmann Péter fejlesztőmérnök kollégánk 
mutatja be cikkében. A kalászosok gomba
betegségek elleni védelméről – a Tango® Star 
alkalmazásáról – Dr. Füzi István ír.

Molnár Szabolcs írása már a kukorica gyom 
irtásáról szól: a szerző a Duo System® tech
nológia előnyeit és sokoldalúságát ecseteli. 
A megfelelő hibrid kiválasztására – a száraz
ságtűrő DEKALB hibridek előnyeire – partne
rünk, a Monsanto hívja fel a figyelmet.

A napraforgóval foglalkozó fejezet jelentős 
részt foglal el lapszámunkban. A Clearfield® 
gyomirtási technológiát és a gombabeteg
ségekkel szembeni – Pictor®ra alapozott 
– védekezést Molnár Szabolcs ismerteti rész
letesen. Napraforgóban partnerajánlatunk is 
bőséges: olvasóink a Bázismag, a Caussade, 
az Euralis, a Pioneer, az RAGT, a SaatenUnion 
és a Syngenta termékeivel ismerkedhetnek 
meg közelebbről.

A repce esetében aktuális téma a növeke
désszabályozás. A kultúra „megregulázását” 
bízzuk bátran a Caramba® Turbóra – erre biz
tat Molnár Szabolcs harmadik cikke.

Fejlesztőmérnökünktől, Dr. Füzi Istvántól 
megszokhattuk, hogy az egyedi jelenségek 
mögött a tágabb összefüggéseket keresi. 
Ezúttal a szőlő gombás megbetegedéseiről 
ír, s nem meglepő, hogy a 2012es „esemény
telen” évről szóló elemzése számos tanulság
gal szolgál. 

Új növényvédő szer almában és körtében 
a Bellis®. A felszívódó készítményt a BASF 
elsősorban a tárolási betegségek ellen fej
lesztette ki, alkalmazásának gazdasági hoza
déka ezért rendkívül jelentős – derül ki Najat 
Attila írásából.

Ezt követően Najat Attila és Tóth Attila 
cikkében a Kumulus® S, a Copac® Flow és 
a Delan® 700 WG kerül terítékre abból az 
alkalomból, hogy a BASF ezekből a jól bevált, 
szőlőben és gyümölcsösökben alkalmaz
ható kontakt gombaölő szerekből kedvező 
árú kereskedelmi csomagot állított össze 
ügyfeleinek.

A Növényvédelmi Tippek szerzői és 
szerkesztői mindent megtesznek, hogy 
friss és hasznos információkkal lássák 
el a gazdálkodókat. Jó olvasást, az okos 
döntések mellé pedig kedvező gazdasági 
környezetet, barátságos időjárást kívá-
nunk a 2013-as esztendőre. 

Kőrös Gyula
marketingvezető
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Ahhoz, hogy megfelelően fel tudjunk ké
szülni az adott szezon növényvédelmére, 
számos információra van szükségünk, hiszen 
a környezeti faktorokon kívül még sok más 
tényező is befolyásolhatja sikerünket. Ide tar
tozik többek között a károsítók, a kórokozók, 
a különféle kultúrák megfelelő és alapos is
merete, amihez elengedhetetlen a rendszeres 
megfigyelés, kutatás.

A BASF stratégiájának egyik alappillérét 
jelenti a kutatásfejlesztés támogatása, ezen 
belül is kiemelt szerepet kapnak a mezőgaz
daságot érintő kutatások. Szerencsés hely
zetben vagyunk, hiszen a magyarországi 
körülményeket, lehetőségeket és megoldá
sokat saját csapatunk vizsgálja, figyelembe 
véve a piac és a termelők igényeit. Így lehető
ségünk van arra, hogy szezonról szezonra friss 
és naprakész információkat, elemzéseket 
kapjunk – és juttassunk el partnereinknek.

2006ban született meg egy olyan rendsze
res szakmai kiadvány gondolata, amelyben 
összegezve, közérthető módon tesszük elér
hetővé fejlesztő kollégáink kutatási eredmé
nyeit partnereink számára. Az előkészítő év 
után, 2007ben sikeresen elindultunk az első 
sorozattal, s azóta is változatlan a fő célunk: 
olyan hiteles kísérleti eredményekkel, informá
ciókkal szeretnénk szolgálni a fő szán tóföldi, 
illetve szőlő és almakultúrák terén, amelyek 
bemutatják a BASF adott évre javasolt leg
megfelelőbb technológiai megoldásait, figye
lembe véve a változó környezeti hatásokat.

A hatodik évforduló jó lehetőség arra, hogy 
megosszunk néhány kulisszatitkot az olva

sókkal. Fejlesztő kollégáink az országban 
különböző helyszíneken állítanak be kísérle
teket, így szakmai cikkeink számos régióból, 
eltérő környezeti hatások mellett végzett vizs
gálatokról adnak hírt hónapról hónapra.

Egyegy kiadvány másfélkét hónapot ölel 
fel, a fejlesztők mellett kultúrafelelős és kom
munikációs kollégáink is közreműködnek. 
Az előzetes tervek alapján közös megegye 
zéssel döntjük el, mely cikkek kerüljenek be az 
egyes számokba. Figyelembe vesszük a meg 
jelenés idejét, és olyan anyagokat választunk, 
amelyek az aktuális időszakra nyújthatnak 
segítségét.

Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarország 
szinte valamennyi nagyobb termesztő köze
gében jelen vagyunk kisparcellás és üzemi 
kísérleteinkkel is. Az évek során adatokkal 
alátámasztva bizonyságot adtunk arról, hogy 
termékeink, megoldásaink – ha megfelelően 
alkalmazzák őket – adott esetben szélsősé
ges biotikus és abiotikus tényezők mellett is 
képesek megvédeni az állományokat.

A kísérletek eredményességét grafikonok 
segítségével tesszük még érthetőbbé. A ká
rosítókat, kárképeket megfelelő minőségű, jól 
értelmezhető képeken mutatjuk be.

Legújabb növényvédő szereink működésé
ről, hatékonyságáról elsőként a Tippek olvasói 
kapnak részletes tájékoztatást. A szezonindító 
kiadványokban összegzést olvashatnak az el
múlt évek betegségnyomásairól. A cikkeket 
kísérő táblázatokat minden évben aktualizál
juk, így könnyen nyomon követhetők a változá
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BASF  Hírek

Hatéves a Növényvédelmi Tippek

A növénytermesztés azok közé az ágazatok közé tartozik, amelyekben meghatározó 
szerepet játszanak a környezeti tényezők, hiszen az elért termés mennyiségi és 
minőségi mutatói nagyban függenek tőlük. Minden év újabb kihívást jelent, nincs 

két egyforma év.

sok, akár több évre visszamenőleg. 2012ben 
egyes kultúrákban már szakszerű előrejelzé
sekkel is találkozhattak a magazin olvasói.

Az utóbbi években partnercégeinknek (ve
tőmaggyártóknak, tápanyagutánpótlással, 
agrárinformatikával foglalkozó vállalatoknak) 
is lehetőséget biztosítunk a megjelenésre, 
annak érdekében, hogy átfogóbb képet ad
hassunk a növénytermesztés aktualitásairól 
a megfelelő technológia kiválasztásához.

Reméljük, hogy a Tippekben megjelent cik
kek révén termelő partnereink, olvasóink fel
készültebbé válnak – akár egy extrémebb évre 
is. Kiadványunk azzal segíti munkájukat, hogy 
naprakész információkat juttat el hozzájuk, 
a megfelelő időben.

Tóth Attila
marketingkommunikációs munkatárs
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Kalászosok  Gyomirtás

cserefolyamatai elősegítik a hatóanyagok 
minél gyorsabb szállítódását. Hűvös időjá
rásban éppen ezért lassabban alakulnak ki 
a szer okozta jellegzetes tünetek.

A Mustang Forte®1 hatását először általában 
a hajtáscsúcson figyelhetjük meg, amely eltor
zul és csavarodik. Ezután a teljes hajtás ten gely 
megtekeredése következtében a gyom a föld
re fekszik, levelei kanalasodnak. A növény nö
vekedése leáll, megjelennek rajta a pusztulást 
mutató nekrotikus elhalások. Ezeket a tünete
ket jól megfigyelhetjük az 1. ábrán bemutatott 
mezei acaton. Amit viszont nem láthatunk: az 
aminopiralid hatóanyag lefelé szállítódva 
a mezei acat gyökérzetét is pusztítja. Ennek kö
vetkeztében nemcsak a gabonaállományban, 
hanem betakarítás után a tarlón és a követ
kező tavaszon is jóval kevesebb növényegyed 
lesz képes újrahajtani, mint egy standard ké
szítmény kijuttatását követően. Éppen ezért 
a Mustang Forte®1 technológiába állítása 
része lehet az acatfoltok felszámolását célzó 
növényvédelmi eljárásoknak.

A folyékony (vizes alapú szuszpenzió) gyom 
irtó szer dózisa 0,8–1,0 liter/ha. A tavasszal 
vetett gabonafélékben a kisebb, az ősszel 
vetettekben a magasabb dózist használjuk. 
Az alábbi körülmények között őszi gaboná
ban mindenképpen indokolt a hektáronkénti 
1,0 liter alkalmazása:

 �mezei acat, ragadós galaj, vadkender, keleti 
szarkaláb, kék búzavirág, napraforgó és őszi 
káposztarepce árvakelése, veronika és 
árvacsalánfélék, mezei árvácska tömeges 
előfordulásakor;
 � gyenge búzaállomány és alacsony gyom
elnyomóképesség esetén;
 � kései kijuttatáskor, illetve túlfejlett gyomok 
ellen.

A Mustang Forte®1 használatát javasoljuk 
mindazoknak, akik gabonában évelő kétszi
kűekkel küzdenek, a mezei acat ellen pedig 

az eddigieknél komolyabb hatásra van szük
ségük. Továbbá ajánljuk figyelmébe azoknak, 
akik a gabonafélék gyomirtását magasabb 
szinten képzelik el, mint a szulfonilurea típu
sú vegyületekre alapozott védekezés. A ké
szítmény jó megoldás ott is, ahol jelentős az 
imidazolinonellenálló napraforgó és őszi ká
posztarepce árvakelése.

Hoffmann Péter
fejlesztőmérnök

Mustang Forte®1 a BASF kínálatában

2013 tavaszától kínálatunkban új gabonagyomirtó szer szerepel, neve Mustang Forte®1. 
Gyomirtó spektruma a magról kelő és évelő kétszikű gyomok. A készítmény az őszi és 
tavaszi búza, az őszi és tavaszi árpa, a rozs, a zab és a tritikálé gyomirtására egyaránt 

felhasználható a kultúrnövény 3 leveles korától 2 nóduszos állapotáig. A Mustang Forte®1 
a Fortissimo®1 csomagban (10 liter Mustang Forte®1 + 10 liter Tango Star) lesz elérhető 
a kereskedőknél.

A Mustang Forte®1 három hatóanyag gyári 
kombinációja. Az egyik a piridinkar boxil
savak csoportjába tartozó amino pi ralid, 
amely az auxinspecifikus sejtfelületi recep
torokhoz kötődve növekedészavart idéz elő 
a gyomnövényekben. A vegyület a floém és 
xilém transzportnak köszönhetően egyrészt 
a hajtástenyészőcsúcsban halmozódik fel, 
másrészt a gyökerekbe is eljut. A készítmény 
második hatóanyaga a fenoxiecetsavak közé 
sorolandó 2,4-D 2-etilhexil-észter. Hormon
rendszerre ható molekula, amely gátolja az 
auxin mozgását, és káros felhalmozódását 
okozza az érzékeny gyomfajokban. A floém
transzport csúcsi irányba szállítja. A gyári 
kombinációban található harmadik hatóanyag 

a floraszulam, amely egy triazolpirimidin
szulfonanilid vegyület. Az elágazó szénláncú 
aminosavak bioszintézisét akadályozza, amivel 
megzavarja a növény fehérjeanyagcseréjét.

A Mustang Forte®1 elsősorban a pillangós
virágúak, a fészkesvirágzatúak, a keserűfű
félék, a keresztesvirágúak, a szegfűfélék és 
a libatopfélék családjába tartozó gyomfajok 
ellen hatásos készítmény, tavasszal hormon
tartalma ellenére teljes biztonsággal a kultúr
növény két nóduszos állapotáig kijuttatható. 
Gyomirtó spektruma rendkívül széles (1. táb-
lázat), a benne található molekulák egymást 
jól kiegészítik. A leglátványosabb hatást ak
kor mutatja, ha kijuttatáskor a gyomok anyag

1. táblázat A Mustang Forte®1 gyomirtó spektruma a teljesség igénye nélkül

ebszikfű mezei szarkaláb keszegsaláta fehér mécsvirág

mezei acat keleti szarkaláb repcsényretek nagy útifű

ragadós galaj sebforrasztó zsombor mezei tarsóka szőrös disznóparéj

parlagfű pásztortáska kék búzavirág fekete üröm*

fehér libatop tarlótisztesfű nyári hérics apró szulák*

pipacs orvosi székfű vetési konkoly mezei árvácska*

vadrepce parlagi pipitér parlagi nefelejcs mogyorós lednek*

szulákpohánka szöszös pipitér vetési boglárka porcsinkeserűfű*

tyúkhúr baracklevelű keserűfű vadkender mezei zsurló*

napraforgóárvakelés lapulevelű keserűfű szúrós csorbóka * közepes 
gyomirtó hatáskáposztarepceárvakelés mezei tikszem mezei csorbóka

1. ábra Mustang Forte®1 (1,0 l/ha) 
hatása tőlevélrózsás (felül) és 

szárba indult (alul) mezei acaton



Fortissimo®1 csomag
– új ajánlat a kalászosok védelmére
Ne csak szemezzen vele, menjen biztosra!

Mit szólna egy kedvezőbb ajánlathoz? Válassza a Mustang Forte®1 és Tango® Star ütőképes
párosát tartalmazó 10 hektáros Fortissimo®1 csomagot: 

  A Mustang Forte®1 új fejlesztésű herbicidként – adjuváns nélkül is – biztonságos meg-
oldást kínál gyomproblémáira – akár a mezei acat, a szarkalábfajok és a pipacs ellen is.

  A Tango Star jól bevált fungicidként megvédi kalászosát a gombabetegségektől 
a szezon során.

Ne csak szemezzen vele, keresse a Fortissimo®1 csomagot Ön is kereskedőjénél!
A Tango Star kedvezményklub tagja? A Fortissimo®1 csomagra érvényesíthető kedvez-
ményéért, kérjük, látogassa meg a www.tangostar.basf.hu weboldalt!

®1 = A Dow AgroSciences bejegyzett márkaneve

www.agro.basf.hu  |  www.tangostar.basf.hu

Fortissimo_165x235.indd   1 2/4/13   3:24 PM
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A Tango Star a pirenofórákkal szemben is állta a sarat

A Tango Star versenytársakkal szembeni erősségei elsősorban az olyan helyzetekben 
nyilvánulnak meg, amikor a kalászos gabonákat a rozsdabetegségek vagy a szep-
tóriás levélfoltosság veszélyeztetik. 2012-ben azonban nem ezek a betegségek 

voltak meghatározók, hanem a Pyrenophora-fajok által okozott levélfoltosságok. Hogy 
állta vajon a sarat a Tango Star ezekkel szemben?

Kezeletlen
kontroll

Standard 1
(fluzilazol +

karbendazim)
1,0 l/ha

Standard 2
(ciprokonazol +
propikonazol)

0,5 l/ha

Standard 3
(tebukonazol +
triadimenol +

spiroxamin) 0,8 l/ha

Tango Star
1,0 l/ha

6,94

6,43
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6,77
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6,0

6,2
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1. ábra Azol-kezelések termésnövelő hatása őszi búzában a vörösrozsda 
dominanciája mellett. Szekszárd, 2001–2011 (33 kisparcellás, négyismétléses 

kísérlet átlaga). Védekezés kalászolás elején (BBCH 51–55).

A gyűjtőnéven csak azoloknak nevezett 
gombaölő szerek kiemelkedő tudású kép
viselője a Tango Star. A kalászosokban elő
forduló valamennyi fontos gombabetegség 
ellen hatékony, de különösen a rozsdák és 
a szeptóriás levélfoltosság elhárításában 
jeleskedik. A szeptória elleni kimagasló haté
konysága azonban kevésbé kamatoztatható, 
mivel ez a betegség súlyos kárt hazánkban 
meglehetősen ritkán okoz. Nem így a rozsda
félék, amelyek előfordulása igen gyakori: 
szinte minden évben meghatározó szerepet 
játszanak a kalászosok megbetegedésének 

előidézésében. A legtöbb kárt a búzát, a ro
zsot és a tritikálét fertőző vörösrozsda okoz
za, de esetenként az árpát megtámadó tör
perozsda is sokat elvisz a termésből.

A Tango Star vörösrozsda elleni hatékony
sága kiváló, jobb, mint legfontosabb ver
senytársaié. Legtöbbször ennek köszönhető 
a készítmény használata után mért kiugró 
termésnövekedés is, mint például abban 
a har minchárom kísérletben, amelyeket 2001 
és 2011 között állítottunk be (1. ábra). E kísér
letek többségében, akárcsak országunkban 
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3. ábra Azol-kezelések termésnövelő hatása őszi búzában
a pirenofórás levél foltosság (P. tritici-repentis) dominanciája mellett. 

Szekszárd, 2012 (3 kisparcellás, négyismétléses kísérlet átlaga). 
Védekezés kalászolás elején (BBCH 51–55).

az előző évtized során, a vörösrozsda volt 
az őszi búza domináns gombabetegsége, s 
amint a kezeletlen kontroll és a Tango Star 
ral kezelt állomány terméskülönbségéből lát
ható, tetemes kárt okozott. 

A betegség ellen valamennyi gombaölő 
szer használata sikeresnek bizonyult, de 
azért jelentős különbségek voltak közöttük 
a gombaölő hatást és ennek következtében 
a betakarított termés mennyiségét illetően 
is. A Tango Starral permetezett búza hektá
ronként 25 mázsával termett többet, mint 
amely más védelemben részesült. A készít
mények közti sorrend sem véletlen, hiszen 
hűen tükrözi a hatékonyságbeli különbsége
ket, ami minden esztendőben különkülön is 
szinte pontosan ugyanez volt.
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2012ben azonban különös helyzet állt elő, 
hiszen nem az addig megszokott vörösrozsda, 
hanem a Pyrenophora tritici-repentis okozta 
pirenofórás levélfoltosság (2. ábra) lépett elő 
domináns betegséggé. Kíváncsian vártuk, 
hogy az azolok ilyen körülmények között vajon 
hogyan viselkednek. Nos, ahogy a 3. ábrán 
látszik, nem történt jelentős változás. A ter
méskülönbségek ugyan kisebbek lettek, hisz 
a pirenofórás levélfoltosság nem okoz akkora 
kárt, mint a vörösrozsda, de a sorrend maradt. 
Leggyengébben az 1. standard, legjobban 
pedig a Tango Star szerepelt. A köztük elhe
lyezkedő 2. és 3. standard között gyakorla
tilag nem volt különbség.

Amennyire különös volt búzában a Pyreno-
phora tritici-repentis előretörése, annyira nem 

keltett meglepetést tavaszi árpában a Pyre-
no  phora teres súlyos fertőzése. A P. teres 
okozta hálózatos levélfoltosság ugyanis már 
évek óta a tavaszi árpa legfontosabb, gyakran 
szinte egyeduralkodó gombás betegségé
nek számít. A 4. ábrán megfigyelhető, hogy 
e betegség ellen a gombaölő szerek hatékony
sága más, mint a búzában előforduló levélfol
tosság ellen, noha mindkettőt Pyrenophora 
gombafaj okozza. Látható, hogy a hálózatos  
levélfoltosság leküzdése az azolok csoportjá
ba tartozó gombaölő szereknek nem erőssége. 
Egyes képviselőik szinte teljesen hatástala
nok, a Tango Star azonban hatékonyságban 
kiemelkedik közülük.

Dr. Füzi István
fejlesztőmérnök

2. ábra Pyrenophora tritici-repentis 
okozta pirenofórás levélfoltosság 
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4. ábra Azol-kezelések termésnövelő hatása tavaszi árpában 
a hálózatos levélfoltosság (Pyrenophora teres) dominanciája mellett. 

Szekszárd, 2012 (Pasadena fajta, kisparcella, négy ismétlés). 
Védekezés a zászlós levél kiterülése idején (BBCH 39).



Gyomnövény

1964 1969–1971 1987–1988 1996–1997 2007–2008

F. 
sor-
rend

Borítási 
%

F. 
sor-
rend

Borítási 
%

F. 
sor-
rend

Borítási 
%

F. 
sor-
rend

Borítási 
%

F. 
sor-
rend

Borítási 
%

Kakaslábfű 2 2,3720 1 5,7568 1 6,3583 1 5,2732 1 6,6614

Fakó muhar 7 1,1150 6 1,2168 7 0,8192 16 0,5439 5 1,8137

Termesztett 
köles

23 0,1750 230 0,0006 17 0,3949 12 0,6958 7 1,4452

Fenyércirok 89 0,0109 19 0,3643 10 0,7850 11 1,0688

Tarackbúza 12 0,6940 9 0,8788 12 0,4894 9 0,7875 12 0,9343

Zöld muhar 3 1,6790 13 0,5490 25 0,2052 24 0,2525 17 0,5898

Pirók 
ujjasmuhar

29 0,1060 32 0,1125 14 0,4815 27 0,1976 18 0,5762

Csillagpázsit 16 0,3660 30 0,1289 32 0,1335 30 0,1743 19 0,5144

F. sorrend = Fontossági sorrend
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növényeket illeti, ők gyökérváltásukig érzéke
nyek a szulfonilkarbamidokkal szemben, ami 
13, maximum 5 leveles fejlettséget jelent. 
E fejlettség fölött a szulfonilkarbamidok haté
konysága már nem minden esetben kielégítő. 
A másik korlát a kukorica fenológiai állapota, 
hiszen a kultúrnövény maximum 6 leveles fej
lettségéig tűri biztonságosan ezeket a ható
anyagokat a fitotoxicitás veszélye nélkül.

A HPPDgátlók felhasználása már sokkal 
rugalmasabb: a magról kelő egyszikűeket 
gyökérváltásuk után is hatékonyan irtják, 
és fejlettebb kukoricában sem okoznak 
problémát. Hátrányuk viszont, hogy az egy
szikűek évelő alakjaival szemben hatásuk 
csak mérsékelt, nem képesek tökéletesen 
el pusztítani őket.

A Duo System gyomirtási technológia 
egyesíti magában a szulfonilkarbamidok és 
a HPPDgátlók előnyeit: vele teljes hatást ér
hetünk el a magról kelő és az évelő egyszikű 
gyomok ellen fejlettebb állapotukban is, s 
mindezt a kukorica fejlettségének figyelmen 
kívül hagyásával.

A technológia egyik pillére a gyomirtó szer 
cikloxidim hatóanyagára toleráns kuko ri ca
hibrid, amely minden fejlettségi állapotában 
jól tűri a hatóanyagot. Fontos tudni, hogy az 
ilyen hibrid zsákját minden esetben megje
lölik a Duo System jelzéssel. A másik pillér 
a cikloxidim hatóanyagú Focus® Ultra, amely 
az egyéves és évelő egyszikű gyomokat nö
vekedési fázisuk végégig (bugahányás kez
detéig) hatékonyan irtja.

A gyökérváltáson már átesett, erősen bok
rosodott kakaslábfű, muhar, köles vagy mag 
ról kelő fenyércirok is tökéletesen irtható 
a Focus Ultra 1,0 l/ha + Dash® HC 1,0 l/ha 
adagjával. A kezelést követően az egyszikű 
gyomnövények növekedése azonnal leáll, 
közepük néhány nap múlva kivilágosodik 

(1. kép), hamarosan elpusztulnak (2. kép). 
Amennyiben a terület fenyércirokkal erősen 
fertőzött, a dózis emelése szükséges.

Duo System: fenológiától független védelem
a kukorica egyszikű gyomnövényei ellen

A gyomirtási technológia megválasztásakor több tényező alapos mérlegelése után kell 
döntést hoznunk. A legfontosabb szempont természetesen a gyomok elleni hatékony- 
ság, de a választott készítménynek szelektívnek is kell lennie, és persze az is jó, ha 

a gyomirtó szer felhasználására tág fenológiai határok között kerülhet sor, azaz rugalmas.

Az utolsó országos gyomfelvételezés adatai 
szerint a kukoricavetések nyár eleji gyomfló
rájában az egyszikű gyomok által borított te
rület minden gyomfaj esetében növekedett az 
előző felméréshez képest (1. táblázat). Jelen
leg a kukorica egyszikű gyomnövényei ellen 
a legnagyobb felületen a szulfonilkarbamidok 
mellett a néhány éve megjelent HPPDgátló 
hatóanyagokat használjuk.

A szulfonilkarbamidok előnye, hogy a mag 
ról kelő egyszikűek mellett (kakaslábfű, 
muharfélék, köles, magról kelő fenyércirok) 
az évelők ellen is hatnak (fenyércirok, tarack
búza). Felhasználásuk viszont nagy körülte
kintést igényel, hiszen mind a gyomok, mind 
a kukorica oldaláról nézve csak korlátozott 
ideig használhatók biztonságosan és haté
konyan. Ami a magról kelő egyszikű gyom

1. táblázat A kukorica legfontosabb nyár eleji egyszikű gyomfajai 
az országos gyomfelvételezések alapján

1. kép Focus Ultra 1,0 l/ha + 
Dash HC 1,0 l/ha hatása kakas- 
lábfűn 8 nappal a kezelés után. 

Kondorosi demó, 2012.

2. kép Focus Ultra 1,0 l/ha + 
Dash HC 1,0 l/ha hatása kakas- 
lábfűn 15 nappal a kezelés után. 

Kondorosi demó, 2012.
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Ha mind a magról kelő, mind a rizómás alak 
kikelt, és újabb kelések már nem várhatók, 
a Focus Ultra egyszeri alkalmazása szüksé
ges 3,0 l/ha dózisban. Rendszerint azonban 
a fenyércirok elhúzódó kelése és a hajtások 
folyamatos megjelenése miatt egy kezelés 
nem elegendő. Ilyenkor az osztott kezelés 
adja a legjobb megoldást. Az első perme
tezés időpontja a fenyércirok 2030 cmes 
állapotánál van, a javasolt dózis Focus Ultra 
2,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha. A második ke
zelést az újrahajtott fenyércirok 1520 cmes 
fejlettségénél ismételjük meg az első keze
léskor alkalmazott dózisokkal. Fontos, hogy 
a két permetezés között legfeljebb 710 nap 
teljen el. Ezzel a technológiával még a szulfonil 
karbamidokkal szemben mérsékeltebb érzé
kenységet mutató fenyércirokpopulációk is 
teljes mértékben elpusztíthatók (3. kép).

Hasonló hatékonysággal számolhatunk 
a tarackbúza és a csillagpázsit esetében is. 
Ez utóbbi gyomnövényről érdemes tudni, 
hogy hatékony irtása a kukoricaállományból 
csak a Duo System gyomirtási technológiá
val lehetséges.

Az egyszikű gyomok mellett általában szá
mos kétszikű gyom is megjelenik. Ellenük nagy 
biztonsággal használható a Focus Ultra + 
Dash HC mellé adott Callam® 0,4 kg/ha dó
zisban, amelynek óriási előnye, hogy a benne 
lévő tritoszulfuronnak és dikambának köszön
hetően mind a magról kelő, mind az évelő 
kétszikű gyomok ellen hatékony. Kedvező, ha 
a kezelés időpontjában a magról kelő kétszikű 
gyomok fejlettsége az érzékeny 24 leveles, 
a mezei acat tőlevélrózsás, a szulákfélék 10
15 cmes fejlettségben vannak.

Ha az egy és kétszikű gyomok kelése nem 
esik egybe, a védekezés optimális időpontja is 
eltérő lesz. Ilyenkor a Focus Ultra és a Callam 
kijuttatására külön kerüljön sor a gyomnövé
nyek fejlettségéhez igazítva. Lényeges, hogy 

a Dash HC hozzáadása a gyomirtó szerek
hez jelentősen javítja a gyomirtó hatást, ezért 
ne feledkezzünk meg róla sem a Focus Ultra, 
sem pedig a Callam esetében.

A technológiai fegyelem betartása rendkí
vül fontos, a Duo System jelzéssel ellátott 
kukoricák ugyanis kizárólag a cikloxidim ha
tóanyagra toleránsak, a többi egyszikűirtó 
szerre nem. A Duo System hibridek más egy 
szikűirtókkal tehát nem kezelhetők, miként 
a Focus Ultra is csak a Duo System jelölésű 
hibridekben használható, hiszen a hagyomá
nyos kukoricahibrideket kiirtja.

Molnár Szabolcs 
fejlesztőmérnök

Duo System®

A BASF és vetőmaggyártó 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.
       Callam®-mal együtt használva a kétszikű gyomok ellen is

  komplex megoldást nyújt.

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

TELJESEN JÓ 

Ciklklooxidim-eellllennálállóló,
Foocus UUltrtra--totoleránss
hhibriddeekk

Duo System kukoricák

Focus® Ultra
A nehezen irtható gyomok ellen

Duo System 165x235.indd   1 2/4/13   3:22 PM

3. kép Pusztuló fenyérciroknövények 
a kétszeri Focus Ultra 2,0 l/ha + 
Dash HC 1,0 l/ha kezelés után. 

Hódmezővásárhely, 2011.
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módon sérülhetnek, és a fotoszintézis telje
sen leállhat. Hő és szárazságstressz hatá
sára a levél hőmérséklete megemelkedhet, 
a sztómák átjárhatósága megváltozik, a szén
dioxid megkötése és a szervesanyagtermelő 
folyamatok hatékonysága csökken.

Az intenzív fotoszintézis fenntartásának ké
pessége, valamint a virágzás szinkronja szoros 
pozitív korrelációban áll a terméseredmények
kel hő és szárazságstressz esetén (1. ábra). 
A fotoszintézis aktivitásának (2. ábra), vala
mint a virágzás szinkronjának mérésével és 
elemzésével képesek vagyunk kiválasztani 
a legjobb szárazságtűrő genotípusokat.

Gyökérzet

A maximális gyökérméret a címerhányásra 
alakul ki, ez a kukorica leginkább vízigényes 
időszaka. Szintén ebben az időszakban kezd 

maximálissá válni a N és a P felvétele. El
mondhatjuk, hogy a virágzás előtti és utáni két 
kéthetes időszakban a legintenzívebb a gyö
kérműködés. Az ebben az időszakban fellépő 
szárazság komoly termésdepressziót okoz
hat. Ezért is kiemelkedő jelentőségű az egyes 
fajták gyökérképződési és regenerálódási 
képessége közötti különbség. A szárazság
tűrő hibridek nemesítésekor tehát a gyökérzet 
minősége is fontos szelekciós szempont.

2. ábra A fotoszintézis 
intenzitásának mérése 

A különböző fenológiai fázisokban fellépő 
szárazság különböző mértékű terméscsök
kenést okoz, virágzáskor akár a termés felét 
is elviheti (1. táblázat).

Az aszály elleni védekezés összetett fela
dat. Az, hogy aszályos időjárásban ténylege
sen mennyi termést takaríthatunk be, több 
tényező együttes hatásán múlik. Legjelentő
sebb ezek közül a vízellátás, de az innovatív 
vízmegőrző agrotechnika mellett a termesz
tésre szánt hibrid megfelelő kiválasztása is 
fontos. A hibridek stressztűrésén 5 tonnás 
termésszinten 1 t/ha, 10 tonnás termésszin
ten 2 t/ha termés is múlhat, ami akár 100 ezer 
forint különbséget is jelenthet az árbevétel
ben hektáronként.

Az 1980as évek óta a DEKALB kiemelt 
figyelmet szentel a aszálynemesítésnek. 
Ma világszerte 65 kísérleti állomás foglal
kozik kifejezetten aszálynemesítéssel. Ezek 
a kísér leti állomások a világ legszárazabb 
kukorica termő régióiban, az Egyesült Államok 
nyugati területein (DélDakotában, Nebraská
ban, Kansasben, Texasban és Kaliforniában), 

KeletEurópában (Magyarországon), Dél
Amerikában (Chilében, Argentínában) és 
DélAfrikában működnek. Húsz közülük úgy
nevezett kontrollált aszályállomás, amelyeken 
a kutatók képesek szimulálni a különböző 
fenológiai fázisokban fellépő aszály hatását 
az egyes hibridekre. A különböző földrészek
ről származó vonalak segítségével nagyobb 
termőképességű, kiváló vízleadó képességű, 
jobb aszálytűréssel rendelkező hibrideket va
gyunk képesek előállítani.

A hibridek szárazságtűrését alapvetően 
három tényező befolyásolja: a pol lenszórás 
kezdete és a foga dó képes bibe megjelenése 
között eltelt idő hosszúsága, a fotoszintézis 
aktivitása, valamint a gyökérképződési és  
regenerálódási képesség.

A hím- és nővirágzás szinkronja

Meleg, száraz időben a pollen életképes
sége nagyon rövid. Normál esetben termő
előzés van, ami azt jelenti, hogy a pollen
szolgáltató képesség függvényében a későn 
érkező bibe esetleg már nem találkozhat 
termékeny pollennel. A magasabb hőösszeg 
a pollenszóródást elősegíti, a bibetolást vi
szont lelassítja, tovább rontva a helyzetet. 
Nagy melegben a bibe száradása is gyor
sabb, ami tovább nehezíti a termékenyülést.

A fotoszintézis aktivitása

A fotoszintézis a növények szervesanyag
termelő folyamata, amely magas hőmérsékle
ten vagy jelentős vízhiány esetén könnyen sé
rülhet. 35 °C felett a sejtfehérjék irreverzibilis 

Aszálynemesítés a DEKALB-nál
A termést limitáló környezeti tényezők közül az aszály jelenti a leg-
nagyobb kihívást a termelő számára. A vízhiány gyakran párosul 
szélsőségesen magas hőmérsékletekkel, ami a termés további csök-
kenéséhez vezethet.

1. táblázat A terméscsökkenés 
mértéke a különböző fázisokban 
fellépő vízhiány következtében

Korai vegetatív fázis 5–10%

Késői vegetatív fázis 10–25%

Virágzás 40–50%

Szemkitelítődés
tejesérés 30–40%

viaszérés 20–30% Hím- és nővirágzás közötti eltérés (nap)
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1. ábra A fotoszintézis intenzitásának és a virágzás szinkronjának hatása 
a termés mennyiségére hő- és szárazságstressz esetén. 

Monsanto, Szatymaz, 2007.
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A szárazságtűrő hibridek tulajdonságai 
és előnyei

Hibridjeinket a legkorszerűbb nemesí
tési technológiával fejlesztjük. A felgyorsult 
szelekció következtében további új, értékes 
hibridkombinációk jönnek létre. A DNS fel
térképezése segít azonosítani a géneket. 
A dihaploid technológia segítségével a szülői 
vonalak előállítása nyolcról egy évre rövidül, 
a markergének alkalmazása pedig felgyor 
sítja a szelekciót.

A hibrideket aszályos körülmények között 
teszteljük. Ha a hibrid terméseredménye az 
aszályos kísérleti helyeken átlag fölötti, és 
a Monsanto nemesítői és fejlesztőmérnökei 
egybehangzóan úgy találják, hogy a hibrid tel 
jesítménye aszályos körülmények között is 
kimagasló, a hibrid megkapja a „HD Tested” 
(hőség és szárazságtesztelt) jelölést (3. áb-
ra). Ezeknek a hibrideknek a megterméke

nyülése – hím és nővirágzatuk szinkronjá
nak köszönhetően – kiváló, gyökérzetük erős, 
így víz és tápanyagellátásuk kitűnő, illetve 
a fenntartott fotoszintézis eredményeként ki
telt, egészséges szemeket növesztenek. Ebből 
fakad, hogy a HD DEKALB hibridek teljesít
ménye minden évben átlag feletti (4. ábra).

Monsanto Hungária Kft.

3. ábra A hőség- és szárazság - 
tesztelt hibridek jelölése 

2007 2008 2009 2010 2011

FAO 300 FAO 400 FAO 300 FAO 400 FAO 300 FAO 400 FAO 300 FAO 400 FAO 300 FAO 400

M
KK

GO
SZ

-V
SZ

T

M
KK

GO
SZ

-V
SZ

T

M
KK

GO
SZ

-V
SZ

T

M
KK

GO
SZ

-V
SZ

T

M
KK

GO
SZ

-V
SZ

T

M
KK

GO
SZ

-V
SZ

T

M
KK

GO
SZ

-V
SZ

T

M
KK

GO
SZ

-V
SZ

T

M
KK

GO
SZ

-V
SZ

T

M
KK

GO
SZ

-V
SZ

T
Extrémen

csapadékos év
Szemkitelítődés-

kori aszály
Szemkitelítődés-

kori aszály
Csapadékos

év
Aszályos

év

+
34

8

+ 2
30

+
64

0

+
48

0

+
81

0

+
47

0

+ 2
80

+
37

0

+
55

7

+ 1
70

+
43

0

+ 1
0

+
48

9

+
65

0

+
65

6

+
35

0

+
54

9

+
69

0

+
48

1

+ 1
85

6
7
8
9

10
11
12
13
14

Te
rm

és
 (t

/h
a)

+ HD DEKALB hibridek előnye (kg)HD DEKALB hibridek átlagaKísérleti átlag

4. ábra A HD DEKALB hibridek terméseredményei a Magyar Kukorica Klub 
TOP 20 és a GOSZ-VSZT posztregisztrációs kisparcellás fajtakísérleteiben

Wing-P + Pulsar 40 SL a biztos gyommentességért,
Pictor a kórokozók ellen

A napraforgó biztonságos termesztésének egyik sarkalatos pontja a tábla gyommente-
sen tartása. Számos kísérlet és tanulmány, no meg sok-sok fájó tapasztalat is igazolja, 
hogy a nem megfelelő hatékonyságú gyomirtás komoly termésveszteséggel jár.

Bár a napraforgó robusztus, erőtelje
sen fejlődő növény (ismerjük ezen oldaláról 
mint gyomnövényt is, például kukoricá
ban), a gyomok tömeges megjelenését nem 
tudja tolerálni. A verseny a talajban lévő víz 
és táp anyagkészletért a csírázással indul, 
majd abban a pillanatban, amikor a napra
forgó és a gyomok gyökérzete „összeér”, 
megindul a közvetlen károkozás: a gyomok 
elorozzák a vizet és a tápanyagokat a kul
túrnövénytől.

A napraforgótermesztők jogos igénye 
egy olyan gyomirtási technológia, amelyik 
bármilyen gyomösszetételű táblán, minden 
időjárási körülmények között megbízhatóan 
hat. Ez azért is fontos, mert bár a terület elő
élete, gyomosodási viszonyai túlnyomórészt 
ismertek, a tenyészidőszak időjárása rend
szerint kiszámíthatatlan. Az elvárásnak tel
jes mértékben megfelel a BASF Clearfield® 
napraforgógyomirtási technológiája, amely 
gyomosodástól és időjárástól függetlenül 
biztos hatást ad.

A technológia első lépéseként vetés után, 
de még a napraforgó kelése előtt perme
tezzük ki a Wing-P®-t 3,5 l/ha dózisban. 
A Wing-P dimetenamid-P és pendimetalin 
hatóanyaga nagyon jól kiegészíti egymást. 
A dimetenamid-P vízoldékonysága nagyon jó, 
már 1012 mm bemosócsapadék mellett ki 
tudja fejteni a hatását. Ez rendkívüli gyorsasá
got biztosít a készítménynek. A pendimetalin 
ezzel szemben rosszul oldódik vízben, ezért 
hosszabb ideig jelen van a területen, így biz
tosítva a Wing-P hosszú hatástartamát.

A Wing-P alapvetően a magról kelő egy
szikűek ellen hat, de hatóanyagára a disz
nó paréjfélék és a libatopfélék is rendkívül 
érzékenyek. Ez az érzékenység olyan erős, 
hogy főhatásnak tekinthető. Emellett szá
mos további kétszikű gyom is jól reagál 
a Wing-Pre. Jól látható ez az 1. képen, ahol 
a kezeletlen kontrollban a kakaslábfű mel
lett fellelhető a szőrös disznóparéj, a fehér 
libatop, a selyemmályva és a csattanó masz
lag is, a Wing-Pvel kezelt területen viszont 
csupán néhány csattanó maszlag és selyem
mályva található.

1. kép Kezeletlen kontroll (felül), 
Wing-P 3,5 l/ha (alul) 

32 nappal a kezelés után. 
Kondorosi demó, 2012.
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Az első lépéssel tehát sikerül blokkolnunk 
a gyomok első kelési hullámát. Az érzéke
nyek elpusztulnak, de a közepesen érzékeny 
gyomok fejlődése is lelassul, a növények sok 
esetben torzulnak (2. kép). A növekedésük
ben visszafogott, valamint a később kelő, 
mélyről csírázó gyomok így összenőnek, és 
a Pulsar® 40 SL 1,2 l/ha dózisával 24 leve
les fejlettségüknél egyszerre felülkezelhetők. 

A Pulsar 40 SL levélen keresztüli hatása ki
terjed a napraforgó legfontosabb magról kelő 
egy és kétszikű gyomnövényeire. Ilyenek 
a kakaslábfű, a muharfélék, a köles, a mag
ról kelő fenyércirok, a parlagfű, a csattanó 
maszlag, a szerbtövisfélék, a selyemmályva, 
disznó paréj és libatopfélék stb. Emellett az 
évelő gyomok ellen is komoly hatás érhető el 
(pl. rizómás fenyércirok, mezei acat). A helye
sen megválasztott és jól kivitelezett gyomir
tás eredménye a tiszta, gyomoktól mentes 
állomány, melynek legkézenfekvőbb ered
ménye a megmentett termés (1. ábra).

A napraforgó növényvédelme ezzel azon
ban még nem fejeződik be. A gyomok mellett  
a másik komoly terméscsökkentő tényező 
a betegségek megjelenése. Mértékük évjá
rattól függően változó ugyan, de hogy mek
kora a baj, mindig csak utólag derül ki. Éppen 
ezért nagy a jelentősége a preventív véde
lemnek. Erre olyan készítményt érdemes vá
lasztani, amely a napraforgó minden jelentős 
betegsége ellen hatékony, kellő hatástartam
mal rendelkezik, és élettani hatásai révén az 
olajtartalomra is kedvezően hat. Ezen krité

Kezeletlen kontroll Wing-P 3,5 l/ha + Pulsar 40 SL 1,2 l/ha
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1. ábra A Clearfield technológia hatása a termésre (LG 5658 CL fajta). 
Szekszárdi demó, 2012.

riumoknak maximálisan megfelel a Pictor, 
amely két hatóanyagának köszönhetően nagy 
biztonsággal védi meg a napraforgót a kór
okozóktól. Szklerotíniával, szürkepenésszel, 
diaportéval, fómával, alternáriával és számos 
más gombabetegséggel szembeni tökéletes 
hatékonysága mellett a Pictor igen jelentős 
élettani hatásokkal is rendelkezik, ami gomba  
fertőzésektől mentes évjáratban is termés
többletben és az olajtartalom növekedésében 
mutatkozik meg.

A Pictor felhasználása két időpontban tör
ténhet. Az első a napraforgó 68 lomblevél
páros állapota, amikor a kezelés elsősorban 
a szárat és a leveleket fertőző kórokozók ellen 
irányul. A beavatkozást ilyenkor még szán
tóföldi permetezőgéppel is el lehet végezni. 
A második permetezés ideje a napraforgó 
virágzása, amikor már a tányér védelme a fő 
cél. Ebben az időszakban a védekezés leg
hatékonyabb eszköze a hidas permetezőgép, 
amellyel elérhető a kívánt fedettség.

Akár a korai, akár a későbbi időpontra idő 
zítjük a kezelést, az eredmény jól látható 
a kezeletlen növényekhez képest. A gomba
betegségektől megmentett és az élettani  
hatásoknak köszönhetően tovább növelt ter
més jelentős többletprofitot hoz, ami még 
tovább növelhető a Pictor kétszeri alkalma
zásával (2. ábra).

Napjainkban a napraforgó az egyik leg
jövedelmezőbb szántóföldi növény. A nagy 
vetésterület és a növekvő vetési kedv egyre 
intenzívebbé teszi ezt a kultúrát. A gondos faj 
taválasztás, a megfelelő tápanyagutánpótlás, 
az optimális talajmunka mellett a növény
védelem is kellő hangsúlyt kell hogy kapjon 
a technológia összeállításakor. Ehhez kiváló 
partner a Wing-P + Pulsar 40 SLre alapo
zott Clearfield gyomirtási technológia és 
a Pictor gombaölő szer.

Molnár Szabolcs 
fejlesztőmérnök

2. kép Torzult, növekedésében vissza-
fogott csattanó maszlag 35 nappal 

a 3,5 l/ha Wing-P-kezelés után. 
Szekszárdi demó, 2012.

Kezeletlen kontroll Pictor 0,5 l/ha 1x
(BBCH 16–18)

Pictor 0,5 l/ha 1x
(BBCH 61–65)

Pictor 0,5 l/ha 2x
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2. ábra Pictor-kezelés hatása a napraforgó termésére egyszeri és kétszeri 
kezelés esetén (négyismétléses kisparcellás kísérlet, LG 5658 CL fajta). 

Kondorosi demó, 2012.



és stressztűrő képességének köszönhetően 
az ország valamennyi termőhelyén termesz
tésre ajánljuk.

         
A Tektonic CL+HO napraforgóhibriddel új 

szegmenst nyitottunk: ajánlatunkkal azokat 
a termelőket célozzuk meg, akik a Clearfield 
technológiával kívánnak magas olajsavtar
talmú napraforgót termeszteni. A Tektonic 
CL+HO kifejezetten magas olajsavtarta
lommal rendelkezik. A hibrid már 2012ben 
kikerült üzemi termesztésre tíz termelőhöz, 
mintegy 100 ha összterületen. 2,7 t/ha és 
3,5 t/ha közötti terméseredményei kiválónak 
értékelhetők ebben az aszályos termesztési 
évben (3. táblázat).

A fentiek közreadásával az a célunk, 
hogy információkkal segítsük a választást 
a Clearfield technológiában gondolkodó 
napraforgótermesztők számára. Vetőmag
jaink a Bázismag Kft. forgalmazói hálózatá
ban beszerezhetők.

Bodnár Emil  
termékfejlesztési vezető

Csákvári Péter  
értékesítési szaktanácsadó
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Az elmúlt három napraforgótermesztési év 
sikerességét az egyes évek időjárási körül
ményei, csapadékviszonyai alapján érdemes 
vizsgálni. 2010et az átlagot jóval meghaladó 
csapadék jellemezte, helyenként belvizekkel, 
és a gombabetegségek megjelenése is gya
koribb volt. A több ezer hektáron termesz
tett Primis CL üzemi eredményei – átlagosan 
2,58 t/ha termés – ebben a csapadékos évjá
ratban mintegy fél tonnával haladták meg az 
országos átlagot.

A 2011es évet jelentősen meghatározta 
az előző évben hullott bőséges csapadék 
áthúzódó hatása. A talajban elraktározott víz 
jó kiindulási helyzetet teremtett a növények 
számára, a konszolidáltabb csapadékviszo
nyok segítették a napraforgó kedvező fejlő
dését, az országos termésátlag 2,4 t/ha lett. 
A Primis CL ötezer hektár üzemi területen 
volt jelen, és mintegy húsz százalékkal volt 
képes felülmúlni ezt az eredményt. 

Az esztendő második felét már kevés csa
padék jellemezte, az ősz és a tél aszályos 
volt, s ez az állapot a 2012es évet is végig
kísérte: rég nem látott szárazságban kellett 
a napraforgónak helytállni. A Primis CL 
azonban ekkor is hozta a megszokott hozam
előnyt, 0,4 t/ha terméstöbbletet produkált 
(1. ábra). Ez a hibrid tehát az igen aszályos 
évjáratban éppúgy képes volt kiugró termés
szintet elérni, mint a rendkívül csapadékos 
2010es évben.

A Primis CL jellemzői a kiváló szárszilárd
ság, az erőteljes, üde zöld levélzet, a tányér 
közepén is berakódó fajsúlyos kaszatok, a jó 
vízleadó képesség, valamint a kedvező nö
vénykórtani tulajdonságok, amelyek együt
tesen bő hozam elérését teszik lehetővé. 
Kiegyenlített termőképességét mutatja az  
1. táblázat. A Primis CL 2012ben is minden 
megyében átlagosan 2 t/ha feletti kaszat
termésre volt képes. Habitusának és kiváló 
termőképességének köszönhetően élvezi a 
napraforgótermesztők bizalmát, üzemi rész
aránya jelentősen növekszik.

Az új martonvásári napraforgóhibrid, az 
Artimis CL már több száz hektár üzemi terüle
ten szerepelt 2012ben. A terméseredmények 
az Artimis CL kiváló képességeit mutatják 
(2. táblázat). Koraiságának, jó alkalmazkodó 

Clearfield® hibridek a Marton Genetics
napraforgó-portfóliójában

Láthatóan tovább erősödik a már évek óta tartó tendencia: az állományke-
zeléses technológia részaránya növekszik a hagyományos megoldásokéhoz 
képest. A martonvásári Bázismag Kft. követi ezt a trendet, folyamatosan bővíti 
Clearfield napraforgó-vetőmagjainak kínálatát. Ma már az üzemi területeken is 

bizonyított Primis CL mellett Artimis CL hibridünket is kínáljuk, legújabb ajánlatunk pedig 
a magas olajsavtartalmú Tektonic CL+HO.
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Országos átlag Primis CL

1. ábra A napraforgó termése 
Magyarországon (2010–2012)

1. táblázat A Primis CL 
termése üzemi területen (2012)

Megye

He-
lyek 
szá-
ma

Terü-
let 

(ha)

Ter-
més-
átlag 
(t/ha) 

BácsKiskun 10 378 2,67
Baranya 7 336 2,39
Békés 32 883 2,78
BorsodAbaújZemplén 26 1508 2,59
Csongrád 9 600 2,43
Fejér 12 303 2,22
GyőrMosonSopron 28 492 2,55
HajdúBihar 8 435 2,66
JászNagykunSzolnok 17 730 2,37
KomáromEsztergom 19 469 2,12
Nógrád 2 175 2,05
Pest 14 654 2,23
Somogy 4 105 2,60
SzabolcsSzatmár 
Bereg

14 843 2,71

Tolna 21 700 2,51
Veszprém 15 471 2,21
Zala 4 88 2,55
Összesen 244 9170 2,49*

* Országos napraforgótermésátlag: 2,08 t/ha

2. táblázat Az Artimis CL 
teljesítménye üzemi területen (2012)

Helység 
Terület 

(ha)
Termés 
(t/ha)

Víz
(%) 

Kamut 6 3,3 8,0
Belvárdgyula 25 3,0 6,0
Újpetre 7 2,9 7,3
Zirc 150 2,9 8,0
Örményes 9 2,8 7,0
Nagydorog 25 2,8 7,5
Kiskunfélegyháza 6 2,8 6,2
Hajdúböszörmény 18 2,7 8,0
Bonyhád 70 2,7 7,4
Bölcske 10 2,6 8,2
Öttevény 10 2,5 6,0

3. táblázat A Tektonic CL+HO 
teljesítménye üzemi területen (2012)

Helység 
Terület 

(ha)
Termés 
(t/ha)

Víz 
(%)

Szeged 13 3,53 6,8
Zalaszentgrót 3 3,50 6,0
KaposvárToponár 6 3,40 8,8
Zalaboldogfa 3 3,30 7,0
Pethőhenye 18 3,00 6,0
Szakcs 6 3,00 7,6
Kozármisleny 8 2,90 6,0
Egervár 30 2,80 6,0
Bárdudvarnok 3 2,70 8,3
Páka 15 2,70 6,0



Az új generációs Fushia CL minőségi ered
ményekre képes (2. ábra).

A Caussade a magas olajsavas szegmens
ben is ajánl Clearfield technológiához igazo
dó genetikai hátterű hibridet. A Klarika CL 
hibrid olajsavtartalma és várható kaszatho
zama, hektolitersúlya nemcsak üzemi körül
mények között, hanem országos összevetés

ben is bizonyított (3. ábra). Emellett a hibrid 
a peronoszpóra újabb rasszával szemben is 
ellenálló.

A BASF javasolt Clearfield gyomirtási tech
nológiája és a Caussade genetika együttes 
alkalmazásának eredményei igazolják a fej 
lesztési célokat. Ezáltal kiegyensúlyozott ho
zamot biztosító, illetve termésmennyiségben 
és minőségben egyaránt az elvárásoknak 
megfelelő hibridek állnak a termelők rendel
kezésére.

A fejlődés továbbra sem állhat meg! A pia
ci trendek igazolják a napraforgótermesztés 
létjogosultságát, a Caussade napraforgók 
eredményei pedig 2013ban is biztosítják 
a termesztés jövedelmezőséget. Válassza Ön 
is bizalommal termékeinket!

Molnárné Fehér Gyöngyi
területi képviselő
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A Caussade csoport a stabil termőképes
ség, az ökológiai alkalmazkodóképesség és 
a betegségekkel szembeni magas tolerancia, 
illetve rezisztenciaszint kialakítása mellett 
a technológiai rugalmasságot is biztosító 
hibridek nemesítését állította középpontba. 
Az ötvenéves nemesítői múlttal rendelkező 
Caussade csoport a leginnovatívabb és leg
fejlettebb koncepciókat, technológiákat alkal
mazza, nemesítői az elsők között fejlesztették 
ki a napraforgó állománykezelését lehetővé 
tevő, a technológia meghatározó elemét al
kotó imazamoxrezisztens hibrideket. 

Hazánkban 2005 óta folyamatosan növek
szik a technológia alkalmazása a napra forgó 
köztermesztésében. E tendenciát szem előtt 
tartva a Caussade Semences magyaror
szági megjelenésének pillanatától kínálja 
a termelők számára az ezzel a technológiával 
termeszthető napraforgó hibrideket. Termék
kínálatunkban az első az Imeria CS volt, majd 
az elmúlt években bevezettük a mára már 
nagy népszerűségnek örvendő Fushia CL és 
Klarika CL napraforgó hibridet is.

Miben nyújtanak többet a Caussade 
Semences Clearfield® napraforgói?

A Caussade Clearfield napraforgói ese
tében a szülőpár mindegyike – az apa és 
az anyavonal is – rendelkezik imidazolinon
rezisztenciával. (Más hibridekben csak az 
egyik szülő hordozza a rezisztenciáért fe
lelős gént.) Ennek köszönhetően az előírt 

technológiai ajánlás szerint, állományban 
használható gyomirtó szerek alkalmazása 
során a Caussade Clearfield napraforgó
inak utódnemzedékében nem jelentkezik 
a levélsárgulással kísért herbicidstressz, még 
az átfedéssel kezelt területeken sem.

Miért válasszon Caussade napraforgót?

A Caussade Semences termékeinek piaci 
bevezetését több éves üzemi és kisparcellás 
kísérletek előzik meg, de a termékeket a be
vezetés után is folyamatosan tesztelik. 2012
ben az imeria CS napraforgó 513 hektáron 
lett elvetve kísérleti céllal, a termésátlag 3 t/ha 
felett volt (1. ábra).

Jövedelmezőség és átlag feletti teljesítmény
Caussade napraforgókkal

A világ növényolaj előállításában negyedik helyet elfog-
laló napraforgó meghatározó szerepet tölt be makro- és 
mikrogazdasági szinten egyaránt. A globális piac növekvő 

elvárásai és a termelői oldalon jelentkező igény a termelés hatékonyságának növelésére 
együtt ösztönzi a genetikai háttér fejlesztését.

*Teljes betakarított terület: 513 ha
Forrás: Caussade Semences Hungary Kft.
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1. ábra Az imeria CS termés-
eredményeinek megyei átlaga (2012)
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2. ábra A Fushia CL 
terméseredménye (2012)

Forrás: KITE Zrt.VT = versenytárs
Klarika CL
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3. ábra A Klarika CL 
terméseredménye (2012)

Megéri a Caussade Clearfield 
napraforgóit választani 2013-ban is?

A tények:
 � 2012ben Magyarországon 617 ezer 
hektárról 1,28 millió tonna mag került 
a raktárakba. (Forrás: AKI, Piaci ada-
tok, 2012. november 20.)
 �Ma hazánkban a napraforgóterület 
közel 70%án vetnek Clearfield nap
raforgót (becsült adat).
 � A globális kereslet és az idei felvá
sárlási árak a napraforgótermesztés 
jövedelmezőségét igazolták.
 � A Caussade napraforgóhibridek 2012
ben az országos átlagot tekintve sta
bilan 3 t/ha felett teljesítettek. Tekin
tettel a felvásárlási árak éves átlagára, 
termesztésük a gazdaságok számára 
jövedelmező volt.
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Az idei évben a napraforgó hazai vetés
területe jelentősen növekedett: összesen 
több mint 617 ezer hektáron került földbe ez 
a haszonnövény. A rendkívül száraz időjárás 
országrészenként nagyon eltérő hozamokat 
eredményezett (1,8–2,6 t/ha). Az országos 
átlag végül közepes lett, 2,08 t/ha.

A szárazság miatt általános jelenség volt az 
alacsony ezerkaszattömeg (léha kaszatok) 
és az alacsony olajtartalom. A rendkívüli 
aszályban a napraforgó terméskiesése (átla
gosan 2025%) jóval kisebb volt, mint a kuko
ricáé, ami a növényfaj jó szárazságtűrését és 
termésstabilitását mutatja.

Az Euralis kiemelkedő napraforgókíná
lata minden szegmensben (hagyományos, 
Clearfield®, HO, CL+HO) és minden termő
helyre minden elvárást kielégítő megoldást 
nyújt a napraforgó sikeres és jövedelmező 
termesztéséhez. Az Euralis nemesítési hátte
rét a részben tulajdonában álló, szintén fran
cia cég, a Soltis adja, amelynek napraforgó
genetikai alapjai rendkívül szélesek és igen 
versenyképesek. A Soltis a világpiacon ma 
napjaink egyik vezető napraforgónemesítője.

A nemesítés során természetesen a legfőbb 
cél a termőképesség növelése a kedvező ag
ronómiai tulajdonságok megőrzése mellett. 
Az előállított kiemelkedő hozamú hagyomá
nyos (konvencionális) hibridek képezik az 
alapot az egyes változatok (Clearfield, HO, 

CL+HO, szádor és peronoszpórarezisztens 
hibridek stb.) további nemesítéséhez. E ne
mesítői munka a Soltis magyarországi állo
másán is folyik.

Az Euralis Magyarországon értékesített 
napraforgóvetőmagjainak több mint három
negyedét a Clearfield szegmens alkotja. Ver
senyképes hibridjeink termőképességükkel, 
kedvező agronómiai tulajdonságaikkal és 
megbízhatóságukkal jelentős pozíciókat ér
tek el néhány év alatt a magyar piacon. A ha
gyományos Clearfield (IMISUN) technológia 
fejlesztéseként az Euralis kiemelt figyelmet 
fordít a Clearfield® Plus hibridek nemesí
tésére – a hazai piaci bevezetés a BASFfel 
közösen néhány éven belül várható.

Újdonság az idén bevezetett ES Amis CL 
hibridünk. Ezzel az Euralis kínálata egy korai 
Clearfield hibriddel egészült ki. Az ES Amis CL 
a KITE 2012. évi üzemi kísérleteiben a legjobb 
genotípusok között végzett. Kezdeti fejlődése 
gyors, az állomány zömök, szárszilárdsága 
átlagon felüli, hidas traktorral könnyen kezel
hető. A napraforgószádor hazai rasszaival 
szemben ellenálló. Minden termőhelyre és 
technológiai szinthez kiváló választás.

A középérésű ES Florimis CL az Euralis 
vezérhibridje. Termőképességét és kivá
ló termésbiztonságát évek óta bizonyítja 
a Clearfield szegmensben. A KITE 2012es 
üzemi kísérleteiben a legjobb hibridek kö

Magas hozam és termésbiztonság
a napraforgó-termesztésben

Közép- és Kelet-Európában az őszi káposztarepce alacsony termésát-
lagai és jelentősen csökkenő vetésterülete növeli a napraforgóolaj iránti 
keresletet. A világ olajosmag-piaca jelenleg, és várhatóan a jövőben is, 

keresleti marad, ezért a napraforgó iránti igény hosszabb távon is stabil és kiszámítható 
lesz, magas átvételi árakkal. Érdemes tehát napraforgót termeszteni! Fontos azonban, 
hogy az összes agrotechnikai művelet a nagyobb termésbiztonságot szolgálja.
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zött végzett. Szádorrezisztens, tányér szkle
rotíniával szembeni ellenállósága nagyon jó. 
A Clearfield technológiában minden termő
helyre, intenzív technológiákhoz ajánljuk, ne
hezen irtható gyomnövényzet mellett is.

A középérésű ES Aramis CL a Florimis 
nél néhány nappal később érik. Szádor re
zisztens. Termésbiztonsága kedvezőtlen kö
rülmények között (környezeti stressz esetén) 
is kiváló. Elsősorban gyengébb termőhe
lyekre ajánljuk, Clearfield technológiával 
problémás gyomviszonyok mellett is.

A középérésű ES Balistic CL+HO a viszony
lag új „Clearfield + magas olajsavas (HO)” 

piac egyik meghatározó hibridje. A Florimis
nél néhány nappal korábban érik. Rendkívül 
ellenálló a szártőszklerotíniafertőzéssel 
szem ben. Intenzív, Clearfield technológiák
hoz ajánljuk, nehezen irtható gyomnövények 
(parlagfű, szerbtövisfajok, selyemmályva stb.) 
tömeges előfordulása esetén is.

Összefoglalóan az Euralis hibridek erőssé
gei a magas termőképesség, a betegségek
kel szembeni ellenállóság, a termésstabilitás. 
Az intenzív és jövedelmező napraforgó 
termesztéshez válassza az Euralis hibrideket! 
A hozamot, jövedelmét ne kockáztassa!

Dr. Nagy Sándor

Az Euralis napraforgóhibridjei

Megnevezés
ES Amis

CL
ES Balistic 

CL+HO
ES Florimis 

CL
ES Aramis

CL

Érésidő korai középérésű középérésű középérésű

Növénymagasság alacsony középmagas középmagas magas

Tányérállás félig bókoló félig bókoló félig álló félig bókoló

Olajtartalom 
a száraz anyagban (%)

48–49 47–48 48–49 46–48

Szádorrezisztencia A–E rasszra nem A–E rasszra A–E rasszra

Kezdeti fejlődés kiváló átlagos nagyon jó jó

Stressztűrés átlagos átlagos átlagos nagyon jó

Szárszilárdság nagyon jó jó átlagos átlagos

Diaporthe (Phomopsis)
tolerancia

jó jó jó átlagos

Sclerotiniatolerancia (szár) jó nagyon jó jó jó

Sclerotiniatolerancia (tányér) átlagos átlagos nagyon jó átlagos

Phomatolerancia átlagos átlagos átlagos átlagos

Ajánlott tőszám
betakarításkor (1000/ha)

55–65 60–70 55–65 55–65



A 3. ábra a 2012es év vizsgálati eredmé 
nyeit mutatja.

A P64LC09 napraforgóhibrid és a Clearfield 
gyomirtási rendszer a hagyományos napra
forgók hagyományos gyomirtó szeres tech

nológiáihoz képest fejlettebb gyomirtást 
biztosít, a kultúrnövény kelése utáni állo
mánykezelés rugalmas lehetőségével.

Pákozdi István
termékmenedzser

Miért érdemes a Pioneer Clearfield®

napraforgóhibridjét termeszteni?

A DuPont Pioneer 2012-ben vezette be első Clearfield tech-
nológiában termeszthető napraforgóját. Ezzel a herbicidto le- 
 ráns piacon elsőként rendelkezik ajánlattal mindkét poszte-
mergens technológiára. A Clearfield technológia a magas 
hozamú Pioneer napraforgóhibridet egy széles hatásspek-
trumú gyomirtó szerrel párosítja, így hatékony, egész idényen 
át tartó gyomkontrollt kínál a termelőknek.
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3. ábra Ezerkaszat-tömeg és hektolitertömeg, Magyarország, 2012.

A DuPont Pioneer portfóliójában az első 
Clearfield technológiában alkalmazható 
napraforgó a P64LC09, amelyet hagyomá
nyos nemesítési technikával fejlesztettek ki 
a gyomirtó szerrel szembeni tolerancia eléré
séhez. A hibridet minden olyan termelőnek 
ajánljuk, aki elkötelezett a Pioneer naprafor
gók és a Clearfield technológia iránt.

A napraforgó gazdaságos termesztéséhez 
a gyomirtó szerrel szembeni tolerancián túl 
fontos a jó termőképesség. A P64LC09 az el
múlt évek kísérleteiben bizonyította, hogy ter
mőképessége alapján a legjobb napraforgók 

közé tartozik, olajtartalma átlagos, így minden 
szempontból versenyképes a herbicidtoleráns 
piacon. Kórtani szempontból is kifogástalan, 
ugyanis kimagaslóan tolerálja a Phomopsis 
és a tányérszklerotínia fertőzését.

Az 1. és 2. ábrán a 2011es és 2012es kí
sérleti eredmények láthatók.

A termelők számára további fontos tulaj
donság a hektolitertömeg. Saját méréseink 
alapján egyértelmű, hogy a DuPont Pioneer 
portfóliójában a legmagasabb hektolitertö
meggel rendelkező napraforgó a P64LC09. 
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1. ábra Pioneer herbicidtoleráns napraforgó – kísérleti eredmények, 
18 helyszín, 2011.
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2. ábra Pioneer herbicidtoleráns napraforgó – kísérleti eredmények, 
22 helyszín, 2012.



A két hibrid a termelői fajtasorokban is 
megállta a helyét 2012ben. A Mooglli CLHO 
kilenc, a Sikllos CL tizenegy helyen volt jelen. 
Átlaghoz viszonyított eredményük a 3. ábrán 
látható.

Az RAGT napraforgókínálatának új tagja 
a Fregate CL, amely az RAGT által nemesí tett 
napraforgók legújabb generációját képviseli. 
Mind termőképességben, mind betegség 
ellenállóságban felülmúlja korábbi hibrid
jeinket. 2013tól az üzemi fajtasorokban és 
a kereskedelemben is megjelenik.

Az RAGT napraforgóhibridjeinek javasolt 
termőtőszáma 5055 ezer tő/ha. Ne feledje: 
RAGT – a másik út a sikerhez!

Benkő András
fejlesztőmérnök

31
Vetőmag  Partnerajánlat

Növényvédelmi Tippek | 2013/1
30

Növényvédelmi Tippek | 2013/1

Partnerajánlat  Vetőmag

A magas olajsavas Clearfield kategóriá ban 
a Mooglli CLHO a hazai CLHOszegmens 
piacvezetője. Népszerűsége évről évre növek
szik; ennek oka, hogy kiváló termőképessége 
4748% körüli olajtartalommal és 85% körüli 
olajsavtartalommal párosul. 45 fokos tányér
állású, átlagos magasságú növény. Korán 
betakarítható, állományszárításra általában 
nincs szükség. 2012ben a KITE Zrt. magas 
olajsavas üzemi kísérletében 23 induló közül 
szemtermés tekintetében a hatodik, helyezést 
érte el (1. ábra). 2013ban a Mooglli CLHO 
lesz az RAGT termelői versenyének hibridje.

A linolsavas Clearfield kategóriában 
a Sikllos CL már régi ismerőse a termelőknek.  
Magas termőképességű középérésű hibrid. 
Kezdeti fejlődési erélye átlag feletti. Robusz
tus, fajtasorokból látványosan kiemelkedő 
habitusával igen feltűnő jelenség, ugyanakkor 
kiváló szárszilárdsággal is rendelkezik. Az IKR 
Agrár Kft. 2012. évi nagyparcellás fajtakísérle
teiben a tizedik helyen végzett úgy, hogy a 22 
induló fajta között hagyományos gyomirtási 
technológiájú fajták is szerepeltek. A herbicid 
toleráns fajták között a negyedik legnagyobb 
terméseredményt produkálta (2. ábra).

Clearfield® napraforgóhibridek az RAGT kínálatában
Az RAGT a linolsavas (LO) és a magas olajsavas (HO) kategóriá-
ban is kínál Clearfield napraforgóhibrideket termékpalettájában. 

Az alábbiakban a Mooglli CLHO és a Sikllos CL hibridet, valamint az újonnan nemesített 
Fregate CL hibridet mutatjuk be röviden.
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3. ábra A Mooglli CLHO és 
a Sikllos CL termése a demósorokban 
az adott sorok átlagához képest, 2012
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2. ábra Az iKR Agrár Kft. nagyparcellás napraforgó-fajtakísérleteinek
termésadatai, 2012. Kaszattermés (t/ha).
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1. ábra A KiTE Zrt. magas olajsavas (HO) napraforgó üzemi kísérlete, 2012. 
Kaszattermés (t/ha).
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A SAATENUNION 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 napraforgótermesztés 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 SAATENUNION számára kiemelt jelen
tőségű. Hamarosan megindulhat a jövőben 
bevezetendő, továbbfejlesztett Clearfield 

gyomirtási rendszerhez illeszkedő, új ge
nerációs SAATENUNION hibridek üzemi 
tesztelése is.

A jellemző problémákra megoldást biz
tosító széles fajtaválaszték mellett a hazai 
piacon elsőként a SAATENUNION vezet
te be, hogy valamennyi napraforgóhibrid
vetőmagja – a szokásos gombaölő szeres 
csávázás helyett – komplex módon, rovar-
ölő és gombaölő szerrel történő együttes 
csávázással kerül forgalomba. Ez biztosítja 
a kelőfélben lévő állomány védelmét, amikor 
a növény a legvédtelenebb. Így minden egyes 
mag genetikai potenciálja kiaknázható, ami 
a nagy termés és a magas jövedelem eléré
sének záloga.

Blum Zoltán 
ügyvezető igazgató

PARAiSO 102 CL hibrid

SAATEN-UNiON napraforgóhibridek 2013-ban

PARAiSO 102 CL

Valamennyi termőhelyen kiemelkedő termés és termésbiztonság jellemzi. 
Kezdeti fejlődése erőteljes, felépítése robusztus. Kiválóan 

sűríthető, betegségellenállósága kimagasló.

MORENA CLÚJ

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.

SAATEN-UNiON. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BiZTONSÁG.
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Termésstabilitás, magas hozam – Syngenta,
a piacvezető genetika

A Syngenta napraforgóhibridek az elmúlt években egyértelműen 
bizonyították, hogy szélsőséges időjárási viszonyok között is 
megbízható és kimagasló eredményt produkálnak. Részesedé- 

sük szerint ma Magyarországon piacvezetők, és az állami regisztrá ciós kísérletekben 
standardként, illetve kontrollként szerepelnek szinte valamennyi kísérleti csoportban. 
Az alábbi akban a Syngenta 2013-as Clearfield® hibridajánlatát mutatjuk be.
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ból történő fertőzése esetében kimagasló 
toleranciával bír. Termesztése az ország 
valamennyi termelési régiójában javasolt, 
azonban ott válik igazán versenyképessé, 
ahol a rövid vetésforgó vagy a kórokozók
nak kedvező évjárat következtében kialakult 
veszélyes szár és tányérbetegségek miatt  
más napraforgóhibrid termesztése gazda
ságtalanná válik.

a gyom nem játszik többé

A Clearfield szegmens hibridjeként 2010
ben Magyarországra került Tristan kiváló ár 

érték arányt képvisel az IMIszegmensben. 
Rövid tenyészideje lehetővé teszi kései ve
tését a megkésett vagy rendkívül csapadé
kos tavaszokon. Biztonsággal termeszthető 
Magyarország összes termelési régiójában 
a technológia intenzitásától függetlenül.

A Syngenta 2012höz hasonlóan 2013ban 
is valamennyi napraforgóhibridjét rovarölő 
szeres csávázással hozza forgalomba, ami
nek köszönhetően nő a termésbiztonság, és 
magasabb termés érhető el.

Vajda Beáta
kampánymenedzser

Állami hivatalos napraforgó kísérletek eredményei

Korai érésű 
imidazolinon-

ellenálló hibridek 
csoportja

Középérésű 
imidazolinon- 

ellenálló hibridek 
csoportja

Kaszattermés (t/ha) 3,89 3,64 3,54

Relatív kaszat
termés (%)

112,1 104,9 102,0

Helyezés a kaszat
termés alapján

1. 4. 5.

Olajtartalom (%) 50,78 46,65 48,48

Kaszattermés (t/ha) 3,84 3,84 3,68

Relatív kaszat
termés (%)

105,4 106,3 101,9

Helyezés a kaszat
termés alapján

1. 2. 5.

Olajtartalom (%) 50,74 48,47 48,99

Kaszattermés (t/ha) 3,46 3,39 3,09

Relatív kaszat
termés (%)

108,8 106,6 97,2

Helyezés a kaszat
termés alapján

1. 3. 9.
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a piacvezető Clearfield hibrid

A rugalmas gyomirtási technológiának, ki
váló termőképességének és olajtartalmának 
köszönhetően az NK Neoma Magyarország 
piacvezető hibridje. Az állami regisztrációs 
kísérletekben a korai és középérésű IMI
csoportokban kontrollhibrid. Optimális kö
rülmények között rekordtermésekre képes, 
versenytársait teljesítményével szélsőséges 
viszonyok mellett is felülmúlja. Kimondottan 
rövid tenyészideje és gyors vízleadó képes
sége lehetővé teszi kései vetését.

szárazságban is biztonságban

A tendenciaszerűen egyre szárazabb, aszá
lyosabb évjáratok indokolják az NK Adagio 
imidazolinon rezisztens középérésű hibrid 
piaci bevezetését. Terméspotenciálja az 
NK Neoma szintjével megegyező, aszályos 
évjáratokban azonban túlszárnyalhatja, kö
szönhetően vegetatív felépítésének és hosz
szabb tenyészidejének. Magyarországon 
2010ben kapta meg az állami elismerést. 
Kiemelkedő eredményeinek köszönhetően 
az állami regisztrációs kísérletekben állandó 
kontrollhibrid a középérésű imidazolinon
ellenálló csoportban. Szárazsággal és hő
stresszel szembeni ellenállósága kiváló, ezért 
a gyengébb potenciálú területeken is a lehető 
legnagyobb termést adja.

a gyomokat csak hírből ismeri

Kompromisszumok nélküli hibrid, amely 
tökéletesen illeszkedik a magyarországi 
termesztési gyakorlatba: ez az NK Alego 
Rendkívül jó összkórtani tulajdonságokkal 
rendelkezik, a Sclerotinia sclerotiorum talaj



Ez azért káros, mert az ilyen növényeknél 
lényegesen nagyobb a kifagyás veszélye, és 
ha át is vészelik a telet, lombozatuk jelentős 
részét a fagy miatt elveszítik. A tél végi, kora 
tavaszi szemlék során ez jól megfigyelhető 
(3. kép).

Nagyobb és egészségesebb levélzetük
nek, fejlettebb gyökérzetüknek köszönhetően 
a kezelt növények fejlődése gyorsabb és erő
teljesebb lesz, kora tavasszal hamarabb fejlő
désnek indulnak, így jelentős előnyhöz jutnak 
a nem kezelt növényekhez képest.

Míg az őszi regulátorozás a repce télre való 
felkészülését alapozza meg, és segíti a nö
vények áttelelését, addig a kora tavaszi ke
zelés célja a magasabb hozamot elősegítő 
tényezők támogatása. A Caramba Turbo 
kora tavaszi alkalmazásának ideje akkor van, 
amikor a főhajtás növekedése elindul. Így 
a rep ce növényeket ismételten arra késztetjük, 
hogy a talajból felvett vizet és tápanyagokat 
ne a hosszanti növekedésre, hanem az elá
ga  zások növelésére és a gyökérzet további 
fejlesztésére fordítsák.

Ezt a növényvédelmi feladatot érdemes 
összekötni a szárormá nyosok elleni védelem
mel. Az 1,0 l/ha Caramba Turbo mellé adott 
0,1 l/ha Fendona® 10 EC a már megjelent 
imágók ellen biztos védelmet ad.

A Caramba Turbokezelés eredménye
képpen a növény a rendelkezésre álló teret 
jobban kitölti, rövidebb rajta a főhajtás, több 
az elágazás. A több elágazáson pedig több 
virág és ezáltal több becő képes fejlődni. 
A jobb térkitöltésnek köszönhetően a fény 
a mélyebb levélemeletekre is eljut, ami nagyon 
fontos a virágzás és terméskötődés energia
igényes időszakában. Ezen folyamatoknak 
köszönhetően a virágzás lefutása egyenlete
sebb lesz, egyöntetű, széles és mély becő
réteg alakul ki a lombozatban. Végül a becők 
érése is egységesebb lesz, ami kiszámít
hatóbbá teszi a betakarítást, és csökkenti 
a megdőlést, valamint az ilyenkor jelentkező 
pergési veszteséget.

Molnár Szabolcs 
fejlesztőmérnök
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Repce  Növekedésszabályozás

A Caramba Turbo őszi és kora tavaszi
használatának előnyei

Számos kísérlet és termelői tapasztalat igazolja, hogy a Caramba Turbo nagy mér-
tékben képes hozzájárulni a sikeres repcetermesztéshez, így az intenzív termesztés-
technológia fontos eleme.

A repce termesztéstechnológiájában a nö
vekedésszabályozás vagy – ahogyan gyak
ran nevezzük – a regulátorozás különleges 
beavatkozás. Amíg más szántóföldi növé
nyeinknél egy adott növényvédő szert kimon
dottan valamilyen károsító ellen vetünk be, 
addig a repcében használt regulátoroknak 
más funkciója van.

Ezek a termékek rendsze rint valamilyen 
azol hatóanyagot (is) tartalmaznak, ezért az 
őszi és a kora tavaszi gombafertőzések kivé
désében fontos szerephez jutnak. Másrészt 
a repce hormonháztartásának befolyásolása 
révén kihatnak a növény növekedésére és 
virágzására is. Ez utóbbi fo lyamatokat igyek
szünk kihasználni a maga sabb hozamok el
érése érdekében.

Ősszel, a 48 leveles repcében kijuttatott 
1,0 l/ha Caramba Turbo hatására a növény 
hosszanti növekedése megáll, így a repce 
által megtermelt energia a gyökérzet fejlődé
sére fordítódik. Ennek köszönhetően a gyö
kérzet erősebb, fejlettebb lesz, mélyebbre 
hatol, jobban behálózza a talajt. Az ilyen nö
vény több vizet és tápanyagot tud felvenni, 
kellően megerősödve megy a télbe.

A folyamatnak szemmel is jól látható jelei 
vannak: a kezelt növények színe sötétebb, 
leveleik lesimulnak a talajra, a hajtáscsúcs 
mélyen a növény közepében van. Ezzel szem
ben a kezeletlen növények színe világosabb, 
leveleik felállóak, és sok esetben a hajtás
csúcs hosszanti növekedése már az ősz fo
lyamán beindul (1. és 2. kép).

2. kép Balra kezeletlen, jobbra 
Caramba Turbo 1,0 l/ha kezelést 
kapott repcenövény 21 nappal 
a permetezés után, közeli kép. 

BASF kondorosi demó, 2012. ősz.

1. kép Balra kezeletlen, jobbra Caramba Turbo 1,0 l/ha kezelést kapott 
repcenövények 21 nappal a permetezés után. BASF kondorosi demó, 2012. ősz.

3. kép Balra kezeletlen, jobbra 
ősszel, 6–8 leveles repcében 

kijuttatott Caramba Turbo 1,0 l/ha 
kezelést kapott állomány. 

BASF szarvasi demó, 2010. február 22.



nyomás sokszorta nagyobb lehetett volna, 
mint amilyen végül is lett. Az aszkospórás 
fertőzésre ugyanis már április utolsó dekád
jában több alkalom kínálkozott (22én, 23án 
és 25én), ám a spórák mindannyiszor úgy 
szóródtak ki, hogy fertőzést nem okoztak, 
mert azt a meteorológiai föltételek már nem 
tették lehetővé (a megfelelőnél kissé rövidebb 
volt a kedvező hőmérsékletű szakasz).

Ez teljesen új tapasztalat volt számunkra, 
hiszen korábban mindig az történt, hogy az 
aszkospórák szóródása egyben fertőzést is 
jelentett abban az időszakban, amikor már 
volt fogékony lombfelület. Most viszont a fer
tőzés elmaradt, a fertőzőanyag mennyisége 
pedig tovább csökkent, mivel a kiszóródott 
aszkospórák rövid időn belül elpusztultak 

(1. ábra). Amikor aztán május 4én tényleg 
összejöttek az aszkospórás fertőzés fölté
telei, már olyan kevés volt az életképes aszko 
 spóra, hogy még a legveszélyeztetettebb 
ültetvényekben is csak szórványos primer 
fertőzés tudott kialakulni.

A betegség első tünetei hétnapos lappan
gás után, május 11én jelentek meg a tő 
kék fás kérgéhez közel eső levelek fonák
ján. A tüne tek igen ritka előfordulásából és 
viszonylag késői megjelenéséből egyér
telműen arra lehetett következtetni, hogy 
2012ben a lisztharmat komoly veszélyt nem 
jelent majd szőlőinkre (1. ábra). Erről be is 
számoltunk a Szekszárdi és a Villányi borvi
dékre május 17én kiadott előrejelzéseinkben 
(www.szoloelorejelzes.basf.hu).

Egy tanulságokkal teli „eseménytelen” év

Bár a peronoszpóra csak mérsékelt veszélyt jelentett, a lisztharmatnak és a szürke-
rothadásnak pedig nyomára is alig lehetett bukkanni a fürtökön, kórtanilag esemény-
telennek mégsem mondhatjuk a 2012-es évet a szőlőkben. Azért nem, mert az ese-

ményekről az időjárási szélsőségek káros következményeiből fakadó élettani betegségek 
„gondoskodtak”, a súlyos fertőzések elmaradása pedig fontos tanulságokkal szolgált.

Élettani betegségek szép sorjában

Hazánk szőlőültetvényeit egyes esztendők
ben jelentősen károsíthatja a téli fagy. Az sem 
ritka, hogy a zsenge hajtások egy része a ta
vaszi fagyok áldozatául esik. Gyakran előfor
dul nyáron a hőség és az aszály károsítása is. 
De hogy egyazon szezonban mindezen prob
lémák jelentkezzenek, az mégiscsak különös.  
Pedig 2012ben ez történt. Természetesen nem 
az ország teljes szőlőterületén, hanem annak 
csak egy részén – a termésveszteség azon
ban így is jelentős volt.

Az élettani problémákból adódó vesztesé
get a fertőző betegségek kártétele szeren
csére nem tetézte. A gyönge–közepesnek 
mondható peronoszpórafertőzésen kívül más 
említést sem érdemel.

Tizenöt éve nem volt ilyen gyönge liszt-
harmatfertőzés

Különösen érdekes a lisztharmatfertőzés el
maradása, hiszen a lisztharmat, ha nem is lép 
föl minden esztendőben járványosan, mégis
csak a leggyakoribb fertőző szőlőbetegség 
hazánkban. Ráadásul a gomba olyan nagy 
mennyiségű fertőzőanyaggal várta a telet 
2011 őszén, ami szinte példátlan. A fertőző
anyag mindkét formájának áttelelésére szá
mítani lehetett, hiszen a lombozaton rengeteg 
termőtest (kazmotécium) képződött, egyes 
ültetvényekben pedig a kórokozó micéliuma 
is be tudott hatolni a rügyekbe (1. ábra). Ilyen 
előzmények után tényleg meglepő volt 2012
ben a szőlőlisztharmatnak az a rendkívül 

gyönge fertőzési nyomása, amire utoljára ti
zenöt évvel ezelőtt, 1996ban és 1997ben volt 
példa. De mi történt a hatalmas mennyiségű 
fertőzőanyaggal?

Mint tudjuk, a lisztharmatgomba primer 
fertőzést okozó aszkospórái azokból a ter
mőtestekből szabadulnak ki tavasszal, ame
lyek a tőkék fás kérgén teleltek át. Ahhoz 
azonban, hogy a termőtestek a levelekről, 
ahol képződtek, a fás kéregre jussanak, le 
kell mosódniuk az őszi csapadékkal. Minél 
szárazabb az időjárás szeptember közepé
től a lombhullásig, annál kevesebb termőtest 
tud a levelekről a kéregre jutni. 2011 ősze 
pedig nagyon száraz volt, így a leveleken ke
letkezett termőtesteknek csak egy csekély 
hányada mosódott le (1. ábra). Ekkor azon
ban még nem lehetett kizárni a járvány ki
törését 2012ben, hiszen ősszel annyi volt 
a kazmotécium, hogy annak egy csekély há
nyada is veszélyt jelenthetett.

A beteg rügyekben meghúzódott micélium 
január végéig károsodás nélkül vészelte át 
a telet. Ekkor azonban megérkeztek a ke
mény fagyok: a minimumhőmérséklet napo
kon keresztül 15 °C (helyenként 20, 25 °C) 
alá süllyedt, s a micélium – sajnos, helyen 
ként a rügyekkel együtt – elpusztult. A gom
bának ez a telelő alakja teljesen megsem
misült (1. ábra).

Ez azonban még mindig nem jelentette azt, 
hogy a veszély elmúlt, hiszen, ha az időjárás 
az aszkospórás fertőzés időszakában kedve
zőbben alakul a gomba számára, a fertőzési 
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1. ábra A 2012. évi lisztharmatveszély alakulása az idő előrehaladtával. 
Szekszárdi borvidék, 2011–2012.

Veszély

2011. 
szeptember 
vége

+ + + +

2011. 
november 
vége

  + + +

2012. 
január 
vége

  + + +

2012. 
február 
vége

    + +

2012. 
április 
vége

      +

2012. 
május 11.       +



a számítógépes rendszer 2012. május 4e és 
július 22e között 17 fertőzési helyzetet jelzett. 
Ha ezek a helyzetek mind tényleges fertőzés
sel jártak volna, az biztosan súlyos járvány ki  
töréséhez vezet.

A Szekszárdi borvidék nyugati részén el
szórtan ki is alakultak ilyen helyi járványok. 
Ezekben a gócokban (a teljes szőlőterület né
hány százalékán) a peronoszpóragomba va
lahogy mégiscsak át tudott telelni, így korán, 
nagy erővel beindulhatott a fertőzési folyamat.

Hoppon maradt a botritisz

A szürkerothadás súlyosabb föllépésére 
azokban az esztendőkben kell számítani, 
amikor a nyár végi, ősz eleji időjárás csapadé
kos (2. ábra). 2012ben az augusztus forró és 
igen száraz volt, s mire szeptember közepétől 
megérkeztek az esők, az ültetvények többsé
gében a szőlőt már leszüretelték, a bot ri tisz
gombának esélyt sem hagyva a károsításra.

Dr. Füzi István
fejlesztőmérnök

Hogy a lisztharmat valójában mekkora ve 
szélyt jelentett szőlőinkre 2012ben, jól mutat
ja nagyparcellás kísérleteink permetezet len 
mintatereinek fertőzöttségi szintje (1. táblá-
zat). A 3,2%os átlagos bogyófertőzöttség va 
lóban elenyészőnek tűnik a 2008as járvány 
évében mért 83,5%hoz, de még a közepes 
megbetegedést hozó 2011es esztendő 49,9% 
ához képest is. Pedig az időjárás a bogyók 
fogékony időszakában (2012. május 21e és 
július 5e között) kedvezett a lisztharmat nak. 
A számítógépes rendszerünk által mért átla
gos veszélyindex a 0–100as skálán 91,6% volt 
Szekszárdon. Mivel azonban a fertőzés na
gyon alacsony szintről és meglehetősen későn 
indult, súlyos fürtkár nem tudott kialakulni.

Helyi fertőzőanyag nélkül a peronoszpóra 
se olyan veszélyes

A peronoszpórafertőzésről már a szezon 
kezdete előtt sejteni lehetett, hogy nem lesz 
járványos, bárhogy alakuljon is az időjárás. 
Noha a 2011es tenyészidőszak végén létre
jött az a fertőzőanyagmennyiség, ami egy 
2012es járvány kitöréséhez bőségesen 
elegendő lett volna, a kórokozó áttelelése 
nem volt zavartalan. A lehullott levelekben 
telelő oospórákat 2011 novemberében és 
2012 márciusában – ezekben a hónapokban 
szinte semmi csapadék nem hullott – a ki
száradás veszélye fenyegette. Nagy részük 
bizonyára ki is száradt és elpusztult, mivel 
a primer fertőzés a szőlőterület döntő hánya
dán nem következett be azokban az időpon
tokban, amikor a számítógépes rendszer je
lezte. A tényleges fertőzést csak a sokadik 
fertőzési helyzet hozta meg. Az ültetvények 
többségében ugyanis csak úgy tudott meg
indulni a kórfolyamat, hogy a borvidékeken 
szórványosan előforduló peronoszpórás 
gócokból a szél segítségével besodródott 
a kórokozó. Az ilyen helyzetek azonban jár
ványtanilag kevésbé veszélyesek, mert csak 
véletlenszerű és időben későbbre tolódó 
fertőzést eredményeznek. Ahol viszont eleve 
nagy tömegben van jelen a fertőzőanyag, ott 
tömeges korai megbetegedés jöhet létre.

Az időjárás májusban és június elején ki
fejezetten kedvezett a peronoszpóra terje
désének. Hogy mennyire, elég, ha össze
hasonlítjuk a 2012es csapadékadatokat az 
utóbbi évtizedek két emlékezetes korai pe
ronoszpórajárványának éveiben, 1995ben 
és 2004ben mért adatokkal (2. táblázat). 
Látható, hogy egyes helyeken több csapa
dék hullott, mint a két nagy járvány évében, 
sőt rendkívül kedvezően alakult a csapadék 
időbeli eloszlása és a hőmérséklet is a pe
ronoszpóra számára. A Szekszárdi borvidék 
északi részén (Szentgálszőlőhegy) például 
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2. ábra A szürkerothadás károsítása a nyár végi, ősz eleji csapadék-
viszonyoktól függ. Szekszárdi borvidék, 1990–2012. 

Hely Szőlőfajta

Lisztharmat-
borítottság 
bogyón (%)

2008 2011 2012

Éles
hegyhát Kékfrankos – 5,9 0,0

Faluhely

Kékfrankos 1 100,0 97,2 7,5

Kékfrankos 2 76,4 30,7 0,4

Kadarka 100,0 – –

Görög szó Bíborkadarka 55,3 – –

Harc Kékfrankos 100,0 17,7 0,1

Hidas
petre

Cabernet 
franc 36,5 11,8 0,0

Sióagárd
Kékfrankos – – 7,1

Kékfrankos 100,0 – –

Szentgál
puszta Kékfrankos 100,0 95,8 0,1

Szentgál
szőlőhegy Kadarka – 90,2 10,1

Átlag 83,5 49,9 3,2

1. táblázat Szekszárd környéki
szőlőültetvények permetezetlen min-
tatereinek lisztharmat-fertőzöttsége

Hely

Csapadékmennyiség (mm)

május-
ban

június-
ban

össze-
sen

Báta, 
Látóhegy 80,2 33,0 113,2

Bonyhád 106,4 49,0 155,4

Mőcsény 106,8 54,0 160,8

Szekszárd, 
Faluhely 97,2 51,0 148,2

Szentgál
szőlőhegy 91,2 76,4 167,6

Várdomb, 
Szeleshát 96,0 48,2 144,2

Két emlékezetes korai 
peronoszpórajárvány 
évében

1995-ben 159,2

2004-ben 156,6

2. táblázat Az automata meteorológiai 
állomások által mért csapadék-
mennyiség 2012 májusában és 

júniusában a Szekszárdi borvidéken



Bellis®

Tárolás alatt is egészséges marad az alma

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

A Bellis új dimenziót nyit az almástermésűek tárolásában:
  az egyetlen fungicid hazánkban, amelyet kifejezetten az alma és körte 

tárolási betegségei ellen engedélyeztek,
  széles hatásspektruma és hosszú hatástartama révén nő a termés 

eltarthatósági ideje, javul az egészséges gyümölcsök aránya, nem romlik 
a minőség, így javul a termelés jövedelmezősége is. 

Próbálja ki záróvédekezésként – akár szüret előtt egy héttel is*!

*Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 7 nap, utolsó kezelés stádiuma: BBCH 85 (termésszíneződés kezdete)
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Bellisszel tárolás alatt is egészséges marad az alma

A piac elismeri a termelők többlet-erőfeszítéseit és befektetéseit, megfizeti a jó minő-
ségű betárolt gyümölcsöt. Aki első osztályú tárolt gyümölccsel szolgálja ki vevőit, 
javítja vállalkozása jövedelmezőségét, egyenletesebbé tudja tenni bevételeit.

A gyümölcsök fogyasztásának fontossága 
egyre nyilvánvalóbbá vált az elmúlt évtize
dekben. Nyáron széles választék áll rendel
kezésre friss, hazai termésű gyümölcsökből, 
azonban az októbertől tavasz végéig tartó 
időszakban hazai forrásból csak a betárolt 
alma és körte áll a vevők rendelkezésére. 
Ezért nagyon fontos, hogy a gyümölcs a tá
rolás alatt ne veszítsen minőségéből.

A hosszú időre betárolt alma és körte ese
tében fokozott kihívást jelentenek a tárolási 
betegségek, hiszen akár a teljes termést meg  
semmisíthetik. A minőségi kár megelőzése 
alapvető fontosságú a fogyasztók elégedett
sége szempontjából. A megfelelő tárolás és 
manipuláció mellett nélkülözhetetlen, hogy 
olyan növényvédelmi technológiát használ

junk, amellyel a tárolási betegségek ellen is 
meg tudjuk védeni a termést.

Az alma tárolási betegségei a Penicillium 
expansum, a Botrytis cinerea, a Monilia fructi-
gena, az Alternaria alternata, a Gloeosporium 
album (1. kép), a Trichotecium spp., a Cylin-
dro carpon spp., és a Stemphyllium spp.

A betegségek tünetei akár már a vegetáció 
során is, de főként a leszüretelt, tárolt gyü
mölcsön jelentkeznek. A tárolási betegségek 
kialakulásához nagyban hozzájárulnak a tá
rolási körülmények, fizikai sérülések, illetve 
a betakarításkori fertőzőanyag mennyisége. 
Amennyiben mind a három hajlamosító té
nyező jelen van, a korozók súlyos károkat 
tudnak okozni.

1. kép Glöospórium



A Monilia fructigena (2. kép) akár már ve
getáció során megjelenhet. A tárolás kezde
tén sokszor még nincsen tünete, de később 
a gyümölcs barnulni kezd, majd feketedik és 
ruganyossá válik.

Az alma leggyakoribb tárolási betegségét 
a Botrytis cinerea (3. kép), azaz a szürkerot
hadás okozza. A gomba viszonylag rövid időn 
belül átszövi a gyümölcshúst, majd ezt köve
tően rothadásnak indul. 

A Penicillium expansum (4. kép) sérülése
ken, kocsányon hatol be a gyümölcsbe, majd 
lágyrothadás jön létre.

Magyarországon ez idáig nem volt kifeje
zetten az alma és körte tárolási betegségei 
ellen engedélyezett növényvédő szer a pia
con. A BASF jó hírrel tud szolgálni a terme
lőknek: az idei évtől forgalmazza Bellis nevű 
készítményét, amelyet kifejezetten az almás
termésűek tárolási betegségei ellen fejlesz
tett ki. Alkalmazásával nagymértékben csök
kenthető a tárolási betegségek által okozott 
kár. A termés minősége nem romlik, mennyi
sége nem csökken, a betárolt gyümölccsel 
elérhető jövedelem nő (1. ábra).

A Bellis két széles hatásspektrumú, felszí
vódó hatóanyag, az F500 (piraklostrobin) és 
a boszkalid gyári kombinációja. Számos tá
rolási betegség ellen védi a termést. A két 
hatóanyag különböző ponton gátolja a gom
bák légzését. A Bellis a növény és a termés 
szöveteit felszívódva és transzlaminárisan is 
átjárja (2. ábra).
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2. kép Monília

3. kép Szürkerothadás

4. kép Penicillium

Habár a Bellis hatástartama rendkívül hosz
szú, az előírt élelmezésegészségügyi vára
kozási idő mindössze 7 napos, így a termést 
röviddel a betakarítás előtt is lehet kezelni. 
A készítményt 800 g/haos dózisban, a faj  
tára jellemző termésszíneződés kezdetén 
(BBCH 85), érés előtti zárópermetezésre java
soljuk. A Bellis nem okoz pöttyöket, foltokat 
a termésen, így nem rontja az eladhatóságot.

Összefoglalva a Bellis olyan újdonság az al 
ma és körte növényvédelmében, amely hasz
nos eszköz lehet a termelők kezében ahhoz, 
hogy még hosszabb ideig szolgálhassák ki a pi 
acot szép, egészséges gyümölccsel. A Bellis 
használatával nő a termés keresettsége, elis
mertsége, javul a jövedelmezőség.

Najat Attila
kultúrafelelős

Alma-
varasodás

Körte-
varasodás

Alma-
liszt-
harmat

Sztem-
filium

Glöospórium

Alternária

Penicillium

Fitoftóra

Monília

Szürke-
penész

0

1

2

3
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1. ábra A Bellis hatékonysága 
különböző kórokozók ellen
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2. ábra A Bellis hatóanyagainak hatásmechanizmusa



1. ábra A DF-formuláció oldódása kiváló

maximum 8 mikron, 50 százalékuk 2 mikron
nál is kisebb. Ezáltal a Kumulus S gyorsan 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 részecs kék 
a folyamatos kénfelszabadulás révén hatás
tartamot biztosítanak. A Kumulus S agrár
környezetgazdálkodási programokban és 
biogazdálkodásban is felhasználható.

A Delan 700 WG egyedi hatóanyagú kontakt 
készítmény. Hatóanyaga, a ditianon a gombák 
fehérjeszintézisének több lépését is gátolja. 
Egyedi tulajdonsága, hogy hatékonysága 
a gombák aktivitásának növekedésével, így 
a fertőzési nyomással párhuzamosan foko
zódik. Hatása független a környezeti hőmér
séklettől, ami nagyon előnyös a változékony
hűvös tavaszi időjárásban.

A Delan 700 WG az almafélék varasodása, 
a szőlőperonoszpóra és a tafrina ellen ki-
váló hatékonyságú. A Delan 700 WG vízben 
oldódó granulátum, használata kényelmes és 
biztonságos. Kipermetezés után kristályai 
ház tető szerűen befedik a növény felületét, 
így nyújtanak védelmet a kórokozó gombák 
ellen. A készítmény méhekre és hasznos élő 
szervezetekre veszélytelen, agrárkörnyezet
gazdálkodási programokban is használható.

A különböző rézvegyületek régóta használt 
és jól ismert növényvédő szerek. A réz a liszt
har matgombák kivételével szinte min den 
gombacsoport ellen rendelkezik ha té kony  - 
sággal, valamint engedélyezett hatóanyag 
a bakteriális megbetegedések, pl. tűzel
ha lás, kordonkarelhalás ellen. A réztartalmú 
készítmények nemcsak a kórokozókat képe
sek gátolni a fertőzésben, hanem elősegítik 

A BASF kedvező árú kontaktcsomagjai:
Kumulus S és Copac Flow, Kumulus S és Delan 700 WG

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 hármat – a rezet, a ként 
és a ditianont –, valamint három kontaktkészítményt, a Kumulus S-t, a Delan 700 WG-t és 
a Copac Flow-t mutatjuk be olvasóinknak.

Sokan alábecsülik a szezon eleji és végi 
kontaktkezelések jelentőségét. A kontakt
szereket akkor alkalmazzuk, amikor a nö
vény még vagy már nincs intenzív növekedési 
fázisban, anyagcseréje lassú. A felszívódó 
hatóanyagok többségének hatékonysága 
ilyenkor általában csekély, hiszen a legtöbb 
szisztemikus készítmény csak bizonyos hő
mérséklet fölött működik igazán jól.

A kontaktszerek kipermetezve a növény ke
zelt részein beszáradnak, és a felszínen fejtik 
ki hatásukat, függetlenek tehát a növények 
nedvkeringésétől. A már jelen lévő káro sítókra 
gyors hatást fejtenek ki, és hatástartamuk vé
géig a felületre jutó kórokozókkal szemben is 
hatnak. Mivel nem szívódnak fel a növényi ré
szeken, hatékonyságuk idővel csökken, amit 
főleg az időjárási tényezők (a csapadék) és 
a növény növekedése befolyásol. Ma már azon 
ban több olyan modern formulációjú kontakt 
növényvédő szer van, amelynél a csapadék 
lemosó hatását sikerült csökkenteni.

A vegetáció elején és végén elég csak kon
taktszereket használni, de az egész szezon 
során többször is ajánlatos kontaktható a
nyagokat kijuttatni a felszívódó hatóanyagok 
kombinációs partnereként (akár kombi
nált készítmény, akár tankkeverék formá
jában), ezek ugyanis segítenek megelőzni 
a rezisztencia kialakulását. A kontaktható
anyagok ugyanis több ponton gátolják a kór 
okozók életfolya ma tait, velük szemben nem 

alakulhat ki rezisztencia, így megakadályoz
zák az egy ponton ható szisztemikus ható
anyagra esetleg kevésbé érzékeny kórokozók 
felszaporodását.

A BASF két speciális kereskedelmi aján
latot nyújt át partnereinek az idei évben. 
A Kumulus S és a Delan 700 WG, valamint 
a Kumulus S és a Copac Flow meghatáro-
zott kiszereléseinek együttes megvásár-
lása esetén a vásárlók jelentős kedvezmé-
nyekkel juthatnak a készítményekhez.

A kéntartalmú készítmények a legrégebb 
óta használt hatóanyagok közé tartoznak, nép
szerűségük töretlen. Elsősorban a liszthar-
matgombák ellen hatékonyak, hatásukat 
a sejtlégzés specifikus gátlásán keresztül 
fejtik ki. A környezetbe kijuttatott kén meta
bo li zálódik, nem halmozódik fel, ezért korlá
tozás nélkül alkalmazható hagyományos és 
ökológiai gazdálkodásban is. A kéntartalmú 
szereknek ezenkívül van még egy előnyös tu 
lajdonságuk: kiválóan lehet velük gyéríteni 
az ültetvényben előforduló atkapopulációt. 
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 hatóanyagtartalmú 
kénkészítmény. A lisztharmatgombák és az 
atkák elleni védekezésben hatékony. DF
formulációja révén csökkentett porzású, jól 
keverhető (1. ábra). A kénrészecskék mérete 
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a metszés során keletkező sebek hegedését, 
erősebb immunrendszert biztosítanak, erő
sítik a szöveteket. A réz hatóanyagra a kul
túrnövények is érzékenyek lehetnek bizonyos 
időszakokban, így őszibarackban rügyfaka
dásig, kajszibarackban pirosbimbós állapo
tig alkalmazhatjuk anélkül, hogy károsítaná 
kultúrnövényünket. Egyes almafajták gyümöl
csein parásodást okozhat. Szintén nem aján
lott a réz használata a virágzás és a termés
kötődés környékén. Mivel a réz nehézfém, és 
felhalmozódik a talajban, felhasználását az 
elmúlt időszakban mennyiségi korlátok közé 
szorították, így egyre fontosabb, hogy minél 
alacsonyabb réztartalmú készítményekkel 
érjünk el megfelelő eredményt, csökkentve 
a környezet terhelését.

A rezet több vegyület formájában is felhasz
nálják, így rézszulfátként, rézoxikloridként 
és rézhidroxidként is. A legkorszerűbbek 
a rézhidroxidkészítmények, amelyek a leg
kisebb fitotoxicitás mellett a legnagyobb 
hatékonyságúak.

A Copac Flow korszerű, folyékony for mu lá
ciójú készítmény, rézhidroxid hatóanyaggal. 
Alapanyagát direkt erre a célra bányászott, 
nagy tisztaságú rézből készítik, szemben 
más, újrafeldolgozott hulladék rézből készült 
készítményekkel. Ezért egyéb nehézfém és 
szennyezőanyagtartalma alacsony. Egyedi, 
tűszerű kristályokból álló szerkezete több 
előnnyel is jár. Esetében a hagyományos re
zeknél jóval magasabb az egységnyi tömegű 
hatóanyag által befedett felület (2. ábra), és 
egyenletesebb a Cu2+ ion kibocsátása is.

A Copac Flow kezelhetőségét, szuszpen
ziós stabilitását és esőállóságát formulációja 
és segédanyagai nagymértékben javítják. 
A kristályszerkezet és a korszerű formuláció 
együttesen lehetővé teszi, hogy alacsony hek
táronkénti rézterhelés mellett is nagy haté
konyságot érjünk el. Egy kezeléssel maxi mum 

720 gramm elemi réz hatóanyagot juttatunk 
ki egy hektárra, így a környezeti terhelést ala
csony szinten tudjuk tartani. Ennek köszön
hetően a rezes kezelések száma a hagyomá
nyos, magas fémréztartalmú készítményeknél 
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.

Keresse kedvező árú, nagy kiszerelésű 
Kumulus S + Copac Flow, illetve Kumulus S + 
Delan 700 WG ajánlatainkat kereskedő part- 
 nereinknél!

Najat Attila 
kultúrafelelős

Tóth Attila 
marketingkommunikációs munkatárs
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Lisztharmat Varasodás Lisztharmat és varasodás A kötődés és a beltartalom javítása

a kötődés
fokozása

Liqui bor®2 
0,4%

a beltartalom
javítása

Liqui bor®2  
0,4%

Clarinet
1,5 l/ha

Tercel
2,5 kg/ha

Tercel
2,5 kg/ha

Bellis
0,8 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 botritiszLisztharmat 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 
szemcsemérete 

és a felület 
egyenetlen 

borítottsága

A Copac Flow
egyedi tűszerű 

kristály szerkezete; 
homogén borítottság 

a levélen

2-4 μm



Copac® Flow
Folyékony réz a tiszta szőlőért és borért

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

Nagy tisztaságú rézhidroxid újgenerációs, 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 fémréz-terhelés – kisebb környezetterhelés.

Copac flow_165x235.indd   1 2/4/13   3:21 PM
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1980ban, egy forró nyári 
napon láttam meg a nap
világot. Talán ennek kö
szönhetően a mai napig is 
a fázós, hidegben va cogós 
em berek közé tar tozom. 
Et től függetlenül főleg a téli 
sportokat kedvelem és 
űzöm, így a síelést, a snow
boardot, a korcsolyázást, 

továbbá szenvedélyem a vadászat. Persze 
világéletemben növénytermesztéssel, állat
tenyésztéssel foglalkoztam, a mezőgazdasági 
csúcsok miatt lehetőségem sem volt másra...

Általános iskolába több helyen jártam, Kis 
körén az akkori Tiszatavi kivitelezések színhe
lyén és Szandaszőlősön az apai gyökerekhez 
visszatérve. Középiskolám Törökszentmik
lóson volt, az akkori Székács Elemér Mező
gazdasági Szakközépiskola és Technikum. Itt 
kollégistaként hamar önállóvá kellett válnom. 
Mivel az ottani környezetben nagyon megsze
rettem a lovas sportokat, szinte biztos voltam 
benne, hogy állattenyésztéssel fogok foglal
kozni. Édesapám gazdaságában túlnyomó
részt növénytermesztéssel és gépészettel 
foglalkoztunk, így jutottam el a szarvasi főis
kolára, ahol növénytermesztési agrármérnök 
és környezetgazdálkodási agrármérnök let
tem. Életem legnagyobb fájdalmát az okozta, 
hogy ezt édesapám már nem érhette meg.

Még a diplomák kézhezvétele előtt át kellett 
vennem a családi gazdaság irányítását, amit 
ma már megosztva, nővéremmel művelünk. 
2005 szeptemberétől vagyok tagja a BASF 
Hungária Kft. Agrodivízió csapatának. Elő
ször JászNagykunSzolnok és Heves megyei 
értékesítő és szaktanácsadóként dolgoztam 
négy évet.

Azon kevesek közé tartozom, akiknél a fő
iskolai szerelem nem fejeződött be az oklevél 
abszolválásával. Párommal, Katona Gáborral 
2000óta élek együtt. 2008ban összeháza
sodtunk, 2009 szeptemberében megszületett 
a nagyobbik fiam, Levente, 2011 júniusában 
pedig a kisebbik, Bence. Így három évig nem 
voltam közreműködő tagja a BASF csapatá
nak. Persze a gyes mellett sem tétlenkedtem: 
Gödöllőn az első levelező növényorvosi évfo
lyam végzősei között voltam. Az egész életen 
át tartó tanulási folyamatban jelenleg az angol 
nyelv elsajátításán dolgozom.

2012 augusztusában – ahogyan Hangyel 
Attila kollégám szokta mondani – „visszatér
tem a való világba, már nem csak otthon ját
szogatok és főzőcskézek”. 2013. január 1től 
Heves és Nógrád megyében vagyok a BASF 
Hungária Kft. szántóföldi kultúráinak értéke
sítő szaktanácsadója.

Bemutatkozik Gecse Renáta, Heves és Nógrád megye 
szántóföldi regionális értékesítő szaktanácsadója

Gecse 
Renáta

Heves és Gecse Renáta
Nógrád 06-70-383-3850

Megye Regionális értékesítési
 szaktanácsadó
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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 9700
Fax: (06 1) 250 9709
www.agro.basf.hu

1. Fejér Garamvölgyi Péter
  06-30-370-7029
  dr. Mikóczy Nárcisz
  06-30-631-4448
2. Komárom-Esztergom Lengyel Lajos
 és Pest 1. régió 06-30-219-1717
  dr. Mikóczy Nárcisz
  06-30-631-4448
3. Győr-Moson-Sopron Mészáros Márk
 és Veszprém 06-30-956-3043
  dr. Mikóczy Nárcisz
  06-30-631-4448
4. Vas Krajczár Csaba
  06-30-992-4438
  dr. Mikóczy Nárcisz
  06-30-631-4448
5. Zala Berkes Gábor
 és Somogy 1. régió 06-30-914-4560
6. Somogy 2. régió Nyári András
  06-30-219-1827
7. Tolna Maros Péter
  06-30-947-2398
8. Baranya Görgényi Imre
  06-30-395-3414
  Maros Péter
  06-30-947-2398
9. Bács-Kiskun Kutszegi László
  06-30-558-3472
  Mérai Imre
  06-30-219-2004
10. Csongrád Repcsin György
  06-30-999-7931
11. Békés Zana József
  06-30-986-3943
12. Jász-Nagykun-Szolnok Hárnási András
  06-30-219-1872
13. Hajdú-Bihar Gyetvai Edina
  06-30-495-6758
14. Szabolcs-Szatmár-Bereg Horváth Ferenc
  06-30-677-9900
15. Borsod-Abaúj-Zemplén Hangyel Attila
  06-30-944-4810
  dr. Brózik Sándor
  06-30-982-7967
16. Heves Gecse Renáta
  06-70-383-3850
  Hangyel Attila
  06-30-944-4810
  dr. Brózik Sándor
  06-30-982-7967
17. Nógrád Gecse Renáta
  06-70-383-3850
  Hangyel Attila
  06-30-944-4810
18. Pest 2. régió Lakatos Regina
  06-30-483-1839
  Mérai Imre
  06-30-219-2004

Körzet Megye Regionális értékesítési
  szaktanácsadó


