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Mielőtt az egyes technológiai elemeket 
vennénk számba – megteszik ezt a té-
makört jobban értő, jobban ismerő szak-

avatott szerzőink – szögezzük le: mindenekelőtt 
jó és gondos gazdát igényelnek a gabonák, mint 
ahogy valamennyi növényünk és jószágunk is.

Vele kezdődik minden. Kit tekinthetünk ezen 
kritériumok birtokosának?

A válasz kissé összetett.
Kell hozzá megfelelő képzettség, szakmai isme-

ret. Fogékonyság az új dolgokra, ami azt jelenti, 
hogy nyitott szemmel kell járni a világban, és 
részt venni azokon az eseményeken, amelyek az 
ismeretek bővítését szolgálják: szakmai tanácsko-
zások, bemutatók, kiállítások stb.

Kell hozzá igényesség. Ha elmegyek Farkas 
Lászlóhoz Zimányba, vagy Mikó Ferenchez 
Enyingre, Légrádi Miklóshoz Lengyeltótiba, Pájtli 
Józsefhez Fürgedre – és még sorolhatnám – az 
agricultura olyan magas színvonalával és igényes-
ségével találkozom, amely sajnos még messze 
nem tekinthető általános gyakorlatnak. Az igé-
nyességnél maradva, ez nem csak a művelésre, 
az alkalmazott technológiára, a gépek állapotára 
vonatkozik, de arra a környezetre is, amely a gaz-
dának kenyeret és sokszor otthont is ad. Évekkel 
ezelőtt készítettem egy-egy interjút a felsorolt 
személyekkel. Egyiknek – ha jól emlékszem – ez 
volt a címe: Patika a majorban. Persze a patika szó 
képletesen értendő, a rendet és a tisztaságot akar-
tam kifejezni vele.

Kérem, senki ne bántódjék meg, akit név sze-
rint nem említettem, annak ellenére, hogy sokan 
vannak, akik ugyanilyen igényes gazdák. Első 
gondolatra – az ismeretség okán – a fenti gazdák 
jutottak eszembe, ami semmit nem von le a többi-
ek érdemeiből. Ha valaki emiatt neheztelne rám, 
kérem, keressen meg (elérhetőségeimet megta-
lálják lapunk impresszumában) és ígérem, hogy 
felkeresem egy riport erejéig, hogy megbeszél-
jük, mi kellett ahhoz, ami a kiemelkedő eredmé-
nyekhez vezetett, és mi az, ami az átlagon felüli 
igényességet motiválta.

Ez valamennyiünk számára tanulságos lenne, 
és reményeink szerint nagyban hozzájárulhatna 
a termesztési technológiák javításához, korszerű-
sítéséhez.

Várom a megbántódott igényes gazdák jelent-
kezését!

Végül kell még valami, amit sem a tudás, sem az 

igényesség nem pótol. Ez pedig az örökség. Mi-
előtt félreértenék, nem valamiféle birtokra gon-
dolok, sokkal inkább arra a többlettudásra, vagy 
inkább képességre, amit sem tanulni, sem tapasz-
talni nem lehet. Ez egy velünk született, a génje-
inkben kódolt ősi üzenet, amellyel ráérzünk arra, 
hogy mikor, mit, mivel és hogyan kell csinálnunk.

Ha mindezek birtokában érezzük magunkat – 
mint ahogy hitem szerint sokakra ráillik a jó gaz-
da minősítés –, akkor példát is kell mutatnunk.

Régi tapasztalat, hogy a gazdák sokkal inkább 
egymástól tanulnak, mint sem az „igehirdetők-
től”.

Legyünk hát példamutatók!
Mondandóm elején azt is írtam, hogy a gazda 

nem csak jó, de gondos is.
Mit értettem ezen? Hogy képletesen fejezzem 

ki magam: Száz szeme legyen és nyitott szíve!
Gondoskodjon – a jó gazda gondosságával – a 

növényeiről, a jószágairól, de mindenekelőtt a 
munkatársairól.

A gondoskodás egyben felelősségvállalás is. A 
ránk bízott javak őrzői és működtetői vagyunk.

Miközben elmerülök a gondolatok kavalkád-
jában, a gabonákról szinte nem is ejtettem szót, 
pedig ennek a különszámnak ez az egyik üzenet-
értékű fejezete, és nekem erről illett volna írnom, 
de akkor elvettem volna a nálam felkészültebb 
szerzőink kenyerét.

Mégis mentsük, ami menthető! A talaj-előké-
szítésről, alapműtrágyázásról, vetésről, fajtákról 
annak ellenére érdemes szót ejteni, hogy a növé-
nyek jelenlegi állapotában már régen túl vagyunk 
rajtuk, mert minden eddig elvégzett munka utó-
lag értékelve lesz alkalmas a tanulságok levoná-
sára.

Mi az, ami még előttünk van? Március közepén 
vagyunk. Fejtrágyázás, gyomirtás, kórokozók el-
leni védekezés.

Szerzőink és a készítményeiket ajánló hirdető-
ink ezen a téren számos jó tanáccsal szolgálnak.

Javasolom, hogy fogadják meg, hiszen olvasó-
ink többsége maga is gyakorló gazda, és szívesen 
követi a jó példákat. 

Lapozgassák az Agrofórumot! Reméljük, hogy 
legtöbb kérdésükre választ kapnak belőle.

Ha nem, akkor meg ne kíméljenek bennünket! 
Kérdezzenek!

Dr. Bódis László

Mit igényelnek a gabonák?
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Kalászos növények talaj-
előkészítése

Különböző talajokon, eltérő 
üzemi viszonyok mellett az 
egyes növények alá különböző 
módon kell és lehet végrehaj-
tani a talajművelési munkákat. 
Éppen ezért a szerző írásában 
részletekbe menően ismerteti 
az őszi és a tavaszi vetésű ga-
bonanövények alá a talaj-előké-
szítés különböző változatait és 
azok elemeit.56
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Mai magyar búzafajták a 
Kárpát-medencében

A 2013. augusztus 22-én, az 
„Alföldi kenyér, szőlő és bor 
határon innen és túl” konferen-
cián elhangzott előadás szer-
kesztett változatából a magyar 
búzafajtákat, azok számát, a 
fajtaösszetételüket és az elter-
jedtségüket ismerhetik meg a 
Kárpát-medencében, valamint 
hazánkban.

Búzaállományok táplálása
Legfontosabb hazai élelmiszer-
alapanyagunk, a búza termesz-
tése során a tervezhetőséget 
és a stabilitást támogató, vál-
tozatos búzatermesztési eljárá-
soknak mindenkor alappillérét 
jelenti a technológiák egyik leg-
inkább költségigényes eleme, a 
trágyázás, melynek elméleti és 
gyakorlati hátterét tekinti át az 
írás Martonvásáron folytatott 
trágyázási kísérletek eredmé-
nyei alapján.
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Szántóföldi gyomirtási 
tapasztalatok és tanulságok 

2013-ban
Az extrém időjárási körülmé-
nyek között megvalósuló gazdál-
kodás – ezen belül is az egyik 
fontos növényvédelmi elem, a 
gyomirtás – 2013-as tapaszta-
latait és tanulságait összegzi ez 
az írás a főbb szántóföldi kultú-
rák szerinti bontásban.

Köles (Panicum) 
fajok a hazai szántóföldi 

gyomfl órában, napjainkban
Szakirodalmi forrásmunkák és sa-
ját vizsgálati eredmények felhasz-
nálásával rövid áttekintést ad 
írásában a Pannon Egyetem okta-
tója a hazánkban előforduló köles 
fajok jelenlegi helyzetéről és a 
várható további kilátásokról, első-
sorban a gyakorlati szempontból 
fontos témaköröket (gyors meg-
határozásukat elősegítő morfoló-
giai bélyegek, elterjedés, biológiai 
sajátosságok) érintve.

66
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Özönnövények 
Franciaországban

Ez az írás a franciaországi Roanne 
kistérségi önkormányzata által, 
két – már nemcsak az esetleges 
ártéri mező- és erdőgazdasági te-
vékenységet, hanem esetenként 
az árvízvédelmet is veszélyeztető 
–invazív növényfaj (nagyvirágú tó-
alma, japánkeserűfű) visszaszorí-
tására indított kísérleti program 
eddigi eredményei tárja az olva-
sók elé. 

114
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„Bort, búzát, békességet”, mond-
juk ezt a több évszázados népi jókí-
vánságot, mert nemzetünk számára 
fontos volt mindig a bor és termé-
szetesen alapanyaga, a szőlő és a 
búza, amelyből lesz a liszt, a nagybe-
tűs KENYÉR, a különböző tészták, 
péksütemények stb., életünk nélkü-
lözhetetlen táplálékai. 

A Kárpát-medence, ahol élünk, 
mind a búza, mind a szőlő termesz-
tésére igen alkalmas. A hozzáértők 
azt tartják, hogy a búza termés-
mennyiségét és minőségét a követ-
kező három feltétel – a megfelelő 
környezet (talaj, éghajlat, időjárás, 
víz és tápanyag), az agrotechnika 
(talajművelés, trágyázás, növényvé-
delem) és a jó búzafajták (biológiai 
alap, nemesítés) – nagyjából egy-
forma arányban határozza meg. E 
három dologi feltétel mellett termé-
szetesen a szakértelem is rendkívül 
fontos, mivel a szakértelemnek kell 
a termesztési környezethez és piaci 
elvárásokhoz megfelelő agrotech-
nikát alkalmazni és megfelelő fajtát 
választani. A fajta jelenti a termesz-
tés „biológiai alapját”, ezért a meg-
felelő fajta kiválasztása igen fontos a 
sikeres termesztéshez. 

A kárpát-medencei magyar búza-
termesztés régészeti leletek alap-
ján kb. ezer éve folyik, az 1100-as 
évekből fennmaradt írásokban is 
többször előfordul a búza említése. 
A középkorban és az újkorban is ha-
zánknak fontos kiviteli cikke volt a 
búza. A termesztett búzafajták hosz-
szú időn keresztül az egyes tájakhoz 
leginkább alkalmazkodott tájfajták 
voltak. A kiegyezés utáni gazdasági 
fejlődés, a népesség növekedése mi-
att egyre több búzára volt szükség. 
Az élenjáró földműveléssel foglal-
kozó nagybirtokok keresték azokat 
a fajtákat, amelyek többet és bizton-
ságosabban teremnek, hiszen akko-

riban a szárazság, a rozsda és egyéb 
betegségek óriási károkat okoztak. 

A külföldi tapasztalatok alapján 
ezért 1870-től kezdődően több 
helyen, főleg a nagyobb uradal-
makban, majd a századfordulótól 
kezdve állami intézményekben is 
elkezdődött a búza nemesítése.  
Az I. és a II. világháborúig sok he-
lyen folyt szerte a Kárpát-meden-
cében. Csak felsorolva a teljesség 
igény nélkül e helyeket. Felvidék: 

Diószeg, Sóssziget, Perbete, Viglás, 
Nagysurány. Dunántúl: Eszterháza, 
Fertőd, Lovászpatona, Alsóbogárd, 
Sárszentmiklós, Mezőhalom, 
Ilocskapuszta. Alföld: Hatvan, Kom-
polt, Karcag, Bánkút, Árpádhalom, 
Orosháza, Mezőhegyes, Odvos, 
Ruma. Ezeken a helyeken sok-sok 
fajtát nemesítettek, de közülük 
leghíresebbek a „Székács” fajták, a 
„Bánkúti” búzák és a Fleischmann 
búzafajták voltak. 

Ennyi történelmi előzmény után 
lássuk mi a helyzet ma, hol van-
nak ma búzanemesítő műhelyek a 
Kárpát-medencében. Szerencsére 
napjainkban is számos helyen fog-
lalkoznak ezzel (1. kép). Magyaror-
szágon Martonvásár és Szeged a két 
fő központja a búzanemesítésnek, 
de Karcagon, Kompolton és Táplán-
szentkereszten is születnek búzafaj-
ták. Szlovákiában Diószeg, Sóssziget 
és Kissáros, Romániában Torda és 
Lovrin, Szerbiában Újvidék, Horvát-

Mai magyar búzafajták
a Kárpát-medencében

Dr. Matuz János búzanemesítő 

Szeged

1. kép Búzanemesítő helyek a Kárpát-medencében
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országban Eszék és Zágráb bocsát 
ki búzafajtákat.

Amint azt sokan hallották, 2013-
ban hazánkban, mintegy 1,1 millió 
hektáron aratták le az őszi búzát. A 
termés mennyisége elérte az 5,1 mil-
lió tonnát. A gazdálkodók átlagosan 
egy hektárról mintegy 4,7 tonna ter-
mést takarítottak be. Ez mintegy 25 
százalékkal több a 2012. évi 3,7 ton-
nás átlagnál. A búza minősége jó, 
vagyis az étkezési minőség aránya 
meghaladja az 50 százalékot. Egy 
pár éves visszatekintést ad az 1. táb-
lázat a magyar búzatermesztésről.

Az eredményekhez a hazai búza-
fajták révén a magyar nemesítők 
munkája is hozzájárult. A jó, fémzá-
rolt vetőmag használata a jövedel-
mező búzatermesztés egyik alapfel-
tétele. Sajnos az EU-csatlakozás óta 
a fémzárolt vetőmag-felhasználás 
nagyon lecsökkent: míg 2001-ben 
168 ezer tonna vetőmagot fémzárol-
tak, amely 65 ezer hektáron termett, 
addig 2012-ben 67 ezer tonnát a 29 
ezer hektáros területről. Ezek a szá-
mok azt is jelzik, hogy a vetőmag-fel-
újítás aránya, sajnos elég alacsony, 
kb. 20 % körüli. A termesztésben 
szereplő fajták száma azonban igen 
nagy, és pontosan nem is határozha-
tó meg, csak becsülhető. 

Egyik adatforrás a Nemzeti Faj-
tajegyzék (továbbiakban NFJ), ez 
a hivatalosan hazánkban engedé-
lyezett, minősített fajták jegyzéke, a 
másik forrás a bejelentett vetőmag-
szaporítások jegyzéke. A fajták szá-
mát, a fajtaösszetételt és elterjedtsé-
get a következőkben ezek alapján 
mutatom be. A magyar Nemzeti Faj-
tajegyzéken szereplő 159 őszi búza-
fajta is sok (2. táblázat), de a hazai 
bejelentett szaporításokban még 
több fajta, 183 db van (1. ábra).

Amint látható, a 183-ból csak 77 
magyar, a többi külföldi, és a 106 
külföldiből 78 olyan, ami nem sze-
repel a Nemzeti Fajtajegyzéken. A 
Nemzeti Fajtajegyzéken levő fajták 
megoszlását származási hely szerint 
a 2. ábra mutatja. Ezen a hazai faj-
ták aránya már lényegesen jobb. Ha 
a fajták szaporítási területi arányát 
tekintjük, a hazai nemesítésű fajták 
aránya még nagyobb, amint azt a 3. 
ábra mutatja.

Végül is milyen fajtákat termelünk 
itthon? Erre ad becslést a 3. táblá-

1. táblázat

Búzatermesztési adatok

Évek Betakarított terület 
(1000 ha)

Termésátlag 
(kg/ha)

Összes termés 
(millió tonna)

2007-2011 évek átlaga 1075 4070 4,4

2011 978 4200 4,1

2012 1063 3740 4,0

2013 1100 4700 5,1

Forrás: Lukács J. előadása, NÉBIH

2. táblázat
Az államilag elismert fajták száma a Nemzeti Fajtajegyzéken

és a Közösségi Fajtakatalóguson (EU) 2013-ban

Faj Nemzeti Fajtajegyzék Közösségi 
Fajtakatalógus

Őszibúza fajták 159 db 1995 db
Szaporított fajta hazánkban 102 db 63 db
Területi részarány 83,8 % 16,2 %
Őszi durum búzafajták 7 db 528 db
Szaporított fajta hazánkban 5 db 7 db
Területi részarány 63,2 36,8

Forrás: Lukács J. előadása, NÉBIH 

3. táblázat
Őszi búzafajták sorrendje és aránya a szemlélt, 

alkalmas minősítésű szaporítási területek alapján

2010 2011 2012 Fajta 2010 2011 2012

1 1 2 Mv Koló 5,8 9,4 8,53

2 2 1 GK Békés 7,6 6,9 8,26

3 4 5 GK Csillag 4,7 5,4 6,5

4 3 3 Mv Suba 5,4 5,7 5,0

5 11 23 Antonius 1,4 2,6 3,4

6 5 7 Mv Marsall 4,5 3,9 3,4

7 - - Mv Kolompos - - 3,0

8 6 11 Lupus 3,1 3,5 3,0

9 10 4 Mv Magdaléna 5 2,9 2,7

10 9 6 Mv Csárdás 4,6 3,0 2,6

11 7 21 Mv Toldi 1,4 3,3 2,3

12 12 8 GK Kalász 4,2 2,6 2,2

1. ábra 
A 2013. évi  vetőmag-szaporításokban levő őszi búzafajták száma 

(184 db), és ezek származása
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zat. Látható, hogy pl. 2012-ben a táb-
lázatban szereplő 12 fajta foglalta el 
a szemlélt szaporító terület 51 %-át, s 
a 12 fajta közül 10 magyar – marton-
vásáriak és szegediek – és csak ket-
tő külföldi, osztrák. Természetesen 
ennek a becslésnek nagyon nagy 
lehet a hibája, hiszen a kb. 31 ezer 
hektárnyi vetőmag-szaporítás, nem 
igazán reprezentálja az 1-1,2 millió 
hektárnyi búza vetésterületen levő 
tényleges fajtaarányokat, mert igen 
jelentős a nem fémzárolt, után ter-
mesztett vetőmag aránya, kb. 80 %. 

Az azonban sajnos tény, hogy 
évről évre nő a külföldi búzafajták 
száma és területi aránya. Jó ez vagy 
nem? A gazdák a jövedelmezőbb 
búzatermesztés érdekében mindig 
jó és jobb fajták bevezetését igény-
lik. A különböző fajták és vetőmag 
forgalmazóik egymással versenyez-
ve küzdenek a nagyobb vetésterü-
letekért. Amíg a terület növekedés 
alapvetően a fajta értékeiből (na-
gyobb termés, jobb minőség, jobb 
alkalmazkodóképesség) adódik, 
addig ez a verseny úgymond tisz-
tességes és a termelő is jól jár vele. 
Sajnos azonban ez nem mindig van 
így, a tőkeerős nagy forgalmazók a 
gyengébb teljesítményű fajtákat is 
nagyterületen el tudják terjeszteni 
erős, agresszív marketinggel, pro-
móciókkal. A hazai nemesítés visz-
szaszorítása, aztán külföldi függő-
séghez vezethet. 

Nézzünk néhány példát a múlt-
ból: pl. 1960-ig csak magyar fajtákat 
termesztettünk, külföldtől el vol-
tunk zárva (4. ábra).

Az országos átlagtermés 1,68 t volt 
hektáronként. 10 év múlva a helyzet 
gyökeresen megváltozott, létrejöt-
tek a mezőgazdasági nagyüzemek, 
gépesítették a búzatermesztést, eh-
hez új fajtákra volt szükség.

1970-ben csak 4 fajtát termesztet-
tünk, az átlag 2,13 t/ha volt (5. ábra). 
A Bezosztája 1 nagy aránya (80 %) 
óriási veszéllyel járt, a fajta liszthar-
mat és rozsda érzékenysége miatt. 
Szerencsére a mezőgazdasági kuta-
tást ekkoriban kezdték átszervezni, 
ekkor hozták létre a szegedi GKI-t, 
és sokkal több pénzt fordítottak 
Martonvásáron is a gabonafélék ne-
mesítésére. Ennek eredményeként 
az 1980-as évektől kezdve a hazai 
fajták meghatározók lettek. Pl. 1989-

2. ábra
A  Nemzeti Fajtajegyzéken lévő és szaporított őszi búzafajták száma 2013-

ban (102 db), származásuk 

Megjegyzés: A magyar fajták száma azért kevesebb itt, mint az 1. és 3. ábrán, mert azokon olyan 
magyar fajták is szerepelnek a szaporításokban, amelyek nincsenek a Nemzeti Fajtajegyzéken 

3. ábra 
A 2013. évi 30 822 ha szaporító területen 

a búzafajták vetésterületi %-os aránya származás szerint

4. ábra 
Búzafajták vetésterületi aránya 1960-ban %-ban
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ben a magyar fajták aránya a 10 év-
vel azelőtti 20 %-ról 70 %-ra nőtt, és 
az átlagtermés hektáronként 5,24 
tonnára emelkedett (6. ábra).

Amint az a 3. ábrán látható, a 
magyar fajták vetésterületi aránya 
2013-ban a szaporító területeken 65 
% volt. A tényleges vetésterületi ará-
nyuk nagyobb lehet, mert egyes kül-
földi fajtákból csak vetőmag-előállí-
tás történik, amelyet aztán külföldre 
visznek. 

Sajnos pontos statisztika nincs 
arról, hogy a gazdák nem-vetőmag 
célra (malmi, takarmány stb.) mi-
lyen fajtákat termelnek. 

A jelenlegi magyar búzafajta ösz-
szetételt a két nagy nemesítő hely 
– Martonvásár és a Gabonakuta-
tó –fajtái uralják, de tájtermesztés 
szempontjából fontosak a karcagi 
és kompolti fajták is (4. táblázat). 

A fajták genetikai diverzitása nagy, 
ez a fajtabemutatókon is látható, 
mindenféle forma, típus előfordul.

A magyar fajták nemcsak itthon, 
hanem a környező országok terme-
lőinél is megjelentek.

A külföldre kerülésnek többféle 
változata lehet:
 a termés exportja: évente 1-2,5 

millió t – Bosznia, Románia, 
Szlovákia, Olaszország, Ausztria,

 a vetőmag export: 200-2000 t,
 a fajta eladása: a vetőmag ter-

mesztése külföldön történik, li-
cencdíjat fizetnek a fajta haszná-
latáért,

 a fajta nemesítési felhasználása: 
gyakori.

Itt, a Kárpát-medencében a szom-
szédos országokban a martonvásári 
fajták közül a következőket termesz-
tik (dr. Bedő Zoltán szóbeli közlé-
se): 

Szlovákiában: Mv Vekni, Mv Palo-
tás, Mv Magvas; Szlovéniában: Mv 
Emma, Mv Palotás; Horvátország-
ban: Mv Emese, Mv Tamara, Mv 
Magvas, Mv Süveges, Mv Magdalé-
na, Mv Mambo; Szerbiában: Mv Ma-
karóni, Mv Suba, Romániában:  Mv 
Marsall, Mv Pálma, Mv Magvas.

A szegedi Gabonakutató Kft. fajtái 
közül a következők találhatók meg 
a szomszédos országok termelői-
nél: Szlovákiában: GK Kalász, GK 
Garaboly, GK Holló, GK Csillag, GK 

4. táblázat
Magyar őszi búzafajták (Triticum aestivum L.), 2012-2013

MARTONVÁSÁR SZEGED KARCAG

Pannon Prémium fajtacsoport Javító minőség, A1-A2 • Hunor

• Mv Menüett • GK Békés • KG Bendegúz

• Mv Toldi • GK Ati • KG Kunhalom

• Mv Suba • GK Tisza • KG Kunkapitány

• Mv Ködmön • GK Hunyad • KG Magor

• Mv Kolo Malmi minőség, A2-B1 • KG Széphalom

• Mv Mazurka • GK Kalász • Kondor

Pannon Standard fajtacsoport • GK Élet • Róna

• Mv Toborzó • GK Verecke

• Mv Bodri • GK Csongrád KOMPOLT

• Mv Karéj • GK Öthalom • Kompolti 3

• Mv Petrence • GK Csillag • KT Hasáb

• Mv Lucilla • GK Hajnal

Nagy fehérje- és sikértartalmúak • GK Fény HÓDMEZŐGAZDA ZRT.

• Mv Béres • GK Göncöl • HP Árkus

• Mv Apród • GK Petúr • HP Pusztaszél

• Mv Csárdás • GK Marcal • Hajdúság

• Mv Magdaléna • GK Szala

Bőtermő fajtacsoport • GK Futár

• Mv Tallér • GK Holló

• Mv Marsall • GK Kapos

Járóbúzák fajtacsoport • GK Vitorlás

• Mv Karizma • GK Berény

• Mv Kikelet • GK Rozi

Kekszipari célra • GK Garaboly

• Mv Lepény • GK Holló

2. kép Magyar búzafajták a környező országokban
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Békés, GK Bétadur, GK Selyemdur, 
GK Verecke; Szlovéniában: GK Élet, 
GK Ati, GK Ledava,  Horvátország-
ban: GK Kalász, GK Bétadur, GK 
Selyemdur, GK Futár; Szerbiában: 
GK Bétadur, GK Öthalom, GK Futár, 
Romániában:  GK Kalász, GK Góbé, 
GK Hattyú, GK Hargita, GK Petur, 
GK Békés, GK Csillag, Bani (2. kép). 

E magyar fajták összesített vetés-
területe a szomszédos országokban 
évente változó: a legális vetőmagfor-
galomból és jogdíjakból becsülve 
több tízezer hektár (30-50 ezer) kö-
rül van, s ha a nem legális forgalma-
zást és utántermesztést is figyelem-

be vesszük, ez a terület valószínűleg 
még nagyobb. 

Mi, nemesítők bízunk abban, 
hogy továbbra is a hazai fajták fog-
ják uralni az itthoni termőterület 
nagyobbik részét. Nagyon nagy a 
verseny, hiszen az egész világgal 
kell versenyezni, és nemcsak a fajták 
versenyeznek, hanem az őket futta-
tó cégek marketingje is.

Gyakran tapasztaljuk, hogy agresz-
szív marketinggel a hazai fajtáknál 
jóval gyengébb termőképességű 
vagy rosszabb lisztminőségű kül-
földi fajták is sikeresen eladhatók a 
magyar vetőmagpiacon. Reméljük, 

hogy a magyar gazdák a búzafajták 
kiválasztásánál egyre inkább a fajták 
valódi teljesítményét, értékét veszik 
figyelembe, és nem az értékesítők 
csábító reklámját és ajándékait.

 
Ez a cikk a 2013. aug. 22-én az „Alföl-

di kenyér, szőlő és bor határon innen és 
túl” konferencián, a kecskeméti város-
háza dísztermében elhangzott előadás 
szerkesztett változata.

5. ábra 
Búzafajták vetésterületi aránya 1970-ben

6. ábra 
Búzafajták száma és vetésterületi aránya 1989-ben

FELHÍVÁS
A Debreceni 

Egyetem 

Növényvédelmi

Intézete 

gyombiológus 

növényvédő 

szakembert 

keres 

egyetemi adjunktusi

vagy tanársegédi 

munkakörbe. 

Részletek a https://
kozigallas.gov.hu 

honlapon. 
Érdeklődni az Intézet 

vezetőjénél
 (Dr. Kövics György) 

lehet személyesen, 
levélben (kovics@agr.

unideb.hu)   
vagy a 

+36 30 342-4135 

telefonon.
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A Fajtaminősítő Bizottság Szántó-
földi Növények Szekciója 2013. dec-
ember 11-én tartotta őszi ülését.

Állami elismerést kapott 

fajták

Az ülés alkalmával állami elisme-
rést kapott őszi kalászos gabonák 
közül 14 őszi búza, 2 őszi árpa,
valamint 1 tönkölybúza, amelyek 
fontosabb adatait az alábbiakban 
foglaljuk össze.

Őszi búza

Anapurna (NSA04-2210A)
Bejelentő: Limagrain Europe, 

Ferme De L Etang Bp 3, 77390 
Verneul, FR

Fajtafenntartó: Limagrain Euro-
pe, Ferme De L Etang Bp 3, 77390 
Verneul, FR

Képviselő: Limagrain Central Eu-
rope SE Magyarország fióktelepe, 
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

A vizsgált időszakban a fajtajelölt 
szemtermése 8,12 t/ha volt, ami 10 
%-kal haladta meg az összehason-
lító fajták átlagát. Korai érésű fajta, 
fagytűrése közepes, szárszilárdsága 
kiváló. A fajtajelölt nedves sikér tar-
talma 24 %, sikérterülése 1,2 mm, fe-
hérjetartalma 12,9 %, lisztminősége 
B-1. 

A fajtajelölt gabonalisztharmat 
iránt a közepesnél fogékonyabb (4), 
levélrozsda és a fuzáriózis iránt kö-
zepesen fogékony (3). Szárrozsdá-
val szemben mérsékelten rezisztens 
(2), sárgarozsdával szemben rezisz-
tens (1). Sárga levélfoltosság iránt 
közepesen fogékony, szeptóriás 
levélfoltosság iránt a közepesnél 
fogékonyabb. A szeptóriás levélfol-
tosság és a sárga rozsda iránti fogé-
konyság 1 év adatai alapján lettek 

megállapítva, így azok tájékoztató 
jellegűek. 

Tamino (SZD9181)
Bejelentő: Saatzucht Donau 

GmbH, Ausztria, 2301 Probstdorf
Fajtafenntartó: Saatzucht Donau 

GmbH, Ausztria, 2301 Probstdorf
Képviselő: Karintia Kft., 9800 Vas-

vár, Mártírok útja 50.; Saatbau Linz 
Hungária Kft., 9400 Sopron, Tán-
csics major 

Malmi búza; a vizsgált időszak-
ban a szemtermése 7,59 t/ha volt, 
ami az összehasonlító fajták átlagát 
3 %-kal haladja meg. Középérésű 
fajta, fagytűrése és szárszilárdsága 
jó. A fajtajelölt nedves sikér tartal-
ma 29,4 %, sikérterülése 3,1 mm, fe-
hérjetartalma 13,3 %, lisztminősége 
B-1.

A fajtajelölt gabonalisztharmat 
iránt közepesen fogékony (3), le-
vélrozsdával és fuzáriózissal szem-
ben mérsékelten rezisztens (2). 
Szeptóriás levélfoltossággal és sár-
garozsdával szemben rezisztens 
(1), szárrozsdával szemben mérsé-
kelten rezisztens (2), sárga levélfol-
tosság iránt közepesen fogékony 
(3). A szeptóriás levélfoltosság és 
a sárgarozsda iránti fogékonyság 1 
év adatai alapján lettek megállapít-
va, így azok tájékoztató jellegűek.

Ubicus (SZD9626)
Bejelentő: Saatzucht Donau 

GmbH, Ausztria, 2301 Probstdorf
Fajtafenntartó: Saatzucht Donau 

GmbH, Ausztria, 2301 Probstdorf
Képviselő: Saatbau Linz Hungária 

Kft., 9400 Sopron, Táncsics major 
Beltartalmi eredményei alapján 

malmi búza; a vizsgált időszakban a 
szemtermése 7,41 t/ha volt, ami az 
összehasonlító fajták átlagával meg-
egyezik. Középérésű fajta, fagytű-
rése és szárszilárdsága közepes. A 
fajtajelölt nedves sikér tartalma 29,5 
%, sikérterülése 2,2 mm, fehérjetar-
talma 13,8 %, lisztminősége A-1.

A fajtajelölt gabonalisztharmattal 
szemben mérsékelten rezisztens 
(2), levélrozsda és fuzáriózis iránt 
közepesen fogékony (3). Sárga le-
vélfoltossággal és szárrozsdával 
szemben mérsékelten rezisztens 
(2), sárgarozsdával szemben rezisz-
tens (1), szeptóriás levélfoltosság 
iránt a közepesnél fogékonyabb 
(4). A szeptóriás levélfoltosság és a 
sárga rozsda iránti fogékonyság 1 
év adatai alapján lettek megállapít-
va, így azok tájékoztató jellegűek. 

Octavus (SZD9186)
Bejelentő: Saatzucht Donau 

GmbH, Ausztria, 2301 Probstdorf
Fajtafenntartó: Saatzucht Donau 

GmbH, Ausztria, 2301 Probstdorf
Képviselő: Saatbau Linz Hungária 

Kft., 9400 Sopron, Táncsics major
A három éves vizsgálatok alapján, 

lisztminőségéből adódóan malmi 
búza; a vizsgált időszakban a szem-
termése 7,41 t/ha volt, ami az össze-
hasonlító fajták átlaga. Középérésű 
fajta, fagytűrése és szárszilárdsága 
közepes. A fajtajelölt nedves sikér 
tartalma 33,6 %, sikérterülése 4,7 

Ülést tartott a Fajtaminősítő Bizottság 
Szántóföldi Növények Szekciója

Csapó József

NÉBiH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság, Budapest
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mm, fehérjetartalma 14,2 %, lisztmi-
nősége B-1.

A fajtajelölt gabonalisztharmat 
és levélrozsda iránt közepesen fo-
gékony (3), fuzáriózissal szemben 
mérsékelten rezisztens (2). Szár-
rozsdával szemben mérsékelten 
rezisztens (2), rozsdával szemben 
rezisztens (1), sárga levélfoltosság 
iránt közepesnél fogékonyabb (4), 
a szeptóriás levélfoltosság iránt na-
gyon fogékony (5). A szeptóriás le-
vélfoltosság és a sárga rozsda iránti 
fogékonyság 1 év adatai alapján let-
tek megállapítva, így azok tájékozta-
tó jellegűek. 

Amandus (SZD7743)
Bejelentő: Saatzucht Donau 

GmbH, Ausztria, 2301 Probstdorf
Fajtafenntartó: Saatzucht Donau 

GmbH, Ausztria, 2301 Probstdorf
Képviselő: Saatbau Linz Hungária 

Kft., 9400 Sopron, Táncsics major 
Malmi búza; a vizsgált időszak-

ban a szemtermése 7,57 t/ha volt, 
ami 3 %-kal haladta meg az össze-
hasonlító fajták átlagát. Korai érésű 
fajta, fagytűrése jó, szárszilárdsága 
kiváló. A fajtajelölt nedves sikér tar-
talma 32,8 %, sikérterülése 3,9 mm, 
fehérjetartalma 14,1 %, lisztminősé-
ge B-1. 

A fajtajelölt gabonalisztharmattal 
és fuzáriózissal szemben mérsékel-
ten rezisztens (2), levélrozsdával 
szemben rezisztens (1). Szárrozs-
dával szemben rezisztens (1), sárga-
rozsdával és sárga levélfoltossággal 
szemben mérsékelten rezisztens 
(2), szeptóriás levélfoltosság iránt 
nagyon fogékony (5). A szeptóriás 
levélfoltosság és a sárgarozsda irán-
ti fogékonyság 1 év adatai alapján 
lett megállapítva, így azok tájékoz-
tató jellegűek. 

Athlon (SUR.151)
Bejelentő: Saaten Union 

Recherche SARL, Fr., 60190 
Fajtafenntartó: Saaten Union 

Recherche SARL, Fr., 60190 
Képviselő: Saaten Union Hunga-

ry Kft., 8132 Lepsény, Vasút út 57.
Malmi búza; a vizsgált időszak-

ban a szemtermése 7,57 t/ha volt, 
ami 3 %-kal haladta meg az össze-
hasonlító fajták átlagát. Korai érésű 
fajta, fagytűrése jó, szárszilárdsága 
kiváló. A fajtajelölt nedves sikér tar-

talma 32,8 %, sikérterülése 3,9 mm, 
fehérjetartalma 14,1 %, lisztminősé-
ge B-1. 

A fajtajelölt gabonalisztharmattal 
és fuzáriózissal sz emben mérsékel-
ten rezisztens (2), levélrozsdával 
szemben r  ezisztens (1). Szárrozs-
dával szemben rezisztens (1), sárga-
rozsdával és sárga levélfoltossággal 
szemben mérsékelten rezisztens 
(2), szeptóriás levélfoltosság iránt 
nagyon fogékony (5). A szeptóriás 
levélfoltosság és a sárgarozsda irán-
ti fogékonyság 1 év adatai alapján 
lett megállapítva, így azok tájékoz-
tató jellegűek. 

Cellule (FD08114) 

Bejelentő: Florimond Desprez 
S.A. Fr., 59242 Capelle en Pevele BP 
41.

Fajtafenntartó: Florimond 
Desprez S.A. Fr., 59242 Capelle en 
Pevele BP 41.

Képviselő: Isterra Magyarország 
Kft., 1123 Budapest, Nagyenyed u. 
8-14.

A vizsgált időszakban a fajtajelölt 
szemtermése 8,03 t/ha volt, ami az 
összehasonlító fajták átlagát 9 %-kal 
haladta meg. Középérésű fajta, fagy-
tűrése gyenge, szárszilárdsága jó. A 
fajtajelölt nedves sikér tartalma 25,7 
%, sikérterülése 1,9 mm, fehérjetar-
talma 11,7 %, lisztminősége B-1. 

A fajtajelölt gabonalisztharmattal 
szemben mérsékelten rezisztens 
(2), levélrozsda iránt a kö  zepes-
nél fogékonyabb (4), fuzáriózissal 
szemben mérsékelten rezisztens 
(2). Szeptóriás levélfoltossággal és 
szárrozsdával szemben mérsékel-
ten rezisztens (2) sárgarozsdával 
szemben rezisztens (1), sárga levél-
foltosság iránt közepesen fogékony 
(3). A szeptóriás levélfoltosság és a 
sárgarozsda iránti fogékonyság 1 év 
adatai alapján lettek megállapítva, 
így azok tájékoztató jellegűek.

RGT Verona (RW50964)
Bejelentő: RAGT Czech s.r.o., 

Csehország, 67177 Branisovice 
1PSC

Fajtafenntartó: RAGT Czech s.r.o., 
Csehország, 67177 Branisovice 
1PSC

Képviselő: Agromag Mezőgazda-
sági Kft., 6722 Szeged, Jósika u.13.

Malmi búza; a vizsgált időszak-

ban a szemtermése 7,86 t/ha volt, 
ami az összehasonlító fajták átlagát 
10 %-kal haladta meg. Középérésű 
fajta, fagytűrése és szárszilárdsága 
közepes. A fajtajelölt nedves sikér 
tartalma 28,2 %, sikérterülése 2,0 
mm, fehérjetartalma 13,6 %, lisztmi-
nősége A-2. 

A fajtajelölt gabonalisztharmat 
és fuzáriózis iránt közepesen fogé-
kony (3), levélrozsdával szemben 
mérsékelten rezisztens (2). Szár-
rozsdával és sárgarozsdával szem-
ben rezisztens (1), sárga levélfol-
tosság iránt közepesen fogékony 
(3), a szeptóriás levélfoltosság iránt 
a közepesnél fogékonyabb (4). A 
szeptóriás levélfoltosság és a sárga-
rozsda iránti fogékonyság 1 év ada-
tai alapján lettek megállapítva, így 
azok tájékoztató jellegűek. 

Solimane (SO970)
Bejelentő: Caussade Semences, 

Fr., 82303 Caussade Cedex Z.I. De 
Maux

Fajtafenntartó: Caussade 
Semences, Fr., 82303 Caussade 
Cedex Z.I. De Maux

A vizsgált időszakban a fajtajelölt 
szemtermése 7,5 t/ha volt, ami az 
összehasonlító fajták átlagát 1 %-kal 
haladta meg. Középérésű fajta, 
fagytűrése közepes, szárszilárdsága 
kiváló. A fajtajelölt nedves sikér tar-
talma 25,3 %, sikérterülése 2,9 mm, 
fehérjetartalma 11,7 %, lisztminősé-
ge B-1. 

A fajtajelölt gabonalisztharmattal 
és levélrozsdával szemben rezisz-
tens (1) fuzáriózis iránt közepesen 
fogékony (3). Szeptóriás levélfol-
tossággal és sárga rozsdával szem-
ben rezisztens (1), szárrozsda iránt 
közepesen fogékony (3), sárga 
levélfoltosság iránt a közepesnél 
fogékonyabb (4). A szeptóriás le-
vélfoltosság és a sárgarozsda iránti 
fogékonyság 1 év adata alapján lett 
megállapítva, így azok tájékoztató 
jellegűek. 

Mv Nemere (Mv 10-10)
Bejelentő: MTA Agrártudományi 

Kutatóközpont, Martonvásár, 2462 
Brunszvik u.2. 

Fajtafenntartó: Prebázis Kft., Mar-
tonvásár

Malmi búza; a vizsgált időszakban 
a szemtermése 7,90 t/ha volt, ami 8 
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%-kal haladta meg az összehason-
lító fajták átlagát. Korai érésű fajta, 
fagytűrése és szárszilárdsága köze-
pes. A fajtajelölt nedves sikér tartal-
ma 29,9 %, sikérterülése 3,9 mm, fe-
hérjetartalma 13,0 %, lisztminősége 
A-2. 

A fajtajelölt gabonalisztharmattal 
szemben rezisztens (1), levélrozs-
dával szemben mérsékelten rezisz-
tens (2), fuzáriózisra közepesen 
fogékony (3). Szárrozsdával, sárga-
rozsdával és sárga levélfoltossággal 
szemben rezisztens (1), szeptóriás 
levélfoltosság iránt közepesen fogé-
kony (3). A szeptóriás levélfoltosság 
és a sárgarozsda iránti fogékonyság 
1 év adatai alapján lettek megálla-
pítva, így azok tájékoztató jellegű-
ek. 

Mv Krajcár (Mv 11-10)
Bejelentő: MTA Agrártudományi 

Kutatóközpont, Martonvásár, 2462 
Brunszvik u.2. 

Fajtafenntartó: Prebázis Kft., Mar-
tonvásár

Malmi búza; a vizsgált időszakban 
a szemtermése 7,43 t/ha volt, ami 
az összehasonlító fajták átlaga. Kö-
zépérésű fajta, fagytűrése közepes, 
szárszilárdsága jó. A fajtajelölt ned-
ves sikér tartalma 28,8 %, sikérterü-
lése 2,1 mm, fehérjetartalma 12,7 %, 
lisztminősége A-2. 

A fajtajelölt gabonalisztharmattal 
szemben mérsékelten rezisztens 
(2), levélrozsda és fuzáriózis iránt 
közepesen fogékony (3). Szárrozs-
dával, sárga levélfoltossággal, vala-
mint szeptóriás levélfoltossággal 
szemben rezisztens (1), sárga levél-
foltosság iránt közepesen fogékony 
(3). A szeptóriás levélfoltosság és a 
sárgarozsda iránti fogékonyság 1 év 
adatai alapján lettek megállapítva, 
így azok tájékoztató jellegűek. 

GK Pilis (GK46.10)
Bejelentő: Gabonakutató Non-

profit Közhasznú Kft., Szeged
Fajtafenntartó: Gabonakutató 

Nonprofit Közhasznú Kft., Szeged 
Malmi búza; a vizsgált időszakban 

a szemtermése 7,43 t/ha volt, ami 2 
%-kal haladta meg az összehason-
lító fajták átlagát. Korai érésű fajta, 
fagytűrése és szárszilárdsága jó. A 
fajtajelölt nedves sikér tartalma 32,2 

%, sikérterülése 3,6 mm, fehérjetar-
talma 13,6 %, lisztminősége A-1. 

A fajtajelölt gabonalisztharmattal 
szemben közepesen fogékony (3), 
levélrozsdával szemben rezisztens 
(1), fuzáriózis iránt mérsékelten re-
zisztens (2). Szárrozsdával szemben 
rezisztens (1), szeptóriás levélfol-
tossággal és sárgarozsdával szem-
ben mérsékelten rezisztens (2), sár-
ga levélfoltosság iránt közepesen 
fogékony (3). A szeptóriás levélfol-
tosság és a sárga rozsda iránti fogé-
konyság 1 év adatai alapján lettek 
megállapítva, így azok tájékoztató 
jellegűek. 

GK Mentor (GK14.10)
Bejelentő: Gabonakutató Non-

profit Közhasznú Kft., Szeged
Fajtafenntartó: Gabonakutató 

Nonprofit Közhasznú Kft., Szeged 
Malmi búza; a vizsgált időszakban 

a szemtermése 7,46 t/ha volt, ami 1 
%-kal haladta meg az összehason-
lító fajták átlagát. Középérésű fajta, 
fagytűrése és szárszilárdsága köze-
pes. A fajtajelölt nedves sikér tartal-
ma 32,2 %, sikérterülése 3,6 mm, fe-
hérjetartalma 12,9 %, lisztminősége 
B-1. 

A fajtajelölt gabonalisztharmat-
tal szemben nagyon fogékony (5), 
levélrozsdával szemben rezisztens 
(1), fuzáriózis iránt közepesen fo-
gékony (3). Szárrozsdával szem-
ben mérsékelten rezisztens (2), 
szeptóriás levélfoltossággal és sár-
garozsdával szemben rezisztens 
(1), sárga levélfoltosság iránt köze-
pesen fogékony (3). A szeptóriás le-
vélfoltosság és a sárgarozsda iránti 
fogékonyság 1 év adatai alapján let-
tek megállapítva, így azok tájékozta-
tó jellegűek. 

KG vitéz (FK09043)
Bejelentő: DE AGTC KIT Karcagi 

Kutató Intézet, 5300 Karcag, Kisúj-
szállási út 166.

Fajtafenntartó: DE AGTC KIT Kar-
cagi Kutató Intézet, 5300 Karcag, 
Kisújszállási út 166.

A fajtajelölt malmi búzaként lett 
bejelentve, viszont a vizsgálati idő-
szak beltartalmi eredményei alap-
ján elérte a javító búzával szemben 
támasztott szabvány követelmé-
nyeket. Sikértartalma a minőségi 
standard nedves sikér tartalmát 5,5 

%-kal haladja meg, fehérjetartalma 
2 %-kal magasabb, mint a minőségi 
standardé, így a vizsgálati időszak 
eredményei alapján javító búza. 
Középkései érésű fajta, fagytűrése 
kiváló és szárszilárdsága közepes. A 
fajtajelölt szemtermése 6,72 %, ned-
ves sikér tartalma 34,4 %, sikérterü-
lése 3,6 mm, fehérjetartalma 14,5 %, 
lisztminősége B-1. 

A fajtajelölt gabonalisztharmat 
és fuzáriózis iránt közepesen fo-
gékony (3), levélrozsdával szem-
ben mérsékelten rezisztens (2). 
Szárrozsda iránt nagyon fogékony 
(5), sárgarozsdával szemben re-
zisztens (1). Sárga levélfoltosság 
és szeptóriás levélfoltosság iránt 
a közepesnél fogékonyabb (4). A 
szeptóriás levélfoltosság és a sárga-
rozsda iránti fogékonyság 1 év ada-
tai alapján lettek megállapítva, így 
azok tájékoztató jellegűek. 

Őszi árpa

Antonella (Nord05023/26)
Bejelentő: Nordsaat Saatzucht 

GmbH, DE-38895 Böhnshausen, 
Hauptstrasse 1.

Fajtafenntartó: Nordsaat Saatzucht 
GmbH, DE-38895 Böhnshausen, 
Hauptstrasse 1.

Képviselő: Saaten Union Hunga-
ry Kft., 8132 Lepsény, Vasút út 57.

Szemtermés eredménye a stan-
dard fajták átlagának 104,3 %-a. A 
szem nyersfehérje-tartalma a ta-
karmány standard fajták átlagánál 
0,2 %-kal nagyobb. Télálló képes-
ségnek adatai ellentmondásosak, a 
hároméves átlag a standard fajták 
átlagát nem éri el. Az átlagosnál 
jobb állóképességű. Két nappal az 
átlagot követően érik.

A fajtajelölt lisztharmattal szem-
ben közepesen fogékony (3), há-
lózatos levélfoltossággal szemben 
mérsékelten rezisztens (2). Egy év 
adatsora alapján (tájékoztató jelle-
gű adat) a barna levélfoltosság iránt 
mérsékelten rezisztens (2).

KH Nimród (KH-40-6)
Bejelentő: KRF Mezőgazdasági 

Kutatóintézet, 3356 Kompolt, Fle-
ischmann út 2-4.

Fajtafenntartó: KRF Mezőgazda-
sági Kutatóintézet, 3356 Kompolt, 
Fleischmann út 2-4.
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Szemtermés eredménye a stan-
dard fajták átlagának 103,3 %-a. A 
szem nyersfehérje-tartalma a takar-
mány standard fajták átlagánál 0,1 
%-kal alacsonyabb. Télálló képessé-
ge jobb, állóképessége gyengébb a 
standard fajták átlagánál. Egy nap-
pal a standardok átlaga előtt érik.

A fajtajelölt lisztharmattal és há-
lózatos levélfoltossággal szemben 
közepesen fogékony (3). 

Egy év adatsora alapján (tájékoz-
tató jellegű adat) a rinhospóriumos 
foltosságra közepesen fogékony 
(3), barna levélfoltosság iránt mér-
sékelten rezisztens (2).

Tönkölybúza

TSP04-11 – Fajtanév véglegesítés 

alatt

Bejelentő: MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont, Martonvásár, 2462 
Brunszvik u. 2. 

Fajtafenntartó: Prebázis Kft., Mar-
tonvásár

Két év átlagában a fajtajelölt ter-
mésátlaga 6,38 t/ha, ami 9 %-kal 

haladja meg az összehasonlító faj-
ták átlagát. Télállósága és állóképes-
sége egyaránt kiváló. A fajtajelölt 
nyersfehérje-tartalma 16,2 %, ami 
0,3 %-kal marad el az összehasonlí-
tó fajták átlagától.

A fajtajelölt a gabonalisztharmat 
iránt közepesen fogékony (3), levél-
rozsda iránt a közepesnél fogéko-
nyabb (4). Szárrozsda iránt a fajtaje-
lölt a közepesnél fogékonyabb (4), 
sárga levélfoltosság iránt közepe-
sen fogékony (3). A levélrozsda egy 
évben (2013) lett felvételezve, csak 
egyetlen állomásról, így az adat tájé-
koztató jellegűnek minősül. 

További állami elismerések

További állami elismerések szület-
tek a következő fajokból: 

24 őszi káposztarepce: 
Astronom (LE11/220); Anderson 

(NSA10/217); Kinetic (NSA10/218); 

Atenzo (NSA09/199); Bluestar 

(LE11/221); Lexer (RG21010); Safer 

(RG21111); Dribbler (RG21110); 
Graf (CWH162); DK Imperila 

CL (DMH225); DK Imminent CL 

(DGC169); Manzzana (HR145.65); 
Trumpf (RAP1031); Mercedes 

(NPZ1005); Shrek (LSF1131); 
Meriva CL (WRH 392); DK 

Impression CL (WRH400); ES Solist  

(ESC1075); ES Darko (ESC1079); ES 

Lauren (EGC962); Gordon KWS 

(H9090423); Euforia (SWOR405); 
Milan (SWOR401); SY Saveo 

(RNX3037)
4 mák: Griffon (JG09/1); Osprey 

(JG09/5); Morthea (FTM10); Lina 

(N3012) 
1 takarmányborsó: Szarvasi And-

rea (Sz-FA-2009
1 szilfium fajta: Óvári gigant

Államilag elismert fajták 

hosszabbítása

11 államilag elismert fajtának lett 
meghosszabbítva a Nemzeti Fajta-
jegyzéken való szerepeltetése, ezek 
kivétel nélkül kalászos gabonák: 

6 őszi búza: GK Garaboly; GK 

Marcal; Buzogány; Hunor; Róna; 

Lupus

3 őszi árpa: GK Rezi; Paris; Replic

2 évelő rozs: Kriszta; Perenne

Államilag elismert fajták 

visszavonása

34 államilag elismert fajta került 
törlésre a fajtafenntartó kérelmére 
a Nemzeti Fajtajegyzékről: 

7 őszi búza: Mv Laura; Mv Regi-

ment; Mv Hombár; Boszanova; GK 

Hargita; Bill; SU Avenir;

1 durumbúza: Mv Gyémánt 

6 tritikálé: Zorro; Disco; Magnat; 

Perfekt; Filius; TC Lupus

2 őszi árpa: Semper; Candesse

18 őszi káposztarepce: Liprima; 

Brise, Lirocco; Sherlock, Rodeo; 

SY Regata; ES Astrid; Elvis, Eldo, 

ES Bourbon, Buzz; Ovation; SW 

05025A; Vision; Franky; Aviso; 

Navajo; Talisman

Az 1. táblázat tartalmazza fajon-
ként azoknak a fajtáknak a listáját, 
amelyek állami elismerése 2013. 
december 31-én megszűnt (1998-
ban elismert fajták, nem kérték a 
hosszabbítását).

Az érvényes jogszabályok szerint 

a visszavont és törölt fajták vető-

magja 2016. június 30-ig forgal-

mazhatóak.

Nádképű csenkesz Barocco

Olaszperje Bartissimo

Szarvaskerep Békési

Takarmányborsó Adept

Takarmányborsó Annabella

Takarmányborsó Celica

Takarmányborsó Format

Takarmányborsó Grana

Takarmányborsó Turul

Takarmányborsó Lantra

Takarmányborsó Zekon

Fehérhere Barbian

Fehérhere Menna

Mézontó fű Amerigo

Mézontó fű Angelia

Káposztarepce ISH932

Káposztarepce Orkan

Káposztarepce Mohican

Káposztarepce Praska

Káposztarepce Synergy

Tavaszi zab (bizánci) Komes

Tavaszi zab Kwant

Tavaszi zab Tikal

Őszi árpa Anita

Őszi árpa Bogesa

Őszi árpa Esterel

Őszi árpa Venus

Őszi árpa Nelly

Őszi árpa Petra

Rozs Amilo

Cirok Facon

Tritikálé Binova

Tritikálé Bogo

Tritikálé Kitaro

Tritikálé Lamberto

Őszi búza Brea

Őszi búza Flori2

Őszi búza Győző

Őszi búza Lindana

Őszi búza Ludwig

Őszi búza Maximus

Őszi búza Mv Magvas

Őszi durumbúza Radur

Kukorica Ella

Kukorica Furio SUMO

Kukorica Horus

Kukorica Laureat

Kukorica Anjou292

Kukorica Medor

Kukorica Nóra

Burgonya Pelican

Burgonya Veronika

Burgonya Navan

Burgonya Oscar

Burgonya Signal

Amarant Maros

Amarant Róza

1. táblázat
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GOSZ-VSZT 
őszi búza posztregisztrációs fajtakísérletek, 

2013

A kísérleteket szervezték:
Gabonatermesztők Országos Szövetsége

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján kivitelezte és értékelte:

NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság,
Szántóföldi Növények Fajtakísérleti Osztálya

A kísérletek szakmai felügyeletét biztosította:

Fajtakísérleti Innovációs Tanács (FIT)

A kísérleteket fi nanszírozták:

Gabonatermesztők Országos Szövetsége
Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

A vizsgálatokban résztvevő fajtatulajdonosok
KITE Zrt.

A minőségi vizsgálatokat végezték:

Service Kft.

SGS Hungária Kft.

A posztregisztrációs kísérletek eredményeit a GOSZ-VSZT hozzájárulásával kivonatosan közöljük.

AA Gabonatermesztők Országos Szövetsége, valamint a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Ter-
méktanács a posztregisztrációs kísérletek folyamatossá tételére kötelezte el magát annak érdekében, 

hogy a termelők számára hasznosítható, objektív adatokat nyújtó kísérleteket állítson be. A kísérletek fel-
ügyeletét és a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat a Fajtakísérleti Innovációs Tanács (FIT) látja el. A 
FIT önálló tevékenységét a gabonatermelők, a vetőmag-előállítók, a -kereskedők és -feldolgozók egyetér-
tésével, valamint a magyar mezőgazdaság fejlődését fontosnak tartó civil szakmai szervezetek széles körű 
erkölcsi és anyagi támogatásával végzi. 
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2012 őszén 8 helyszínen (Ireg-
szemcse, Debrecen, Eszterágpuszta, 
Szombathely, Tordas, IKR – Bábol-
na, NYME – Mosonmagyaróvár, 
Szarvas) 28 búzafajtát (1-2. táblá-
zat) vetettünk el kisparcellás össze-
hasonlító kísérletekben a NÉBIH 
szakembereinek segítségével. Min-
den fajta vetőmagja 550 csíra/m2-es 
normával került elvetésre. Annak ér-
dekében, hogy a kísérletet közelebb 
hozzuk a termelőkhöz, a fajtasort 
bemutató céllal elvetettük Gödöllő-
Szárítópusztán.

Az elemzéshez a 8 hely termés-
eredményeit (3. táblázat) és minő-
ségvizsgálati adatait (4-7. táblázat) 
használtuk fel. 

A beltartalmi vizsgálatok közül a 

nyersfehérje, sikér- és nedvesség-
tartalmat gyorsvizsgálattal mérte a 
Servitec Kft., valamint ez alapján a 
három legjobb minőséget adó ter-
mőhely esetében az SGS Hungária 
Kft. nyíregyházi laboratóriumában 
alveográfos vizsgálatokat végeztek 
(6-7. táblázat). Mindkét cég munká-
ját ezúton is köszönjük.

A táblázatokban – ahol az ismét-
lések lehetőséget adtak rá – az 
egyes fajták közötti statisztikailag 
igazolható különbséget az SzD5% 
értékek alapján állapíthatjuk meg. 
Egy adott oszlopban tehát két fajta, 
vagy egy fajta és a fajták átlaga kö-
zötti különbség akkor valós, ha az a 
megadott SzD5% értéknél nagyobb 
szám. 

A minőségi paraméterek eseté-
ben – az adott tulajdonság fajtára 
jellemző stabilitásának legegysze-
rűbb bemutatására – a termőhe-
lyek átlagához viszonyított ingado-
zás relatív, százalékos mértékét is 
feltüntetjük. 

A táblázatokban a könnyebb átte-
kinthetőség érdekében zöld szín-
nel jelöltük azokat az értékeket, 
amelyek átlagos, vagy annál jobb 
mutatót jelentenek. Ennek alapján, 
a stabilitást tekintve szinte minden 
vizsgált tulajdonság esetében kiraj-
zolódnak a „stabil és jó”, a „környe-
zeti hatásokra érzékenyebb” és a 
„stabil, de az átlagosnál gyengébb” 
kategóriák fajtacsoportjai.

1. táblázat
Minősített őszi búzafajták összehasonlító vizsgálata kisparcellás kísérletekben

Fajtakísérleti Innovációs Tanács, 2013

Sorszám Fajtanév Fajtaelismerés éve Fajtatulajdonos/Képviselő neve

1. Amicus 2011 Saatbau Linz Hungária Kft.

2. GK Futár 2011 Gabonakutató Kft.

3. KG Kunkapitány 2011 DE AMTC KIK

4. Mv Karéj 2011 MTA ATK Mg. Int.

5. Mv Lepény 2011 MTA ATK Mg. Int.

6. Fidelius 2010 Saatbau Linz Hungária Kft.

7. Genius 2010 Saaten-Union Hungária Kft

8. GK Berény 2010 Gabonakutató Kft.

9. GK Körös 2010 Gabonakutató Kft.

10. GK Rozi 2010 Gabonakutató Kft.

11. Kalahari 2010 Limagrain C.E. SE Mo-i fióktelepe

12. Mv Kikelet 2010 MTA ATK Mg. Int.

13. Mv Tallér 2010 MTA ATK Mg. Int.

14. Babona 2009 Agromag Kft.

15. Hyland 2009 Saaten-Union Hungária Kft.

16. Midas 2009 Karintia Kft.

17. Mv Kolompos 2009 MTA ATK Mg. Int.

18. Mv Menüett 2009 MTA ATK Mg. Int.

19. Baletka 2007 Agromag Kft.

20. Mv Lucilla 2007 MTA ATK Mg. Int.

21. Mulan 2006 Saaten-Union Hungária Kft.

22. Mv Kolo 2006 MTA ATK Mg. Int.

23. GK Békés 2005 Gabonakutató Kft.

24. GK Csillag 2005 Gabonakutató Kft.

25. Bitop 2004 Saatbau Linz Hungária Kft.

26. KG Kunhalom 2002 DE AMTC KIK

27. Mv Suba 2002 MTA ATK Mg. Int.

28. Saturnus 2002 Saatbau Linz Hungária Kft.
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2. táblázat
Minősített őszi búzafajták agronómiai jellemzői kisparcellás kísérletekben

Fajtakísérleti Innovációs Tanács, 2013

Fajták
Szemtermés Szalmama-

gasság
Ezerszem-

tömeg
Hl - tö-
meg

Állóképes-
ség Télállóság

Kalászolásig 
eltelt napok 

száma

Érésig eltelt 
napok
száma

t/ha rel. % cm g kg psz. psz. nap nap

1. Hyland 9,03 117,7 93 42,1 79,1 8,36 8,71 212 264

2. Babona 8,44 110,0 97 42,5 82,3 8,75 8,93 210 262

3. Fidelius 8,34 108,7 95 46,2 80,4 8,43 9,00 210 262

4. Kalahari 8,29 108,0 101 41,5 80,7 8,86 8,14 212 264

5. Midas 8,13 106,0 105 43,5 83,4 7,25 8,86 211 262

6. Amicus 8,04 104,8 90 44,3 83,8 8,57 8,79 209 262

7. Mulan 7,98 104,0 95 44,1 80,5 8,75 8,64 213 264

8. Mv Lucilla 7,91 103,1 95 45,7 82,5 7,64 9,00 210 262

9. Mv Kikelet 7,91 103,1 92 49,0 82,9 8,43 8,86 208 260

10. Baletka 7,90 103,0 85 40,6 81,4 8,71 9,00 207 262

11. Genius 7,90 103,0 90 40,2 81,3 7,32 9,00 213 263

12. Mv Kolompos 7,80 101,7 89 50,0 78,5 7,89 8,71 209 263

13. Mv Tallér 7,69 100,2 92 43,1 80,7 7,50 8,64 205 261

14. GK Csillag 7,67 100,0 87 40,8 83,3 8,50 8,71 205 259

15. Mv Karéj 7,61 99,2 87 49,3 83,8 8,29 8,79 207 262

16. KG Kunkapitány 7,55 98,4 86 49,0 82,4 8,50 9,00 204 260

17. GK Körös 7,54 98,3 90 44,9 84,5 8,86 8,86 204 260

18. Mv Lepény 7,50 97,7 85 44,1 82,6 8,54 9,00 206 262

19. GK Berény 7,37 96,1 87 36,9 82,4 8,89 8,43 207 261

20. KG Kunhalom 7,36 95,9 112 48,0 83,9 7,71 8,93 212 264

21. GK Békés 7,31 95,3 97 43,1 81,9 8,11 8,64 207 261

22. GK Futár 7,30 95,1 83 44,0 83,4 8,21 8,57 205 260

23. GK Rozi 7,27 94,8 91 41,7 81,1 8,39 8,71 206 262

24. Bitop 7,19 93,7 105 45,8 84,7 7,79 9,00 210 262

25. Mv Suba 7,17 93,4 90 47,0 82,0 8,75 9,00 209 261

26. Mv Menüett 7,01 91,4 99 44,4 82,9 8,71 8,93 208 262

27. Mv Kolo 6,98 91,0 91 44,4 82,0 8,50 8,79 209 261

28. Saturnus 6,66 86,8 108 46,2 84,7 7,68 8,86 212 263

Átlag 7,67 100,0 93 44,4 82,3 8,28 8,80 208 262

SzD
5%

0,46 6,0 4 2,7 1,0 0,96 0,43 1 2

C.V. 6,0 3,9 5,8 1,3 11,0 4,6 0,5 0,6

Helyek száma 8 8 7 8 7 7 8 6
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*Az akció 2014. június 30-ig tart. Az akcióban való részvételhez elôzetes regisztráció szükséges.
 Regisztrálni 2014. március 31-ig a www.cid.hu/nufarm/akcio_2014/ címen lehet. Az akciós sza -
bály zathoz a link a regisztrációs ûrlap oldalán érhetô el.

Regisztráljon MOST és vásároljon
Mystic Pro gombaölô szert, ajándék
kerámia betétes, keverôkamrás,
kettôs lapos sugaras fúvókával!*
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A hazai búzatermesztés egy je-
lentős részén az agroökológiai fel-
tételek egyaránt alkalmasak mind a 
nagy termés, mind a kiváló vagy jó 
malom- és sütőipari minőség eléré-
sére. Ez a kivételes adottság a világ 
búza termőterületének csak kis há-
nyadára mondható el. Hoseney ame-
rikai búzaspecialista (1986) nyolc 
régiót emel ki a föld búzatermesztő 
övezetei közül, ahol e feltételeket 
optimálisnak tartja, és ide sorolja 
többek között Magyarországot is. 
Részletes képet nyújtanak a kedve-
ző minőségi búza termesztés régió-
iról az ún. búzaminőségi térképek, 
melyek közül időben a legelső vál-
tozatot a bécsi gabonatőzsdén már 
1879-től felhasználták a kontraktu-
sok megkötéséhez. Ezt az előnyt 
napjainkban ki lehet használni az 
export piacokon, mivel az összter-
més mintegy fele kerül külföldre, és 
a tömegtermelés helyett a minőségi 
szegmensben lehet versenyképes a 
magyar búza. 

A martonvásári búzanemesítés tu-
datában van annak a ténynek, hogy 
egyoldalúan mennyiség- vagy minő-
ségorientált stratégiával semmikép-
pen sem vehetnénk fel a versenyt a 

nagy gabonatermelő országokkal, 
mivel a megtermelt búza mennyi-
sége Magyarországon nem éri el a 
világtermelés 1 %-át sem. Emellett 
nem lebecsülendő szempont, hogy 
jelentős hagyományai vannak a 
minőségi alapanyagot felhasználó 
hazai sütőiparnak is. Az előnyös 
helyzet könnyen jelenthet hátrányt, 
amennyiben nem kiegyensúlyozot-
tan kezeljük e két fontos tulajdon-
ság csoportot, a mennyiséget és a 
minőséget. Bármelyik egyoldalú 
szélsőséges preferálása könnyen 
válhat hátránnyá, a termesztés elve-
szítheti a piachoz történő rugalmas 
alkalmazkodás lehetőségét. Ugyan-
akkor a mennyiségi elvárások figyel-
men kívül hagyása a termésmennyi-
ség alakulására lehet hátrányos, ami 
megkérdőjelezheti a termelés gaz-
daságosságát, és a búzatermesztés 
versenyképességét a nemzetközi 
piacon, valamint más növénykultú-
rákkal szemben. 

A martonvásári búzafajták ter-
mesztési ajánlatában több kritériu-
mot veszünk figyelembe, amelyek 
a termelők számára egyaránt lénye-
gesek. Első helyen szerepel a termő-
képesség, a sütőipari minőség, va-

lamint az alkalmazkodóképesség. 
Ez utóbbi azért is lényeges, mert 
mind a termőképességre, mind a 
minőség stabilitására hatással van. 
Így átlagosnál kisebb termőképes-
ségű régióban másként viselkedik 
egy fajta, mint egy kiváló adottságú, 
rekordtermésre is lehetőséget nyúj-
tó környezetben. Az 1. ábra jól mu-
tatja, hogy a fajtakiválasztás során 
az eltérő termésszinten különböző 
módon reagálnak a búzafajták.

Az 1. ábra adatai alapján az Mv 

Karéj mind alacsony, mind magas 
termésszinten kiváló termésered-
ményre képes. A 2011-ben álla-
mi minősítést kapott Mv Karéj új, 
nagy termőképességű és kiváló 
minőségű fajta. Nagy termőképes-
sége mellett fontos tulajdonsága 
a kiváló sikér minősége. Hatéves 
martonvásári adatok alapján átla-
gos búza agrotechnikával termeszt-
ve farinográfos minősége A1, igen 
magas alveográfos W-értékkel és 
extenzográfos minőséggel. A 2013-
ban is megfigyelt termésbiztonsága 
alapján megállapítható, hogy az Mv 
Karéj mindhárom alapvető követel-
ménynek – termőképesség, minő-
ség és termésbiztonság – eleget tesz 

Mennyiségi és minőségi igények összhangja 
– termőhelyre adaptált fajtakínálat

a búzatermesztésben
Dr. Bedő Zoltán, Dr. Láng László, Dr. Rakszegi Mariann

MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár
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különböző termesztési feltételek 
között is.

Már jól bevált és nagy területen 
elterjedt az Mv Marsall, és az Mv 

Tallér. Az Mv Lucilla nagy termőké-
pességét már több országban, így 
Németországban, Csehországban, 
Szlovákiában sikeresen bizonyítot-
ta. Több gazdaságban már bizo-
nyított a szálkátlan Mv Petrence, az 
igen nagy produktivitású járóbúza, 
az Mv Kikelet, valamint a múlt év 
végén állami elismerést kapott Mv 

Pengő.  
A 2012-ben állami elismerésben ré-

szesült új martonvásári fajták közül 
elsősorban az Mv Nádor, valamint 
az Mv Pengő fajtát lehet kiemelni, 
amelyeket mind termőképesség-
ben, mind sikérminőségi tulajdon-
ságok alapján kiállják a próbát. Az 
Mv Nádor több mint 10 %-kal előzte 
meg termőképességben a hivatalos 
kontroll fajták átlagát a NÉBiH há-
rom éves kísérleteiben, sikértartal-
ma meghaladja a 30 %-ot, kedvező 
agrotechnikai és agroökológiai fel-
tételek között, 32-34 % között mo-
zog. Az Mv Pengő a 3 éves hivatalos 
állami fajtakísérletek adatai alapján 
szignifikánsan nagyobb termésre 

képes a kontroll fajtáknál. Hasonló 
jó eredményeket adott a Pántlika

fajta is az állami fajtakísérletekben 
a minőség vizsgálatok során azzal a 
különbséggel, hogy az alveográfos 
értékei kiemelkedők. Emiatt elő-
nyösen termeszthető, elsősorban 
dél-európai export célra.

A kifejezetten kiváló minőségre 
törekvő termelőknek és malmok-
nak is tudunk fajtákat ajánlani a 
martonvásári szortimentből. Ide 
sorolható az Mv Suba, az Mv Köd-

mön és az Mv Kolo. E fajták kedvező 
piaci fogadtatását mutatja, hogy az 
Mv Suba, majd az Mv Kolo a közter-
mesztésben is vezető fajtává tudott 
válni Magyarországon. A Pannon 
búza program keretében nemesített 
fajtákkal sikerült a nemesítési célt 
teljesíteni, amit az is bizonyít, hogy 
az elmúlt évtized során létrehozott 
pannon prémium minőségű fajták 
aránya a martonvásári búzák vető-
mag forgalmában már meghaladta 
az 50 %-ot, és e fajták vetőmagjai 
nemcsak hazánkban, hanem külföl-
dön is egyre nagyobb érdeklődésre 
tartanak számot. Jelenleg legna-
gyobb külföldi sikereinket az Mv 
Subával érjük el. Az Mv Suba nap-

jainkig tíz országban van minősítve 
vagy termesztésben Franciaország-
tól Törökországig. 

A nagy sikértartalmú búzafajták 
nemesítésében is van előrelépés a 
martonvásári programban. Ebben a 
kategóriában kiemelkedő nagyobb 
termőképességével és a korábbi ha-
sonló típusú fajtáknál jobb sütőipari 
minőségével az Mv Kolompos, ami 
igen rövid idő alatt népszerű fajta 
lett országszerte. Vetését azoknak a 
termelőknek is ajánljuk, akik ked-
velik a kissé magasabb és későbbi 
típusú búzát.

A martonvásári búzanemesítők a 
szelekció során törekednek a hazai 
és a külföldi búzaminőség követel-
ményeknek megfelelő fajtákat elő-
állítani, és minél nagyobb termőké-
pességű, jól alkalmazkodó típusokat 
nemesíteni. Ezzel választási lehető-
séget kívánunk adni a termelőknek 
és a feldolgozóiparnak, hogy a ter-
mőhelyi adottságoknak leginkább 
megfelelő fajtákat válasszák ki és 
vonják be a termesztésbe.  Ezt a 
célkitűzést eddig sikerült elérnünk, 
hiszen az elmúlt 10 év során minősí-
tett minden négy martonvásári fajta 
közül három terjedt el a hazai vagy 
a külföldi köztermesztésben. Az ösz-
szes magyarországi szaporításban 
lévő fajták számát tekintve ez igen 
jó arány, amit az is bizonyít, hogy 
a legkeresettebb 10 fajta között öt 
martonvásári nemesítésű található. 

■

1. ábra 
Martonvásári búzafajták termőképessége alacsony (3,3-5,4 t/ha) és magas (5,5-9,8 t/ha) termésszinten 

(MTA ATK Mezőgazdasági Intézet kísérletei, 2010-2012, 23 termőhely átlaga)
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Az Everris csapata hosszú évtizedek 
óta a speciális műtrágyák piacán tevé-
kenykedik. A kutatásra és fejlesztésre 
folyamatosan nagy energiákat és ko-
moly pénzösszegeket fordít. Ennek 
megfelelően több szabadalmaztatott 
technológiát és terméket vezetett be a 
termesztésbe. Így sikerült elérni, hogy 
az Everris több piaci szegmensben is 
piacvezető, mind Európa-, mind világ-
szerte. Ezt a pozíciót természetesen a 
folyamatosan továbbfejlesztett, kivéte-
lesen jó minőségű és a növényeket 
eredményesen tápláló termékeinek kö-
szönheti, melyeket a termesztők évről 
évre, újra és újra megvásárolnak, dacá-
ra annak, hogy mindig jelennek meg új 
versenytársak, illetve javított minőségű, 
már bevezetett konkurens termékek.

A lombtrágya piacon is különleges 
termékcsaládokkal van jelen az 
Everris. A cég egyik alapelve a folya-
matos és harmonikus növénytáplálás. 
Ezek egyik alapvető törvénye az ún. 
Liebig-törvény, mely nagyvonalakban 
azt mondja ki, hogy a növények az ás-
ványi anyagokat a legkisebb mennyi-
ségben jelenlévő tápelem arányában 
hasznosítják. Ezért nem állíthatunk sor-
rendet a tápelemek között fontossági 
szempontból. Általánosságban azon-
ban elmondhatjuk, hogy az a legfonto-
sabb tápelem, amelyikből éppen hiány 
van. Ugyanígy ismernünk kell az eset-
legesen túlzott mennyiségben jelenlé-
vő ásványi anyagokat is, mert sok eset-
ben ezek gátolhatják más, szükséges 
tápelem felvételét. Mindezek figyelem-
bevételével jött létre az Agroleaf 
Power lombtrágyacsalád, mely rendkí-
vül tiszta alapanyagokból készül, igen 
magas a tápelemtartalma és minden 
fontos makro- és mikroelemet tartal-
maz. Így a növényeknek minden körül-
mények között rendelkezésre áll min-
den szükséges tápanyag. A termékbe 
beépített különleges adalékanyagok-
nak köszönhetően pedig ezek a tápele-
mek be is jutnak a kezelt növényekbe. 
A bevezetés alatt álló Nutrivant termék-
család termékeire a kiemelten magas 
foszfor- és káliumtartalom, valamint az 
egyes növényfajokhoz igazított speciá-
lis összetételek jellemzőek.

Az Agroleaf Power termékcsalád 
tagjai minden növénykultúrában egy-
szerűen, mégis rendkívül eredménye-
sen alkalmazhatók. Az eltérő makroelem-
tartalom alapján könnyen eldönthető, 
hogy éppen melyik típust válasszuk ki. 
Az Agroleaf Power HighN (31-11-

11+me) nitrogén-túlsúlyos termék a 
vegetatív növekedés időszakában, 
zöldtömeg növelésre és zöldítésre al-
kalmazható, de elősegíti pl. a magas 
fehérjetartalmú növények (pl. gabo-
na) nagyobb és jobb minőségű hoza-
mát is. Az Agroleaf Power HighP 
(12-52-05+me) foszfor-túlsúlyos ter-
mék a gyökérképződés, illetve a virág-
képződés időszakában, gyökértömeg 
növelés, valamint a virágképződés 
elősegítése céljából alkalmazható, és 
rendkívül eredményes pl. a burgonya 
terméseredményének fokozásában.

Az Agroleaf Power HighK (15-10-
31+me) kálium-túlsúlyos termék az 
érési folyamatok időszakában, a ter-
mésérés elősegítése és javítása, a cu-
korbeépítés fokozása céljából haszná-
latos, főleg a zöldség- és 
gyümölcstermesztők alkalmazzák 
eredményesen a termésérlelés idősza-
kában a színesebb, ízletesebb termés 
és a nagyobb hozam elérése céljából. 
Az Agroleaf Power Total (20-20-
20+me) kiegyenlített termék bármely 
élettani helyzetben, de különösen a 
stressznek kitett növényeknél ered-
ményesen alkalmazható, mert ki-
egyenlített és magas tápelem tartal-
mának köszönhetően a növényeket 
folyamatosan jó kondícióban tartja, és 
eredményesen fokozza a termés 
mennyiségét, miközben javítja a mi-
nőségét is.

Az Agroleaf Power Ca 
(11-05-19+9CaO+2,5MgO+me) ma-
gas kalcium-tartalmú termék a ter-
mésérés időszakában magas kalci-
umellátást igénylő növényeknél 
(egyes zöldség- és gyümölcskultúrák-
nál, pl. paprika, szamóca, alma) hasz-
nálatos a termésérés fokozására és a 
kalciumhiány kialakulásának meg-
előzésére. Az Agroleaf Power Mg 
(10-05-10+16MgO+32SO3+me) ter-
mék elsősorban a magnéziumhiá-
nyos talajok esetén használatos, vagy 
erősen magnéziumigényes növé-
nyeknél a fotoszintézis növelésére, 
de magas kéntartalma miatt a kénigé-
nyes növényeknél is (pl. repce) alkal-
mazható. Az Agroleaf Power termé-
kek használata során gyakran 
születnek meglepően nagy termés-
eredmények, mert a harmonikusan 
táplált és folyamatosan jó kondíció-
ban tartott növények hozama köny-
nyebben megközelíti a génjeikben 
hordozott maximális lehetőségeket.

A bevezetés alatt álló Nutrivant ter-
mékcsalád tagjaira jellemző a növény-
specifikusság. Tartamhatásuk rendkí-
vül hosszú, magas a foszfor- és 
káliumtartalmuk. A termékek elneve-
zése egyben a felhasználásukra is in-
formációt szolgáltat. A Nutrivant 
Cereal Grain Quality 
(10-19-29+2MgO+me) a gabonafélék 
szemminőségének javítására, a 
Nutrivant Corn Quick Start 
(5-34-5+4MgO+1Mn+3,4Zn) a kukorica 
gyors indulásához, a Nutrivant Oil 
Crops Quick Start (6-16-26+2MgO+me) 
az olajnövények gyors indulásához, a 
Nutrivant Potato Quick Start 
(5-37-24+2MgO+me) a burgonya gyors 
indulásához, a Nutrivant Sugar Beet 
Quick Start (5-30-20+2MgO+1,9B+1Mn) 
a cukorrépa gyors indulásához, a 
Nutrivant Fruit Flower Booster 
(0-39-26+2MgO+me) a gyümölcsvirág-
zás fokozásához, a Nutrivant Fruit 
Tree Preparation (0-20-40+me) a gyü-
mölcsfák téli felkészítéséhez használha-
tó elsősorban.

A termékekkel kapcsolatos további 
információkat a www.everris.hu hon-
lapon, valamint a +36 30 5259 429 te-
lefonszámon szerezhetik be.

Sikeres termesztést kíván az 

Everris!

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Everris lombtrágyák a szántóföldi termesztésben
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Célunk olyan hagyományos 
úton nemesített búzafajták létre-
hozása volt, amelyek kiváló ter-
mőképességűek, a különböző 
környezeti hatásokhoz jól alkal-
mazkodnak, stabil malmi minő-
séggel rendelkeznek és a legjelen-
tősebb betegségekkel szemben 
legalább közepes vagy jó ellenál-
ló képességgel bírnak. Az utóbbi 
években a környezetvédelem és 
a költségtakarékos termelés miatt 
is egyre fontosabbá váltak a fajták 
rezisztenciális tulajdonságai. Az itt 
bemutatásra kerülő fajták botani-
kai és agronómiai tulajdonságai 
stabilak és homogének. Szaksze-
rű fajtafenntartásuk, nagyüzemi 
kipróbálásuk és vetőmag-szaporí-
tásuk folyamatban van, így az igé-

nyek szerinti vetőmag rendelke-
zésre áll. 

GK Futár (1. kép)

A 2011-ben állami elismerést, majd 
2014-ben növényfajta-oltalmat 

kapott GK Futár kiváló termőké-

pességű, korai érésű, tar kalászú, 

jó sütőipari minőségű búzafajta.

A GK Smaragd/GK Kalász keresz-
tezési kombinációból származik. 
A keresztezést 2000-ben a Szeged-
Kecskés telepi tenyészkertben vé-
geztük el (2. kép). Mindkét szülő 
továbbadta az utódoknak a jó sü-
tőipari minőséget, a nagy termőké-
pességet és a szárrozsdával szem-
beni ellenállóságot, a GK Smaragd 
pedig a levélrozsdával szembeni 
rezisztenciát is. Éveken át tartó is-
mételt egyedkiválogatást követően 
2007-ben az ország 11 termőhelyén 
(Szeged-Kecskés, Szeged-Öthalom, 
Kiszombor, Kocs, Enying, Lippó, 
Mezőkövesd, Törökszentmiklós, 
Fülöpszállás, Dicháza, Táplánszent-

Új, kiváló termőképességű, korai, 
jó sütőipari minőségű őszi búzafajtáink – 

GK Futár, GK Pilis
Dr. Papp Mária, Óvári Judit, Ács Péterné dr., Dr. Cseuz László

Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged

1. kép GK Futár fajtafenntartása és kalászai
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kereszt) ún. tájtörzs kísérletben 
vetettük el a kiválasztott törzset. E 
törzs (GK 10.08, majd GK Futár) ter-
mése a kontrollokét magasan meg-
haladta, és mind állóképességben, 
kórtani tulajdonságokban és sütő-

ipari minőségben megfelelő jelölt-
nek bizonyult ahhoz, hogy 2008-ban 
bejelentsük állami fajtaelismerésre a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatalhoz. Az MgSzH 3 év vizsgálat 
(terméshozam, betegségekkel szem-

beni ellenálló képesség, sütőipari 
minőség, fagytűrés, állóképesség, 
morfológia stb.) után a fajtajelöltet 
2011 decemberében GK Futár né-
ven államilag elismert fajtának nyil-
vánította.

Termése az MgSzH három éves 
(2009-2011) kísérleti eredményei 
alapján 7,27 t/ha volt, 4 %-kal múlta 

felül a standard fajták átlagát (1. 
táblázat). Ezerszemtömege köze-
pes (40-44 g), szemtermése kemény, 
piros színű, tetszetős, állóképessége 
jó. Kalásza fehér színű, gyengén vi-
aszos, párhuzamos alakú, melynek 
csúcsán a szálkacsonkok közepes 
hosszúságúak. A növény őszi növe-
kedési típusa félig felálló-átmeneti, 
nagy gyakorisággal lehajló zászlóle-
velű. Zászlólevelének lemeze az alsó 
oldalán gyengén viaszos, levélhüve-
lye közepesen, a kalásztartó szártag 
közepesen, erősen viaszos. A nö-
vény magassága alacsony-közepes.

Levél- és szárrozsdával szem-

ben rezisztens, kalászfuzáriummal 
szemben mérsékelten rezisztens 
(MgSzH).

A GK Futár egyik legfontosabb 

tulajdonsága a kiváló termőképes-

ség mellett, hogy kiemelkedő, extra 

prémium kategóriás extenzográfos 

minőséggel (Energia
135’ 

> 200 cm2) 

rendelkezik (1. ábra). 

1. táblázat
A GK Futár szemtermés eredményei az MgSzH kísérletekben, 2009-2011

Fajta
Szemtermés (t/ha) 3 év átlaga

2009 2010 2011 t/ha %

GK Futár 7,57 6,84 7,40 7,27 104

Standard fajták átlaga 7,48 6,23 7,26 6,99 100

SzD
5%

0,45 0,56 0,48 0,43 6,2

2. táblázat
A GK Futár sütőipari tulajdonságai az MgSzH kísérletekben, 2009-2011

Fajta
Nedves sikér mennyiség (%) Farinográfos min. értékszám

2009 2010 2011 Átlag 2009 2010 2011 Átlag

GK Futár 28,9 29,8 27,7 28,8 80,5 76,1 83,4 80,0

St. GK Kalász 29,0 29,8 24,0 27,6 86,4 64,5 71,0 74,0

Minőségi st. GK 
Ati 

33,7 33,0 31,2 32,6 76,2 70,7 73,7 73,5

Fajta
Fehérjetartalom (%) Sikérterülés (mm)

2009 2010 2011 Átlag 2009 2010 2011 Átlag

GK Futár 14,0 14,5 13,7 14,1 3,0 1,3 1,8 2,0

St. GK Kalász 13,3 13,9 12,1 13,1 2,9 1,7 2,0 2,2

Minőségi st. GK 
Ati

14,7 14,7 13,9 14,4 5,4 3,6 3,0 4,0

Fajta
Szedimentációs érték (Zeleny) Hagberg-féle esésszám (s)

2009 2010 2011 Átlag 2009 2010 2011 Átlag

GK Futár 62,0 63,0 62,0 62,3 276 363 415 351

St. GK Kalász 56,0 51,2 48,0 51,7 273 298 265 278

Minőségi st. GK 
Ati 

62,0 48,2 58,0 56,1 259 253 282 264

1. ábra 
Szegedi búzafajták minősége az extenzográfos nyújtási energia alapján, 2013

2. kép A keresztezés beérett F
0
 

szemei az izoláló zacskó alatt
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Sütőipari tulajdonságai igen sta-

bilak (2. táblázat). 
Az egész ország területén sikere-

sen termeszthető. Jó alkalmazkodó-
képességét jellemzi, hogy mind a 
2010-es, túl csapadékos évben, mind 
a 2011-es, száraz évben termésmeny-
nyisége jelentősen meghaladta a 
standard fajtákét.

GK Pilis (3. kép)

A 2013-ban állami elismerést ka-

pott GK Pilis igen bőtermő, korai 

érésű, tar kalászú, jó sütőipari mi-

nőségű búzafajta. A GK Smaragd/
GK Holló keresztezési kombiná-
cióból származik. A keresztezést 
2000-ben a Szeged-Kecskés telepi 
tenyészkertben végeztük el. Mind-
két szülő továbbadta az utódoknak 
a nagy termőképességet, jó sütő-
ipari minőséget és a szárrozsdával 
szembeni rezisztenciát. A GK Holló 
a kiváló fagytűrő képességet, míg a 
GK Smaragd a levélrozsdával szem-
beni ellenállóságot is örökítette az 
utódokban. Többéves szelekció 
eredményeképpen a kombináció 
néhány törzse termésmennyiség-
ben, állóképességben, kórtani és 
beltartalmi tulajdonságokban kima-
gaslóan teljesített, ezért 2009-ben 
ún. tájtörzs kísérletben az ország 
7 termőhelyén (Szeged-Kecskés, 

Szeged-Öthalom, Kiszombor, Kocs, 
Kisújszállás, Lippó, Táplánszentke-
reszt) vetettük el. A tájtörzs kísér-

letben a 46. számú parcella (később 

GK 46.10, majd GK Pilis) termésho-

zama szerint az 1. helyen végzett, 

közel 10 %-kal haladta meg az 

akkori legerősebb kontrollt, míg 

3. kép GK Pilis fajtafenntartása és kalászai

3. táblázat
A tájtörzs kísérlet terméseredményei 7 termőhely átlagában, 2010

Parcella 
szám

Fajta,
kombináció

Szemtermés
(t/ha) %

46 GK Smaragd/GK Holló (GK Pilis) 5,44 113,3

25 st. GK Kalász 4,96 103,3

43 st. GK Békés 4,63 96,5

37 st. GK Petur 4,58 95,4

31 st. GK Garaboly 4,22 87,9

St. fajták átlaga 4,80 100,0

24 kombináció átlaga 4,60 95,8

SzD
5%

0,35

4. táblázat
A GK Pilis szemtermés eredményei a NÉBiH kísérletekben, 2011-2013

Fajta
Szemtermés (t/ha) 3 év átlaga

2011 2012 2013 t/ha %

GK Pilis 7,53 6,90 7,86 7,43 101

Standard fajták átlaga 7,53 7,16 7,46 7,38 100

SzD
5%

 st. átl.-hoz 0,37 0,40 0,32

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA



KALÁSZOS KULTÚRÁK TERMESZTÉSE

2014. március28

extra 55.

13 %-kal a standard fajták átlagát

(3. táblázat). E kísérlet eredmé-
nyei alapján a GK 46.10-es fajta-
jelöltet 2010-ben bejelentettük az 
MgSzH-hoz (mai neve Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
röviden NÉBiH) állami fajtaelis-
merésre, melyet 3 év vizsgálat (ter-
méshozam, betegségekkel szem-

beni ellenálló képesség, sütőipari 
minőség, fagytűrés, állóképesség, 
morfológia stb.) után 2013 decem-
berében GK Pilis néven államilag 
elismert fajtának nyilvánítottak.

Termése a NÉBiH három éves 
(2011-2013) kísérleti eredményei 
alapján 7,43 t/ha volt, ami 1 %-kal 
haladta meg az összehasonlító faj-

ták átlagát (4. táblázat). Mivel az 
utóbbi 3 évben, amikor az állami 
fajtaminősítő kísérletek folytak, 
nem volt jelentős levél- és szár-
rozsda járvány, ezért e fajta elő-
nyös rezisztenciális tulajdonságai, 
többek között a levél- és szárrozs-
dával szembeni rezisztencia nem 
érvényesülhettek a terméshozam-
ban.

A GK Pilis őszi növekedési típu-
sa félig felálló, a lehajló zászlóleve-
lű növények gyakorisága nagyon 
kicsi, a zászlólevél levélhüvelyé-
nek viaszossága gyenge-köze-
pes, levéllemezének viaszossága 
az alsó oldalán gyenge. Kalásza 
gyengén, a kalásztartó szártag 
közepesen viaszos. A növény kö-
zepes magasságú. Kalászai fehér 
színűek, párhuzamos alakúak és 
a kalász csúcsán közepes hosszú-
ságú szálkacsonkokkal rendelkez-
nek. Szemtermése kemény, piros 
színű, tetszetős. Ezerszemtömege 
közepes (41-43 g), Hl-tömege 82-
84 kg.

Fagytűrő képessége kiváló,

amelyet a fitotronos vizsgálatok 
is igazolnak, szárszilárdsága és 
alkalmazkodóképessége jó. Sütő-

ipari minősége kedvező, megfe-

lelő körülmények között a javító 

minőséget is eléri (5. táblázat).
A GK Pilis levél- és szárrozsdá-

val valamint szeptóriás levélfol-

tossággal szemben rezisztens, sár-
garozsdával és kalászfuzáriummal 
szemben mérsékelten rezisztens 
(NÉBiH).

Jól bokrosodik, a vizsgált fajta-
jelöltek között a legtöbb kalászt 
hozta m2-enként (880 db/m2, el-
lentétben a standard fajták 708 
db/m2 átlagával). 

A Gabonakutató Kft. saját 

posztregisztrációs fajtakísérlete-

iben a GK Pilis a kenyérbúzák 

között az 1. helyen végzett 6 hely 

termésátlaga alapján 2013-ban

(2. ábra).
Sikeresen termeszthető az or-

szág egész területén, elsősorban 
intenzív termesztési feltételek 
mellett.

■ 

5. táblázat
A GK Pilis sütőipari tulajdonságai a NÉBiH kísérletekben, 2011-2013

Fajta
Nedves sikér mennyiség (%) Farinográfos min. értékszám

2011 2012 2013 Átlag 2011 2012 2013 Átlag

GK Pilis 28,9 32,4 34,5 31,9 87,8 82,0 77,5 82,4

Standard átlag 26,8 33,2 29,4 29,8 71,3 77,6 73,1 74,0

Minőségi st. GK Ati 33,5 37,1 34,5 35,0 73,7 81,7 68,9 74,8

Fajta
Fehérjetartalom (%) Sikérterülés (mm)

2011 2012 2013 Átlag 2011 2012 2013 Átlag

GK Pilis 13,0 14,3 13,6 13,6 2,4 4,4 4,1 3,6

Standard átlag 12,4 14,2 12,7 13,1 3,1 5,1 3,6 3,9

Minőségi st. GK Ati 13,9 15,4 14,0 14,4 3,0 5,5 4,4 4,3

Fajta

Szedimentációs érték 
(Zeleny) Hagberg-féle esésszám (s)

2011 2012 2013 Átlag 2011 2012 2013 Átlag

GK Pilis 64 49 59 57 369 413 405 395

Standard átlag 50 49 52 50 296 360 349 335

Minőségi st. GK Ati 58 52 49 53 282 349 354 328

2. ábra 
Őszi búzafajták termésátlaga 6 hely átlagában, 2013

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA



2014. március 29

KALÁSZOS KULTÚRÁK TERMESZTÉSE
extra 55.

Napjainkban nagyon fontos tud-
ni, hogy mennyi az a műtrágya-
mennyiség, amit fejtrágyaként az 
őszi búzára kijuttatni érdemes. 
Alapvetően egy tonna szem/szár 
mennyiség eléréséhez 20 kg nitro-
génre, 11 kg foszforra, 18 kg kálium-
ra, 6 kg kalciumra, valamint 4 kg 
kénre van szükség. Több tényező 
ismert, amely ezt a mennyiséget 
befolyásolja, pl. az elővetemény, a 
talaj minősége, a lehullott csapadék 
mennyisége, a növényállomány 
sűrűsége. Természetesen egy 
talajvizsgálat ad teljesen hiteles 
képet arról, hogy milyen tápanya-
gok vannak jelen a talajban, és mit 
kell pótolni.

A Borealis L.A.T. Hungary Kft.
a kijuttatandó nitrogénmennyiség 
optimalizálására ajánl egy költség-
csökkentő megoldást az N-Tester®

készülék segítségével. A készülék-
kel egyszerűen és gyorsan meghatá-
rozható a növények aktuális nitro-
génellátottsága, mivel ez 
összefüggésben van a növények 
zöld színének mélységével. Az 
N-Tester® készüléket a gabonafélék 
nitrogénellátottsági szintjének 
meghatározására fejlesztették ki, és 
elsősorban a búzánál alkalmazzák. 
A műszert két fejlettségi állapotban 
használjuk. Az egyik a bokrosodás 
végétől, a főhajtás megnyúlásának 
kezdetétől a 2 szárcsomós állapotig 
tart. Ekkor mérjük az aktuális N-ellá-
tottsági szintet, és ez alapján adunk 
javaslatot N-pótlásra. A második mé-
rés a zászlóslevél megjelenésétől a 
kalászhányás kezdetéig történik. 
Ekkor elsősorban a minőség javítá-
sára irányuló nitrogénpótlásra 
adunk mennyiségi ajánlást.

A készülék fajta-specifikusan 
működik, ami azt jelenti, hogy egy 
megelőző kalibrációs kísérletben a 
legjelentősebb magyarországi faj-
tákra be lett kalibrálva a készülék, 
így a mért eredményt a kalibrációs 
táblázatban levő korrekciós szá-

mokkal helyesbítve teljesen pontos 
ajánlást kapunk.

A készüléket immár pár éve sike-
resen alkalmazzuk az országban, és 
azok a partnereink, akiknél a mé-
rést korábbi években elvégeztük, 
nagy örömmel fogadnak bennün-
ket a következő években is, hiszen 
segítségével hektáronként több 
ezer forintos nettó többletbevételt 
érnek el. Ahogyan az 1. ábrán is 
látható, N-Tester® (N-T) méréssel 
hektáronként 13, majd 22 kg nitro-
gént tudtunk spórolni úgy, hogy 
közben a termés mennyisége közel 
azonos maradt. Ezáltal többlet net-
tóbevételt értünk el, miután az ösz-
szes bevételből levontuk a műtrá-
gyaköltséget. Ennek oka, hogy a 

műszer segítségével meghatároz-
hatjuk, pontosan mekkora az a nit-
rogénmennyiség, amit az adott nö-
vényállomány az aktuális 
időpontban ténylegesen igényel, 
így elkerülhető a – már jelentős 
többlettermést nem hozó – 
túltárgyázás, ami extra költséget je-
lent.

Területi értékesítő kollegáink ter-
mészetesen az Önök, a magyar gaz-
dák rendelkezésére állnak annak 
érdekében, hogy minél hatéko-
nyabb gazdálkodást tudjanak foly-
tatni. Keressenek bennünket biza-
lommal!

✍ Nagypál Barnabás
Borealis L.A.T Hungary Kft.

www.borealis-lat.com

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Optimális nitrogénmennyiség kijuttatása a búzára

1. ábra
Többlet árbevétel alakulása búzában N-Tester® használatával

 (2013, Ausztria)
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A Gabonakutató Nonprofit Kft. 
legújabb, 2013 decemberében állami 
elismerést szerzett, középérésű, tar 
kalászú őszi búza fajtája a GK Mentor

(1. kép). 
A GK Mentor fajta a GK Élet // 

Century / Kalangya /3/ GK Hattyú 
kombinációból született, hagyomá-
nyos keresztezéssel. 2010-ben több 
termőhelyes vizsgálati hálónkban 
való jó szereplése eredményeképpen 
bejelentésre került a Mezőgazdasá-

gi Szakigazgatási Hivatalhoz (most 
NÉBiH) állami elismerésre. A NÉBiH 
az előírásoknak megfelelően három 
évig, 2011 és 2013 között vizsgálta a 
fajtajelölt terméseredményét, minő-
ségét, morfológiai bélyegeit és fagy-
tűrését. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal vizsgálata alapján a vizsgált 
időszakban a középérésű csoportban 

a szemtermése 7,46 t/ha volt, ami 
meghaladta az összehasonlító fajták 
átlagát (1. táblázat). A GK Mentor a 
szárazságot is jól tolerálja, hiszen a 
2011-es száraz évben az állami kísérle-
tekben jelentősen (104 %) megelőzte 
a hivatalos standardok átlagát. 

A fajta levélrozsdával, sárgarozs-

dával és szeptóriás levélfoltossággal 

szemben rezisztens, szárrozsdával 

GK Mentor – Új, tömött szárbelű, bőtermő, 
középérésű őszi búzafajta

Óvári Judit, Dr. Beke Béla, Dr. Cseuz László

Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged

1. táblázat
GK Mentor terméseredménye a NÉBiH kísérletekben, 2011-2013

Fajta
Termésátlag (t/ha) 3 év átlaga

2011 2012 2013 t/ha %

GK Mentor 7,93 6,95 7,49 7,46 101

Standard fajták átlaga 7,61 6,95 7,63 7,40 100

St. GK Hattyú 7,65 7,05 7,51 7,40 100

2. táblázat
GK Mentor sütőipari tulajdonságai a NÉBiH kísérletekben, 2011-2013

Sütőipari tulajdonságok GK Mentor Standard faj-
ták átlaga St. GK Hattyú

Nedvessikér mennyisége (%) 29,8 27,3 27,4

Sikérterülés (mm) 3,6 3,2 2,5

Fehérjetartalom (%) 12,9 12,9 13,3

Hagberg-féle esésszám (s) 369 338 332

Zeleny-féle szedimentációs index 41 46 37

Farinográfos minőségi értékcsoport B-1 B-1 B-11.  kép GK Mentor állományfotó
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szemben mérsékelten rezisztens. Kö-
zépérésű malmi fajta, melynek minő-
ségi jellemzői a 2. táblázatban látha-
tóak.

Intézetünk 2013-ban négyismétlé-
ses teljesítmény kísérletet állított be 
6 termőhelyen szegedi fajtákkal. Sze-
ged környéki és táplánszentkereszti 
telepeinken kerültek elvetésre a vizs-
gált fajták. Aratás után kiértékeltük 
a tételek terméseredményét, meg-

mértük ezerszemtömegüket és gyors 
vizsgálati módszerrel néhány minő-
ségi paramétert. Új elismert fajtánk 
mind terméseredményében, mind 
ezerszemtömegében a kísérleti átlag 
felett szerepelt (1. ábra). A GK Men-
tor terméseredménye a hat hely át-
lagában a második legjobbnak bizo-
nyult, Táplánszentkereszten viszont 
kiemelkedő, 9,07 t/ha-os termésered-
ményt ért el (2. ábra). 

Ez a fajta egy új típusú őszi búza, 
mely nemcsak élelmezési célokra 
ajánlott, hanem alternatív felhaszná-
lási területeken is gazdaságosan hasz-
nálható. Szárbél szerkezete tömött (2. 
kép), így kiemelkedő szemtermése 
mellett nagy szalmatermést is biztosít, 
annak ellenére, hogy szalmamagas-
sága nem nagy (75-85 cm). Az egye-
di szalmatípusa a szárszilárdságát is 
növeli, tehát megdőléssel szemben 
ellenálló, az intenzív termesztést jól 
bírja, ami a szemtermés hozamokat 
pozitívan befolyásolja. Bélszerkezete 
vastag, így nagy mennyiségű rost ki-
nyerésére, brikett és pellet készítésé-
re alkalmasabb, mint az eddigi fajták. 
Az állattartó gazdák számára is hasz-
nos lehet, hisz nagyobb szárazanyag-
tartalma révén több nedvességet ké-
pes felszívni, ha szalmáját almozásra 
használják. Ezzel a kettős hasznosítá-
sú fajtával tudunk most megjelenni 
a piacon, melynek mellékterméke, 
vagyis a szalmája is hasznosabban fel-
használható több területen.

2013 őszén a GK Mentor szal-
májának bebálázását követően, 
előkísérleteket végeztünk Altherm 
Typ107 Biomassza Minihőközpont 
típusú kazánban, a Kiszombori üze-
münkben.  Az előzetes, tájékoztató 
méréseink alapján 8-9 %-kal hosszabb 
égési időt mértünk a hagyományos 
szalmabálákkal szemben, azonos bá-
lázási technológia mellett.

Végső soron, nagy szemtermést 
és nagy szalmatermést adó új típusú 
őszi búzafajtát hoztunk létre GK Men-
tor néven, a minél gazdaságosabb 
rost produkció és egyéb non-food 
hasznosítás érdekében, megőrizve 
azonban az elsődleges hasznosítás 
kritériumait is.

Fotó: Óvári Judit

1. ábra 
GK fajták átlagos ezerszemtömege (g) és átlagtermése (t/ha) 

Szeged, 2013

2. ábra 
GK őszi búzafajták terméseredményeinek átlaga (t/ha) 

Táplánszentkereszten, 2013

2. kép GK Mentor és egy átlagos étkezési búzafajta szármetszete

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA
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A tavaszi kalászosok vetőmag-elő-
állítása évről évre alapvetően szűk 
keretek között történik. Az európai 
uniós csatlakozás óta drasztikusan 
lecsökkenő fémzárolt vetőmagke-
reslete következtében visszaesett 
területeken ez olyan évben okozhat 
vetőmaghiányt, amikor a megelőző 
ősz kedvezőtlen vetési körülményei 
miatt a kimaradt kalászos fajokat ta-
vaszi vetésekkel próbálják pótolni. 
Számos esetben a termelők a haza-
ihoz képest jóval drágább import 

vetőmagot is hajlandóak megfizetni, 
csak búza vagy árpa legyen és tavasz-
szal vethető.

Tavaszi árpa

Az alkalmas szaporító terület növe-
kedett ugyan (113 %), de változatlanul 
alacsony szintű. Az elmúlt években 100 
ezer ha-os nagyságrenden látszott stabi-
lizálódni az árutermő terület, de 2013-
ban a kései kitavaszodás miatt 75.665 
ha-ra csökkent.

2010 óta 3.000 hektár alá esett vissza 
a szaporító terület. Az utóbbi 50 év leg-
kisebb szaporító területének számító 
2011. évi 2.151 hektáros terület tavalyelőtt 
kissé növekedett és tavaly már meghalad-
ta a 2.500 hektárt (1. ábra). 

A tavaszi árpa vetőmag-szaporí-
tásokban a Nemzeti Fajta jegyzéken 
szereplő 67 fajtából csak 10 fajtát sza-
porítottak. Ezen kívül 8 fajtát szaporítot-
tak a Közösségi Fajtakatalógus fajtáiból. 
Az első 6 fajta adja a szaporító terület 
döntő hányadát (82,1%) (1. táblázat).  

2.582,2 ha alkalmas minősítésű terü-
leten 8.915 tonna termést takarítottak be. 
6.000-7.000 tonna fémzárolás várható (1-
2. ábra).

A sör- és takarmányárpa egyaránt jó 
áron volt értékesíthető 2013-ban, így 
várható, hogy a vetésterület újra eléri 
a 100.000 ha-os szintet.  A Vetőmag 
Szövetség és Terméktanács információja 
alap ján jelentős ókészletek nincsenek 
a vetőmag-előállítóknál. Azonban lehe-
tetlen megbecsülni, hogy a termelőknél 
mekkora mennyiségű vetőmag marad-
hatott meg a tavalyi meghiúsult vetés mi-
att. Fentieket figyelembe véve várható, 
hogy a szerény készletek miatt a ma-
látagyárak által keresettebb fajtáknál 
vetőmaghiány is kialakulhat.

Tavaszi zab

A zab vetésterülete Magyarországon 
50-60 ezer ha körül alakult az elmúlt 
években. A II. világháború előtti vetéste-

Tavaszi kalászos vetőmaghelyzet
Benke Zoltán

NÉBiH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság, Budapest

1. ábra 
Tavaszi árpa vetőmag-szaporító területek (2005-2013)

1. táblázat
Tavaszi árpa fajtaarányok a szemlélt,

alkalmas minősítésű szaporító területek alapján

2013 2012 2011 Fajta
2011 2012 2013

(%) (%) (%)

1. 1. 1. Xanadu 26,6 29,3 31,6

2. 2. 2. Scarlett 24,7 18,9 16,9

3. 3. 4. Malz 8,4 12,8 12,9

4. 7. 7. Conchita 2,6 2,1 10,8

5. 4. 3. Pasadena 9,9 11,9 5,2

6. 6. 8. Bojos 2,5 3,5 4,7

7. 21. 12. Tatum 1,5 0,5 4,4

8. 8. 6. Marthe 4,5 1,9 3,4

9. - - Kangoo - - 2,1

10. 14. - Concerto - 0,9 1,5

11. 19. - Grace - 0,6 1,4

12. 15. - Traveler - 0,9 1,4
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rületének csökkenése ellenére hazánk-
ban is mind a mai napig az egyik legér-
tékesebb takarmány a tenyész- és fiatal 
állatok, valamint a versenylovak számára. 
Magas fehérje-, keményítő- és zsírtartal-
mának, valamint a benne lévő oldható 

dietikus rosttartalomnak köszönhetően 
kitűnő az étrendi hatása, ami nagyban 
elősegíti az emésztést, s ezzel javítja a ta-
karmány tápanyagainak hasznosulását.

A zab étkezési célú felhasználásának 

növekedése ellenére a vetőmag előállító 
területe 500-700 hektár körül mozog.

A tavalyelőtti évhez képest a jóval ke-
vesebb, 545 hektár alkalmas minősítésű 
szaporításokban 10 államilag elismert 
fajta szerepelt a Nemzeti Fajtajegyzéken 
lévő 17 fajta közül. Ezen kívül 5 Európai 
Uniós fajta vetőmagja került előállításra. 
Az első 5 fajta adja a szaporító terület 74 
%-át (2. táblázat). Az utóbbi években 
egyre jobban keresik a fekete pelyvájú 
fajtákat (GK Kormorán, Raven), melyek-
nek vetőmag-előállítása problémamen-
tes, az ugyancsak fekete pelyvás, magas 
szárú vadzabtól jól elkülöníthető, szem-
termése ún. térdes szálkás pelyvát nem 
tartalmaz.

Az alkalmas szaporító terület 550 ha-ra 
csökkenve (2012. év 71,5 %-a) rendkívül 
alacsony szinten van (3. ábra). A 2.187 
tonnás (3,98 t/ha) nyers termésből nem 
egészen 1.500 tonna fémzárolt vetőmag 
várható, mely 8.800 ha-ra lehet elegendő. 
A 2013. évi 51.319 ezer hektáros terüle-
tet alapul véve csak 15-17 %-os felújítást 
tesz lehetővé, a vetőmaghiány szinte biz-
tosra vehető (4. ábra).

Csupasz zab

Egyetlenegy fajta vetőmagját szapo-
rították 2013-ban. A GK Zalán fajta 5,3 
hektár alkalmas szaporító területen 5,6 
tonna vetőmagot termett.

Tavaszi búza

A 2013. évi vetőmag-szaporító terület 
közel akkora, mint a tavalyelőtti szemle 
terület (339 ha). A 2012. évi szaporító te-
rületnél 33 hektárral kisebb, 336,4 hektár 
szemlélt terület kapott alkalmas minősí-
tést a 2013. évben.

5 államilag elismert fajta és 3 EU Közös 
Fajtakatalógusában található fajta szere-
pelt a vetőmag-szaporításokban (3. táb-
lázat). A fajták közül különlegességnek 
számít az Mv Kokárda, mely fakultatív 
életformájú. Ősszel és tavasszal vetve is 
sikeresen termelhető. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 900-
1.000 tonna fémzárolás várható az idei 
vetéshez, amely szűkösen kielégítheti az 
igényeket 2014. év tavaszán.

Tavaszi durum búza

Az utóbbi években egyre több fajta ve-
tőmagja kerül szaporításra. Elsősorban 
külföldi (olasz, osztrák) kereslet miatt 

3. ábra 
Tavaszi zab vetőmag-szaporító területek (2005-2013)

2. ábra 
Tavaszi árpa fémzárolás (tonna) (2006-2013)

2. táblázat
Tavaszi zab fajtaarányok a szemlélt,

alkalmas minősítésű szaporító területek alapján

2013 2012 2011 Fajta
2011 2012 2013

(%) (%) (%)

1. 1. 2. Mv Pehely 12,7 23,4 33,6

2. 2. 4. Scorpion 12,2 14,8 17,7

3. 4. 3. GK Pillangó 12,2 9,3 10,9

4. 7. 6. Effektiv 7,8 5,1 6,2

5. 8. 10. Lota 2,8 4,9 5,9

6. 6. 9. GK Iringó 3,1 5,8 4,7

7. 3. 7. Tikal 6,9 10,5 4,6

8. 12. - Max - 1,9 3,8

9. - - Albatros - - 3,2

10. 10. 15. GK Kormorán 0,7 4,6 2,9

11. 15. - Raven - 0,8 2,6

12. 14. 11. Bakonyalja 1,8 1,0 1,5

Megjegyzés: Az éves adatok a vetést megelőző év második félévére + a vetés évének első félévére vonatkoznak
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tavaly 4 magas tészta minőségi feltéte-
leknek megfelelő fajta vetőmag-előállí-
tása történt (Iride, Levante, Grecale és 
Saragolla). A Békés és Vas megyei sza-
porító területről 99,2 tonna termést taka-
rítottak be, amely 2.5703 kg/ha átlagter-
mést jelent. 

2014. év tavaszán 50-60 tonna nagy-
ságú fémzárolás várható. 

Tavaszi tritikálé

A tritikálét elsősorban takarmányozási 
célokra használják, az elmúlt években 
végzett kutatások azonban azt mutatják, 
hogy az új nemesítésű fajták olyan tulaj-
donsággal bírnak, amelyek lehetőséget 
teremtenek az emberi élelmezésre is. 
Az eddigi kutatások azt mutatják, hogy 
a búzaliszttel kevert tritikálélisztből sü-
tött kenyerek különleges beltartalmi 
értékekkel bírnak: élelmi rost- és ásvá-
nyianyag-tartalmuk magasabb, élvezeti 
értékük és eltarthatóságuk jobb, mint a 
hagyományos termékeké.

A vetőmag-előállításokban az első ma-
gyar nemesítésű GK Idus fajta szerepelt. 

A 100 hektárt el nem érő területen 
(71,4 ha) 314 tonna termést takarítottak 
be, ami 4.405 kg/ha átlagtermésnek felel 
meg. 

Minőségtől függően 250 tonna fémzá-
rolás is várható 2014. év tavaszán. 

Egyéb, elfeledett tavaszi 

gabonanövények

Hazánkban elsősorban sárga- és 
pirosmagvú köles fajtákat termesztenek. 
A fajták nagy  része régi nemesítésű (Lo-
vászpatonai pirosmagvú, Fertődi 2 stb.), 
bár az ezredforduló után is került sor új 
fajta (GK Alba) állami elismerésére.

Hazánkban a kölest kásának használ-
ták. Napjainkban fontos szerepe kezd 
lenni a hántolt kölesnek a reformtáplál-

kozásban. Terméséből lisztet készítenek. 
Takarmányozásra és madáreleségként is 
felhasználható.

Hazánk EU-s csatlakozása óta tapasz-
talt átlag 100 hektáros nagyságú köles 
vetőmag-szaporító terület tovább csök-
kent 2010. év után. A tavalyelőtti 74 ha 
szaporító területtel szemben, tavaly 62,1 
ha-on folyt vetőmag-előállítás kölesből. 
A csökkenést azzal is magyarázhatjuk, 
hogy az Európai Unióban a gabonafélék 
közül a köles és a pohánka nem tartozik 
a kötelezően minősítendő fajok közé, 
így vetőmagjának forgalmazásához nem 
szükséges hivatalos szántóföldi minősí-
tés és fémzárolás. 

7 Nemzeti Fajtajegyzéken szereplő 
fajta szaporítása történt 17 táblán. Alkal-
mas minősítésű szaporítási nagyságuk 
szerint: Lovászpatonai pirosmagvú (28,0 
%), GK Alba (23,2 %), Rumenka (18,5 %), 
GKT Piroska (15,1 %), Fertődi 2 (14,8 %), 
Gyöngyszem (0,2 %) és Biserka (36,7 %). 

A pohánkát gabonanövények között 
tárgyaljuk annak ellenére, hogy a keserű-
fűfélék (Polygonaceae) családjába tarto-
zik. Régen a pohánkát elsősorban embe-
ri fogyasztásra termesztették. Hazánkban 
döntően a magjáért termesztik. Hántolva 
kásaként, lisztté őrölve tésztafélék készí-

tésére használják. Fogyasztása a köleshez 
hasonlóan – mint kiváló reform táplálék 
– az utóbbi időben növekszik. Magja ta-
karmányozásra is felhasználható.

Kettő államilag elismert (Hajnalka, 
Oberon) fajta 130 ha-os szaporítását 
szemléztük 2013-ban. A 12 vetőmag-elő-
állító táblán 1.146 kg/ha-os átlagtermés 
realizálódott. 

Fémzárolás visszaesése

és következményei

A lecsökkent kalászos vetőmag-szapo-
rító területek miatt a tavalyihoz hasonló 
szélsőséges klimatikus évjáratokban ve-
tőmaghiány léphet fel Magyarországon. 
A fémzárolt vetőmag használat vissza-
esésével pedig nem használjuk ki, hogy 
a fémzárolt vetőmag garantálja a faj- és 
fajtatisztaságot, a kiváló csírázóképes-
sége mellett pedig kimagasló csírázási 
erélyével (vigorával) mostoha körülmé-
nyek között is biztosítja az egyöntetű, 
jó keléseket. Gondoljunk csak a múlt év 
márciusára és az egész tavaszi időszakra, 
amely az utóbbi 113 év 2. legcsapadé-
kosabb márciusa és tavasza volt. Csak a 
gondos körülmények között előállított 
vetőmag képes jó minőséget és meny-
nyiséget biztosítani. De említhetném a 
szakszerű csávázást is, mely maggal ter-
jedő betegségek (pl. árpánál az utóbbi 
években terjedő porüszög) ellen elen-
gedetlen feltétel. Az élelmiszerbiztonság 
szempontjából meghatározó nyomon 
követhetőség pedig csak fémzárolt vető-
maggal biztosítható. Mind a belföldi fel-
dolgozó ipar, mind az exportőrök is egy-
re több alkalommal kérik az árugabona 
eredetének igazolását.

■

4. ábra 
Tavaszi zab fémzárolás (tonna) (2006-2013)

3. táblázat
Tavaszi búza fajtaarányok a szemlélt,

alkalmas minősítésű szaporító területek alapján

2013 2012 2011 Fajta
2011 2012 2013

(%) (%) (%)

1. 4. 1. Vánek 21,9 12,5 32,1

2. 1. 2. Lona 17,6 21,9 20,4

3. 2. 4. Leguan 12,4 16,5 17,7

4. 3. 6. Sensas 11,2 13,9 13,7

5. 8. 7. Natasa 3,5 4,4 4,3

6. - - Mv Kokárda - - 4,1

7. 9. 9. GK Március 1,4 3,1 4,0

8. 7. 3. Granny 16,6 6,7 3,8

Megjegyzés: Az éves adatok a vetést megelőző év második félévére + a vetés évének első félévére vonatkoznak
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A Holdon is megélne!
Új prémium fungicid 
a Syngenta kínálatában

A készítmény I. forgalmi kategóriájú.

Syngenta Kft. 



KALÁSZOS KULTÚRÁK TERMESZTÉSE

2014. március36

extra 55.

A lombtrágyázás egy tipikusan 
megosztó kérdés, mindenféle 
termék, javaslat, technológia ta-
lálható ezen a területen, jellemző 
a „sokszínűség”. Ebben való el-
igazodáshoz kívánunk egy-két 
információval hozzájárulni. Ezt 
elsősorban a termékek oldaláról 
kívánjuk megtenni, hiszen ha ezt 
a területet tisztán látjuk, az már 
megkönnyíti a további lépéseket.

Őszi kalászosok esetében az 
ajánlatunk vezető terméke a 
YaraVitaTM Gramitrel. Az is-
mertetésnél legfontosabb termé-
szetesen az összetétel. 260 g 
magnézium-oxid mellett 150 
g mangán, 80 g cink, 50 g réz 
található egy literben, amelyet 
64 g nitrogén egészít ki. Ez a 
több mint 500 g/l a kalászosok 
kulcsfontosságú mikroelemei-
ből fedezi egy átlagos terméssel 
kivont mennyiséget. Elsősorban 
általános kondicionálásra, ellen-
álló képesség növelésére, a táp-
anyag-harmónia megteremtésé-
re alkalmazzuk. Az általunk 
javasolt 2x2, vagy 1x3 literes 
mennyiségnél közel ezer 
gramm magnézium-oxid, 
450-600 g mangán, 150-200 g 
réz és 250-300 g cink kerül ki-
adásra. Ezeket a számokat azért 
soroltam fel, hogy könnyen ösz-
szehasonlítható legyen bármi-
lyen más termékkel, amelyet ka-

lászosra ajánlanak. Itt hívnám fel 
a figyelmét mindenkinek arra, 
hogy amikor egy termék ajánlott 
mennyiségét nézzük, akkor a 
benne lévő hatóanyag legyen az 
összehasonlítás alapja, a hektár 
dózis bázisa. Abban az esetben, 
ha a kétszeri kijuttatást választja, 
akkor az első kezelést a bokroso-
dás kezdetekor, a másodikat a 
szárba induláskor tegye.

A YaraVitaTM Gramitrel mel-
lett a YaraVitaTM Coptrac is ré-
sze az ajánlatunknak. Az 500 g/l 
hatóanyag-tartalom mellett az 
ajánlott dózis 0,25-0,5 l/ha között 
van, vegetáció és egyéb készít-
mények alkalmazásától függően. 
Ha a Gramitrel is szerepel a tech-
nológiában, akkor egy korai 
YaraVitaTM Coptrac dózisa fél li-
ter/ha, majd ezt követi 3 l/ha 
YaraVitaTM Gramitrel. Fordított 
sorrend esetében a Gramitrel 
mennyisége változatlan, de a 
YaraVitaTM Coptrac javasolt meny-
nyisége a vegetáció 
előrehaladtával csökken, egé-
szen két és fél decire (zászlós le-
vél megjelenése). 

A YaraVitaTM termékcsalád 
harmadik tagjaként a YaraVitaTM 

Thiotrac szerepel a technológi-
ánkban. Ez annyiban tér el a fent 
említett termékektől, hogy mak-
ro-, és mezoelem pótlására fej-
lesztették ki. 750 g kén-trioxid 

és 200 g nitrogén alkotja, első-
sorban a vegetáció vége felé, a 
kalászvédelemmel egy menet-
ben javasolt a kijuttatása. Az alko-
tó elemek miatt egy kimondot-
tan kedvező árú termék, ami 
lehetővé teszi nagyobb dózisban 
is az alkalmazását (4-5 l/ha).

A YaraVitaTM termékek mellett 
a FolicareTM 19-11-24 Cu is ter-
mészetesen rendelkezésre áll. 
Ha Ön elsősorban makroelem 
kiegészítésben gondolkodik, ak-
kor a teljes mikroelem sor kiegé-
szítéssel rendelkező FolicareTM 
terméknél jobb ár-érték arányú 
terméket nem valószínű, hogy 
talál a piacon. Javasolt adagja 3-5 
kg/ha, vagy másképp fogalmaz-
va 1,5 % koncentráció.

A végén két webes felület, ami 
fontos lehet: www. yaravita.hu, 
illetve a www. tankmix.com. Az 
első weblapon található kalkulá-
tor a különböző lombtrágya ter-
mékek összehasonlításában (ár, 
dózis, hektárköltség) nyújt segít-
séget, a második a növényvédő 
szerekkel való keverhetőségben. 
A keverhetőségnél a keverési 
próba nagyon fontos, a vizek kö-
zötti különbség miatt.

 ✍ Gyuris Kálmán
Yara Hungária Kft.

+36 30 383 9340

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Őszi kalászosok lombtrágyázása Yara termékekkel
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Legfontosabb hazai élelmiszer-
alapanyagunk, a búza termesz-
tése során a technológia elemeit 
mennyiségi és minőségi elvárások 
együttes figyelembevételével kell a 
gazdálkodónak kiválasztania és ösz-
szehangolnia. A tervezhetőséget és 
a stabilitást támogató, változatos bú-
zatermesztési eljárásoknak minden-
kor alappillérét jelenti a technológi-
ák egyik leginkább költségigényes 
eleme, a trágyázás. A növénytáplálás 
forrásérzékenységét jól jelzi, hogy 
az Agrárgazdasági Kutatóintézet 
legfrissebb éves kimutatása (Sta-
tisztikai Jelentések XXIV/1) szerint 
2012-ben Magyarországon a me-
zőgazdasági termelők 123 milliárd 
forintot költöttek műtrágyák vásár-
lására, amiből 313 ezer tonna N (65 
kg/ha), 59 ezer tonna P (12 kg/ha), 
és 66 ezer tonna K hatóanyag (14 
kg/ha) beszerzésére tellett. Mindez 
azt jelenti, hogy nitrogénből 1970, 
foszforból 1960, káliumból 1966 

előtt jutott ennél kevesebb ható-
anyag mezőgazdálkodással haszno-
sított talajainkba. 

A búza tápanyagfelvétele

Az előző évtized végén az Agrár-
gazdasági Figyelő (III/1) a honi 
búzatermesztés helyzetét külön 
elemezve a felhasznált tápanyagok 
becsült mennyisége alapján az előb-
binél kedvezőbb képet rajzolt (N: 

94; P2O5: 24; K2O: 19 kg/ha). Mind-
ez a gépesítettség magasabb fokán, 
korszerűbb, termőképesebb fajták-
kal ahhoz volt elég, hogy az elmúlt 
évtized átlagában a magyar átlagter-
més – jelentős éves ingadozásokkal 
ugyan, de – elérje a 4,2 t/ha mennyi-
séget. 

Amikor a búza trágyázásáról, és 
azon belül is a tavaszodás utáni táp-
lálásról van szó, érdemes felidézni 
az agrokémikus Lásztity Borivoj ha-
zai vizsgálati eredményeit, amelyek 
jó minőségű mezőségi csernozjom 
talajon és humuszban szegény, 
meszes homokon beállított trágyá-
zási kísérletekből származnak (1. 
ábra). A diagramok műtrágya-ha-
tóanyag egyenértékben mutatják 
be a búza növekedése folyamán a 
föld feletti részekkel talajból kivont 
N, P és K mennyiségeit. Jól látható, 
hogy a Kárpát-medencére jellemző 
agroökológiai viszonyaink között a 
vetéstől a szárbaindulásig terjedő 

Búzaállományok táplálása
Dr. Árendás Tamás, Dr. Bónis Péter, Dr. Berzsenyi Zoltán, Sugár Eszter

MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár

1. ábra 
Makroelemek felhalmozódása az őszi búzában Lásztity (2006) nyomán
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fejlődési periódusban, azaz az őszi-
téli időszakban csernozjom talajon 

a teljes makroelem szükségletnek 

csak töredékét, lazább, tápanya-

gokban szegényebb talajon 30-40 

%-át vették fel a növények. A táp-

anyagok felvételének meredeken 

növekvő, intenzív szakasza mind-
két talajtípuson a bokrosodást kö-

vetően kezdődik, s a K esetében a 
kalászolás időszakában, a N és a P 
tekintetében a teljes érésre jut el a 
legnagyobb értékekig. A maximu-
mok szerint csernozjomon az 5,5-6 
t/ha szemtermés és a hozzá tartozó 
szalma kifejlődéséhez 170-180 kg 
nitrogént, ugyanennyi hatóanyag-
ban (K2O) kifejezett káliumot és 
mintegy 50-60 kg/ha P2O5-nek meg-
felelő foszfort vettek fel a talajból a 
növények. A kisebb termést (3-3,5 
t/ha) adó meszes homokon a teljes 
kivont makroelem mennyiség 110-
120 kg/ha N és K, valamint 40-50 kg/
ha P hatóanyagnak felelt meg.

A fejtrágyázás tápanyaga

Igaz ugyan, hogy a foszfor és a ká-
lium felvételének intenzív szakasza 
is a szárbainduláskor kezdődik, de 
ezeknek a tápelemeknek a kijuttatá-
sa már nem a tavaszi időszak trágyá-
zási tennivalóinak sorába tartozik. 
A fejtrágyázás döntően és egyér-

telműen a talajban mozgékony 

nitrogén hatóanyagnak a növény 

szükségleteihez igazított pótlá-

sát célozza. A jól oldódó komplex 
trágyák P és K hatóanyagai lassan 
mozdulnak el a talajban. A foszfor 
„haladási sebessége” a talaj kötöttsé-
gétől függően 1-10 mm/év, de az ún. 
liziméteres mérések még az ennél 
„mozgékonyabbnak” ítélt kálium 
lazább talajokon kiadott nagy dózi-
sai esetében sem igazoltak jelentős 
mértékű, 5 %-ot meghaladó kimosó-
dást. Mindez tehát azt erősíti, hogy 
az őszi búzák talajvizsgálatokra ala-
pozott, becsült P- és K-igényét nem 
a tavaszi időszakban a nem boly-
gatható felszínre kijuttatott műtrá-
gyákkal lehet kielégíteni, hanem a 
bekeverést, a gyökérzónába jutást 
segítő őszi talajmunkákat megelőző 
kiszórással. Mindezt élettani szem-
pontok is indokolják, hiszen a búza 
kezdeti fejlődésének időszakában 
a megfelelő P-ellátottság a kielégí-

tő bokrosodás szempontjából, a K 
elérhetősége pedig a télállóság nö-
velése okán fontos. 

A nitrogén változó hatása

Az állományok tavaszi N-trágyázá-
sa során az időzítés és a teljes fejtrá-
gya mennyiség megosztási aránya 
hatást gyakorol a termés mennyisé-
gére és minőségére is. Martonvásá-
ron folytatott N-trágyázási kísérlet-
ben kimutattuk, hogy a folyamatos 
N-felvétel lehetősége a bokrosodás-

szárbaindulás időszakában a faj-

tákban rejlő terméspotenciálok ki-

aknázása miatt lényeges (2. ábra). 
A fehérjetartalom és az ahhoz kö-

tődő minőségi mutatók, így a sikér 
mennyisége a tenyészidő ezt követő 
szakaszában, a kalászolást közvet-

lenül megelőző periódusban kimu-

tatható N-ellátottsággal mutatnak 

rendkívül szoros pozitív kapcsola-

tot. 
A bőséget megalapozó, kora tava-

szi fejtrágyázás során fontos a téli, 
tél végi időszak meteorológiai fel-
tételeinek, a hőmérséklet- és csapa-
dékviszonyoknak a számba vétele. 
Ilyenkor nagy segítséget jelentenek 
az ásványi N-vizsgálatok (Nmin) ered-

2. ábra 
A N-trágya kijuttatás időpontjának hatása a szemtermés relatív

mennyiségére és sikértartalmára martonvásári műtrágyázási kísérletben

1. kép A bokrosodás időszakában N-hiányos, megkésve fejtrágyázott búzaál-
lomány a kalászolás kezdetén
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ményei, de ezek hiányában is irányt 
ad a búzaállományok általános 
kondicionális állapota. Száraz idő-
szakokban a N korlátozott felvehe-
tősége miatt sárgulhatnak a táblák, 
amit a minél korábbi kezelés mér-
sékelhet. A kis, sekély gyökérzettel 
bíró növénykék N-hiányát a túlzott 
téli vízbőség is előidézheti. A 2013. 
év első három hónapjának intenzív 
esői az oldott N gyökérzónából való 
kimosódását okozták. Ez különösen 
olyan területeken idézhetett elő kri-
tikus helyzetet, ahol az elővetemény 
a talaj víz- és tápanyagkészleteit is 
jelentősen csökkentette. Az 1. kép
egy tavalyi N-trágyázási kísérlet nö-
vényeit mutatja a kalászolás kezdeti 
időszakában. Ebben a martonvásári 
kísérletben a napraforgó után vetett 
búzák talaját a január-márciusi idő-
szakban a sokéves átlagnál kétszer 
több csapadék (188 mm) mosta át, 
így az ásványi N mérések eredmé-
nyei szerint a talaj felső, 0-60 cm-es 
zónájában a felvehető N mennyi-
sége 17-28 kg/ha-ra, azaz gyakorlati 
szempontból szinte nullára csök-
kent. A 120 kg/ha N-t ezekre a par-
cellákra csak megkésve, a március 
végi havazások után lehetett kijuttat-
ni, így a tavaszi N-éhség és a meleg 

április okozta gyors szárbaindulás 

kevés produktív kalászt adó, ritka 

búzaállományok kialakulásához 

vezetett. 

Időzítés és megosztás

A szemtermést meghatározó 
őszi alaptrágyázást követően tehát 
a Helyes Mezőgazdasági Gyakor-

lat elveit követve a fejtrágyázás 

során az első adag minél korábbi 

kijuttatására kell törekedni, ami-
kor is a teljes adag 35-70 %-át adjuk 
ki a területre. A fennmaradó meny-
nyiség kiszórását a terület adott-
ságainak, csapadékviszonyainak 
ismeretében célszerű tervezni. Két 
tervezett kezelés esetén a második 

a búza kétnóduszos fejlettségi ál-

lapotában javasolható. Intenzív, 
minőségorientált technológiákban, 
illetve lazább szerkezetű, N-kimosó-
dásra érzékenyebb területeken egy 
harmadik, a kalászolást közvetlenül 
megelőzően időzített, 20-40 kg/ha 
dózisú kezeléssel tehetjük kielégí-

tővé és kiegyensúlyozottá búzáink 
N-tápláltságát.

A különböző fejlődési szakaszok-
ban mind halmazállapot, mind 
összetétel, és felvehetőség szem-
pontjából változatos N-műtrágya 
formákat választhatunk, használha-
tunk. A gazdálkodónak alapkérdés a 
fajlagos hatóanyag költség minima-
lizálása, de nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a sok pénzen megvá-
sárolt műtrágya hasznosulását befo-
lyásoló tényezőket sem. Fontos a le-

hetséges veszteségek, így az elfolyás, 
a kimosódás, a párolgás (pl. talaj-
felszínre juttatott karbamid!) csök-

kentése, valamint a felvehetőséget 

korlátozó környezeti hatások, így a 
N-felvételt nehezítő vízhiány tompí-

tása folyékony (oldat, szuszpenzió), 
vagy könnyen oldódó műtrágyák al-
kalmazásával.   

Az 1-2 szakaszosra tervezett fejtrá-
gyázási technológiákban tavasszal, 
a vegetáció kezdetén, a folyamatos 
N-szolgáltatást biztosító, relatíve 
lassabban feltáródó műtrágyák (pl. 
pétisó) használata lehet célszerű. A 
növények számára gyorsabb hoz-
záférést biztosító folyékony formák 
kiváltképp a kora tavaszi szárazság, 
vagy csapadékbőség okozta kimo-
sódás miatt bekövetkező N-hiány 
tünetek esetén eredményeznek 
látványos hatásokat. A viszonylag 
gyorsan feltáródó, rövid időn belül 
növénybe jutó N-trágyák alkalmazá-
sa a 2-3 szakaszos fejtrágyázás során 
javasolható, ugyanakkor az oldott 
formák alkalmazása során a zöld 

levélfelület megvédésére fokozott 
figyelmet kell fordítani.

Búzatáblák utóélete

Egy adott táblán, a termesztett 
növény tápanyag-gazdálkodási mér-
legét soha nem az utolsó műtrágya 
adag kijuttatásakor kell megvon-
nunk. Az egyenleg kiszámításakor 
a betakarított szemtermés eladási 
ára és a ráfordítások figyelembevé-
telén túl a melléktermést, a szalmát 
is értékén kell kezelnünk. Fontos 
tudnunk, időről időre megerősíte-
nünk, hogy a talajba dolgozott szer-
ves anyag – mindazon túl, hogy a 
talajélet fontos tápanyagforrása, a 
talajszerkezet javítója – egyúttal a 
tápelem-egyensúly fenntartásának 
is fontos részeleme. Négy N-fejtrá-
gya adagnak a búza szemtermésére 
gyakorolt hatását vizsgálva, három 
évben mértük a szemmel és a szal-
mával talajból kivont N, P és K meny-
nyiségét Martonvásáron (3. ábra). 

Eredményeink szerint a 100 kg/
ha N hatóanyaggal fejtrágyázott par-
cellákon 1 t szalma átlagosan 7 kg 
N-t, 2-2,4 kg foszfort és mintegy 13 
kg/ha káliumot tartalmazott. Ezek 
a mennyiségek látszólag nem tűn-
nek jelentősnek. Ugyanakkor hektá-
ronként 5 tonna szalmát lehordva 

100-105 kg 34 %-os ammónium-

nitrát, 55-70 kg 18 %-os szuperfosz-

fát, és mintegy 105-110 kg 60 %-os 

kálisó műtrágya egyenértékű NPK-

val szegényítjük tábláinkat.
■

3. ábra 
A búza 1 tonna szemtermésével, és 1 tonna szalmájával kivont NPK-

hatóanyag mennyisége N-fejtrágyázási kísérletben (Martonvásár, 2010-2012)
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A hazai mezőgazdaság „színpadán” ál-
landó fellépő a kalászos gabonák népes 
csoportja. Nagy figyelem összpontosul 
rájuk már az első növénykék megjelené-
sétől fogva. Gabonáink az utóbbi évek-
ben az évjárati hatásoknak köszönhető-
en nem szerepeltek a legsikeresebben. 

A mostani hosszú, enyhe ősz és tél 
hozta magával a kórokozók nagyon ko-
rai megjelenését,mellyel érdemes idő-
ben foglalkozni, hogy megmaradjon a 
reménye egy eredményesebb évnek, 
mint a mögöttünk lévő időszak. A körül-
tekintő alaposságot és extra korai per-
metezést mi sem bizonyítja jobban, mint 
az a tény; hogy az elhalást okozó gomba 
fajok szaporítóképletei már tömegesen 
jelen vannak a tábláinkon! Nagyon ko-
moly epidémia kialakulása várható és 
nem csak a fagyási sérüléseket mutató 
területeken!

Az őszi kalászosok terméshozamát na-
gyon sok tényező alakítja. Egy átlagos 
őszi búza, ha jól belegondolunk, 8,5-9 
hónapot fejlődik az aratásig. A sok raj-
tunk múló tényezőn kívül az őszi időjá-
rás nagyban befolyásolja az állomány 
megerősödését, télbe való bemenetelét. 
Az őszi gyomosodáson kívül a kóroko-
zók is támadhatják kultúráinkat még a tél 
beállta előtt, de egy-egy lokális kezelés-
től eltekintve nem igazán védekezünk 
ősszel a gombás betegségek ellen. Ter-
mészetesen ennek megvan a szakmai 
magyarázata is, hiszen a kórokozók ke-
vésbé jelentkeznek ősszel a lefelé muta-
tó hőmérsékleti tendenciák miatt. Egy 
másik ellenérv a kalászosok gombák el-
leni őszi fellépése ellen pedig az, hogy 
„nem szoktuk” a búzát a levélhullató év-
szakban kórokozók ellen védeni.

Hát akkor mit „szoktunk”? Az őszi ga-
bonák technológiájában – leszámítva a 
szélsőségeket –általában két fungicides 
kezelés kap helyet. Lehet találni gazdasá-
gokat, ahol volt már példa három véde-
kezésre, vagy ahol olyan fajtát, hibridet 
termesztenek, ahol kell a három védeke-
zés, de nem ez az általános. A magyar 
gazdaságokban a két kezelésnek gyak-
ran eltérő a hangsúlya. Vannak, akik a 

hozamra törekedve, inkább az első véde-
kezésre figyelnek jobban és egy hatéko-
nyabb fungicidet használnak már a ta-
vasz elején. De szép számban találhatunk 
olyan gabona termelőket is, akik már 
„megégették” magukat a fuzáriummal, 
vagy a zászlós levél biztonságban tartása 
miatt a második védekezést preferálják. 
Nem szabad megfeledkezni azonban az 
olyan termőterületekről, ahol a körülmé-
nyek (pl. talajadottságok) miatt – évjárat-
tól függően – maximum egyszer juttat-
nak ki gombaölő szert a kalászosra. 
Természetesen sokfélék vagyunk, de az 
bizonyos, hogy mindannyian a legjobbat 
akarjuk a kenyeret adó kultúrának, mely-
ből az ország, a világ és magunk is 
eszünk.

Természetesen fontos tényező a költ-
ség is. Az nyilvánvaló, hogy nem érde-
mes 1 % humusztartalom alatti váztala-
jon termesztett búzatáblát szuper 
intenzíven ellátni, mert az esetek nagyon 
nagy többségében nem fogja visszahoz-
ni a ráfordított költséget. Azt is látni kell 
viszont, hogy egy kórokozó könnyedén 
elvihet 30 %-ot a termésből, de egy járvá-

nyosabb évben akár ennél többet is. Ez 
alacsony termésszinten és árakon szá-
molva is jelentős bevételkiesést jelent. 
Abban biztosak lehetünk, hogy az a leg-
drágább számunkra, ha már jelentkeztek 
költségeink a kalászoson (vetőmag, a 
tápanyag-utánpótlás, gépi és munkaerő 
költségek), viszont egy vagy több kór-
okozó sanyargatja az állományt. A kalá-
szoson lévő fertőzések nemcsak közvet-
len kárt okoznak az asszimilációs felület 
csökkentésével, hanem a legyengült nö-
vények sokkal rosszabbul reagálnak a 
tavasz végén, nyár elején érkező 
stresszhatásokra, például a vízhiányra, 
ami az utóbbi években mindig bekövet-
kezett. Az említett tényezők egymásra 
hatásának következménye az lehet, hogy 
bár költöttünk a kultúrára, de nem érte el 
azt a küszöb hozamot, ahonnan már jö-
vedelmező számunkra az adott gazdasá-
gi év.

Lehetséges-e egy olyan technológiát 
adni, ami mindenki számára követendő 
példa lehet? A válasz: nem! A magyaráza-
ta pedig a föntebb említettekben kere-
sendő. Mindenkinek közös célja nagy 

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Egy lépéssel közelebb a megoldáshoz

A SOLEIL lombvédelemben részesített búza minden levele még a későbbi 
időszakban is mentes a betegségektől (Cegléd, 2013. június 5.)
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mennyiségű és nem utolsósorban jó mi-
nőségű kalászos gabonát termelni, vi-
szont ezt különböző körülmények kö-
zött kell elérni, ezért számtalan technoló-
gia létezik termőföldeinken, 
alkalmazkodva a helyi sajátosságokhoz. 
Ami viszont ettől az évtől létezik, az egy 
olyan fegyver a növénytermesztők kezé-
ben, amivel könnyen felvehetjük a harcot 
a kórokozókkal szemben. Ezt a győze-
lemhez segítő eszközt pedig SOLEIL-nek 
nevezik. 

A SOLEIL két hatóanyagot tartalmaz: a 
bromukonazolt és a tebukonazolt. Mind 
a két hatóanyagnak a hatásmechanizmu-
sa az ergoszterol bioszintézis gátlásában 
nyilvánul meg. Az ergoszterolnak igen 
fontos szerepe van a gombák sejtfalának 
felépítésében és ezen alkotó elem terme-
lődésének az akadályozása egyben a 
kórokozó növekedésének gátlását is je-
lent. A SOLEIL-t alkotó két molekulának 
a tulajdonságai merőben eltérnek egy-
mástól. A Sumitomo Chemical japán 
növényvédőszer-gyártó cég 
epifluorescenc vizsgálatai is kimutatták, 
hogy a tebukonazol és a bromukonazol 

áramlási mutatói a növény belsejében 
jelentősen eltérnek egymástól. A 
tebukonazol gyorsan szállítódik a növé-
nyi nedvekkel, így a kijuttatás után azon-
nali védelmet tud biztosítani a növény 
számára és az újonnan képződő sejteket 
is meg tudja óvni a kórokozóktól. A 
bromukonazol viszont sokkal több ideig 
képes jelen lenni a növényben, ezzel 
biztosítva a hosszú tartamhatást, mely-
nek a magyarázata szintén az áramlás-
ban keresendő. A bromukonazol lassabb 
mozgása miatt nem hígul fel olyan gyor-
san, ezáltal a gombák ellen hatásos kon-
centráció a növény belsejében tovább 
fennáll. 

A SOLEIL tehát egy olyan lehetőség a 
kalászos gabonát termesztők kezében, 
mely kiválóan alkalmazkodik a termőhe-
lyi sajátosságokhoz. Jól beilleszthető az 
egyes technológiákba, mert komplex vé-
delmet jelent a használata. A gyors és 
hosszantartó hatásának köszönhetően 
megállja a helyét minden kijuttatási idő-
szakban, de a pozíciója inkább a lombvé-
delem, ugyanis nagy átlagban az első 
fungicides kezelések április elejétől kez-

dődnek és ettől a zászlós levél megjele-
néséig, illetve a virágzásig sok idő telik 
el. Érdemes kihasználni a SOLEIL hosszú 
tartamhatását és előbb ott lenni, mint 
ahogyan a gombák „ébrednek téli ál-
mukból”. A gyors hatásának köszönhető-
en, arra is alkalmas a készítmény, hogy a 
tünetek megjelenésekor kezeljünk, de 
természetesen ebben a helyzetben in-
kább már csak termésmentésről beszél-
hetünk, mert valamekkora kártétel már 
bekövetkezett. 

Összegezve elmondható, hogy a 
SOLEIL-t az egy, kettő és még a három 
kezelésben gondolkodó gabonatermesz-
tők is nyugodt szívvel használhatják, 
mert az alkalmazott technológiának egy 
igen fontos és erős eleme lesz. Ha a töb-
bi tényező is olyan jól tud szerepelni, 
mint a SOLEIL a gombák ellen, akkor 
bízhatunk abban, hogy kihozzuk a kalá-
szosból az elérhető maximumot. Az ara-
táskor mutatkozó eredmények pedig 
nem csak tapasztalattal fognak minket 
gazdagítani.

 ✍ Gellén András  
www.sumiagro.hu

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Az Amerikai Egyesült Államok időjárását az év 
elején egy sarkköri eredetű légörvény alakítot-
ta, mely az ország nagy részére – Közép-Nyugat, 
Központi-síkság – az átlagosnál sokkal hidegebb 
levegőt szállított – olvasható www.agweb.com-
on. A területen gazdálkodók eddig úgy tapasztal-
ták, hogy a téli időjárás alakulása nem tartozott 
a szántóföldi növénytermesztés sikerét nagyban 
befolyásoló tényezők közé. Idén ez másként ala-
kult, kérdés ugyanis, hogy az őszi búza miként 
vészelte át ezt a különleges helyzetet. Jim Shroyer, 
a Kansas State University növénytermesztési 
szakértője elmondta, hogy aggodalomra az adna 
nagyobb okot, ha a kiszáradt talajokra hóborítás 
nélkül érkezett volna az extra hideg. A száraz ta-
lajok ugyanis sokkal gyorsabban hűlnek le, mint 
a nagyobb víztartalmúak, ami a károk korábbi ki-
alakulásához vezet.

Amikor a hőmérséklet az ősz folyamán és a tél 
elején fokozatosan esik, sikeresebben alkalmaz-
kodnak a növények a hideghez. A késő őszi meleg 
időjárás túlzott vegetatív növekedéshez vezethet. 
Az ezt követő hirtelen hőmérsékletcsökkenéshez 
már egyre kisebb eséllyel tud alkalmazkodni a nö-
vény, így megnő a kifagyás kockázata. 2013 őszére 

szerencsére a fokozatos lehűlés volt a jellemző, így 
az esetek többségében kialakulhatott a megfelelő 
télállóság.

A tél sikeres átvészelésének másik fontos kulcs-
kérdése a gyökérzet állapota. Az őszi búza föld fe-
letti részének megfelelő fejlettsége nem feltétlenül 
jeleni a gyökérzet vonatkozásában is ugyanezt. 
Száraz talajviszonyok mellett, az optimálistól elté-
rő vetésmélység esetén kedvezőtlen gyökérfejlő-
désre lehet számítani. 

Amennyiben az őszi búza az extra hidegtől 
azonnal elpusztult, tavasszal nem zöldül ki. Ha 
csak károsodott és még él a növény, akkor kizöl-
dül, de előfordulhat, hogy egy lassú és megállít-
hatatlan pusztulási folyamat kezdete ez, ugyanis 
a fejlődés a tárolt tápanyagnak köszönhető, mely-
nek utánpótlása a szállító edénynyalábrendszer 
sérülése vagy kórokozók megjelenése miatt nem 
biztosított. Főként ez utóbbi, lassú pusztulási fo-
lyamat a jellemző fagykár esetén. Az őszi búza téli 
kipusztulásának csak egyik oka a közvetlen hideg. 
Ennél sokkal gyakrabban fordul elő a növények 
kiszáradása.

Fordította és összeállította: 
Polgárné Balogh Eszter

Tallózás...

Átvészelheti-e az őszi búza az USA-ban a rendkívüli téli időjárási viszonyokat?
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Az egyik legnagyobb területen 
termesztett gabonánk az őszi búza, 
melynek vetésterülete a KSH adatai 
szerint 2013-ban 1.088 ezer ha volt. 
Ezen a területen több mint 130 fajtát 
termesztettek, és az elért termésátlag 
4,63 t/ha volt. A lehető legmagasabb 
termésátlagok eléréséhez és a ter-
mésbiztonság fokozásához a nemesí-
tők egyik fontos célkitűzése a minél 
több betegséggel szemben ellenálló 
fajták előállítása. Ez nem könnyű fel-
adat, mivel folyamatos a „vetélkedés” 
a nemesítők és a kórokozók között. 
A végeredményt sok tényező befo-
lyásolja, pl. egy-egy betegség milyen 
gyakorisággal jelentkezik, tehát tu-
dunk-e évről évre megbízhatóan sze-
lektálni, vagy pl. az adott év időjárása 
melyik kórokozó megjelenéséhez és 
felszaporodásához optimális, vagy 
milyen új rezisztencia-források, illet-
ve módszerek felhasználására kerül 
sor.

Az éghajlat változása következ-
tében az utóbbi évtizedben egyre 
gyakrabban tapasztaljuk a szélsősé-
ges időjárási viszonyok kialakulását. 
Ezek közé tartozott a nagyon száraz 
2012 és 2013 is a márciusi téllel. A 
természetes fertőzések kialakulása 

és mértéke szempontjából az időjá-
rási tényezők közül a legfontosabb 
tényezőnek tartom a csapadék meny-
nyiségét és eloszlását, valamint a hő-
mérséklet alakulását. A 2012/2013-as 
évben mintegy 200 mm-rel több volt 
a csapadék mennyisége, amelynek 
eloszlásában is lényeges különbsé-
geket tapasztaltunk. Kiemelném a 
február-márciusi hónapokat, ahol 
látható, hogy a korai fertőzések kiala-
kulásához szükséges csapadék meny-
nyisége a 2012-2013-as évben lénye-
gesen több volt (1. ábra).

A havi középhőmérsékleti adatok 
átlaga között gyakorlatilag nincs kü-
lönbség, azonban a korai fertőzések 
kialakulását meghatározó hónapok 

(novembertől márciusig) lényeges 
különbséget mutatnak. Ezek közül a 
februári és márciusi középhőmérsék-
letek eltérése a legjelentősebb a kór-
okozók által okozott tünetek megje-
lenése szempontjából (2. ábra). 

Mind a két évben az ország 16 he-

lyén kísértük figyelemmel az őszi 

búza biotróf és nekrotróf kórokozói 

által okozott tünetek megjelenését és 

a természetes fertőzöttség mértékét. 

Sárgarozsda

A 2013-as év „meglepetés” betegsé-
ge a sárgarozsda (Puccinia striiformis
f. sp. tritici) volt (1. kép). Megjelené-
sére senki sem számított, mivel a 
2012-es száraz évjáratban még levél-
rozsdát is csak nyomokban találtunk. 
A tizenhat helyből tíz helyen alakult 
ki értékelhető mértékű fertőzöttség, 
melynek mértéke 1,4 % és 43,2 % kö-
zött változott (3. ábra). A sárgarozsda 
Magyarországon viszonylag ritkán 
okoz problémát. Legutóbbi – 2000 és 
2001 – megjelenése óta 12 év telt el. 
Ez idő alatt a szegedi fajták 90-95 %-a 
lecserélődött, így ezek az informáci-
ók az új fajták esetében hasznosak 
lehetnek a nemesítők számára. Az 

Eltérő évjáratok hatása
az őszi búza levélbetegségeire

Csősz Lászlóné dr.

Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged

1. táblázat
A természetes sárgarozsda fertőzöttség mértéke (%) 

és a termés (t/ha) közötti összefüggés

Kísérleti hely n Korrelációs koefficiens értékei

Szarvas 28 -0,6331***

Szeged 96 -0,2102*

Táplánszentkereszt 96 -0,4733***

Mezőhegyes 48 -0,1118

Jászboldogháza 130 -0,1673o

Tordas 28 -0,3826*

Dalmand 48 0,0981

Bábolna 28 -0,1292

Eszterágpuszta 28 -0,0712

Megjegyzés: oP = 10 %-os, *P = 0,5 %-os, ***P=0,1 %-os szinten szignifikáns

1. kép A sárgarozsda 
(Puccinia striiformis f. sp. tritici) 

tünetei levélen 
(Fotó: Vizi Renáta)
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„idős” fajták 2001-es és 2013-as ered-
ményeinek összehasonlítása alapján 
viszont azt mondhatjuk, hogy nem-
csak a nemesítők, hanem a gombák 
is dolgoztak, hiszen egy-két esetben 
teljesen eltérő eredményt kaptunk a 
fertőzöttségi értékekben. Feltételez-
hetően ennek oka az, hogy az újon-
nan bekerült kórokozó populáció 
összetétele is jelentősen megválto-
zott. 

Itt viszont kérdések merülnek fel: 

1.) Vajon 2014-ben megjelenik újra a 
kórokozó? 2.) Ha igen, tudunk-e vála-
szolni arra a kérdésre, hogy milyen a 
kórokozó populáció összetétele? (A 
2000- és a 2001-es évben is volt elté-
rés a populáció összetételében Man-
ninger Sándorné adatai alapján.) És 
ha csak 4-5 vagy 12 év múlva jelenik 
meg újra? 3.) Ezek tükrében vajon 
milyen hatékonyságú lesz a jelenlegi 
információk felhasználása a nemesí-
tésben?

A sárgarozsda fertőzés a vizsgált 
kísérleti helyek közül öt helyen csök-
kentette szignifikáns mértékben a 
termést (1. táblázat).

Levél/vörösrozsda

A levél/vörösrozsda (Puccinia 
recondita f. sp. tritici) tünetei (2. kép) 

általában minden évben megjelen-
nek kisebb-nagyobb károkat okozva 
a fajták fogékonyságától és az idő-
járási körülményektől függően. Az 
utóbbi két év azonban a levélrozsda 
megjelenése szempontjából is „szél-
sőségesnek” bizonyult, hiszen 2012-
ben csak sporadikus előfordulását 
(Lippó, Eszterágpuszta, Debrecen) 
tapasztaltuk és 2013-ban is mindösz-
sze hét helyen alakult ki értékelhető 
mértékű (1,2-43,5 %) fertőzöttség (4. 
ábra). Itt is feltehető a kérdés: Vajon 
milyen mértékben változott a kór-
okozó populáció összetétele?

A levélrozsda fertőzés egyedül Ko-
cson csökkentette szignifikáns mér-
tékben (r = –0,5384***, P = 0,1 %, n = 
48) a termést.

1. ábra 
A havi csapadék átlagos mennyisége  (mm) 

2011 augusztusától 2013 júliusáig (OMSZ adatai alapján) 

2. ábra 
A havi átlagos középhőmérséklet (°C)

2011. augusztusától 2013 júliusáig (OMSZ adatai alapján) 

3. ábra 
A természetes sárgarozsda fertőzöttség mértéke (%) a genotípusok 

átlagában Magyarország 10 kísérleti helyén, 2013-ban 

2. kép Levélrozsdával 
(Puccinia recondita f. sp. tritici) 

erősen fertőzött genotípus 
(Fotó: Dr. Matuz János)
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Lisztharmat

A lisztharmat (Blumeria graminis 
f. sp. tritici) gomba tüneteinek (3. 
kép) megjelenését minden évben 
tapasztaljuk, azonban komolyabb 
járvány az utóbbi 10-15 évben nem 
alakult ki. A 2012-es száraz évjáratban 
hat helyen jegyeztük fel kismértékű 
előfordulását (fertőzöttség mértéke 
0-16,0 %). A 2013-as év kedvezőbb 
volt a kórokozó számára és három 
helyen elérte, illetve meghaladta a 20 
%-ot a fertőzöttség mértéke. A gom-
ba számára legkedvezőbb mikroklí-
ma Mezőhegyesen volt, ahol közepes 
mértékű (33,5 %) járvány alakult ki a 
genotípusok átlagában (5. ábra), ami 
negatívan befolyásolta a termést (r = 
–0,3346*, P = 0,5 %, n = 48).

Levélfoltosságot okozó 

nekrotróf kórokozók

A száraz, 2012-es évjárat a levélfol-

tosságot okozó nekrotróf kórokozók 
(sárga vagy fahéjbarna levélfoltosság/
Drechslera tritici-repentis, szeptóriás 

levélfoltosság/Septoria tritici (4. kép), 
szeptóriás levél- és pelyvafoltosság/
Stagonospora nodorum, barna le-

vélfoltosság/Bipolaris sorokiniana) 
megjelenését és felszaporodását be-
folyásolta legkevésbé. Annak ellené-
re, hogy a száraz évjáratban csak öt 
helyen tapasztaltuk előfordulását, 

2013-ban 15 helyen tudtuk értékelni 
a levélfoltosságot, melynek mértéke 
12,7-51,3 % között változott. A száraz 

évjárat megnehezítette a talaj-előké-
szítést, jóval több helyen maradt a 
talajfelszínén szármaradvány, amely 
jelentős forrása volt a levélfoltossá-
gok kórokozóinak. A téli csapadék 
elősegítette a kórokozók felszaporo-
dását a szármaradványokon, amelyek 
fertőzési forrásként szolgáltak a to-
vábbiakban a levélfoltosságot okozó 
gombák terjedéséhez (6. ábra).

A levélfoltosságok szignifikáns 
mértékű terméscsökkentő hatását 
(r = –0,4351**, P = 1 %, n = 48) a vi-
szonylag magas fertőzöttségi értékek 
ellenére csak Kocson tapasztaltuk. Ez 
valószínűleg a járvány lassú kialaku-
lásával magyarázható.

Összefoglalva elmondható, hogy 
2012-ben az őszi búza levélbetegsé-

gei ellen a korai gombaölő szeres vé-

dekezés elhagyható volt. 2013-ban 

a vizsgált kórokozók közül a sárga-

rozsda és a levélfoltosság kórokozó-

inak megjelenése és felszaporodása 

számára volt a legkedvezőbb az 

időjárás. A sárgarozsda esetében a 
korán kialakult fertőzések tovább-

3. kép A lisztharmat (Blumeria graminis f. sp. tritici) tünetei levélen 
(Fotó: Vizi Renáta)

4. ábra 
A természetes levélrozsda fertőzöttség mértéke (%) a genotípusok  

átlagában Magyarország tíz kísérleti helyén  

5. ábra 
A természetes lisztharmat fertőzöttség mértéke (%) a genotípusok

 átlagában Magyarország tizenegy kísérleti helyén, 2012- és 2013-ban
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terjedését az április végi melegebb 
időjárás sem tudta meggátolni. A le-
vélfoltosságok a viszonylag magas 
fertőzöttségi szint ellenére sem csök-
kentették lényegesen a termés meny-
nyiségét.

Mi várható 2014-re?

Az enyhe tél nem gyérítette lé-

nyegesen sem a kártevők, sem a 

kórokozók mennyiségét. Így va-
lószínűleg gyakrabban fogunk ta-

lálkozni vírustünetekkel a búzánál 
és az árpánál egyaránt. A gombák 
áttelelése pl. árvakeléseken, vagy 
a talaj felszínén maradt szalmán 
megnövelheti a fertőzési nyomást, 
ami kedvező időjárási feltételek és 
fogékony fajták esetében a 2013-as 
évinél erősebb járványok kialaku-
lásához vezethet. Ezért fokozot-

tabban figyelni kell a kórokozók 

megjelenését a gabonatáblákon, 
hogy ahol szükséges, időben be 
lehessen avatkozni. Az árpavetése-

ken már most is sok helyen látha-
tunk jelentős mértékű (küszöb ér-
ték körüli) lisztharmat és hálózatos 

levélfoltosság (Drechslera teres) 
tüneteket.

■

4. kép A szeptóriás levélfoltosság 
(Septoria tritici) tünetei levélen

(Fotó: Csősz Lászlóné dr.)

6. ábra 
A természetes levélfoltosság mértéke  (%) a genotípusok átlagában 

Magyarország 16 kísérleti helyén, 2012- és 2013-ban 
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✎ A társaság mintegy 1000 hek-
táron gazdálkodik. A Duna kö-
zelségének tudható be, hogy ná-
luk az öntéstalaj jellemző, ezért 
ehhez és a helyi adottságokhoz 
alkalmazkodva szervezik a gaz-
dálkodást, a növénytermesztést. 
Mivel részt vesznek az agrár-
környezetgazdálkodási prog-
ramban, számos előírást is be 
kell tartaniuk. Mindezek figye-
lembevételével az őszi búzának 
– tavaly az őszi árpával együtt 
300 hektáron termesztették – 
stabil helye van a vetésforgóban. 
Ma, amikor a kereskedők a nagy 

mennyiséget és a homogén minősé-
get keresik, nehezen képzelhető el a 
búzatermesztés gombaölő szeres ke-
zelés nélkül – magyarázza Dömötör 
Gábor agronómus. – Amire már csak 
azért is szükség van, mert a liszthar-
mat, a levélfoltosság, a levélrozsda, a 
kalászfuzárium és társaik akár a ter-
més felét is elvihetik. A minőségen 
ugyancsak meglátszik a növényvédel-
mi kezelés előnye, elég az esésszám-
ra, a terülékenységre és egyéb minősí-
tési paraméterekre gondolni.

Természetesen a termesztési tech-
nológia egyéb szakaszaiban is kellő 
figyelmet fordítunk arra, hogy minél 
egészségesebb legyen az állomány – 
folytatja a szakember. – Mivel nálunk 
általában szója és kukorica az előve-
temény, ehhez igazítjuk a talaj-előké-
szítést, s ügyelünk arra, hogy – le-
gyen szó tárcsázásról, szántásról – a 
tarlómaradványok megfelelő mély-
ségre legyenek aláforgatva. A táp-

anyagpótlást a talajvizsgálatok alap-
ján végezzük. Ősszel hektáronként 
200 kilogramm – kevés nitrogént 
tartalmazó, magas foszfor- és kálium-
tartalmú – műtrágyát juttatunk ki. 
Kizárólag fémzárolt vetőmagot hasz-
nálunk. Általában a bizonyos beteg-
ségekkel szemben viszonylag ellen-
álló, jó télállóságú Lupust, valamint 
különféle MV fajtákat, például Kolot 
vetünk. Tavasszal, amint rá lehet 
menni a táblákra, 27 százalék nitro-
géntartalmú műtrágyát adunk a bú-
zának. A gyomirtást, illetve vele egy 
menetben az első gombaölő kezelést 
igyekszünk 2 nóduszos fejlettségi ál-
lapotban elvégezni. Ilyenkor szükség 
esetén szárszilárdítót és rovarölő 
szert is bekeverünk. A második gom-
baölő kezelést közvetlenül a virágzás 
előtti napokra, vagy a virágzás elejé-
re időzítjük.

✎ Permetezéskor melyik készít-
ményeket részesítik előnyben? 
A gyomirtáskor a terület 80 százalé-

kán a DuPont szereit használjuk, ta-
valy például a Pointer® Start, és a 
Granstar® SuperStart. A gombaölő 
kezeléseknél ugyancsak előszeretettel 
alkalmazzuk az említett cég készítmé-
nyeit – Harvesan®, Wirtuoz®, Alert®

S –, de más gyártók szerei sem hiá-
nyoznak a sorból – például Tango 
Star – mert fajtától (pl. Lupus), fertő-
zési nyomástól és számos egyéb kö-
rülménytől függően kell dönteni, 
hogy mikor, melyiket válasszam, hogy 
a költségeink se szökjenek az egekbe.  
Lombvédelemhez első kezeléskor 

előszeretettel alkalmaztam a 
Harvesan®-t. A kalászvédelemnél az 
Alert® S és a Wirtuoz® volt a megha-
tározó. Az utóbbi készítmény jól be-
vált, ezért idén már nagyobb szerepet 
kap a kalászosok növényvédelmében.

✎ Milyenek a tapasztalatok?
Csak jót mondhatok róla. A 

Wirtuoz® egy több komponensű ké-
szítmény, olyan összetételben és ha-
tóanyag mennyiséggel, ami a körül-
ményeink között a nálunk előforduló 
kórokozók ellen rendkívül hatékony-
nak bizonyult. Egyébként őszi búzá-
ban, árpában, zabban, rozsban, 
tritikáléban egyaránt engedélyezett. 
Őszi búzában a fertőzésveszélyes 
időszakban megelőző jelleggel, a 
bokrosodás végétől 2 szárcsomós ál-
lapotig, illetve a virágzás időszakában 
kijuttatható. Az első kezelés a korai, 
súlyos lisztharmatfertőzések és az eh-
hez társuló egyéb betegségek elleni 
védekezésre javasolt, 2 szárcsomós 
állapotig. Akkor kell elvégezni, ami-
kor az első lisztharmat tünetek meg-
jelennek a leveleken. A második ke-
zelést őszi búzánál a zászlós levél és a 
kalász védelmére vetettük be 
fuzárium, helmintospórium, 
szeptória, rozsda és lisztharmat ellen. 
A kezelés akkor időszerű, amikor az 
első tünetek megjelennek. A 
fuzáriumos betegségek esetében már 
a tünetek megjelenése előtt érdemes 
beavatkozni. Tehát sok múlik a keze-
lés időzítésén – összegezte tapaszta-
latait Dömötör Gábor.

✍ Gy. A.

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Gombák ellen jó választás a Wirtuoz®

A betegségeknek teljesen ellenálló gabonafajták híján a növényvédelem és 
az optimális termesztési technológia nyújt lehetőséget arra, hogy a nagy ho-
zamokra képes fajtákkal a legjobb termést takaríthassuk be. A mennyiség és 
a minőség fokozása azonban nehezen képzelhető el okszerű gombaölő keze-
lések nélkül. A rezisztencia leküzdése ugyancsak szempont, tehát szükség 
van a korszerű készítményekre. Természetesen jól megválasztott fajtával, 
megfelelő talaj-előkészítéssel, a helyi körülményekhez igazodó fungicidekkel 
csökkenthetők a költségek. Ezúttal a kalocsai székhelyű Iszkra Mezőgazda-
sági Kft.-nél néztük meg: ők mit tesznek a jobb búzatermésért. 

Dömötör Gábor 
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A 2014. év az őszi árpa számára 
növénykórtani szempontból meg-
lehetősen kockázatosan kezdődött. 
A 2013. év során mind az őszi, mind 
pedig a tavaszi árpa területek nagy-
mértékű fertőzési nyomásnak vol-
tak kitéve eleinte (február-március 
folyamán) a barna levélfoltosság

(Bipolaris sorokiniana), majd áp-
rilistól a hálózatos levélfoltosság

(Drechslera teres) támadása miatt. 
A levélfoltosságok, közülük is túl-
nyomó részben a hálózatos levél-
foltosság, az elmúlt év során súlyos 
kártételt okoztak az őszi és tavaszi 
árpa földeken egyaránt. Jelen hely-
zetben úgy tűnik, hogy 2014-ben az 
elmúlt évi levélfoltosság járványhoz 
hasonló mértékű kártétellel nézhet-
nek szembe az árpatermesztők. Va-
jon mi vezetett ehhez a nem éppen 
kedvező növénykórtani állapothoz? 
A szinte járványos mértékű felsza-
porodáshoz szükséges feltételek 
(kellő mennyiségű fertőző anyag a 
kórokozók részéről, megfelelő, fo-
gékony gazdanövény, illetve a fer-
tőzéshez megfelelő környezeti té-
nyezők) közül mi és mennyi ideig, 
milyen mértékben idézte elő ezt a 
„siralmas” növénykórtani állapotot, 
amely 2014 tavaszán az ősziárpa-ter-
mesztőket várta?

Hosszú ősz,

jó lehetőség a fertőzésre

A 2013 őszén, a szeptemberben el-
vetett őszi árpa állományok megle-
hetősen gyorsan ki is keltek. Ebben 
nagy szerepe volt a meglehetősen 
száraz és meleg július és augusz-
tus után beköszöntött csapadékos 
időjárásnak. A csapadék hatására 
megfelelő minőségű magágyat le-
hetett készíteni az árpa (és sok más, 
abban az időben vetendő kultúra) 
számára és az árpák túlnyomó több-
sége szeptember végére már kikelt, 
első lomblevelét kifejlesztette. Az 

október első napjaiban beköszön-
tött, két hajnalon át fennálló fagyos 
időszakot leszámítva az árpavetések 
decemberig nyugodt, meleg, eny-
hén csapadékos időjárásban fejlőd-
hettek, szinte zavartalanul. Egy ilyen 
hosszú, „nyugodalmas” időszak vi-
szont nemcsak a kultúrnövény, ha-
nem az egyes betegségek számára 
is elhozta az ideális időszakot. Ok-
tóbertől decemberig lassan, fokoza-
tosan csökkent a hőmérséklet, gya-
kori volt a kis intenzitású csapadék, 
amely az őszi árpa lombozatát sok-
szor napokon át folyamatosan ned-

vesen tartotta. Ez az időjárási hely-
zet december hónapban annyiban 
módosult, hogy hajnalban sok eset-
ben enyhe fagyok voltak, de utána 
napközben mindig viszonylag eny-
he időjárás uralkodott. A meteoro-
lógusok által száraznak minősített 
december folyamán a műszerekkel 
sokszor nem is mérhető, szitálás jel-
legű csapadék, a köd és a pára ismét 
csak nagyon hosszú levélfelületi víz-
borítást eredményezett. 

Még 2014 januárjának első 3 hete 
is meleg és enyhén csapadékos volt. 
A január végi lehűlés után február-
ban ismét melegebb, de kimondot-
tan nedves, nagyobb csapadékok-
ban bővelkedő időjárás uralkodott. 

Az árpa kelése után gyakorlatilag 
néhány hét kivételével az egyes le-
vélfoltosságot okozó kórokozók, de 
különösen a barna levélfoltosság 

számára szélsőségesen hosszú, a 

fertőzésre kimondottan kedvező 

időszak alakult ki. A barna levél-
foltosság kórokozója a „jég hátán is 
megélő” gomba, amely képes a ma-
got is megfertőzni, és talajszinten is 

Veszélyben az őszi árpák
Hertelendy Péter

Agrofil SzMI Kft., Püski

1. kép Levélfoltosság tünetek őszi árpán ősszel
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képes a növényi szövetek lassú elpusztítására. Árpán 
az utóbbi években ritkán találkoztunk az általa okozott 
szártő megbetegedéssel, viszont a betegség által kivál-
tott sötétbarna–feketés színű levélfoltokkal annál több-
ször (1. kép). 

A hosszú, meglehetősen enyhe ősz nemcsak a levél-
foltosságok, hanem az árpa lisztharmatos betegsége 
(Blumeria graminis f. sp. hordei) számára is kiváló fel-
tételeket teremtett a fertőzésre. A kórokozó július-au-
gusztus folyamán, az aratás utáni árvakeléseken még 
csak nyomokban volt fellelhető. Terjedését a nedves-
ség hiánya és a megfertőzhető levélfelület meglehető-
sen csekély mennyisége is akadályozta. Az árvakelések 
a szárazság miatt nem voltak dúsak, sok helyütt ki is 
száradtak. Október elejétől kezdve viszont megfelelő 
mennyiségű, fertőzésre alkalmas levélzet jelent meg a 
hosszú, meleg ősz folyamán, a lisztharmat számára. Az 
időjárás kellően meleg volt, felületi nedvesség is ele-
gendő volt a leveleken, így a fogékony fajtákon nov-

ember-december hónapokra meglehetősen erős fertő-

zések alakultak ki.

A hosszú és szinte fagymentes ősz nemcsak az egyes 
gombabetegségek számára nyújtott ideális feltételeket 
a levélzet megfertőzéséhez, hanem az árpa vírusos 

eredetű betegségeinek fellépéséhez is kedvező körül-

ményeket teremtett. A levéltetvek betelepedése már 
október hónapban észlelhető volt és két nagyobb 
hullámban ment végbe. Az első, októberi betelepü-
lésnél a zselnicemeggy (vagy zelnicemeggy) levéltetű 
(Rhopalosiphum padi) volt mindenütt a domináns faj. A 
második hullámban, no vember közepétől e faj mellé jó-
val kisebb egyedszámmal a zab levéltetű (Macrosiphum 
avenae) társult. Bár a vírusos megbetegedés tüneteit 
ősszel még nem lehetett felfedezni az őszi árpa állomá-
nyokban, a betegségre jellemző, „sündisznó” jellegű, 
csökött, sárgás és sprőd levélzetű növények a tavasz 
folyamán fokozatosan egyre nagyobb számban válnak 
észlelhetővé. E növények vagy elpusztulnak a tavasz fo-
lyamán, vagy olyan törpe növények fejlődnek belőlük, 
amelyekről termés még a lehető legjobb tavaszi-nyári 
időjárás esetén sem várható.

Nagyon sok fertőző anyag

A levélfoltosságok esetében a nagyon szembeötlő, 
drasztikus őszi felszaporodás oka a hosszú fertőzési 
időszak mellett egyértelműen a kórokozók által felhal-
mozott inokulum szélsőségesen nagy mennyisége. Az 
árpa hálózatos levélfoltossága már 2012 őszén nagy-
mértékben felszaporodott az árpa termőterületeken. 
2013-ban az áprilisi gyors felmelegedés során az ad-
dig is nagy mennyiségben jelenlevő, de a barna levél-
foltosság által némiképp háttérbe szorított kórokozó 
látványos és gyors felszaporodásnak indult, amelyet a 
májusi, intenzív csapadékok csak tovább erősítettek. 
Már az előző év májusában olyan inokulum tömeg volt 
jelen hazánkban, hogy tavaly a tavaszi árpa termesztést 
is döntő mértékben veszélyeztető fertőzés tudott kiala-
kulni.

A fertőzőanyag ilyen mértékű felszaporodásához sok 

tényező összejátszása vezetett el. Már a 2010. évi nagy 
csapadékok után több termelő „leszokott” az árpatarlók 
elmunkálásáról. A saras, posványos föld abban az évben 
nem tette lehetővé a nyári talajmunkák elvégzését. Rá 2 
évre a rendkívüli nyári szárazság miatt nem lehetett az 
árpatarlókat aratás után megművelni. A tarlóhántások 
elmaradása viszont azt eredményezte, hogy a növényi 
maradványokon tömegesen jelenlévő nekrotróf kór-
okozók a növényi maradványokkal együtt sokáig a talaj 
felszínén maradtak. 

Némiképp árnyalja a képet az a tény, hogy a forgatás 
nélküli talajművelés térhódítása ezekben az évjáratok-
ban pont a módszer növénykórtani jellegű negatívuma-
it domborította ki. Gyakoribbá vált, hogy a gabonák 

– így az őszi árpa – után sem a tarlóhántás, sem az 

őszi talajmunka nem olyan eszközzel kerül elvégzés-

re, amely le tudná forgatni a talaj felszínén levő, sok-

szor erősen fertőzött növényi maradványokat. Amit 
ilyenkor üzemanyag-költségben meg lehet spórolni (a 
grubert pl. sokkalta kevesebb üzemanyag árán elhúzza 
a traktor, mint az ekét!), azt a következő évben jó esély-
lyel rá kell költeni a megnövekedett növényvédőszer-
igény kielégítésére.

Az árpa levélfoltosságai esetében már az is nehezíti a 
helyzetet, hogy a hazai termelők egy része még mindig 
késve védekezik a betegségek ellen. Ideális esetben az 
őszi árpa barna és hálózatos levélfoltosságai ellen két al-
kalommal célszerű védekezni. Először a szárbaindulás 
elején, amikor az akkor még növényvédő szerekkel el-
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érhető valamennyi levélen blokkol-
juk a betegségek terjedését, másod-
szor virágzás előtt, amikor a felső, 
legaktívabb fotószintetizáló felületű 
levélzetet védjük minél tovább a be-
tegségektől. A hazai gyakorlat sok-

szor kispórolja, vagy késve indítja 

az első védekezést. Ilyenkor előfor-
dulhat az a nem éppen kívánatos 
helyzet, hogy minden védekezés el-
lenére (rossz időzítés!) az árpa tejes 
érése idején már nem találni egész-
séges levelet a növényen. Bekövet-
kezik a kártétel és nagy mennyiségű 
fertőző anyag is termelődik, amely 
megfelelő feltételek mellett újabb 
járványos fertőzést idézhet elő.

Fogékony fajták

Az árpa vírusos betegségei iránti 
fogékonyságra nem igazán vannak 
hozzáférhető és megbízható ada-
tok. Az állami elismerésnek jelen-

leg nem feltétele a virózisok elleni 

rezisztencia, így ezt a NÉBIH illeté-
kes specialistái nem is vizsgálják. Az 
egyes nemesítő házak fel szokták 
tüntetni esetenként az adott fajtá-
nak a vírusos megbetegedésekre 
adott reakcióját, de ez sokszor nehe-
zen található meg a fajtaleírásban.

A gombás eredetű megbetegedé-

sek esetében a fajták rezisztenciális 

tulajdonságai az árpa lisztharmat 

és a hálózatos levélfoltosság eseté-

ben döntően meghatározzák az 

esetleg bekövetkező fertőzés mér-

tékét, illetve a fertőződés valószí-

nűségét. Egy olyan fajta, amely pl. a 
hálózatos levélfoltosság ellen mér-
sékelten rezisztens (pl. Laverda), 
sem 2013 tavaszán, sem ugyanezen 
az őszön-télen nem betegedett meg 
számottevő mértékben ezzel a be-
tegséggel. 

Ugyanakkor a hűvösebb időben 
domináns barna levélfoltosság ese-
tében nem állnak rendelkezésre 
megbízható rezisztencia adatok. Ez 
a kórokozó tüneteit tekintve eléggé 
hasonlít a hálózatos levélfoltosság-
ra, sokan össze is tévesztik őket (ro-
kon fajok). A barna levélfoltosság el-
len sok helyütt nem is folyik célzott 
rezisztencianemesítés. Ennek kö-
vetkeztében a fajták nagy hánya-

da erre a betegségre meglehetősen 

fogékony. Jól nyomon követhető ez 
egy olyan fajta esetében, amely re-

zisztens a hálózatos levélfoltosságra: 
Amíg tavasszal a B. sorokiniana a 
domináns, addig eléggé „betegnek” 
tűnik, amint a hőmérséklet emelke-
désével a B. sorokiniana visszaszo-
rul, de a D. teres előretörne, a fajta 
levélzete „feltisztul”. Pedig ugyan-
úgy fogékony a barna levélfoltos-
ságra, amely nagyobb melegben 
kevésbé képes a levélzetet koloni-
zálni, viszont rezisztens a D. teressel 
szemben, amely pont a melegebb 
időszakban özönli el a levélfelületet.

Jelen helyzetben nem mindegy te-
hát, hogy milyen fajtánk van a terü-
leten, amelyen az egyes betegségek 
kialakultak. Egy, a hálózatos levél-
foltosság ellen rezisztens fajta ese-
tében a szárbaindulás elején végzett 
egyszeri fungicides kezeléssel lehet, 
hogy a levélfoltosságok elleni véde-
kezést erre a vegetációs időszakra el 
is intéztük. Más betegségek (liszthar-
mat, törpe rozsda, rinhospóriumos 
levélfoltosság) ellen persze még le-
het, hogy védekezni kell.

Kedvező környezet

Az árpa vírusos megbetegedé-

sei számára a vektortevékenységre 
alkalmas meleg, nagy intenzitású 
csapadéktól mentes és fagymentes 
időszak a kedvező. A nagy inten-
zitású, heves esőzések leverik a le-
véltetveket a földre, ahol könnyen 
elpusztulnak. A fagy szintén végez 
velük. Ugyanakkor a dús gabona-
állományokban mínusz 2-3 °C-os 
hajnalokat gond nélkül átvészel-
hetnek. Sokszor az ún. kisugárzási 
fagyok esetében a talaj felett kiala-
kulhat egy melegebb levegőréteg 
és a fagyos levegő csak a növényzet 
legfelső részein van jelen. Ilyen je-
lenség volt 2013 októberének elején 
is, amikor pár napig fagyosak voltak 
a hajnalok, de a gabonákban és na-
gyobb kukoricásokban a levéltetvek 
zöme túlélte ezt az időszakot. Az 
elmúlt év ősze–tele kellően enyhe 
volt, a vírusvektor levéltetvek vírus 
átvivő tevékenységüket nagyon 
hosszú ideig fejtették ki. Ennek kö-
vetkezménye 2014 tavaszán a víru-
sos növény egyedek nagyobb szám-
ban történő megjelenése.

A levélfoltosságok számára egy-
értelműen a fagymentes, enyhe és 
nedves időjárás a kedvező. Ezt hi-

ánytalanul meg is kapták. Még de-
cemberben is, amikor az országban 
sokhelyütt mérhető mennyiségű 
csapadék nem is fordult elő, de fe-
lületi nedvesség borítás a leveleken 
annál gyakrabban jelentkezett. A 
barna és a hálózatos levélfoltosság 
konídiumainak csírázásához nem 
kell tízmilliméteres csapadék! Bősé-
gesen elegendő, ha épp csak annyi 
nedvesség van, hogy a levelek haj-
nalban pár órán át nedvesek marad-
janak. 

Az árpa lisztharmat számára a 
melegebb, enyhén nedves időjárás 
a kedvező. Gyakorlatilag decembe-
rig a hőmérséklet teljességgel meg-
felelő volt az elmúlt év során a liszt-
harmat fertőzéséhez. Erős járvány 
lisztharmat esetében nem alakult ki, 
de az egyéb betegségek, valamint az 
élettani sárgulás mellett e kórokozó 
jelenléte egyáltalán „nem hiányzik” 
az őszi árpák tavaszi levélzetéről.

Mi a teendő?

Az őszi árpák tavasszal minden-
képpen egy élettani problémával 
állnak szemben. Ősszel nagy levél-
zet fejlődött, amellyel a gyökérzet 
nem tudott lépést tartani. A relatíve 
kicsiny gyökérzet nem igazán képes 
elegendő nitrogént felvenni a hideg 
talajból, így többé-kevésbé jelentős 
N-hiány alakul ki.

A tavaszi N-hiány a nekrotróf 
kórokozók, így a levélfoltosságok 
„malmára hajtja a vizet”. Főképp 
a barna levélfoltosság az, amely 
élve a helyzettel, kihasználja azt és 
gyengültségi parazitaként még job-
ban elhatalmasodhat.

Enyhébb mértékű fertőzéseknél 

már egy időben kijuttatott N-trá-

gyázás is csodákat tud művelni. 

Természetesen a már kialakult tü-
netek, a leveleken lévő foltok nem 
tűnnek el, de rohamosan fejlődnek 
ki új, még fertőzésmentes levelek. 
Ezek megvédése már lényeges és 
fontos feladata a termesztőnek. Osz-

tott kezeléssel, az első fungicides 

kezelésnek a szárbaindulás elejére 

történő időzítésével még az idei, 

meglehetősen „leromlott” őszi árpa 

állományok is megvédhetők.

Fotó: A szerző felvétele

■



2014. március 53

KALÁSZOS KULTÚRÁK TERMESZTÉSE
extra 55.

 A termésbiztonság záloga

SÓLYOM 460 EC
kalászos gombaölő szer

+
SZÁRSZILÁRDÍTÓ 

+
ROVARÖLŐ SZER

Keresse konkrét csomagajánlatainkat 
szaktanácsadóinknál és alközpontjainkban!

www.kite.hu



KALÁSZOS KULTÚRÁK TERMESZTÉSE

2014. március54

extra 55.

A kalászosok esetében a maximális termőképesség elérése érdeké-
ben, a vegetáció teljes ideje alatt, biztosítanunk kell a levelek és a ka-
lász betegségektől mentes fejlődését. 

Az őszi búza legfontosabb kórokozói

Az őszi búza legfontosabb kórokozóinak (lisztharmat, 
szártőbetegségek, szeptória, DTR, rozsda, üszögfajok, fuzárium, víru-
sok) megjelenése az időjárási viszonyok függvényében évről évre 
változik. Az inszekticides kezeléssel gyéríthetjük a különböző vírusvek-
torokat, a fungicides csávázás és egészséges vetőmag használatával pe-
dig az üszög és szártőbetegségek ellen védekezhetünk. A gombák 
okozta kártétel mértékét döntően az időjárás határozza meg. 
Általánosságban elmondható, hogy az enyhe, párás, csapadékos, szeles 
idő a legkedvezőbb a gombák számára. Az átlagostól melegebb évek-
ben fokozottan kell számítani a rozsdagombák megjelenésére (1. kép), 
míg csapadékosabb tavaszon a DTR (2. kép) és szeptóriás levélfoltosság 
(3. kép) okozhat nagyobb gondot. Az egyik legkorábban károsító gom-
ba a lisztharmat (4. kép). A jó termés előjelének is tarják, mivel járvány 
kialakulásához dús állomány és mérsékelten meleg csapadékos tavasz 
szükséges. 2014-ben számítani lehet a megjelenésére, mivel az októberi 
és novemberi enyhe időjárás következtében sok helyen jól fejlett, zárt 
állományok alakultak ki. Ennek és a téli csapadéknak köszönhetően a 
tavaszi időszakban igen kedvező mikroklíma alakulhat ki a gomba szá-
mára. Kalászbetegségek közül a legfontosabb a kalászfuzáriózis (5. kép) 
a fertőzés következtében a kalászkák kifehérednek, a fertőzési pont fe-
letti kalászrész elhalhat, kialakul a részleges kalászüresedés. A virágzás 
alatti fertőződés a szemek elhalásához vezethet, a későbbi infekció 
aszott szemeket eredményezhet, de látens is maradhat. Esős időjárás 
esetén a kalászpelyvákon, esetleg a szemeken is rózsaszínű spóratele-
pek képződhetnek. A kórokozó elsősorban nem mennyiségi, hanem 
minőségi kártételt okoz. A szemek súlya, takarmányértéke, vetőmagmi-
nősége romlik, a gomba által termelt toxin pedig emberi és állati fo-
gyasztásra is alkalmatlanná teheti a fertőzött gabonát.

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Sólyom 460 EC

 1. kép Vörösrozsda

 2. kép DTR

 3. kép Szeptóriás levélfoltosság  4. kép Lisztharmat
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Technológiai ajánlás

Első kezelés: 
Egészséges levélzet = Mennyiség biztosítása

A Sólyom 460 EC korai alkalmazásánál a kijuttatandó meny-
nyiséget a kórokozó gomba függvényében választjuk meg. 
Lisztharmat vagy rozsdagombák okozta fertőzés esetén elegen-
dő a 0,4 l/ha dózis a triadimenol kiváló hatékonyságának kö-
szönhetően. Amennyiben DTR és vagy szeptória is jelen van, a 
szükséges mennyiség 0,6 l/ha (1. ábra). Kijuttatás időpontját 
tekintve DTR esetében az ideális időpont a fertőzés előtti, vagy 
még a tünetek megjelenése előtti kezelés lenne. Ezt gyakorlat-
ban szinte lehetetlen megállapítani, ezért szükséges az állomá-
nyokat 1 nóduszos állapottól folyamatosan ellenőrizni. A véde-
kezést az első tünetek megjelenésekor azonnal végezzük el, 
függetlenül az állomány fejletségétől.

Második kezelés: 
Egészséges kalász = Minőség biztosítása

A Sólyom 480 EC kalászvédelemre is felhasználható, eb-
ben az időszakban a legfontosabb cél a kalászfuzáriózis elle-
ni védelem. A fuzárium fajok tömeges megjelenésére akkor 
kell számítani, ha a kalászhányás vége–virágzás vége közötti 
időszakban csapadék hullik, vagy több órás harmat borítja a 
növényeket. Ilyen esetben lehetőleg minél rövidebb időn 
belül (2-3 nap) végezzük el a kezelést. Amennyiben erőteljes 
fuzárium fertőzés várható (2. ábra), az engedélyezett dózis 
maximumát 0,8 l/ha kell használni. Kedvező időjárás (szá-
raz, harmatmentes napok) esetén elegendő a 0,6-0,7 l/ha, 
amely megfelelő védelmet nyújt a kései rozsda kórokozóival 
szemben is.

A Sólyom 460 EC összetétele

A Sólyom 460 EC három (167 g/l tebukonazol, 43 g/l triadimenol, 250 g/l 
spiroxamin), egymástól hatásmechanizmusában és hatásspektrumában el-
térő hatóanyagot tartalmaz. A hatóanyagok egymásra gyakorolt szinergista 
kölcsönhatása gyors felszívódást, egyenletes elosztást és teljes körű védel-
met biztosít a gabona minden fejlődési stádiumában. A tebukonazol az 
egyik legrégebben használt azol hatóanyag. Hatástartama 4-6 hét is lehet, 
hatékonysága a DTR és kalászfuzáriózissal szemben kiemelkedő. A 
triadimenol felszívódó hatóanyag, lisztharmat és rozsdagombák elleni kivá-
ló a hatása, és jó mellékhatással rendelkezik egyéb levélbetegségek ellen. A 
spiroxamin kuratív és eradiktív hatása mellett, fokozza az azol hatóanyagok 
felszívódását. Alacsony hőmérsékleten is kifejti hatását, erősen kötődik a 
levél viaszrétegéhez, így jelentős esőállósággal is rendelkezik.

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

 Kontroll  Sólyom 0,6l/ha

 5. kép Kalászfuzáriózis

1. ábra
Sólyom 460 EC  0,6 l/ha hatása a levélbetegségekre

2. ábra
Sólyom 460 EC 0,8 l/ha hatása fuzárium fertőzésre és 

termésre KITE kísérlet, Tépe 2013
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TALAJ-ELŐKÉSZÍTÉS ŐSZI VETÉSŰ

KALÁSZOS NÖVÉNYEK ALÁ

A talaj-előkészítés történhet (1. 
ábra):

• korán betakarított elővetemé-
nyek után,

• későn betakarított elővetemé-
nyek után.

Talaj-előkészítés

korán betakarított 

elővetemények után

A talaj-előkészítés a klasszikus 
sorrendet követi.

Tarlóhántás

A tarlóhántás a nyár elején, nyár 
közepén betakarított növények tar-
lóján végzett sekély, legfeljebb 10 
cm mély talajmunka.

A tarlóhántás céljai:
• A talaj nedvességveszteségé-

nek csökkentése. A sekély, 
hántott tarló, amelyre a tarló-
maradványok részleges beke-
verése és felületen maradása 
egyaránt jellemző, kevesebb 
nedvességet veszít, mint a 

bolygatatlan és fedetlen tarló. 
A rossz minőségű, vagyis a túl 
mély, a rögös, vagy a nyitottan 
hagyott hántásra nem jellemző 
a nedvességmegőrző hatás. A 
tarlóhántás a nedvességtakaré-
kos termesztési technológiák 
egyik legfontosabb eleme.

• Gyomszabályozás, gyomirtás. 
A tarlóhántással kedvező talaj-
állapot alakítható ki a gyom- és 
kultúrnövények elpergetett 
magvainak kikeléséhez, egy 
későbbi mechanikai megsem-
misítés érdekében. A hántás 
korlátozza a kártevők és kór-
okozók élettevékenységét is.

• A talaj hőforgalmának szabá-
lyozása. A sekély, hántott réteg 

Kalászos növények talaj-előkészítése
Dr. Jóri J. István

BME Gépészmérnöki Kar, Gép- és Terméktervezés Tanszék

AA talajművelési technoló-
giák, a különböző talaj-

művelési eljárásokat és a ta-
lajművelésnél alkalmazható 
eszközöket foglalják rendszer-
be. A talajművelési technoló-
giákban alkalmazandó műve-
leteket a különböző növények 
igénye alapján az egyes gaz-
daságok eltérő természeti, gaz-
dasági viszonyainak figyelem-
bevételével kell kiválasztani. 
Különböző talajokon, eltérő 
üzemi viszonyok mellett az 
egyes növények alá különböző 
módon kell és lehet végrehajta-
ni a talajművelési munkákat.

A természeti tényezők közül 
hazánkban az éghajlatnak 
különösen fontos szerepe van 
a talajművelésben. A száraz, 
gyakran aszályos éghajlatunk 
miatt a talajművelési techno-
lógiák kialakításának alapját 
a szárazság elleni küzdelem 
képezi. A talajművelési eljá-
rásokkal kell a talaj vízkészle-
tének megőrzéséről, a lehulló 
csapadék helyben tartásáról 
és a talajba szivárogtatásáról 
gondoskodni. Az átlagosnál 
csapadékosabb évjáratokban, 
és a nedvesebb éghajlatú vidé-
keken a talaj vízbefogadó ké-
pességének növelése mellett a 
talajfelszín párologtatásának 
növelése is a talajművelés fel-
adata.

A talajművelési technológia 
műveleteinek kiválasztása so-
rán figyelembe kell venni a 
termesztett növények igényét, 
az elővetemény betakarítási 
idejét, a visszahagyott tarló és 
gyökérmaradvány mennyisé-
gét, a talaj kötöttségét és ned-
vességtartalmát.

1. ábra 
Őszi vetésű növények talajművelési rendszere

Forrás: Birkás
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jobban felmelegszik, mint a 
bolygatatlan talaj, azonban gá-
tolja a mélyebb rétegek felme-
legedését.

• A talaj biológiai tevékenységé-
nek előmozdítása. A nyirkos, 
kellően laza és levegős talaj-
ban az aerob mikroszerveze-
tek tevékenysége felélénkül, 
amelynek eredménye a bioló-
giai beéredés folyamata.

• A tarlómaradványok sekély ta-
lajba keverése. A tarlóhántás 
közvetlen célja a hántással egy 
munkafolyamatban, vagy az 
azt megelőzően aprított szár- 
és gyökérmaradványok részle-
ges talajba keverése. Ez a mű-
velet a hántással kezdődik el, a 
hántott tarló ápolása során 
folytatódik, és az alapművelés-
sel fejeződik be.

• A tarlóhántást a lazító-porha-
nyító műveletek elvégzésével 
egy időben gyengén tömöríte-
ni is szükséges, tehát a felszínt 
le kell zárni. Így alakul ki az 
ún. második szigetelő réteg, 
amely egyben a szél szárítóha-
tását is csökkenti.

A tarlóhántás eszközei
A tarlóhántás megvalósítására 

a talaj kötöttségétől függően bár-
mely sekély lazításra és porha-
nyításra alkalmas eszköz (tárcsa, 
ásóborona, kultivátor, talajmaró) 
alkalmas (2. ábra).

Hazánkban a tarlóhántás leg-
jobban elterjedt eszközei a nehéz 
tárcsás boronák, de mindjobban 
terjednek a forgatás nélküli talaj-
művelő eszközök, a nehéz kultivá-
torok és a különböző kultivátor – 
tárcsás borona kombinációk (3-4. 
ábra).

A hatékony porhanyító, kedvező 
munkához szükséges műszaki pa-
raméterek (600-660 mm tárcsalevél 
átmérő, 14-24 fok vágásszög, 60-80 
kg tárcsalevél terhelés) számos ha-
zánkban forgalmazott tárcsás bo-
ronánál megtalálhatók. Az utóbbi 
időben megjelent kisebb méretű 
gépeknél, ill. a túlzott népszerű-
ségre szert tett kompakt tárcsák-
nál viszont előfordulhat behúzási 
probléma, amely a tárcsás borona 
munkaminőségére is károsan hat. 
Ilyen esetekben vissza kell térni 

2. ábra 
Kompakt tárcsa

3. ábra 
Nehézkultivátor

4. ábra 
Mulcskultivátor
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a régi gyakorlatra, amikor a szük-
séges behatolást pótterheléssel 
(betondarabokkal, vasgerendák-
kal) lehet elérni. Bármilyen típust 
is használunk, nem szabad meg-
feledkezni a tarlóhántás azonnali 
lezárásáról, amelyet hagyományos 
módon a tárcsás borona mögé 
kapcsolt hengerrel, vagy az újabb 
gyártmányokon megtalálható hen-
gerboronákkal valósíthatunk meg.

A tárcsás boronák számos elő-
nyük mellett hátrányos tulajdonsá-
gokkal is rendelkeznek (pl. a felszí-
nen porosítják, a művelt réteg alatt 
tömörítik a talajt), ezért az utóbbi 
időben mind többen próbálnak 
más eszközöket elsősorban kombi-
nált nehézkultivátorokat használ-
ni. A számos kombinációs lehető-
ség közül az egyik leghatékonyabb 
a kultivátor–forgó borona–henger-
borona összeállítás, ahol a lazítás-
porhanyítás (gyomirtás)–felszín-
lezárás műveletei jól kiegészítik 
egymást.

A tarlóhántás eszközei gyakor-
latilag változatlan összeállításban 
használhatók a kigyomosodott tar-
lók ápolására is, de igény esetén 
helyettesíthetők könnyű tárcsás 
boronákkal.

Vetés-előkészítés

Szántásos talaj-előkészítés
Nagy gondot kell fordítani a 

megfelelően előkészített, tehát tö-
mör alapú, aprómorzsás magágy 
biztosítására. A hántott, ápolt tar-
lón a szántás augusztus végétől 
a téli fagyok beálltáig végezhető. 
Korábbi szántásra kell töreked-
ni meredekebb domboldalakon, 
mély fekvésű területeken, nehezen 
művelhető erdő-, réti- és szikes ta-
lajokon.

Vetőszántásánál mind agrotech-
nikai, mind üzemi szempontból 
megfelelő munkát a keskeny ba-
rázdaszelet kivágó, sekély szántás-
ra alkalmas eketestekkel ellátott 
ekékkel lehet elérni. Ilyen ekéket 
az utóbbi évtizedek fejlesztő mun-
kája eredményeként létrehozott 
változtatható forgásszélességű, 
váltvaforgató típusok közül választ-
hatunk (5. ábra).

A szántásos talaj-előkészítésnél a 
művelet lezárását, az ekéhez kap-

csolt szántáselmunkáló eszközzel, 
a szántással egy munkamenetben, 
vagy rögtörő elemekkel ellátott ta-
lajművelő géppel (gyűrűshenger) 
külön munkamenetben kell elvé-
gezni.

A szántás elmunkálására és ve-
tőágy készítésére a nehéz tár-
csás boronák, nehéz kombinált 
magágykészítők, ill. a könnyű kom-
binált magágykészítők a leghatáso-
sabb eszközök.

Szántás (forgatás) nélküli talaj-
előkészítés

A hazánkban ismeretes és hasz-
nálatos talaj-előkészítési techno-
lógiákban az alapművelés forga-
tásos és forgatás nélküli eljárásai 
egyaránt megtalálhatók. A forgatás 
nélküli alapművelés főbb előnyei:

  kisebb energia-felhasználás,
  alacsonyabb költségráfordítás,
  egyenletesebb, a további el-
munkálás szempontjából ked-
vezőbb talajfelszín,

  növényi maradványt tartalma-
zó víz- és szélerózióval szem-
ben ellenálló talajfelszín,

  kedvezőbb rög- és morzsamé-
ret és -eloszlás.

Természetesen az előnyök mel-
lett kevésbé kedvező hatások is je-
lentkeznek, amelyek közül a leglé-
nyegesebbek a következők:

  kevésbé hatékony gyomirtás 
(főleg az évelő féléknél),

  kevésbé hatékony műtrágya-
bekeverés,

  a hagyományos magágykészítő 
gépek számára előnytelen nö-
vényi maradványokat tartalma-
zó felszíni talajréteg,

  a lazító szerszámok működésé-
ből adódó alacsonyabb műve-
lési talajnedvesség határ,

  nagy tömegű szármaradvá-
nyok esetén előforduló eltö-
mődés-veszély.

A szántás nélküli talaj-előkészítés 
széles körben elterjedt eszközei a 
nehéz tárcsás boronák, a nehéz-
kultivátorok, valamint a kultivátor–
tárcsás borona kombinációk (6. 
ábra).

A szántás nélküli talaj-előkészí-
tésnél is jól alkalmazhatók a nehéz 

5. ábra 
Függesztett váltvaforgató eke

6. ábra 
Lazítós-tárcsa kombináció
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kombinált magágykészítő eszkö-
zök. A tarlóhántás után a gyomoso-
dás mértékétől és a talaj állapotától 
függően többször kell alkalmazni 
a nehéz kombinált magágykészítőt 
addig, míg a talaj a vetés szempont-
jából megfelelő állapotba nem ke-
rül.

Az őszi talajművelés legkritiku-
sabb feladatát, az alapművelést, 
tehát megvalósíthatjuk a hagyo-
mányos forgatásos módon ágy-, 
ill. váltvaforgató ekével, de sikere-
sen megbirkózhatunk a feladattal 
akkor is, ha a legújabb fejlesztés 
eredményeit felhasználó lazító tár-
csás boronákat használjuk. Dönté-
sünket természetesen a termőhelyi 
alapfeltételek (talaj, növény stb.) 
határozzák meg, de a tényleges 
megvalósításba olyan „egyszerű” 
tényezők is beleszólhatnak, mint a 
rendelkezésre álló traktor mérete, 
ill. a beruházásra fordítható tőke 
nagysága. A mezőgazdasági gépke-
reskedelem hazai színvonala, sze-
rencsére ma már lehetőséget ad a 
hagyományos technológia megva-
lósítására éppúgy, mint a legújabb 
– ma még vitatott – módszerek 
kipróbálását lehetővé tevő kombi-
nált „gépcsodák” beszerzésére.

A káros tömör rétegek megszün-
tetése történhet középmély lazítók-
kal, de megvalósítható ekére sze-
relt altalajlazítókkal is. Ez utóbbi 
megoldás sem új, csak a gyakorlat-
ban kevéssé használatos. 

Talaj-előkészítés későn 

betakarított elővetemények 

után

A későn lekerülő elővetemény 
után választható eszközök típusát 
az időjárás és a tarlómaradványok 
mennyisége határozza meg. Köny-
nyebb a helyzetünk száraz körülmé-
nyek között, főleg ha a szármarad-
ványokat a betakarító gép aprítja 
fel és teríti szét. Ilyenkor egy tárcsás 
boronával (esetleg nehézkultivátor-
ral) végrehajtott tarlóhántás, v. más 
néven mulcs-képző művelet után az 
őszi szántás jó minőségben végez-
hető. Nedves talajállapotok esetén – 
ami ősszel általános – célszerű, bár 
költségnövelő a szárhúzás, amelyet 
az előbb említett hántás követ. 

A növénytermesztés általános fej-

lődésének eredményeként az egyik 
legfontosabb növényünk, a kuko-
rica termésátlagai is folyamatosan 
növekednek. Ma már nem ritkaság 
a 10 t/ha szemtermés sem. A nap-
jainkban használatos betakarítási 
technológiák következményeként 
a termelésből csak a szem kerül le 
a tábláról, a gyakorlatilag azonos 
tömegű szár a területen marad. A 
kukoricaszár takarmányozási, ill. 
energetikai célú felhasználása ma 
még nem elterjedt, de esetleges 
gyakorlati alkalmazásuk esetén is az 
össztömeg mintegy 70 %-a a táblán 
marad.

A nagymennyiségű növényi ma-
radvánnyal borított területek szán-
tása igen nehéz feladat és külön-
leges eke konstrukciókat igényel. 
A nagy „átömlő keresztmetszetet” 
(750-850 mm keretmagasság és 
900-1.100 mm osztástávolság) biz-
tosító növelt keretmagasság és osz-
tástávolság a nagyméretű ekéknél 
viszonylag könnyen megvalósítha-
tó, míg a kisméretű, függesztett tí-
pusoknál a követelmény kielégítése 
már nehezebb. Ennek következté-
ben a nagymennyiségű szármarad-
vánnyal borított területek tökéle-
tes szántása továbbra is komoly 
fejlesztő munkát, vagy szemlélet-
változtatást igényel. A talaj- és kör-
nyezetvédő technológiák előtérbe 
kerülése ugyanis megváltoztatja a 
követelményeket. A legújabb ame-
rikai törekvések szerint – amelyek 
hazai adaptálása megkezdődött – 
ugyanis nem a tökéletes forgatás, 
hanem a talajfelszín növényi borí-
tottsága az elsődleges. A mintegy 
30 %-os növénytakaró kialakítása 
az ekék konstrukciós módosítását 
és/vagy a szántás elhagyását jelenti. 
Ez utóbbi ma már lehetséges, mivel 
az előzőekben említett kultivátor–
tárcsásborona kombinációk rendel-
kezésre állnak.

Az őszi szántás hazánkban legel-
terjedtebb eszközei a kellő szilárd-
ságú mélyszántó ágyekék. Az utób-
bi években azonban, bonyolultabb 
kivitelük és nagyobb beszerzési 
áruk ellenére is népszerűvé váltak 
a váltvaforgató ekék, amelyek nem-
csak alapváltozatokban készülhet-
nek, hanem a művelő- és kiegészítő 
elemek széles választékát felhasz-

nálva, számos különleges igényt ki-
elégítő formában. 

A hagyományos szántási felada-
tokat ezek kiválóan ellátják, de a 
káros tömör rétegek (eketalp) kiala-
kulása ellen, önmagukban nem ké-
pesek védelmet nyújtani, főleg ak-
kor nem, ha a szántóvas megfelelő 
él-állapotáról nem gondoskodunk. 
A káros tömör rétegek megszünteté-
se megvalósítható ekére szerelt alta-
lajlazítókkal is. Ez utóbbi megoldás 
nem új, csak a gyakorlatban kevéssé 
használatos. Ennek oka korábban a 
traktorok nem elegendő teljesítmé-
nye volt, míg napjainkban az isme-
retek hiánya, vagy bizonyos adatok 
nem megfelelő értelmezése az aka-
dályozó tényező.

Agronómiai és ökonómiai szem-
pontból is az az előnyös, ha az altalaj-
lazítós eketestekkel nem törekszünk 
maximális forgatási mélységre, 
hanem megelégszünk a hagyomá-
nyostól sekélyebb forgatással. Így 
az altalajlazítós eketestek egy me-
netben végzik egy középmélylazító 
és egy középmélyszántó eke mun-
káját. Ez az együttes hatás különö-
sen nagy jelentőségű lejtős terüle-
tek vízszintes (a lejtőre merőleges) 
művelésénél. A felfelé forgatott ba-
rázdaszeletek felszíni vízvisszatartó 
hatása mellett ugyanis a felszín alat-
ti szakaszos lazítás lassítja a felszín 
alá szivárgott csapadék mozgását.

Az egy menetben végzett két 
műveletnek, természetesen ener-
getikai következményei is vannak, 
mivel változatlan mélység- és szé-
lesség beállítás mellett az altalajlazí-
tók lényegesen megnövelik az eke 
ellenállását.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy változatlan traktort feltéte-
lezve csökken a szántás sebessége 
(esetenként ez agrotechnikai okok 
miatt nem megengedhető) vagy 
csökkentenünk kell az eke széles-
ségét (eketest leszereléssel, vagy 
változtatható fogásszélességű tí-
pusoknál keskenyebbre állított fo-
gásszélességgel). Ha azonban ezt 
a csökkentést, amely végső soron 
területteljesítmény csökkentést 
jelent, összevetjük a külön menet-
ben végzett lazítás és szántás tel-
jesítményigényével, ugyanakkor 
figyelembe vesszük az elmaradó 
egy menettel elérhető hajtóanyag-
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megtakarítást és talajkímélő hatást, akkor számos esetben előnyösebb 
az altalajlazítós eke alkalmazása.

A szántás technológiájának fej-
lesztési jeleit az ekék beállítását, 
kezelését, üzemeltetését meg-
könnyítő elektronikus szabályo-
zó technikában lehet felfedezni. 
A traktorok elektrohidraulikus 
szabályozó berendezései a fedél-
zeti számítógéppel együtt olyan 
távlatokat nyitnak, amelyeket ma 
még szinte elképzelni is nehéz. 
A traktor szabályozós függesztő 
berendezését, a mélységhatároló 
kerék(ek), a szintező és fogásszé-
lesség állító távirányítású mecha-
nizmusokkal összekötve olyan 
szabályozási szint érhető el, amely-
lyel az üzemeltető számára nem 
marad más feladat, mint a traktor 
vezetése és a számítógép monitor 
figyelemmel kísérése.

Magágykészítés

Magágyat a megszántott, lezárt és 
megülepedett talajon közvetlenül a 
vetés előtt kell elkészíteni, sekélyen 
porhanyító és tömörítő eszközök 
kombinációjával, vagyis könnyű 
magágykészítő géppel, lehetőség 
szerint egy menetben. A könnyű 
kombinált magágykészítő gépeket 
általában a következő munkaeszkö-
zök kombinációjából állítják össze: 
boronák (fogasok), kultivátorok, ru-
gós szárú boronák, hengerboronák 
(7. ábra).

Forgatás nélküli alapművelés utáni 
magágykészítéskor a növények igé-
nyének megfelelő talajállapot kombi-
nált eszközökkel, elsősorban nehéz 
magágykészítő géppel hozható lét-
re. Ezek az eszközök egymás mögött 
célszerűen elhelyezett porhanyító–
gyomirtó–egyengető-tömörítő mun-
kát végző művelőszerszámokból áll-
nak (8. ábra).

Napjainkban már sokféle konst-
rukció készül, amelyek a keretszer-
kezet végén kiépített szabványos 
hárompontfüggesztő szerkezet se-
gítségével alkalmasak vetőgép mű-
ködtetésére is. 

TALAJ-ELŐKÉSZÍTÉS TAVASZI 

VETÉSŰ GABONANÖVÉNYEK ALÁ

Tarlóhántás

A tavaszi vetésű növények talaj-
előkészítése (9. ábra) – ameny-

7. ábra 
Precíziós magágykészítőgép

8. ábra 
Nehéz magágykészítőgép

9. ábra 
Tavaszi vetésű növények talajművelési rendszere

Forrás: Birkás
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nyiben a vetésre kalászos gabona 
elővetemény után kerül sor – a 
tarlóhántással kezdődik. A tarló-
hántás célja és a végrehajtáshoz 
szükséges eszközök, módszerek 
azonosak az őszi vetésű növények 
talaj-előkészítésénél leírtakkal.

A hántott tarló ápolása

A hántolt tarló ápolása lényegé-
ben a talaj gyommentesen tartását 
jelenti. Eszközei a nagy munka-
szélességű tárcsás boronák, ásó-
boronák, nehéz fogas boronák és 
gyűrűs hengerek. Különösen ha-
tékony a nagy munkaszélességű 
tárcsás boronával kapcsolt gyű-
rűs henger. A nehéz kombinált 
magágykészítők a hántott tarló 
ápolásához is megfelelően hasz-
nálhatók.

Őszi mélyszántás

Az őszi mélyszántást a tavaszi 
vetésű növények alá, általában az 
aratástól a tél beálltáig végzik. Cél-
ja a talaj forgatása, lazítás és ezzel 
egyidejűleg a növényi maradvá-
nyok, valamint a szerves trágya 
bemunkálása, a műtrágyák meg-
felelő mélységig történő bedol-
gozása, a talaj pórustérfogatának 
növelése, a vízkapacitás fokozása. 

Az őszi szántás mélységének és 
a mélyszántás évenkénti megis-
métlésének határt szab a feltalaj 
vastagsága, szervesanyag-ellátott-
sága, a talaj kémiai tulajdonsága, 
a vetésre kerülő növény igénye, 
az üzem erőgép-ellátottsága, és 
ezzel összefüggő gazdaságossági 
megfontolások.

Az őszi szántás mélysége a mély-
rétegű talajokon 20-32 cm lehet. 
Egyéb talajokon az őszi szántás 
mélységét a termesztett növények 
igénye, illetve a megfelelő össze-
tételű feltalaj vastagsága határoz-
za meg. Sekély termőrétegű tala-
jokon a szántás mélysége 16-20 
cm is lehet.

A korszerű mélyszántó ekék 
változtatható fogásszélességgel 
készülnek, lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy a rendelkezésre álló 
vonóerőtől, a kívánt művelési 
mélységtől, a talaj ellenállásától 
függően a legkedvezőbb ered-

ményt adó barázda szélességet 
válasszuk. Fontos feltétel továbbá, 
hogy az eke munkaszélességének 
megfelelő szélességű és hatású 
kiegészítő berendezések, előhán-
tók, tárcsás csoroszlyák és az eké-
re kapcsolható szántáselmunkáló 
eszközök is rendelkezésre állja-
nak.

Forgatás nélküli mélyművelés

A forgatás nélküli mélyművelés 
régebbi módszere, a szántással 
egy munkamenetben végzett al-
talajlazítás sem külföldön, sem 
hazánkban nem tudott elterjedni, 
az alkalmazás során felmerült mű-
szaki és szervezési problémák mi-
att. A traktor teljesítmények növe-
kedése és a modern, változtatható 
fogásszélességű, váltvaforgató 
ekék terjedése lehetőséget ad a 
tendencia kedvező irányú meg-
változtatására. Legtöbb ekegyár 
opciós tételként ajánlja az eke-
testekre szerelhető altalajlazítót, 
ezért a felhasználók ismeretanya-
ga, gyakorlata és gazdasági lehe-
tősége az, melyet fejleszteni szük-
séges.

A forgatás nélküli mélyművelés 
újabb módszerei szintén a traktor 
teljesítmények növekedésének 
köszönhetők. A nagyteljesítmé-
nyű modern traktorok ugyanis 
hatékonyan képesek üzemeltetni 
a kombinált alapművelő gépcso-
portokat. Ezek általában tárcsás 
borona (esetenként tárcsás cso-
roszlya), nehézkultivátor vagy 
középmélylazító és elmunkáló/
lezáró elemekből épülnek. A cél-
szerűen épített és a termőhelyhez 
igazodva választott kombinációk 
jól felaprított, a feltalajjal össze-
kevert és a lezáró elemsor által 
kellőmértékben tömörített mulcs 
réteggel borítják a talajfelszínt, 
amely alatt a szükséges mélységű 
és intenzitású lazítás is megtörté-
nik.

A kukoricaszár bedolgozása

A kukoricaszár nem megfelelő 
aláforgatása jelentősen megnehe-
zíti a további talajművelési munká-
kat. A talaj felszínén vagy a felszín 
közeli rétegben elhelyezkedő szár-

maradványok ugyanis a talajműve-
lő eszközök munkaszerveire akad-
va rontják azok munkaminőségét, 
zavarják a vetőgépek munkáját.

A kukoricaszár sikeres bemun-
kálásához a kukoricaszárat a beta-
karítással egy menetben, vagy azt 
követően külön menetben fel kell 
aprítani és a nagytömegű szárma-
radványok beforgatására alkalmas 
ekével a talajba kell juttatni. Még a 
felaprított kukoricaszár alászántá-
sára is csak azok az ekék alkalma-
sak, amelyek gerendelymagassága 
és eketest osztástávolsága elegen-
dően nagy. A nagytömegű szár-
maradványokkal borított tarló jó 
aláforgatása csak akkor biztosított, 
ha a tarlómaradványok mozgását 
sem az eke keretszerkezete, sem a 
kiegészítő berendezések, sem az 
egymás előtt haladó eketestek nem 
akadályozzák.

A tavaszi talaj-előkészítési mun-
kák megkönnyítésére a nagy mun-
kaszélességű eketestekkel szántott 
rögös talaj elmunkálását feltétle-
nül még ősszel el kell végezni. A 
szántás elmunkálása leggazdasá-
gosabban a szántással egy mun-
kamenetben – az ekéhez kapcsolt 
szántáselmunkálóval – végezhe-
tő. Ha ez nem lehetséges, akkor a 
szántás elmunkálására külön mun-
kamenetben rögtörő hengert és si-
mítókat szükséges alkalmazni.

Tavaszi vetés-előkészítés

Az ősszel felszántott és elmun-
kált talajon a tavaszi talaj-előkészí-
tő munkák legfőbb célja a megfe-
lelő minőségű magágy kialakítása 
mellett, a talaj kedvező hőszabályo-
zása. A felső talajréteg hézagtérfo-
gatának növelésével lehetőséget 
biztosítunk a talaj gyorsabb fel-
melegedéséhez. A felporhanyított 
talajréteg a talaj tavaszi vízgazdál-
kodására is kedvező hatással van, 
mert megakadályozza az alsóbb 
rétegek kiszáradását. A tavaszi talaj-
művelési munkákkal a kelőfélben 
lévő gyomnövényeket is irtjuk. A 
tavaszi vetés-előkészítésnél a lehe-
tőségek határáig csökkenteni kell 
a talajművelés munkameneteinek 
számát, ennek érdekében minél 
több eszköz- összekapcsolására 
kell törekedni.
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Az ősszel szántott talajokon az 
első művelet hagyományosan a 
kora tavaszi simítózás, amelynek 
szükségessége vitatható, de szak-
szerű végrehajtása alapkövetel-
mény. Korábban kereskedelmi 
forgalmazású eszközök is voltak, 
de napjainkra már csak a házilagos 
megoldások maradtak, amelyek 
még gondosabb kezelést igényel-
nek a helytelen beállítás következ-
tében előforduló szerkezet károso-
dás megelőzése érdekében.

Az őszi időszakban helyesen fel-
szántott talaj, kora tavasszal omlós 
állapotban van. Ilyenkor kifejezet-
ten káros és költséges a többmene-
tes (simító, fogas borona, henger, 
tárcsás borona) magágykészítés. 
A ma már közismert és sokféle vál-
tozatban készülő magágykészítő 
gépekkel legtöbbször egy mun-
kamenetben jó minőségű apró-
morzsás, tömör alapú magágy 
készíthető. Ügyelni kell azonban 
a művelőszerszámok helyes kivá-
lasztására. A követelményrendszer 
fejlődésével a szerszámok mély-
ségtartási előírásai szigorodtak, 
így napjainkban már az elől-hátul 
hengerboronára támaszkodó állí-
tó szerkezettel felszerelt, egyenes 
végződésű kultivátor szerszámmal 
dolgozó magágykészítő gépek 
a legsikeresebbek. A magasabb 
technikai szintű gépeknél külön 
hangsúlyt kapott a hengerboronák 

megfelelő átfedéssel történő csat-
lakoztatása és a keresztirányban 
egyenletes terhelést adó – elsősor-
ban hidraulikus megoldású – rend-
szerek alkalmazása.

Nem használhatók a kombinált 
magágykészítők abban az esetben, 
ha a területen az előző évben kuko-
rica volt, mert a művelőszerszámok 

a felszín közelében lévő szárma-
radványokat felszedik.

A késői vetésű növények előtt 
a talajt a vetés idejéig gyom-
mentes állapotban kell tartani. 
Erre a célra szintén a kombinált 
magágykészítők a legmegfelelőb-
bek. Ezek jól irtják a kelőfélben 
lévő gyomokat, területteljesítmé-
nyük nagy, a talaj szerkezetét kí-
mélik, a hengerboronáik a lazított 
talajt lezárják és ezzel a nedvesség-
veszteséget jelentősen csökkentik.

A száraz, rögös, vagy az össze-
iszapolódott, megkérgesedett tala-
jon, valamint a kevésbé jól sikerült 
őszi mélyszántások után, a nagy 
munkaszélességű könnyű tárcsás 
boronák, ill. ásóboronák alkalmaz-
hatók.

A KOMBINÁLT 

MAGÁGYKÉSZÍTÉS–VETÉS 

TECHNOLÓGIÁI ÉS GÉPEI

A magágykészítés és a vetés 
együttes végzése az a követelmény, 
amely az utóbbi időben a fejlesztés 
mozgató rugójának tekinthető. A 
művelet összekapcsolásnak első-
sorban agrotechnikai okai vannak, 
amelyek jól társíthatók az ökológi-
ai és ökonómiai elvárásokkal.

A művelet-kapcsolásos eljárások 
azért népszerűek, mert általuk:

  kedvezőbbé válik a gép hasz-
nosulása és a gép hatásfoka,

  a munkacsúcsok kitolhatók, il-
letve lényegesen mérsékelhe-
tők,

 mód nyílik a csapadékvíz jobb 
tárolására és hasznosulására,

 hatékonyan csökkenthető a 
víz- és szélerózió,

 a magágy-előkészítés szem-
pontjából fontos műveletek 
összekapcsolhatók, több mun-
kafolyamatot egy műveletben 
egyesítő talajművelést a talaj jó, 
sok esetben pedig optimális 
állapotában lehet végrehajtani,

 a gépek és eszközök járatszá-
mának lényeges csökkentése 
következtében mérséklődik a 
talajnyomás és a talajt érő ká-
ros behatások mértéke,

 a helyesen értelmezett gépkap-
csolásos talajművelés lehetővé 
teszi a talaj jó szerkezeti tulaj-
donságainak kialakítását, illet-

10. ábra 
Kalászos növények talajművelő géprendszere

11. ábra 
Függesztett magágykészítő – 

vetőgép kombinációk

Forrás: Estler
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ve a kedvezővé tett fizikai-ké-
miai, biológiai tulajdonságok 
fenntartását,

  egységnyi növényi termék elő-
állításához kevesebb munka-
idő és fajlagos ráfordítás szük-
séges,

  az önköltség alakulása kedve-
zőbb, kisebb a területegységre 
vonatkoztatott ember-, gép- és 
energiafelhasználás.

A magágykészítés–vetés egyme-
netes eljárásai igen változatosak. 
Ebből következik, hogy a termesz-
tendő növény igényeitől, a talaj-, a 
tábla, az üzemi, az éghajlati, a köz-
gazdasági és egyéb viszonyoktól 
függően kell mérlegelni a beveze-
tendő optimális eljárást.

A magágykészítés–vetés kap-
csolt, illetve egymenetes eljárása-
it, valamint a gépi megoldásokat 
elemezve megállapítható, hogy 
alapvetően eltérő rendszerek ala-
kultak ki az őszi, ill. a tavaszi veté-
sű növények számára.

Az őszi kalászos gabonák szá-
mára kifejlesztett konstrukcióknál 
a lehetséges megoldások eszköz 
kombinációját az alapművelés 
módja, ill. az elővetemény fajtája, 
vagyis a tarlómaradványok meny-
nyisége határozza meg. Mindezek 
függvényében a szántó-vető gép-
csoportoktól kezdve a művelés 
nélküli direktvető gépekig bezá-
rólag, szinte minden talajművelő 
eszköz alkalmazására található 
megoldás (10. ábra).

A különféle technológia, ill. 
műszaki variációk elterjedését 
és elfogadottságát tekintve azon-
ban két fő irányzat található. A 
kisméretű gazdaságok alapgépe-
ként szinte egyeduralkodó a füg-
gesztett rotációs borona–vetőgép 
kombináció. A rövid építésű és 
ezért könnyen kombinálható ro-
tációs boronák – a fordulatszám-
váltó hajtóművek bevezetésének 
eredményeként – a felhasználási 
terület változásait (eltérő talaj-
féleség – állapot – előkészítés) 
egyszerűen, gyorsan követhetővé 
tették. Különféle elmunkáló egy-
séggel (hengerborona, henger) 
és vetőgéppel egybeépített, vagy 
kapcsolt változatai a kisméretű 
gazdaságok (5-50 ha) igen ha-
tékony alapgépeivé váltak (11. 
ábra).

A nagytáblás gazdaságok-
nál, amelyek természetszerűleg 
nagyteljesítményű traktorok-
kal dolgoznak a vontatott, ill. 
féligfüggesztett magágykészítő–
vető gépkombináció, valamint 
ennek modernebb változata a 
talajelőkészítő-vetőgép megoldás 
terjed. Ezekben a talaj-előkészítő 
(magágykészítő) gépekben meg-
határozóak a rugósszárú kultivá-
torok és a különféle rögtörő, tö-
mörítő henger elemek (12. ábra). 
A fejlesztés következő szintjét egy 
olyan új kombinált gép jelenti, 
amelyben mind a talaj-előkészítő 
egység, mind a vetőgép egység 
cserélhető az adott igények sze-
rint. 

Végül említést kell tennünk 
azokról a vetőgépekről, amelyek 
általában nem igényelnek külön 
menetes talaj-előkészítést (ki-
vételnek tekinthetők az extrém 

üzemeltetési körülmények), a ve-
tőágy nyitást a kombinált gépen 
elhelyezett talajművelő elemek – 
általában tárcsás borona levelek 
– végzik. Ez a fejlesztési törekvés 
a magágykészítő–vető gépkom-
binációk rendkívül széles válasz-
tékában testesül meg. A ma már 
hagyományosnak tekinthető rotá-
ciós borona–vetőgép kombináci-
ók mellett nagy számban készül-
nek a mulcs-vetőgép változatok, 
amelyekben a kultivátor mellett 
mindinkább meghatározók lesz-
nek a kompakt tárcsák.

A talajművelő eszköz–vető-
gép kapcsolások/kombiná-
ciók mellett már egy-két éve 
találkozhatunk a fejlődés kö-
vetkező generációját képviselő 
talajelőkészítő–vetőgéppel. Ezek 
az új gépcsodák tulajdonképpen 
olyan vetőgépek, amelyeknek ta-
lajművelő részegységük is van, 
de ezek szerves részei a vetőgép-
nek. A nagymennyiségű (> 30 %) 
növényi maradvánnyal borított 
területek számára olyan vetőgé-
peket alakítottak ki, amelyeknél 
a tárcsás vetőcsoroszlyák előtt 
szintén tárcsás (gömbsüveg, vagy 
sík) talaj-előkészítő egység dolgo-
zik esetleg sorterelő-tisztító elem-
mel kiegészítve. Végül meg kell 
említenünk az extenzív gabona-
termesztés tengeren túli techno-
lógiáját képviselő vetőkultiváto-
rokat is (13. ábra). A termesztési 
költségek csökkentését lehetővé 
tevő vetőkultivátoros technológia 
alapgépét a hazai tapasztalatok 
felhasználásával úgy módosítot-
ták, hogy az kielégítse az európai 
szállítási követelményeket.

■

12. ábra 
Féligfüggesztett magágykészítő – 

vetőgép kombinációk

13. ábra 
Vetőkultivátor

Forrás: Farkas
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G
azdarendezvényeken egyre gyakrabban elhang-
zó kérdés, hogy pontosan mi írja elő, mit jelent 
és a gazdálkodásra nézve milyen következmé-

nyekkel és kötelezettségekkel jár, hogy 2014. január 
1-jétől integrált növényvédelmet kell megvalósítani.

A sokat hangoztatott élelmiszerbiztonság alapköve-
telménye, hogy a növénytermesztés során alkalmazott 
termesztéstechnológia olyan fogyasztásra, illetve fel-
dolgozásra alkalmas, megfelelő minőségű növényi ter-
mékeket hozzon létre, amelyek nem tartalmaznak az 
emberi egészségre ártalmas vegyületeket (fogyasztók 
védelme), valamint a felhasznált növényvédő szerek 
emberi egészségre (felhasználók védelme) és környe-
zetre jelentett kockázatai és kifejtett hatásai minimalizál-
hatók legyenek. Az említett cél érdekében az Európai 
Unió irányelvvel (a növényvédő szerek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi fellépés kerete-
inek a meghatározásáról szóló 2009/128/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv) szabályozta a növény-
védő szerek fenntartható módon történő alkalmazá-
sát, 2014-től kötelezően előírva az integrált növényvé-
delem alkalmazását az EU-tagországokban. 

Az IOBC (International Organisation for Biological 
Control) által használt meghatározás szerint az integrált 
termesztés a kiváló minőségű növény (gyümölcs, szőlő, 
zöldség, szántóföldi növény stb.) gazdaságos termeszté-
se, amelynek során elsőséget élveznek az ökológiailag 
biztonságos módszerek, amelyek minimálisra csökken-
tik az agrokemikáliák mellékhatásait, és fokozottan szol-
gálják a környezet és emberi egészség védelmét.

Az integrált növényvédelemnek nem a növényállo-
mány károsító mentességének elérése a célja, hanem a 
károsítók mennyiségének a szabályozásával azok gaz-
dasági kártételének a megelőzése. A növénytermesztés 
fenntarthatóságának egyik lehetséges módja tehát az 
integrált elvek szerinti termesztés és ezen belül az integ-
rált növényvédelem.

Hazai jogszabály is tartalmazza az integrált növényvé-
delem megvalósításának követelményeit. A növényvé-
delmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM ren-
delet 1/A. §-a szerint:

(2)  A földhasználó és a termelő a növényvédelmi tevé-
kenységet köteles

 a)  a biológiai, biotechnikai, agrotechnikai, 
mechanikai, fizikai és kémiai védekezési el-
járások, illetve ezek technológiai rendszerei 
alkalmazásával,

 b)  a gyomnövények, kártevők és kórokozók ter-
mészetes ellenségei és a hasznos, valamint a 
növénytermelés szempontjából veszélyt nem je-
lentő, élő szervezetek fokozott védelme mellett,

 c)  az ember egészségére, a környezet és a termé-
szet védelmére vonatkozó alapelvek és szabá-
lyok betartásával folytatni.

(3)  A földhasználónak és a termelőnek törekednie kell 
a 8. mellékletben szabályozott integrált növény-
védelem általános elveinek betartására.

Az érdeklődő termelők, szakemberek a VM és a 
NÉBIH honlapjain hozzáférhetnek a Nemzeti Növény-
védelmi Cselekvési Tervhez és vonatkozó fejezeteihez 

(5.3.5. Integrált növénytermesztési technológia kétszin-
tű bevezetése, 6.1.1. Az új kategóriarendszernek és az 
integrált növényvédelmi szemléletnek megfelelő képzési 
rendszer kialakítása), valamint a szántóföldi kultúrák 
és ültetvények integrált termesztésének alapelveit tar-
talmazó kiadványokhoz.

Az idei átmeneti év után 2015-től Magyarországon is 
az átalakított, megreformált KAP (Közös Agrárpolitika) 
elveinek megfelelően lép életbe a közvetlen támogatá-
sok új rendszere, melynek keretei között, az ún. köte-
lező támogatási jogcímeken belül nagy tételt, 30 %-ot 
(kb. 382 millió EUR 2015-2020 között) tesz ki az ún. zöld 
komponens. Ez főbb vonalakban a szántóföldi növény-
termesztés meghatározott diverzifikálását, a termesztő 
területeken ökológiai célterületek kialakítását és a már 
meglévő, állandó gyep- és legelőterületek megőrzési 
kötelezettségét jelenti majd regionális és gazdaságokra 
vonatkozó előírások betartásával.

A közeljövőben mindenképpen nőni fog azon terü-
letek aránya, ahol növényvédő szerek, így herbicidek, 
valamint műtrágyák alkalmazása nem lesz lehetséges, 
a meglévő és újonnan kialakított féltermészetes élőhe-
lyek védelme, beillesztése a növénytermesztés megszo-
kott rendszerébe új feladatokat, új kihívásokat jelent 
majd. Ezen felül számolni kell azzal, hogy a növényvédő 
szerek használatára vonatkozóan újabb és újabb uniós, 
országos, vagy éppen regionális szintű megkötések, elő-
írások jelennek meg. 

A herbicidek engedélyokirataiban bekövetkezett vál-
tozásokról szóló cikkben olvashatjuk például, hogy: „A 
glufozinát hatóanyag közösségi felülvizsgálata során 
megállapítást nyert, hogy az emlősökre és nem célzott 
ízeltlábúakra jelentős kockázat valószínűsíthető, ezért 
az expozíció lehető legkisebbre való csökkentése ér-
dekében korlátozni kellett e hatóanyag használatát és 
kockázatcsökkentő intézkedésekről kellett gondoskod-
ni. A Bizottság 365/2013/EU végrehajtási rendelete az 
alábbi kockázatcsökkentő intézkedéseket írta elő: „Csak 
sávokban vagy lokálisan alkalmazott gyomirtó szer-
ként engedélyezhető legfeljebb évi két kijuttatás mellett, 
kijuttatásonként 750 g hatóanyag/ha (kezelt felület) 
maximális dózisban”. A rendelet értelmében a Finale 14 
SL engedélyokirata Magyarországon hivatalból módosí-
tásra került, a dózis csökkent, valamint csak sávkezelés 
vagy foltkezelés formájában alkalmazható.

M
indezek a szemléletbeli, uniós és hazai jogsza-
bályi változások, fokozódó élelmiszerbizton-
sági és környezetvédelmi követelmények, civil 

elvárások és a növekvő termelési input-költségek arra 
ösztönzik a gazdálkodókat, hogy valóban integrált ter-
mesztést és integrált növényvédelmet valósítsanak meg. 
A gyomnövények elleni védekezésben a „józan paraszti 
észt” és a szakmai ismereteket ötvözzék, támaszkodja-
nak mind az agrotechnikai, mechanikai, mind a kémiai 
eszközökre és a természetes ellenségekre is, és igyekez-
zenek a gyomnövényeket felismerni, megismerni és 
szerepüket, kártételüket reálisan értékelni. Ehhez kívá-
nunk olvasóinknak egy kis elméleti és gyakorlati muní-
ciót adni Extránk „gyomos” cikkeivel; reméljük, sikerül.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella 

Integrált növényvédelem és „zöldítés”
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Az extrém időjárási körülmények 
között megvalósuló gazdálkodás – 
ezen belül is az egyik fontos növény-
védelmi elem – a gyomirtás tapasz-
talatairól 2010 óta rendszeresen 
beszámolok az Agrofórum hasábja-
in. Azóta mindegyik év hozott vala-
mi időjárási „leg”-et a gazdálkodók-
nak. Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat adatai szerint százéves vi-
szonylatban 2010 volt a legcsapadé-
kosabb, 2011 pedig a legszárazabb 
év, 2012 nyara bizonyult a legmele-
gebbnek az ún. hőségnapok számát 
tekintve, és az elmúlt év sem lóg ki a 
sorból. 2013 első negyedéve lett a 
rendszeres magyarországi meteoro-
lógiai mérések kezdete óta a legcsa-
padékosabb, ugyanakkor az év há-
rom nyári hónapjában lehullott 
csapadék-mennyiség országos átla-
ga az utóbbi 100 év legalacsonyabb 
értéke volt; július elejétől sok helyen 
több mint 45, néhol 50 napig nem 
fordult elő mérhető eső, még „csapa-
déknyom” sem.

2010 óta egyetlen év sem volt átla-
gosnak mondható az időjárást te-
kintve, s úgy tűnik, hogy erre a kö-
rülményre mind termesztési, mind 
pedig növényvédelmi, gyomirtási 
szempontból most már tudatosan 
készülnünk kell.

Nehéz évkezdés

2013-ban a leghidegebb „téli” na-

pokat márciusban éltük át néhány 
emlékezetes hófúvással színesítve. 
Az első negyedévben lehullott nagy-
mennyiségű (153,5-392,8 mm) csa-
padék és az Alföldön, valamint az 
északkeleti megyékben néhol kiala-
kult belvízhelyzet után pedig nehe-
zen indultak meg a tényleges tavaszi 
mezőgazdasági munkák. S mire el-
indultak, már át is „ugrottunk” a 
nyárba, a téliesen hideg időjárással 

beköszönő április nyárias meleggel 

búcsúzott. Egyes növényeink is (pl. 
a repce) ilyen ugrásokkal haladtak a 
fenológiai állapotukat illetően, 
ugyanakkor a levegőtlen, vizes tala-
jú kalászos területeken a melegigé-
nyesebb gyomfajok sokáig „várakoz-
tatták” a védekezésekkel a 
gazdálkodókat, miközben azért 
ezek a jól kelt, jól telelt kalászosok 
– a repcéhez hasonlóan – szintén 

gyorsabb fejlődésnek indultak. Az 
egyre melegebb idő, a napsütés és 
az intenzívebb párolgás miatt a hó 
végére a belvíz nagyobb része meg-
szűnt és a kapások vetéséhez kedve-
zőbbé váltak a feltételek. Az alsóbb 
talajrétegek még őrizték a nagy ned-
vességet, ezért az elvetett magvak 
kelése általában gyorsan végbe-
ment.

Az átmeneti, áprilisi nyár után má-
jus végén kora őszt idéző lehűlés és 
ismétlődő, jelentősebb záporok, zi-
vatarok borzolták a kukorica és nap-
raforgó posztemergens gyomirtásá-
val elfoglalt gazdák kedélyét, akik 
közül sokan búsultak azon is, hogy 
valahogy lemaradtak a kalászosban 
(főként az őszi árpában látszott ez) a 
gombák elleni első időbeni védeke-
zésről.

A repcéről

2013-ban közel 200 ezer ha őszi 
káposztarepce volt az országban. A 
szélsőségesen száraz, aszályos sze-
zonkezdet miatt kevesebben mertek 
2012 augusztusának utolsó dekádjá-
ban a repce vetéséhez fogni. Szeren-
csére a zömmel szeptemberi vetésű, 
és az őszi esők megérkeztével jó 
ütemben meginduló állományok 
kellő fejlettséggel mentek a télbe, 
elég jól teleltek, és zömében még a 
március közepi komoly mínuszok 
sem okoztak számukra komoly gon-
dot. Viszont a termelők egy része – 
visszagondolva az előző két száraz 
ősz negatív tapasztalataira – nem 
akart az őszi gyomirtásra áldozni. 
Pedig a két aszályos év alatt a talaj 
felső rétegében elfeküdt gyommag-
vak tömege – a repcéhez hasonlóan 
– csak az őszi csapadékra várt. A 
gyomok – beleértve az árvakelésű

kalászosokat is – a repcével együtt 
kikeltek és már októberben masszív 

Szántóföldi gyomirtási tapasztalatok
és tanulságok 2013-ban

Benécsné dr. Bárdi Gabriella

Neutex Bt., Gödöllő

1. kép Repce erős őszi gyomosodása
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zsombor, pásztortáska, tarsóka, 

tyúkhúr, pipacs – néhol újra galaj – 
fertőzésekkel lehetett találkozni (1. 
kép). Az ilyen táblákon tavasszal már 
egy gyomirtó szer se tudott csodát 
tenni. Ezek a gyomok maradtak, s 
bár a repce igyekezett elágazni és 
borítani a talajt, de az állomány bel-
sejében lévő sűrű gyomborítás mi-
att kedvezőtlen mikroklimatikus vi-
szonyok alakultak ki, napközben 
sokáig vizesek voltak a levelek, és ez 
„megágyazott” az ősszel egyszer 
már megindult Phoma fertőzés új-
bóli fellobbanásának. További ked-
vezőtlen hatása volt az elmaradt 
őszi, vagy megkésett tavaszi gyom-

irtásnak, hogy pl. a sebforrasztó 
zsombor sok helyen a repce fölé 
nőtt, a májusi esők csak tovább „hiz-
lalták”, így mindenképpen szüksé-
gessé vált a betakarításhoz a gyomir-

tó típusú deszikkáló szerek 

használata. E szükségszerűséget 
erősítette az is, hogy elég tömeges 
volt a repce másodvirágzása az ápri-
lisi, május eleji „nyár” utáni hűvö-
sebb, csapadékosabb idő miatt. 

Egyes helyeken az állandósult  

repce-búza forgók eredményeként, 
idén is találkozhattunk olyan – 
egyébként szép, jól bokrosodott – 
kalászos állományokkal, amelyek-
ben szinte egyeduralkodó volt a 
tyúkhúr-pásztortáska (2. kép), 
tyúkhúr-zsombor párosok borítása. 
Búzában, árpában ez nem tekinthe-
tő „életveszélyes” problémának, de 
a rákövetkező repcevetésnél már fel-

adja a gyomirtási leckét, különösen, 
ha tarsókával is kiegészül a STEME-
CAPBP-DESSO „mesterhármas”.

2013-ban a repcevetés előkészüle-
tei még aszályos, meleg időben kez-
dődtek, ezért a vetések zöme ismét 
csak szeptember második hetében 
indult, és a hónap második dekádjá-
tól megérkező esők általában jó, 
egyenletes keléseket eredményez-
tek. A csapadék nyomán a felső 15-
20 cm-es talajréteg nedvességtartal-
ma 75-90 %-os vízkapacitáson 
alakult, ezt jól hasznosította a kelő 
repce, de még jobban hasznosítot-
ták a kelő gyomok. Tapasztalataim 
szerint azok jártak jól, akik ilyen vi-
szonyok között megkockáztatták a 

széles hatásspektrumra tervezett, 

preemergens gyomirtást, vagy még 
a repce 2-3 leveles korában, a töme-
gesen csírázó szik-2, max. 4 leveles 
gyomok ellen vetettek be korai 

poszt megoldásokat. Aki kivárt, az 
sajnos sok helyen csalódott a reklá-
mozott újdonságokban, mert vagy 
túlfejlett gyomok (pl. 6-8-10 leveles 
pipacs, tarsóka, zsombor) ellen al-
kalmazta őket, és ezért nem kapott 
megfelelő hatást, vagy a kezelést kö-
vetően, október első napjaiban vá-
ratlanul jött közel egyhetes hideg 
(helyenként –7-9 C minimumokkal, 
hajnali komoly fagyokkal) idő befo-
lyásolta kedvezőtlenül a herbicidek 
hatását. A gyomirtó hatás jelentősen 
csökkent (3. kép), a fitotoxikus hatás 
a repcén viszont erősödött. Az októ-
ber utolsó harmadát enyhe, szinte 
későnyárias idő jellemezte és a nov-
ember is szokatlanul enyhe volt. A 
nem regulátorozott repcetáblák és 
bennük a gyomok buja fejlődésnek 
indultak, eddig a tél sem tett bennük 
túl nagy kárt – a megindult Phoma 
már annál inkább – az esetleges ta-

vaszi gyomirtásokat idejekorán 

kell kezdeni a még elfogadható 
gyomirtó hatás eléréséhez.

A kalászosokról

A termelők a hirtelen, áprilisi nyár-
ban az elmaradt márciusi vetések 
(tavaszi árpa, borsó, cukorrépa stb.) 
sürgős pótlásával és a repce rovar-
ölő szeres kezeléseivel voltak elfog-

2. kép Őszi búza komoly tyúkhúr fertőzése

3. kép Megkésett őszi posztkezelés után regenerálódott
zsombor és pipacs a repcében
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lalva, és kevésbé fordítottak figyel-
met a kalászosok gyomirtására. 
Általában nagyon heterogén fejlett-

ségű gyomokból álló állományok 
jelentkeztek: az ősszel kikelt pipacs, 
széltippan és zsombor pl. már javá-
ban túl volt a herbicidekkel megfele-
lően kontrollálható állapoton, ami-
kor pl. még sehol nem volt az 
árvakelésű napraforgó. A herbicides 
kezelések elég későre tolódtak, ami 
behatárolta a választási lehetősége-
ket. A gazdálkodók zöme olyan 2-3 

hatóanyagot tartalmazó kombiná-

ciókat választott, amelyek akár a 

zászlóslevél kiterülés időszakáig is 

kijuttathatók voltak. S bizony a ke-
zelés sokszor még ennél is később-
re, a korai hőségek idejére csúszott, 
ami kedvezőtlen tapasztalatokat is 
hozott. Néhány – még kevéssé is-
mert – külföldi származású búza- és 
árpafajta elég látványos kalásztorzu-
lásokkal, a zászlóslevél és a kalász 
kibomlási zavaraival és deformitása-
ival reagált a herbicidstresszre. 

A kalászosokban az évelő acat vi-
szonylag korán kihajtott, sokszor 
már túl fejlett volt a gyomirtás idejé-
re, így egyre többen választották azt 
a lehetőséget, hogy a relatíve olcsó, 
de hatásos MCPA-t a kultúrnövény 
2-3 nóduszos állapota után, a zász-
lóslevél kiterüléséig juttatták ki, ami-
kor már nem tudja a hormonhatású 
hatóanyag megzavarni a termésele-
mek kialakulását, differenciálódását, 
ugyanakkor hatásos a már fejlettebb 
acat ellen. A probléma így kezelhető 
volt a búzában, de érdemes volt fi-
gyelni a tarlón is, ahol a tarlóműve-
lést követően az acat tömeges kihaj-
tásakor egy kisebb dózisú, glifozát 
hatóanyagú készítménnyel (pl. 3 l/
ha, a 480 g/l-es glifozát-IPA-sót tar-
talmazó herbicideknél) végzett ke-
zeléssel is el lehetett érni, hogy a já-
rulékos rügyekkel ellátott szaporító 
gyökerek részleges pusztulása bekö-
vetkezzen, a következő kultúrában 
az acat-újrahajtás mérséklődjön. 

Az utóbbi három évben a vegysze-

res tarlókezelések jelentősége, sze-
repe növekedni látszik, hiszen a rep-
ce és a kalászosok betakarítása után 
rendre „trópusira” fordul az időjárás. 
Az azonnali, mulcshagyó tarlóhán-
tás után a tarló további mechanikai 
művelése megnehezedik, a csapa-
dékhiány és hőség miatt hosszú ide-

ig elhúzódik az árvakelés és a gyo-
mok kelése. Ilyenkor vízmegőrzési 
és gázolaj-spórolási okokból is érde-
mes addig nem bolygatni a területet, 
amíg a tarló ki nem zöldül. Ekkor 
végezhető a herbicidkezelés, meg-
akadályozva, hogy a gyomok pol-
lent szórjanak, magot érleljenek, to-
vább csökkentsék a talaj vízkészletét; 
s ezután a következő kultúra igénye 
és a megérkező esők függvényében 
következhetnek majd az újabb me-
chanikai művelések.

Az országot járva mindenki láthat-
ta, hogy pipacsos évet jegyeztünk 
(4. kép). A virágzó gyom tömegesen 
szegélyezte az utakat és néhol a rep-
ce és kalászos táblákat is pirosra 
festette. A pipacs a pásztortáskához, 
tyúkhúrhoz, perzsa veronikához ha-
sonlóan kedvező csapadékviszo-
nyok esetén folyamatosan csírázó 
(ősszel, tavasszal együttesen akár 
7-8 hónapig is találhatunk kelő egye-
deket) gyom, melynek magvai a talaj 
mélyebb rétegeiben hosszú ideig 
elfekszenek, perzisztens magkészle-

tet adnak. Így egy-egy kedvező, csa-
padékosabb ősszel és/vagy tavasz-
szal, a talajmunkákkal a felszín 
közelébe kerülő magvak a fényigé-
nyüknek megfelelően ütemesen csí-
rázásnak indulnak, s a folyamatos 
kelés mellett nehéz ellenük a gyom-
irtás időpontját jól megválasztani. 

Hasonlóan nehéznek bizonyult ta-
valy a kalászosokban a széltippan 

elleni védelem is. A forgatásos mű-
velést nélkülöző kalászos vetések 
jelentős részén már ősszel kikelt, s 

ha az apró egyszikűtől „kiszőrösö-
dött” talajú búzában elmulasztották 
az őszi, hagyományos (pl. 
izoproturon, klórtoluron, egyes ALS-
gátlók), vagy újabb (pl. flumioxazin) 
hatóanyagokkal történő kezelése-
ket, akkor tavaszra, április elejére-
közepére – amikorra a táblákra egy-
általán rá lehetett menni kezelés 
céljából – már erősen bokrosodott, 
nagy növények ellen kellett véde-
kezni, amikor már csak kevés, speci-
ális készítmény tud megfelelő irtó, 
vagy korlátozó hatást adni. A széltip-
pan a homokosabb területeken a 
kalászok virágzásával párhuzamo-
san, a kultúrnövény állomány felső 
szintjébe nőve már „kihozta” zöld 
bugáit, melyek hamar elhagyták a 
növésben a búzakalászok szintjét (5. 
kép).

Utóhatás problémák(?)

2011 és 2012 szárazsága, aszálya 
után joggal aggódtunk a gyomirtó 
szerek elbomlatlan maradékainak 
kedvezőtlen utóhatásai miatt. A tava-
lyi év első három hónapjának bősé-
ges csapadékviszonyai oldották a 
szorongást, de nem mulasztották el 
teljesen. Sok, kisebb termelő kere-
sett meg május elején azzal, hogy 
szerinte a búzája gyenge növekedé-
sét, sínylődését az előző évben hasz-
nált gyomirtó szerre tudja visszave-
zetni, mi a véleményem erről. A 
helyszín és a termesztési, agrotech-
nikai körülmények alapos vizsgálata 
aztán nem igazolta vissza ezt a felté-

4.  kép Pipacsos évünk volt
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telezést. Zömében olyan táblákról 
volt szó, ahol a termőhelyi körülmé-
nyek gyengék (alacsony szerves-
anyag-tartalmú, homokos területek), 
a kalászos nem szokott ősszel táp-
anyagot kapni, hanem csak egyszeri, 
általában kora tavaszi nitrogén-fej-
trágyát, és a gyomirtásánál is az ala-
csony költségszint betartása a fő 
szakmai szempont. A február végi, 
március eleji kevés, szilárd fejtrágya 
N-tartalma a márciusi télben valaho-
va a búza által elérhetetlen talajmély-
ségekbe vándorolt, vagy ha maradt 
is valami belőle, azt először az ala-
csonyabb talajhőmérsékleten is táp-
anyag-hasznosításra képes gyomok 
vették fel. A búza kissé gyomosan és 
éhezve szaladt a hirtelen nyárba, fo-
lyékony tápanyagpótlásra sem szá-
míthatott, a melegben és a felszínen 
gyorsabban kiszáradó laza talajokon 
leállt az addig még jó közepesnek 
mondható bokrosodás és gyors 
szárbaindulás következett be, a nö-
vény 2 nódusz után már a zászlósle-
velet nyomta, miközben alsó levelei 
már sárgultak, száradtak is. Valóban 
nagy volt a kontraszt a jobb termő-
helyi adottságú, gondosabb és több-
szörös tápanyagellátásban részesült, 
kevésbé gyorsan kiszáradó táblák 
búzaállományai és az említettekhez 
hasonló területek állományai között 
május közepén, végén. Ilyenkor 
könnyebb tőlünk független, külső 
okokat keresni, vegyszereket és 
vegyszergyártókat, forgalmazókat 
hibáztatni, mintsem saját termeszté-
si adottságainkban és ahhoz nem 

alkalmazkodó technológiánkban 
keresni a magyarázatot.

A napraforgóról 

és a kukoricáról

Az ősziek után (repce, kalászosok) 
essen szó a napraforgó és a kukori-
ca gyomirtási gondjairól, tapasztala-
tairól.

2012 tavaszán, április elején sok 
helyen már nemcsak a napraforgó, 
hanem egyes korai kukoricák is a 
földben voltak, 2013-ban viszont a 

táblák talajának víztartalma, hő-

mérséklete és művelhetősége alap-

ján csak április közepétől lehetett 

elkezdeni gondolkodni a kapások 

vetéséről. A kiesett március miatt 
csúsztak a vetés-előkészítő mun-

kák, párhuzamosan próbáltuk be-
pótolni a korai kultúrák vetését, a 
repce napok alatt fenológiai stádiu-
mokat ugrott és tápanyagot, rovar-
ölő szert, fungicidet igényelt, gyor-
san befejezte a bokrosodást a 
kalászos, és mindeközben kellett in-
dítani a napraforgó és kukorica veté-
sét. Nem volt egyszerű helyzet.

Kukorica

A talajok év elejéről hozott kedve-

ző víztartalmára és az áprilisi esők 
ígéretére alapozva a szokásosnál 
többen akartak és mertek a 
preemergens gyomirtásokra alapoz-
ni. Néha tényleg csak akartak, mert 
pl. a környezetemben sok helyen a 
mészlepedékes csernozjomon, 

Ramann-féle erdőtalajokon a seké-
lyebben vetett kukorica  a vetés utá-
ni 4., sőt néhány helyen a 3. napon 
már kelni kezdett, s mire odaértek 
volna kezelni, már kifutottak a „klasz-
szikus” premergens lehetőségből. 
Az járt jól, aki olyan herbicidet/her-
bicid-kombinációkat tervezett, me-
lyek akár pre, akár a már kelő, 1-3 
leveles kukoricára kijuttathatóak 
voltak. 

A csapadék ebben az időszakban 
óriási országos és helyi különbsé-
gekkel és nagy mennyiségbeli szó-
rással érkezett. Például egymás mel-
lett lévő két község határaiban lévő 
kukorica kísérleteimben az egyik 
tábla már 12 napja várta az alapkeze-
lés utáni bemosó csapadékot, felüle-
te már porzott, miközben a másik 
már harmadszor kapott olyan felhő-
szakadást, hogy talajelfolyások ke-
letkeztek és látványos fitotoxicitás 
mutatkozott. Zömében mégis az 
volt a tapasztalat, hogy a 
preemergens és korai (1-3 leveles 
kukorica), ill. „klasszikus” 

posztemergens (4-5 leveles kukori-
ca) gyomirtások általában elég jól 

sikerültek, a posztok többségénél a 

gyomirtó hatás a gyomok kissé ké-

seibb kelése miatt valójában túl-

nyomóan a talajon keresztül, a 

gyomok nagy részére preemergens 

módon érvényesült. Ahol a gyom-
összetétel miatt eleve csak 
posztemergens gyomirtásra tervez-
tek, ott már több problémával kellett 
szembenézni. Május utolsó dekádjá-
tól a hirtelen nyár után kissé hűvö-
sebbre és csapadékosabbra fordult 
az idő. A kukoricák többsége 6-7, 
néhol már 7-9 levélben járt, itt „meg-
állt” egy kicsit, fázott, lilult, közben 
azért a gyomok keltek és fejlődtek. 
Kezelni kellett volna, de folyton be-
borult, hol innen, hol onnan jött az 
eső. Volt, aki kockáztatott és szeren-
cséje volt, a kezelés után csak 6-7 
órával jött az eső, volt, akinél a per-
metezést már esőben fejezték be.  És 
volt, aki kivárt egy hosszabb eső-
mentes időszakot, közben azonban 
a táblája már olyan gyomos lett, 
hogy a látszólag sikeres, „tűzoltó jel-
legű” gyomirtás ellenére a kukorica 
olyan kezdeti versenyhátrányba ke-
rült, hogy ezt már nem ússza meg 
termésveszteség nélkül; ráadásul a 
herbicidek is stresszelték, 5. kép A kezelési hiba után megmaradt széltippan állomány a búza fölé nőtt
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fitotoxicitás jelentkezett. A 
posztemergens gyomirtások eseté-
ben is az járt jól, aki olyan kombi-

nációkat választott, amelyekben 

tartamhatást adó hatóanyag is 

volt, hiszen az időjárás időben szét-
húzódóbb gyomkelést eredménye-
zett. A csak jelen lévő gyomok ellen 
hatásos „perckezelések” után (6. 
kép) elég hamar kiegészítő sorköz-
művelésekre is szükség volt a meg-
felelő gyomkorlátozó hatás elérésé-
hez. 

2013-ban a kukoricák címerhányá-
sának idején még nem volt olyan 
hőség és aszály, mint ami „tarolt” 
2012-ben, ezért a táblák többségé-
ben jól alakult a terméskötődés. 
Ugyanakkor elég sok helyen volt 
megfigyelhető, hogy ahol a május 
végi lehűlés időszakában olyan ké-
szítményekkel gyomirtottak, ame-
lyekben ismertebb fitotoxikus koc-
kázatokkal járó ALS-gátló 
hatóanyagok és aktívabb 
formulációik voltak, ott a 
herbicidstressz, a lassult hatóanyag-
lebomlás miatt a kukoricalevelek 
fejlődése, kibomlása sokáig zavart 
szenvedett. Némely egyedeken az 

összecsavarodva maradt, hosszú 

kardozó levelek „fogva tartották” a 

címert (7. kép), amely nem tudott 

elég gyorsan kibújni és kiterülni, 

pollent szórni, miközben a csőkez-
demények végén már barnult, öre-
gedett a bajusz. Ez termékenyülési 
zavarokat, hiányos szemű, torz csö-
veket eredményezett. Idén még in-

kább figyelni kell a herbicidhatás, 

lehetséges fitotoxicitás és a kedve-

zőtlen időjárás növényi stresszt 
okozó összhatásaira, hiszen a kieső 
neonikotinoid csávázó szerek he-
lyett a gazdálkodók választhatnak 
majd szerves foszforsav-észter ható-
anyagot talajfertőtlenítésre, esetleg a 
már kikelt növények tövéhez való 
permetezésre. Márpedig a szulfonil-

karbamidok és a szervesfoszforsav-

észterek közös, vagy időben egy-

máshoz közeli használata 

fitotoxikus kockázatot jelent, ezért 
a gyártók többsége nem is javasolja 
szulfonil-karbamid tartalmú készít-
ményeinek felhasználását szerves 
foszforsav-észterrel talajfertőtlení-
tett területre. 

Napraforgó

Tavaly a napraforgó vetése a szo-
kásostól eltérően a kukoricával egy 
időben, párhuzamosan folyt, sőt sok 
helyen üzemszervezési és egyéb 
megfontolások alapján a kukoricák 
talajba kerülése utánra helyeződött. 
A biztonságra törekvő termelők 
alapból betervezik a preemergens 
kezelést, akkor is, ha gyomirtószer-
toleráns (IMI-, vagy Express-tole-
ráns) hibrideket vetnek (ez idén a 
vetésterület már közel 75 %-át tette 
ki!), és egyre gyakoribb az a megol-
dás, hogy nemcsak túlnyomóan egy-
szikű-spektrummal rendelkező her-
bicideket (pl. Wing, Dual, Spectrum, 
Stomp stb.) juttatnak ki a vetés után, 
hanem magról kelő gyomok elleni, 
közel teljes spektrumú kombináció-
kat (pl. Dual + Goal, Wing + Goal, 
Spectrum + Racer stb.). Utóbbi eset-
ben csak akkor kerül sor a Pulsaros, 
vagy Express-es posztemergens ke-
zelésekre, ha nem megfelelő hatást 
adott az alapkezelés, illetve nem a 
teljes alapkezelt területen, csak an-
nak problémásabb részén, pl. par-
lagfűvel erősebben fertőzött, lakott 
területhez közelibb területeken vég-
zik el a posztemergens, kiegészítő 
gyomirtást.

Tapasztalataim szerint a 

preemergens kezelések többsége jó 

hatást adott. Néhol a hatás túlontúl 

is jó volt, a napraforgón is meglát-

szott (8. kép), mert a kelés idejében 

gyakori volt a hirtelen, rövid idő 

alatt nagy mennyiséggel lehulló, 

egyes hatóanyagokat a napraforgó 

gyökérzónájához lemosó, vagy a 

talajrészecskéket is felcsapó zápor. 

Tavaly az alacsonyabb humusztartal-
mú, lazább talajokon gyakran lehe-
tett látni pl. terbutilazin okozta folt-
szerű kipusztulást, vagy a 
klóracetanilidek fitotoxikus tüneteit, 
pl. a 2013-ban utoljára használható 
acetoklór hatóanyagét, de a „kivonu-
ló” acetoklór helyébe, a napraforgó 

7.  kép Az összecsavarodott, kardozó 
levelek „fogva tartják” a címert

6. kép „Perckezelés” utáni erős egyszikű gyomosodás
(pirók ujjasmuhar) kukoricában
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gyomirtásába újból „bepozicionált” 
Stomp (a dinitro-anilidekhez tartozó 
pendimetalin hatóanyaggal), vagy a 
klór-acetamid és dinitroanilin típusú 
hatóanyagot együttesen tartalmazó 
Wing alkalmazása után is észlelhe-

tők voltak fitotoxicitási problémák. 
A napraforgók földközeli, gyökér-
nyaki része megvastagodott, üveges-
sé, parásodott felszínűvé vált, néhol 
a talaj felett szinte „befűződött”, 
vagy repedt, a növények hervadtak 
és érintésre, erős szélre könnyen ki-
dőltek, illetve kitörtek (9. kép). 

Voltak az országnak olyan részei is 
(pl. Somogy megyében), ahol vi-
szont sokszor hiába vártak a bemo-
só csapadékra, az csak a napraforgó-
vetés után 14-16 nappal érkezett, 
amikorra már elég sok gyom, így 
például a napraforgóban kritikus 
parlagfű tömegesebben kelt. Eze-
ken a területeken el kellett végezni a 
posztemergens kezeléseket. Ha ko-
molyabb egyszikű gyomosodás is 
jelentkezett, akkor esetleg 

graminicid típusú szerrel egy me-

netben. Idén a tribenuron-metil-
toleráns napraforgó hibridekből a 
nagyobb herbicid-tűréssel rendelke-
ző, homozigóta hibridek vetése már 
tömeges volt, ami biztonságosabbá 
tette ez utóbbi megoldás kivitelezé-
sét. Saját kísérletemben Express + 
graminicid + nedvesítő tank-mixben 

történő kijuttatása után csak kb. 7-10 
napig észlelhető – a gazdák többsé-
ge által észre sem vehető – gyenge 
levélklorózis (sárgászöld árnyalatú 
foltok) jelentkezett a napraforgón, 
ugyanakkor mintha kissé csökkent 
volna a fűfélék elleni hatékonyság 
az Express és a graminicid szer kü-
lön-külön időpontban történő kijut-
tatásának hatékonyságához képest.  
2010-ben, a kifejezetten özönvizes 
májusban szintén többen tapasztal-
tuk azt, hogy biztosabb gyomirtó 
hatást ért el az, aki először egyszikű-
irtóval, majd 5-7 napra rá Express 
herbiciddel kezelt, valamint a 
fitotoxicitás is elviselhetőbb volt.  Az 
IMI-napraforgó hibrideknél – elma-
radt alapkezelés esetén – szintén az 
javasolható, hogy először az egyszi-
kűirtó kijuttatása történjen meg, 
amit néhány nappal követhet a 
Pulsar. Fordított megoldás is szóba 
jöhet, ha évelő fűfélék (pl. fenyérci-
rok rizómáról) ellen kell célzottan, 
magasabb dózisokkal védekeznünk, 
de ebben az esetben az imazamoxos 
kezelés után legalább 1 héttel- 10 
nappal következzen a graminicid 
kijuttatása.

A vetéskor elporosodottabb felszí-
nű, nagyon laza talajokon 2013-ban 
gyakran fordult elő, hogy vetéskor 
az apró napraforgó magvak egyes 
csoroszlyák mélyebbre vetése miatt 
a táblán lévő napraforgó zöméhez 
képest csak 10-14 nappal később 
keltek ki. Így lehetett azt látni, hogy 
2-3 sorban már 6 leveles volt a nap-
raforgó, míg mellette 1-2 sorban, 
több méteren keresztül pl. csak ép-
pen szik-2 valódi leveles, 
harmadakkora méretű. Ilyen táblán 
a posztemergens gyomirtások során 
szinte elkerülhetetlen volt némi 
fitotoxicitás megjelenése az eltérő 
fejlettségű és ebből adódóan eltérő 
érzékenységű napraforgó növények 
egyidejű jelenléte miatt. 

Szelek szárnyán…

Mind a kukorica, mind a naprafor-
gó vetése és gyomirtása, mind a ka-
lászosok kezelése idején gyakran és 
erős szél fújt. Tömegesen jeleztek 

elsodródásokat. A fluorkloridon tü-
netei meglátszottak néha a 15-20 
méteres fák felső levelein is, vagy a 
szántóhoz közeli gyümölcsösökön, 

tapasztalataim szerint többségében 
nem a permetlével, hanem homok-
viharokkal, a talajrészecskék szél ál-
tali szállításával odajutva. Szerencsé-
re már tudjuk, hogy a látványosság 
ellenére ennek nem lesz semmilyen 
káros és tartós következménye, és a 
HPDD-gátlók okozta fehéredések, 
sárgulások többségét is kinövik az 
elsodródással érintett kultúrnövé-
nyek. Néhol hormon típusú ható-
anyagok is „útnak indultak a szelek 
szárnyán”, sokszor akár km-es távol-
ságra is, többségük (fenoxi-
ecetsavak) olyan átmeneti torzuláso-
kat okozva, amelyek borzolják 
például egy fóliás kertész idegeit, de 
aztán az új, egészséges levelek növe-
kedésével helyre áll a kedélyállapot. 
Az utóbbi években szinte minden 

szezonkezdet zömében szeles, ezzel 
most már számolni kell, és az elsod-

ródás lehetőségét csökkenthetjük a 

megfelelő, elsodródás, szél elleni vé-

delemmel rendelkező permetező fú-

vókák és permetezéstechnikai meg-

oldások tervezett alkalmazásával, 

a veszélyeztetett szomszédos kultú-

9. kép (a és b) Pendimetalin okozta  
elváltozások napraforgón

a.

b.

8. kép Felcsapó zápor miatti 
fitotoxikus tünetek napraforgón
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rákra tekintettel lévő vegyszervá-

lasztással.

Termesztő berendezésekkel ren-
delkező gazdálkodók többször je-
lezték, hogy a szántóföldi gyomirtás 

során a permetlé valószínűleg be-
sodródott palántáikra, mert azokon 
torzulásokat látnak. A tünetek és a 
körülmények részletesebb vizsgála-
ta néhány esetben azonban azt mu-
tatta, hogy valószínűleg saját maguk 
jártak el kissé gondatlanul a fóliasá-
tor környékének, a palántanevelő 
földnek stb.-nek a totális gyomirtá-
sával, glifozát hatóanyagú szerek al-
kalmazásával (10. kép).

Tanulság, hogy a kisebb és na-
gyobb termelők, egyéni és társas 
vállalkozások egymás mellett, szom-
szédos területeken gazdálkodva, az 
eddigieknél nagyobb figyelemmel, 
kell, hogy legyenek a másik gazdál-
kodására, termesztett növényeire, 
alkalmazott technológiáira, és adott 
esetben a növényvédelem veszélyes 
üzemének számító gyomirtást a 
szomszédokra tekintettel, esetleg 
azok figyelmeztetésével kell végre-
hajtani és már tervezni is.

Fotó: A szerző felvételei

■

10. kép Glifozát rásodródás tünetei palántákon 

Mezőgazdasági Magazin a Magyar ATV csatornáján

ÚjÚj

 SZOMBAT reggel  6 óra 25 perckor6 óra 25 perckor
  VASÁRNAP reggel   6 óra 25 perckor6 óra 25 perckor
Benne:

  információk  
  érdekességek
  újdonságok a mezőgazdaság házatájáról. 

Az Új Mezőgazdasági Magazin az interneten is látható a

www.ujmezogazdasagimagazin.hu oldalon.

Várja Önöket a képernyő elé a műsor 
szerkesztő-producere,

Aszódi János
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Az első ma is használatos gyomirtó 
szereket a múlt század közepén fedez-
ték fel. Az azóta eltelt idő alatt számos 
gyomirtó szer csoport került felfede-
zésre. Hatásmódjukban, hektáronkén-
ti adagjukban jelentősen különböz-
nek egymástól. Ami mégis közös 
bennük, hogy szakszerű alkalmazá-
suk mellett közel gyommentességet 
biztosítanak a tenyészidőszak alatt, le-
hetővé téve, hogy a termőterületek 
erőforrásaiból (víz, tápanyagok, nap-
fény) csak a kultúrnövények részesed-
jenek. A herbicidek a növények alap-
vető életfolyamatait gátolják, néhány 
esetben gyorsítják, annak érdekében, 
hogy elpusztítsuk őket. Tehát gátolhat-
ják a csírázást a sejtosztódás gátlásán 
keresztül, beleszólhatnak a növeke-
désbe a hormon analóg vagy 
antagonista hatóanyagok, gátolhatják 
a fotoszintézist az elektrontranszport 
szétkapcsolásával és gátolhatják a nö-
vényi anyagcserét, a növényi szervezet 
számára elengedhetetlenül szükséges 
anyagok szintézisét, aminosavak, zsír-
savak, színanyagok előállítását, ame-
lyek hiánya a növény pusztulásához 
vezet. Fontos, hogy az egyes folyama-
tokban részt vevő hatóanyagok csak a 
gyomnövényekre legyenek hatással, 
de a kultúrnövényekre ne.

A gyomirtó szerek szelektivitása a 
kultúrnövényekre számos módon 
biztosítható (helyzeti, morfológiai 
szelektivitás), de az a biztos, ha maga 
a kultúrnövény képes lebontani a szá-
mára is káros hatóanyagokat, gyor-
sabban, mint a gyomnövények. En-
nek első klasszikus példája volt az 
atrazin, mint „szuper szelektív” ható-
anyag megjelenése a kukoricában. A 
kukorica gyakorlatilag minden fejlett-
ségi fázisában képes volt akár az en-
gedélyezett éves adag többszörösé-
nek a lebontására, rá nézve 
különösebb következmények nélkül. 
Ezt a gyomnövények nem tudták kel-
lő sebességgel követni, ez tette lehető-
vé, hogy évtizedekig a kukorica 
gyomirtás első számú hatóanyaga az 

atrazin legyen. Az már egy másik tör-
ténet, hogy az egyoldalú felhasználás 
miatt idővel kiszelektálódtak azok a 
gyomnövények, amelyek képesek 
voltak „utánozni” a kukoricát, lebon-
tották (deaktiválták) a herbicidet és 
ezt a tulajdonságukat továbbörökítet-
ték.

Okulva a történtekből, alapos kuta-
tás vette kezdetedét a herbicidek ha-
tásmódjának és természetesen a meta-
bolizmusuk tanulmányozásának. 
Hamar kiderült, hogy az atrazin, de 
más herbicid hatóanyagok lebontása 
is glutation konjugációval kezdődik, 
azaz a kukorica enzimrendszere egy 
glutation molekulát „ragaszt” az 
atrazinra, ezzel lehetetlenné téve, 
hogy az a hatáskifejtés helyén megkö-
tődjön. Az ilyen módon már ártalmat-
lanná tett vegyületeket a kultúrnövény 
más, ártalmatlan anyagokra bontja, el-
raktározza az inaktív sejtorganel-
lumokban, vagy beépíti a sejtfalba.

A herbicidek lebontásának folyama-
ta részleteiben jól ismert. A ma hasz-
nált 10 hatóanyagcsoportból bizonyí-
tottan 6 csoport (triazinok, ALS gátlók, 
zsírsav szintézis gátlók, HPPD gátlók 
stb.) hatóanyagainak lebomlásának 
helye a citokróm P450 fehérje komp-
lex, ahol a herbicidek enzimek jelenlé-
tében deaktiválódnak, lebomlanak. 
Az ALS gátlók közé tartozó szulfonil-
karbamid herbicidek részben, nö-
vényfajtól függően szénhidrát (kalá-
szosok) vagy glutation konjugációval, 
illetve hidrolízissel kezdik a metabo-
lizmusukat az erre képes növények-
ben. A kukoricában elsősorban e két 
utóbbi folyamatnak van a legnagyobb 
szerepe. A detoxikációnak fontos sze-
repe van a felhasznált szulfonil-
karbamidok szelektivitása szempont-
jából. Ha a kukorica képes elég 
gyorsan lebontani a hatóanyagokat, 
akkor gyakorlatilag a szercsoportra 
jellemző tünetek nem jelennek meg a 
kezelt kukoricán. 

A lebontási folyamatok átlagos idő-
járási körülmények között (megfelelő 

hőmérséklet, nedvesség és jó táp-
anyag-ellátottság) gyorsan végbemen-
nek. Kedvezőtlen növekedési feltéte-
lek mellett (hideg, a növekedésre 
kedvezőtlen időjárás) a kukorica 
stresszelt állapotba kerül, ilyenkor a 
növényekben a méregtelenítési folya-
matok lelassulnak, fagypont körüli né-
hány fokos hőmérséklet mellett telje-
sen le is állhatnak. Hatóanyag 
csoportra jellemző tünetek jelenhet-
nek meg az alkalmazott szulfonil-
karbamid hatóanyagtól, a növény faj-
tájától függően, rövidebb hosszabb 
ideig. Tehát a kijuttatáskori és az azt 
követő időjárás hatással lehet a lebon-
tási folyamatokra, amelyek az időjárás 
kedvezőbbé válásával újra felgyorsul-
nak, a kezelt növények gyorsan rege-
nerálódnak. De van még egy faktor, 
ami az időjáráshoz hasonlóan kedve-
zőtlenül befolyásolhatja a citokróm 
P450 enzimeinek munkáját a növény-
ben. 

Szerves foszforsav-észterek 

káros interakciója szulfonil-

karbamidokkal

Általában a növényeket működtető 
enzimrendszerek aktivitását a hőmér-
sékleten kívül a reakciókban részt vevő 
anyagok mennyisége határozza meg. 
Az enzimek gyakorlatilag katalizátor-
ként működnek a lebomlási folyama-
tokban: az egyébként lassan, nagy 
energia igénnyel járó kémia folyama-
tok több lépésben kisebb hőmérséklet 
és koncentrációk mellett villámgyor-
san lejátszódnak. Léteznek olyan, a 
mezőgazdaságban is felhasznált anya-
gok, amelyek „katalizátor méreg”-ként 
hatnak a lebomlási folyamatokat, a 
citokróm P450 enzimjeinek aktivitását 
jelentősen gátolják. Ezek az anyagok a 
mezőgazdasági gyakorlatból jól ismert 
szerves foszforsav-észter és karbamát 
típusú rovarölő szerek. Jelenlétükben 
az enzimek működése jelentősen csök-
ken, a szulfonil-karbamidok felhalmo-
zódnak a kukoricában, nemkívánatos, 

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Herbicidek lebomlása a növényi szervezetekben
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a szercsoportra jellemző tünetek je-
lentkezhetnek: antociános elszínező-
dés, növekedésgátlás, a levelek torz 
növekedése, és ami kevésbé szúr sze-
met a felhasználóknak, a gyökér növe-
kedésének gátlása. Ha mindez a növe-
kedésre kedvezőtlen időjárással is 
párosul, jelentős terméskiesést okoz-
hat a felhasználóknak.

Az egyik ma is használatos foszfor-
sav-észter hatóanyag, a klórpirifosz
esetében bab, fűzfélék, vagy a ter-
mesztett növények közül a káposztafé-
lékben egyértelműen kimutatott a fel-
szívódás, sőt a növényen belüli 
szállítódás is (ld. 1. 2. és 4. forrásmun-
ka). Mindkét esetben a gyökérrend-
szerben mutatható ki nagyobb felszí-
vódási képesség. A szántóföldi 
növények esetében a búza, repce és 
kukorica is felveszi a klórpirifosz ható-
anyagot, így van lehetősége kölcsön-
hatásba kerülni egyéb a növényben 
található hatóanyagokkal. A talajon 
keresztül használt inszekticidek és a 
herbicidek kölcsönhatása nem csak a 
klórpirifosz és szulfonil-karbamid köl-
csönhatásra szorítkozik, a terbufosz, 
sőt a forát esetében régebb óta ismert 
volt (ld. 3. forrásmunka).

A Magyarországon engedélyezett 
szulfonil-karbamid herbicidek haszná-
lati utasításában a foszforsav-észter tí-
pusú rovarölő permetező szerekkel 
történő barkók elleni kezelés és a 
gyomirtás között minimum 7 napos 
időintervallumot ír elő a gyártó a káro-
sodás elkerülésére. A levélkezelések-

nél egyértelmű, hogy mikor kerül a 
növénybe a hatóanyag, míg a talajke-
zelésnél a talaj, nedvességtartalma, 
hőmérséklete és megkötő képessége 
alapján változik a gyökér környezeté-
ben a hatóanyag mennyisége, amely-
nek egy részét a növény felveszi. 

A granulátum formájában kijuttatott 
klórpirifosz felszabadulására elsősor-
ban a talaj nedvességtartalma van ha-
tással, a talaj átnedvesedésekor hirte-
len nagyobb mennyiségben szabadul 
fel a hatóanyag a kötésből (ld. 5. és 6. 
forrásmunka). A kukorica károsodá-
sának elkerülése érdekében kétféle 
korlátozás is szerepel a legtöbb 
szulfonil-karbamid címkéjén, enge-
délyokiratában, egyrészt a permetező 
szerekkel, másrészt a talajfertőtlenítő 
szerekkel kapcsolatban. Tankkombi-
nációban, foszforsav-észter típusú ro-
varölő permetezőszerekkel egyszerre 
nem használhatóak, a két kezelés kö-
zött gyártótól függően minimum 1-2 
hétnek kell eltelnie a biztonságos fel-
használáshoz.

Teljesen más a helyzet, ezért még szi-
gorúbb szakmai útmutatást fogalmaz-
nak meg a szerves foszforsav-észter tí-
pusú talajfertőtlenítő szerekkel 
kapcsolatban. Az megegyezik, hogy a 
növénybe kerülve ugyanúgy gátolják a 
szulfonil-karbamid hatóanyagú gyomir-
tó szerek lebomlását, csak az nem tisztá-
zott és ráadásul teljesen időjárásfüggő, 
hogy a vetéssel egy menetben talajba 
juttatott foszforsav-észter hatóanyag mi-
kor és milyen mennyiségben szívódik 

fel a kukoricába. Az pedig a gyomoso-
dástól függ, hogy mikor kezelik 
szulfonil-karbamiddal, és végül mikor 
találkozik a két anyag a kukoricában. 

Amint az szakmai körökben nem-
zetközileg hosszú évek óta jól ismert 
és bizonyított, hogy ezeknek az anya-
goknak a közös használata fitotoxikus 
kockázatot jelent (1. ábra). A hazai 
szakirodalomban már a Kádár Aurél 
szerkesztésében megjelenő Vegysze-
res gyomirtás és termésszabályozás 
című alapmű 1997-es kiadásában is 
szerepel a kukorica gyomirtási rész-
ben a nikoszulfuron vonatkozásában: 
„Szerves foszforsav-észter típusú 
talajfertőtlenítővel kezelt terüle-
ten használni tilos.”

A fitotoxikus károk elkerülése érde-
kében a legtöbb gyártó ezért nem ja-
vasolja szulfonil-karbamid tartalmú 
készítményeinek felhasználását szer-
ves foszforsav-észterrel talajfertőtlení-
tett területre.

✍ Nagy Lajos, Hegyi Tamás
Bayer CropScience
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GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

1. ábra
Foszforsav-észter interakció hatására kialakuló fitotoxicitás kukoricán

17 nappal a kezelés után (Wonder Lake, Illinois, USA, 1996. június 6.)
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A glifozát az glifozát és semmi 

új nincs benne, körülötte; 

mert…

FRANZ et al. (1997) a következő-
képen foglalta össze a glifozát tulaj-
donságait:

„Széles hatású, nem szelektív, levé-

len ható molekula.

A glifozát szisztemikus hatású. 
Xylemben és floemben gyorsan szál-
lítódik.

A glifozát gyakorlatilag nem to-
xikus az emlősökre, madarakra, 
halakra, rovarokra és a legtöbb 
baktériumra nézve. A glifozát nem 
akkumulálódik állati szövetekben, 
vagy mezőgazdasági növényekben. 
Az EPA besorolása szerint bizonyít-
hatóan nem rákkeltő.

A glifozátnak nincs hatása tala-

jon keresztül. A hatóanyag erősen 

kötődik a talajkolloidokhoz és emi-

att nem mosódik a talajvízbe.”… 
és mindannyian így ismertük. Ed-
dig, 2013-ig. A tavalyi év azonban 
új észleléseket hozott, bővítette 
az ismereteinket és számos új kér-
dést vetett fel „glifozát ügyben”. A 
szakirodalmi utalások nem tesznek 
említést a címben megfogalmazott 
szimptómákról, nem ismertek ezek 
a tünetességek; nem készültek er-
ről képek és leírások (vagy ha igen, 
akkor igen erősen korlátozottak). A 
hatóanyag a „G” herbicid csoport 
tagja és így az EPSP szintetáz gátlá-
son keresztül fejti ki a hatását. Amit 
a szakirodalom említ a glifozát ható-
anyagról, az az, hogy kihat az egész 
növény anyagcseréjére; így dózis 

függvényében minden életformá-
jú, zöld színtesttel rendelkező, nem 
modifikált növényre hatással van, 
ha képes a hatóanyagot a növény 
felvenni. Ennek okán a szakma csak 
„totális gyomirtónak” aposztrofálja. 
Miután a hatóanyag fizikokémiai tu-
lajdonságai folytán képes bomlása 
előtt a növény aktív áramlási rend-
szerébe bekerülni, ezáltal alkalmas 
a távolabbi és talajtakarásban lévő 
növényi szövetek károsítására, pusz-
títására is. Emiatt alkalmas évelő és 
fásszárú – de aktív felvevő felülettel 
rendelkező – növényfajok gyérí-
tésére, pusztítására. A szakmában 
dolgozó szakemberek előtt abszo-
lút ismert a letalitáshoz vezető tü-
netesség. A kezelt növényállomány 
először megreked a növekedésé-
ben, azt követően öregedő képet 
(lankadás és sárgulás) mutat 1-3 hét 
elteltével; majd teljes vízvesztéssel 
párosuló barna tónusú elszáradás-
sal figyelhetjük meg a növények 
halálát. Kevesebbek számára ismert 
tünettípus az úgynevezett elsod-
ródásból, vagy termikből adódó 

károsodás (szubletális dózis); amit 
az érintett növény, vagy állomány 
kisebb-nagyobb deficittel képes 
túlélni. Több megjelenési formája 
ismert ezen kártételeknek. Lehet-
séges kép például a hajtáscsúcs 
száradása, amit először opálosan át-
tetszőnek észlelünk, majd gyorsan 
megindul a csúcsfelőli heveny zsu-
gorodás, száradás. Lehet továbbá a 
levéllemez elkeskenyedéséhez, sal-
langosodásához vezető tünetesség 
is, amely nagyon gyakran együtt jár 
az ízközök megrövidülésével is. To-
vábbá, amennyiben a terhelés gene-
ratív szerveket ér, úgy azok abortá-
lódhatnak; illetve virágzásban érve a 
növényeket a virágok színe kifakul 
(fehéres-zöldes árnyalatúvá válik). 
A glifozát felvehetőségét minden 
tanulmány a föld feletti, zöld növé-
nyi részekhez köti (levél, levélzet, 
friss hajtás, vékony kéreg rész). Jelzi, 
hogy a szeneszcens növényi részek 
(pl. idős kéreg parenchima; para 
lécek; mechanikai, vagy biológiai 
léziók) fizikai barrierként viselked-
ve megakadályozzák a penetrációt 
és így a biológiai aktivitást csökken-
tik, vagy gátolják. 

Ellenben kevés az arra vonatkozó 
ismeretünk, hogy mindez hogyan 
működik fény- és klorofillszegény 
környezetben; azaz a csírázás peri-
ódusában és helyszínén. Amit tud-
tunk a hatóanyagról az az, hogy fe-
lezési ideje rövid a talajon, talajban 
(a Monsanto vizsgálatai szerint a 
szélső értékek 1-130 nap adódtak, 
az átlag 32 nap; de a leggyakrab-
ban 1,7-8,3 nap alatt bomlik el a 

A glifozát hatóanyag preemergens 
alkalmazásakor fellépő szubletális 

tünetesség napraforgón
és gyomnövényeken (2013)

Szabó Roland növényvédelmi szakmérnök

Cegléd
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hatóanyag fele). Ez utóbbi adatsort 
erősíti meg a hazai gyakorlat, mi-
szerint a detektálható tartamhatás a 
glifozát esetében 2 hét; de ezt nem 
is tartamhatásként értékeljük és ke-
zeljük, hanem biztonsági időkorlát-
ként. Ez azt jelenti a gyakorlatban, 
hogy a glifozáttal kezelt területet 
a gazdaságok legalább két hét pi-
hentetés után vetik be ismételten. 
Nagyon ritka az a tapasztalat, hogy 
a még talajban fejlődő csíranövény 
pusztulását okozza a felszínre ki-
juttatott glifozát; ennek szubletális 
megjelenése – azaz a hatóanyag 
jelenléte specifikus növény szöveti 
elváltozásokkal igazolható, de a nö-
vény kikel és növekedni kezd – pe-
dig még ennél is ritkább. Ez utóbbi 
igen ritka jelenséget sikerült 2013 
tavaszán napraforgóban lencsevég-
re kapnom. 

Számos glifozát hatóanyagú herbi-
cid engedélyokiratában szerepel, hogy 
felhasználható: „… szántóföldi kultú-

rákban azok vetése előtt, illetve után a 
csírázás megindulásáig akkor, ha az 
elvetett magvakat legalább 3 cm vastag 
aprómorzsás talajréteg takarja. 3 %-nál 
kevesebb szervesanyag-tartalmú talajo-
kon ez a technológia nem alkalmazha-
tó…”. Esetünkben az ideális mélységű 
vetést követő napon történt a 900 g/ha 
aktív glifozát hatóanyag kijuttatása a 3 
% szerves anyagot tartalmazó talajon. 
A rá következő napon már 20 mm csa-
padék öntözte meg a táblát, így a nagy 
mobilitású glifozát szinte bomlás nélkül 
bejutott a csírázási zónába, ahol a csírá-
zás a kedvező feltételek megléte miatt 
azonnal megindult. Ezzel az a ritka szi-
tuáció alakult ki, hogy a napraforgónak 
egy igen koncentrált glifozát oldatban 
kellett csírázásnak indulnia és növeked-
nie. Az talaj pufferkapacitása és az oldat 
hígulása következtében a kezelt terület 
vetett tőszámából a glifozát körülbelül 
10 % kelés nélküli tőszámpusztulást 
okozott és mintegy 5-7 % tünetes kelést 
eredményezett. A tünetesen kikelt egye-

dek döntő többsége képes volt meg-
nőni és termést érlelni, de egy kisebb 
hányaduk alulmaradva a megváltozott 
fény és konkurencia viszonyok miatt 
később elpusztult. Az arány 9:1 volt a 
túlélők javára.

Tünetek a kultúrnövényen

Tipikus tünetek a szikleveleken:

• Erős kanalasodás, amelynek 
mértéke és ereje azáltal rendkí-
vüli, hogy a görbület egy teljes 
körívre kiterjed és benne föld 
található. Mintegy kimarkolja a 
sziklevél a földet (1. kép).

• Aszimmetrikus fejlődés. Látszó-
lag egy sziklevéllel kel a növény 
és az szemre tünetmentes.

• Mindkét sziklevél megmarad, 
de kissé hólyagos kinézetű és 
halványzöld, sárgás.

Tipikus tünetek a gyökérnyakon:

Erős görbület a szövetburjánzás mi-

1. kép 2. kép

3. kép 4. kép
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att, amely néha olyan mértékű, hogy 
meg is reped. Színe gyakorta barnás 
árnyalatú.

Tipikus tünetek a valódi lomble-

veleken:

• A levéllemez karéjos és hasoga-
tott, de a főér ép, sértetlen. A 
levél színe nem tér el az egész-
séges egyedek színétől. Olyan 
benyomást kelt, mint valami-
lyen rovarrágás (2. kép).

• A lomblevelek képtelenek ki-
bomlani, mert nem indult meg 
a hosszirányú növekedés; így 
egy szár nélküli torzó alakul ki 
(3. kép).

Erős excentritás figyelhető meg a nö-
vényen, azaz nem a megszokott átelle-
nes levélszintek alakulnak ki; hanem 
egy oldalra torlódnak a levelek (4. kép).

Azon növények, amelyek időben ké-
pesek voltak detoxikálni a szubletális 
dózist, azok tudtak az egészséges társa-
ikkal együtt fejlődni és később már nem 
lehetett szemre különbséget tenni kö-

zöttük. Összességében a tábla termés-
hozama teljesen beleillett a táji adott-
ságokba, így szerencsére nemcsak a 
gyombiológusnak szolgált az örömére.

Ezek után aztán gondolhatnánk, hogy 
a megfigyelés „kipipálva” és ismét meg-
tapasztaltunk valami újdonságot, megis-
mertük a jellemző tüneteit és pallérozot-
tabban léphetünk tovább életünkben. 
Igen ám, de a táblán nemcsak naprafor-
gó csírázott, hanem egyéb gyomnövé-
nyek is; de azok nem a napraforgónál 
leírt tünetességeket produkálták, azonos 
behatás ellenére sem! 

Tünetek a gyomnövényeken

A csattanó maszlagon megfigyelhető 
szubletális hatás volt leginkább hason-
latos a napraforgón megfigyeltekhez 
(5. kép). Ebben az esetben a levélle-
mez torzulás, elkeskenyedés abszolút 
tipikus; de már a klorofilltartalom csök-
kenése – a kifakulás – nem volt megfi-
gyelhető. A seprence alig-alig torzult, 

ellenben hajtáscsúcsa és levélcsúcsai is 
kivilágosodtak (6. kép); míg a madár ke-

serűfű levéllemezei egyáltalán nem tor-
zultak, de internódiumai lerövidültek 
és hajtáscsúcsai szintén kivilágosodtak 
(7. kép). A parlagfű pedig „egyszerűen” 
retrográd viselkedett (8. kép). Nem sal-
langosodott, nem „törpült”; ellenben 
a leginkább ez a gyom „világított”, de 
azt is „fonák módon” tette; ugyanis a 
hajtáscsúcs volt a leginkább sötét ár-
nyalatú, míg a meglévő levelek voltak 
a legsárgábbak. Ezek a megfigyelések 
azt valószínűsítik, hogy minden növény 
számára más és más dózis az „indikátor 
dózis” és az sem kizárt, hogy kissé elté-
rőek a detoxikálásra adott biológiai vá-
laszreakciók és emiatt az eltérő vizuális 
megjelenés, a formagazdagság. 

Sok új megfigyelésre adott lehető-
séget ez a tábla és sok régi „dogma” 
átgondolását, korszerűsítését kény-
szeríti ki belőlünk; mert ez bekövet-
kezett és be is következhet…  

5. kép

7. kép

6. kép

8. kép
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Mint ahogy az élet minden terüle-
tén, a szakmánkat illetően is igen je-
lentős változásokat tapasztalhatunk 
meg évről évre, beleértve a hazánk-
ban engedélyezett növényvédő sze-
rek körét is. 

E közleményben a 2013-ban en-
gedélyezett gyomirtó szerekkel 
kapcsolatos újdonságokról, vissza-
vonásról, valamint változásokról 
szeretnénk tájékoztatást nyújtani a 
következő tematika szerint. 

Elsőként az újonnan engedélye-

zett gyomirtó szerek forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélye-
iben (a továbbiakban: engedélyok-
irat) megtalálható előírt növényvé-
delmi technológiákról olvashatunk. 
Legalább ennyire fontos azonban a
korábban kiadott okiratokra vonat-
kozó technológiai leírások módo-

sításai is (pl. kultúra kiterjesztések, 
egyéb kiegészítések; hatósági kez-
deményezésre kiskultúrás kiterjesz-
tések, szigorítások stb.), valamint a 
felülvizsgálaton átesett (újraenge-
délyezett) készítmények technoló-
giájában bekövetkező változások 
is, ezért az újdonságokat követően 
ezeket az információkat közöljük. 

Végezetül ismertetnénk a 2013-

ban visszavont – mindöszesen egy 
darab – készítmény felhasználására 
vonatkozó előírásokat. Törekedve a 
teljességre, mindezeken túlmenően 
az áttekintés végén megtalálható a 
tavalyi évben kiadott származtatott 

engedélyek listája is. A származta-
tott engedély nem más, mint a már 
Magyarországon engedélyezett nö-
vényvédő szer más kereskedelmi 
néven történő engedélyezése. Fon-
tos megjegyezni, hogy a származta-
tott engedély megegyezik a referen-
cia növényvédő szer engedélyével, 
és az abban foglalt előírások szerint 
hozható forgalomba és használható 
fel.

Tá  jékoztatásként az egyes készít-
mények neve mellett a készítmény 

hatóanyag-tartalma, felhasználható 
kultúrák köre, az esetleges célká-
rosítók megnevezése, forgalmazási 
kategóriája, az engedélyokirat tu-
lajdonosa, valamint az engedélyok-
irat száma szerepel. A módosítások 
esetében pedig azok száma, illetve a 
módosítás tárgya kerül közlésre.

A növényvédő szer emberre, állat-
ra, környezetre való veszélyességét 
és a biztonságos felhasználás előírá-
sait a közlemény nem tartalmazza, 
ezért a készítmények alkalmazását 
megelőzően, a biztonságos felhasz-
nálás érdekében szükséges elolvas-
ni a készítmények engedélyokirata-
it. 

A Magyarországon engedélyezett 
növényvédő szerek engedélyokira-
tai a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal honlapján tekinthetők 
meg: 

https://www.nebih.gov.hu/szak-
teruletek/szakteruletek/noveny_ta-
lajvedelmi_ig/kozerdeku_adatok/
novsz

Szeretnénk felhívni az olvasók 

figyelmét, hogy a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal 2013-tól 
üzemelteti az engedélyezett nö-

vényvédő szerek hivatalos adat-

bázisának kereső programját, me-
lyen különböző szűrési fetétetelek 
állíthatók be. A program mindenki 
számára ingyenesen vehető igény-

be. Tájékoztatjuk azonban a szíves 
felhasználókat, hogy az ott található 
törzskönyvi adatok csak tájékoztató 
jellegűek, a felhasználásnál minden 
esetben a hatályos engedélyokirat 
szövegét kell figyelembe venni. 

Az adatbázis kereső internetes 
elérhetősége: 

http://airterkep.nebih.gov.hu/
ENIR/Engedelykereso/Kereso.aspx

Újonnan engedélyezett 

gyomirtó szerek

Arigo 51 WG (360 g/kg mezotrion 
+ 120 g/kg nikoszulfuron + 30 g/
kg rimszulfuron): takarmánykuko-

rica, valamint silókukorica kultúrá-
ban, magról kelő egy- és kétszikű 
gyomnövények ellen. Forgalmazási 
kategória: I. Engedélyokirat tulajdo-
nosa: DuPont Magyarország Kft. En-
gedélyszám: 04.2/7120-1/2012.

Előírt növényvédelmi techno-
lógia: Kukorica (takarmány-, 
siló-) kultúrában a készítményt 
posztemergensen, egyszeri vagy 
osztott kezelés formájában a kuko-
rica kettő leveles állapotától a kul-
túrnövény nyolc leveles állapotáig, 
a magról kelő egyszikű gyomnö-
vények 3-5 leveles (BBCH 13-15), a 
kétszikű gyomnövények 2-4 leveles 
(BBCH 12-14) állapotában kell kijut-
tatni. 

Egyszeri kezelés esetén 330 g/ha 
dózisban, osztott kezelés során az 
első kezelés idején 250 g/ha, azt kö-
vetően 7-10 nap múlva, a második 
kezelés idején 80 g/ha dózisban kell 
kijuttatni. A gyomirtó hatás foko-
zásának érdekében a permetléhez 
minden esetben nedvesítőszer hoz-
záadása szükséges.

Érzékeny gyomnövények: se-
lyemmályva (Abutilon theophrasti, 
ABUTH), szőrös disznóparéj 
(Amaranthus retroflexus, AMARE), 
fehér libatop (Chenopodium album, 

2013-ban engedélyezett gyomirtó szerek
Lázár Nelli

NÉBiH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Budapest
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CHEAL), csattanó maszlag (Datura 
stramonium, DATST), árvakelésű 
napraforgó (Helianthus annuus, 
HELAN), varjúmák (Hibiscus 
trionum, HIBTR), termesztett kö-
les (Panicum miliaceum, PANMI), 
kakaslábfű (Echinochloa crus-galli, 
ECHCG), fakó muhar (Setaria 
pumila, SETGL), fenyércirok 
(Sorghum halepense, SORHA).

Parlagfűvel (Ambrosia artemisii-
folia, AMBEL) erősen fertőzött te-
rületek kezelésére, parlagfű ellen 
kombinációs gyomirtó szer partner 
alkalmazása szükséges. Légi kijutta-
tás: nem engedélyezett.

Barclay Propyz (400 g/l 
propizamid): őszi káposztarepce 
kultúrában, magról kelő és évelő 
egyszikű gyomnövények (nagy 
széltippan, őszi búza árvakelés), 
magról kelő kétszikű gyomnövé-
nyek (sebforrasztó zsombor, piros 
árvacsalán, ebszékfű, pásztortás-
ka, veronika fajok), évelő egyszikű 
gyomnövények (tarackbúza) el-
len. Forgalmazási kategória: II. En-
gedélyokirat tulajdonosa: Barclay 
Chemicals (R & D) Limited. Enge-
délyszám: 04.2/1374-1/2013.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Őszi káposztarepce kultúrában 
a készítményt a kultúrnövény 2-4 
leveles fenológiai állapotában ősz-
szel 1,9-2,1 l/ha-os dózisban kell ki-
juttatni elsősorban magról kelő és 
évelő egyszikű gyomnövények el-
len, valamint magról kelő kétszikű 
gyomnövények gyomosítása ese-
tén, a magról kelő egyszikű gyom-
növények 1-3 leveles, a magról kelő 
kétszikű gyomnövények 2-4 leveles 
állapotában.

Évelő egyszikű gyomnövények el-
len a készítményt 2,1 l/ha dózisban 
kell alkalmazni. A legjobb hatás hi-
deg, nedves talajviszonyok mellett 
érhető el. A gyomirtó szer a repce 
betakarításáig megtartja hatását.

A készítmény hatóanyaga elsősor-
ban egyszikű gyomirtó hatású, má-
sodsorban magról kelő kétszikűek 
gyomosítása esetén alkalmazható. 
Jelentős kétszikű fertőzés esetén 
kiegészítő állománykezelés szüksé-
ges.

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-

nálható! Légi kijuttatás: nem enge-
délyezett.

Belvedere (160 g/l dezmedifám + 
160 g/l fenmedifám): cukorrépa, va-
lamint takarmányrépa kultúrában, 
magról kelő kétszikű gyomnövé-
nyek ellen. Forgalmazási kategó-
ria: I. Engedélyokirat tulajdonosa: 
Makhteshim Agan Hungary Zrt. En-
gedélyszám: 04.2/1689-1/2013.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Cukorrépa és takarmányrépa 
kultúrákban posztemergens gyom-
irtására magról kelő kétszikű gyom-
növények ellen alkalmazható.  Az 
első kezelést a cukorrépa szik-2 va-
lódi leveles, a magról kelő kétszikű 
gyomnövények 2-4 leveles állapo-
tában kell elvégezni, a második ke-
zelést ezt követően 8-12 nap múlva. 
A harmadik kezelésre a gyomoso-
dástól függően a második kezelést 
követő 8-12 nap elteltével kerülhet 
sor, kezelésenként 1,0 l/ha dózisban 
kipermetezve. 

Az egy tenyészidőszakban kijut-
tatható maximális dózis 3,0 l/ha!

A készítmény egyszikű gyomnövé-
nyek ellen nem hatékony, ezért ezek 
ellen preemergens alapkezelésben 
kell részesíteni a cukorrépát. 

Erős napsütésben, 25 °C feletti hő-
mérsékleten, illetve a kezelést köve-
tő 6 órán belül tartósan 25 °C felett 
várható hőmérséklet esetén a készít-
ménnyel tilos kezelni a cukorrépát, 
ilyenkor a permetezést a hűvösebb, 
esti órákban kell elvégezni.

Növényi kórokozók, állati kárte-
vők által legyengített, vagy egyéb 
más okból legyengült cukorrépát ti-
los a készítménnyel kezelni!

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban három alkalommal, osztott 
kezelésben használható! Légi kijut-
tatás: nem engedélyezett.

Benta 480 SL (480 g/l bentazon): 
borsó (zöld-, száraz-), bab (zöld-, 
száraz-), valamint szója kultúrában, 
magról kelő kétszikű gyomnövé-
nyek ellen. Forgalmazási kategó-
ria: II. Engedélyokirat tulajdonosa: 
Sharda Hungary Kft. Engedélyszám: 
04.2/773-2/2013.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Borsóban (zöld-, száraz-) a kul-

túrnövény 8-12 cm-es fejlettségénél, 
az első valódi lomblevél megjele-
nésétől a 2. lomblevél kifejlődéséig 
(BBCH 10-12), a magról kelő kétszi-
kű gyomfajok 2-4 valódi leveles álla-
potában 2,0 l/ha szermennyiséggel 
kell a kezelést elvégezni. Borsóban a 
készítmény kombinálható egyéb, a 
kultúrában kétszikű gyomnövények 
ellen engedélyezett készítménnyel, 
annak engedélyokiratában megha-
tározott dózisával. Kombináció ese-
tében mindig figyelembe kell venni 
a kombinációs partner kijuttatási 
paramétereit!

Babban (zöld-, száraz-) a kezelést 
a kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettsé-
génél, 1-3 lombleveles állapotában 
(BBCH 11-13), a magról kelő kétszi-
kű gyomnövények 2-4 leveles fej-
lettségi állapotában kell elvégezni 
2,0 l/ha szermennyiséggel. Babban 
a kezelést követően levélfoltosság, 
depresszió léphet fel, de ezt a növé-
nyek rövid időn belül kiheverik. Faj-
taérzékenység előfordulhat.

Szójában a kezelést a kultúrnö-
vény 8-12 cm-es fejlettségénél, 1-3 
lombleveles állapotában (BBCH 11-
13), a magról kelő kétszikű gyom-
növények 2-4 leveles fejlettségi álla-
potában kell elvegezni szintén 2,0 
l/ha szermennyiséggel. Szójában a 
készítmény kombinálható egyéb, a 
kultúrában kétszikű gyomnövények 
ellen engedélyezett készítménnyel, 
annak engedélyokiratában megha-
tározott dózisával. Kombináció ese-
tében mindig figyelembe kell venni 
a kombinációs partner kijuttatási 
paramétereit!

25 °C feletti hőmérsékleten, a foko-
zott fitotoxicitási veszély miatt tilos 
a készítménnyel permetezni!

A készítményt alacsony nyomá-
son, közepes cseppmérettel kell kijut-
tatni!

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-
nálható! Légi kijuttatás: nem enge-
délyezett.

Betanal maxxPro (47 g/l 
dezmedifám + 75 g/l etofumezát + 
60 g/l fenmedifám + 27 g/l lenacil): 
cukorrépa, takarmányrépa, vala-
mint cékla kultúrában, magról kelő 
egynyári egy- és kétszikű gyomnö-
vények ellen. Forgalmazási kategó-
ria: I. Engedélyokirat tulajdonosa: 
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Bayer CropScience S.A.S. Engedély-
szám: 04.2/6536-1/2013.

Előírt növényvédelmi techno-
lógia: Cukorrépa, takarmányré-
pa, cékla kultúrák posztemergens 
gyomirtására magról kelő kétszikű 
gyomnövények ellen alkalmazható. 
A kijuttatást osztott kezeléssel kell 
elvégezni. Az első kezelést (stop-ke-
zelés) 1,0-1,25 l/ha-os dózissal a cu-
korrépa, takarmányrépa, cékla fej-
lettségétől függetlenül, akár annak 
kelésekor, szikleveles állapotában 
is végre lehet hajtani. A második 
kezelésre 1,25-1,5 l/ha dózis alkal-
mazásával a gyomosodástól függő-
en kerülhet sor, de legkorábban az 
első kezelést követő 8-10 nap múlva. 
A terület újra gyomosodása esetén, 
a harmadik kezelés elvégzésekor 
1,5 l/ha szermennyiség kijuttatására 
van szükség. 

Fontos, hogy a permetezések az 
egynyári gyomnövények szik-, ma-
ximum 2-4 valódi leveles fejlettsége-
kor történjenek.

Erős napsütésben, 25 °C feletti hő-
mérsékleten, illetve a kezelést köve-
tő 6 órán belül tartósan 25 °C felett 
várható hőmérséklet esetén a készít-
ménnyel tilos kezelni a cukorrépát, 
ilyenkor a permetezést a hűvösebb, 
esti órákban kell elvégezni!

Növényi kórokozók, állati kárte-
vők által legyengített, vagy egyéb 
más okból legyengült cukorrépát ti-
los a készítménnyel kezelni!

A növényvédő szeres kezelés után 
a kezelt területre más növény nem 
vethető 120 napig, de ha a cukorré-
pa valamilyen okból megsemmisül, 
akkor 120 napon belül vethető cék-
la, spenót, vagy újra cukorrépa! 

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak osztott kezeléssel hasz-
nálható fel három alkalommal! Az 
egy tenyészidőszakban kijuttatható 
maximális dózis 4,25 l/ha! Légi ki-
juttatás: nem engedélyezett.

Biathlon 4D (714 g/l tritoszulfuron 
+ 54 g/l floraszulam): kalászos ga-
bonafélékben (őszi búza, őszi és 

tavaszi árpa, tritikále, zab, rozs, 

tönkölybúza), magról kelő kétszi-
kű gyomnövények, ragadós galaj 
(Galium aparine) ellen. Forgalma-
zási kategória: I. Engedélyokirat tu-

lajdonosa: BASF SE. Engedélyszám: 
04.2/2477-1/2013.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Kalászos gabonafélékben (őszi 
búza, őszi és tavaszi árpa, tritikále, 
zab, rozs, tönkölybúza) használható 
fel a készítmény, magról kelő kétszi-
kű gyomnövények ellen, 40-70 g/
ha-os dózisban, 250-300 l/ha per-
metlével kijuttatva. A készítményt a 
kultúrnövény 2-3 leveles állapotától 
a zászlós levél kiterüléséig lehet fel-
használni. A magról kelő kétszikű 
gyomfajok 2-4 leveles, a ragadós ga-
laj (Galium aparine) 3-5 levélörvös 
korában a legérzékenyebb a készít-
ményre. 

A jobb gyomirtó hatás érdekében 
a permetléhez hatásfokozó segéd-
anyagot kell keverni. A permetlé 
készítésekor a habzás elkerülésére 
először a permetlé tartályt 2/3-áig 
fel kell tölteni vízzel, majd a keve-
rés megindítását követően először 
a gyomirtó szert, majd azt követően 
az adalékanyagot kell bekeverni a 
permetlébe. Ezután lehet a permet-
lé tartályt teljesen feltölteni vízzel.

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-
nálható! Légi kijuttatás: nem enge-
délyezett.

Butisan Complete (300 g/l 
metazaklór + 100 g/l dimetenamid-P 
+ 100 g/l quinmerak): őszi káposz-

tarepce kultúrában, magról kelő 
egy- és kétszikű gyomnövények el-
len. Forgalmazási kategória: II. En-
gedélyokirat tulajdonosa: BASF SE. 
Engedélyszám: 04.2/952-1/2013.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Őszi káposztarepce kultúrában 
a készítmény kijuttatható ősszel a 
kultúrnövény vetése után, kelése 
előtt (preemergensen) jól elmun-
kált apró morzsás talajfelszínre, 
2,0-2,5 l/ha-os dózisban, valamint 
kijuttatható korai posztemergensen 
a magról kelő kétszikű gyomnövé-
nyek szik-2-4 leveles, a magról kelő 
egyszikű gyomfajok 1-3 leveles 
fenológiai stádiumában. 

Várhatóan erősebb gyomosodás, 
vagy fejlettebb gyomnövények ese-
tében az engedélyokiratban meg-
határozott magasabb dózisban kell 
alkalmazni.

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-
nálható!

A talajvíz védelme érdekében a ké-
szítmény vagy más, metazaklór ha-
tóanyagot tartalmazó készítmény, 
ugyanazon a területen hároméven-
te egyszer használható! Légi kijutta-
tás: nem engedélyezett.

Marsh 480 SL (360 g/l glifozát): 
totális gyomirtó szer. Forgalmazási 
kategória: III. Engedélyokirat tulaj-
donosa: Sharda Hungary Kft. Enge-
délyszám: 04.2/1633-1/2013.

Az előírt növényvédelmi techno-
lógia terjedelmi okok miatt nem ke-
rült a közleménybe, a felhasználás 
szempontjából az engedélyokirat-
ban foglaltak betartandók!

Felhasználása az alábbi kul-
túrákban engedélyezett: 3 évnél 
idősebb szőlő, 3 évnél idősebb al-
matermésűek, min. 3 éves csont-
héjasok, min. 3 éves héjas gyümöl-
csűek, tarló (szántóföldi kultúrák), 
mezőgazdasági lag nem művelt 
területek, csatornák, árokpartok, 
vasúti pályatestek, lakott területek, 
kiskertek, erdészet: összes fafaj (te-
lepítés előtt 1-2 héttel), erdészet: 
luc-, erdei-, duglaszfenyő (telepítés 
után 2 évvel), fakitermelés (sarjhaj-
tások ellen), legelő, gyep, lucerna, 
őszi búza, őszi és tavaszi árpa, állo-
mányszárítás céljából: takarmány-
kukorica (légi is), napraforgó (légi 
is), repce, szója.

Narval (40 g/l nikoszulfuron): ta-

karmánykukorica kultúrában, mag-
ról kelő és évelő egyszikű, valamint 
magról kelő kétszikű gyomnövé-
nyek ellen. Forgalmazási kategó-
ria: I. Engedélyokirat tulajdonosa: 
Rotam Agrochemical Europe Ltd. 
Engedélyszám: 04.2/1371-1/2013.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Takarmánykukorica kultúrá-
ban a készítményt annak 3-7 leveles 
fenológiai állapotában kell kiper-
metezni, amikor a magról kelő egy-
szikű gyomnövények 1-3 levelesek, 
az évelő egyszikűek átlagos magas-
sága 15-25 cm. A magról kelő kétszi-
kű gyomfajok 2-4 leveles korukban 
a legérzékenyebbek a készítmény-
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re. Felhasználható önmagában 0,75-
1,5 l/ha dózisban, valamint osztott 
kezeléssel (a két kezelés között min. 
10 napos eltéréssel) 1,0 + 0,5 vagy 
0,75 + 0,75 l/ha mennyiségben. Erős 
fenyércirok (Sorghum halepense) 
fertőzés esetén, fejlett gyomnövé-
nyek ellen (15-25 cm), amennyiben 
egyszeri kezeléssel alkalmazzuk 1,5 
l/ha dózisban javasolt kijuttatni. 

A gyomirtó hatás fokozásának 
érdekében a permetléhez minden 
esetben nedvesítőszer hozzáadása 
szükséges. Csapadékszegény időjá-
rás, légköri aszály esetén a nedve-
sítőszer használatán túl 3-4 kg/ha 
ammónium-nitrát, vagy bármely 
más engedélyezett N-tartalmú mű-
trágya szükséges. Szerves foszfor-
sav-észterrel kezelt állományban 
csak a kezelést követő 7. nap eltelté-
vel végezhető a gyomirtás.

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy, osztott kezelés 
esetén két alkalommal használható! 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Nero (400 g/l petoxamid + 24 g/l 
klomazon): őszi káposztarepce kul-
túrában, magról kelő egy- és két-
szikű gyomnövények ellen. Forgal-
mazási kategória: I. Engedélyokirat 
tulajdonosa: Cheminova A/S. Enge-
délyszám: 04.2/6000-1/2013.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Őszi káposztarepcében a kul-
túrnövény vetése után, kelése előtt 
(preemergensen), vetés után 3 na-
pon belül 3,0 l/ha-os dózisban kell 
kijuttatni jól elmunkált aprómorzsás 
talajfelszínre. Fontos, hogy a kultúr-
növény magját legalább 2 cm vastag 
földréteg takarja. A készítmény a 
kultúrnövény levelein kismértékű, 
kifehéredésben megnyilvánuló tü-
neteket okozhat, de ezeket a tünete-
ket a növény maradéktalanul kinövi. 
Az őszi káposztarepce kipusztulása 
esetén, a Nero alkalmazása után, 
adott év őszén repce és őszi búza 
vethető. A Nero kijuttatása és az őszi 
búza vetése között 6 hét várakozási 
idő javasolt. A búza vetéssűrűségét 
célszerű megnövelni. A búza vetése 
előtt szántás javasolt. A növényál-
lomány esetleges téli kipusztulása 
esetén tavasszal, tavaszi repce, ku-
korica, napraforgó, burgonya, bab, 
borsó, lucerna, csillagfürt termeszt-

hető. A 15 cm mélységű talajforgatás 
után tavaszi árpa, tavaszi búza, zab, 
cukorrépa és angol perje vethető. 
Az érzékeny kultúrák károsodásá-
nak elkerülése érdekében 30 méte-
res biztonsági sáv betartása javasolt! 

A készítmény ugyanazon a terü-
leten maximum kétévente használ-
ható! Légi kijuttatás: nem engedé-
lyezett.

Nuance Super (500 g/kg 
tifenszulfuron-metil + 250 g/kg 
tribenuron-metil): őszi és tavaszi 
kalászosokban (őszi búza, őszi és ta-

vaszi árpa, rozs, zab, tritikálé), mag-
ról kelő kétszikű gyomnövények, 
mezei acat ellen. Forgalmazási kate-
gória: I. Engedélyokirat tulajdono-
sa: Cheminova A/S. Engedélyszám: 
04.2/1602-1/2013.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Őszi- és tavaszi kalászosokban 
(őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, 
rozs, zab, tritikálé) a készítmény 
tavasszal, a fagyok megszűnését kö-
vetően a kalászosok zászlós leveles 
koráig (zab esetében 2 nóduszig) 
alkalmazható 40-60 g/ha szermeny-
nyiséggel. A kezelés időpontját és 
dózisát a gyomnövények fejlettsé-
ge és a gyomfajok összetétele hatá-
rozza meg. A magról kelő kétszikű 
gyomnövények 2-4 valódi leveles 
korukban a legérzékenyebbek a ké-
szítményre. Ragadós galaj (Galium 
aparine) esetében annak 2-3 levél-
örvös állapotában van a kezelés 
optimális időpontja. Erős ragadós 
galaj fertőzés esetén, vagy fejlettebb 
egyedek ellen fluroxipir hatóanya-
gú készítmény 75-125 g hatóanyag/
ha dózisával kombinációban célsze-
rű kijuttatni. Egyszikű, illetve évelő 
kétszikű gyomfertőzés esetén, ezek 
ellen hatékony kombinációs part-
ner alkalmazása szükséges. Mezei 
acat (Cirsium arvense), valamint 2-4 
valódi levelesnél fejlettebb gyomnö-
vények ellen az engedélyokiratban 
meghatározott magasabb dózisban 
kell kijuttatni. 

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-
nálható! Légi kijuttatás: nem enge-
délyezett.

Protugan Super (300 g/l 
izoproturon + 150 g/l bifenox + 145 

g/l mekoprop-P): őszi búza, valamint 
őszi árpa kultúrában, magról kelő 
egy- és kétszikű gyomnövények el-
len. Forgalmazási kategória: I. Enge-
délyokirat tulajdonosa: Makhteshim 
Agan Hungary Zrt. Engedélyszám: 
04.2/1724-1/2013.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Őszi búza és őszi árpa kultúrá-
ban a kezelést 3-6 leveles fejlettségi 
állapotától bokrosodás végéig kell 
elvégezni a kétszikű gyomok 2-4 le-
veles, az egyéves egyszikű gyomok 
1-3 leveles fejlettségénél, őszi vagy 
kora tavaszi időszakban, 2,5-3,0 l/ha 
dózisban. Nagy széltippan (Apera 
spica-venti), ragadós galaj (Galium 
aparine), valamint pipacs (Papaver 
rhoeas) ellen a 3,0 l/ha-os dózis al-
kalmazása javasolt. A magról kelő 
gyomok közül jól irtja a nagy szél-
tippant (Apera spica-venti), a par-
lagfüvet (Ambrosia artemisiifolia), 
a pásztortáskát (Capsella bursa-
pastoris), a perzsa veronikát 
(Veronica persica), a piros árvacsa-
lánt (Lamium purpureum), a tyúk-
húrt (Stellaria media), valamint az 
ebszikfüvet (Tripleurospermum 
inodorum). 

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-
nálható! Légi kijuttatás: nem enge-
délyezett.

Salsa 75 DF (750 g/kg 
etametszulfuron-metil): őszi ká-

posztarepce kultúrában, magról 
kelő kétszikű gyomnövények el-
len. Forgalmazási kategória: I. En-
gedélyokirat tulajdonosa: DuPont 
Magyarország Kft. Engedélyszám: 
04.2/3261-1/2013.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: A készítményt az őszi káposzta-
repce kelése után posztemergensen 
kell kijuttatni ősszel vagy tavasszal a 
fagyok elmúltával, a repce 2-8 leve-
les fejlettségi állapotában, a magról 
kelő kétszikű gyomnövények szik-
leveles-4 valódi leveles állapotában 
15-25 g/ha szermennyiséggel. A leg-
jobb hatást korai posztemergensen 
kijuttatva adja. A készítményt ön-
magában 20-25 g/ha dózisban kell 
felhasználni. Fejlettebb gyomnö-
vények esetében a magasabb 25 
g/ ha-os dózis kijuttatása javasolt. 
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A gyomok a hatóanyaggal szem-
beni rezisztenciájának kialakulása 
ellen javasolt az eltérő hatásmódú 
készítményekkel kombinálni azok 
engedélyezett dózisával. A gyomir-
tó hatás fokozásának érdekében a 
permetléhez minden esetben Trend 
90 hozzáadása szükséges 0,1 %-os 
koncentrációban.

A készítmény kombinálható 
tankkeverékben a metazaklór, 
metazaklór + quinmerak 
és klopiralid + pikloram + 
aminopiralid hatóanyagú készítmé-
nyek engedélyokiratban meghatá-
rozott dózisával. A kombinációban 
a készítményt 15-20 g/ha dózisban 
kell kijuttatni. 

A készítmény egyszikű gyomnö-
vények és árvakelésű gabona ellen 
tankkeverékben kombinálható az 
engedélyezett posztemergens egy-
szikűirtó készítményekkel, azok en-
gedélyezett dózisával. 

A készítményből egy vegetációs 
időszakban maximum 25 g/ha jut-
tatható ki! Légi kijuttatás: nem enge-
délyezett.

Sharpen 330 EC (330 g/l 
pendimetalin): forgalmazási kate-
gória: III. Engedélyokirat tulajdono-
sa: Sharda Hungary Kft. Engedély-
szám: 04.2/1213-1/2013.

Az előírt növényvédelmi techno-
lógia terjedelmi okok miatt nem ke-
rült a közleménybe, a felhasználás 
szempontjából az engedélyokirat-
ban foglaltak betartandók!

Felhasználása az alábbi kultúrák-
ban engedélyezett: 

Magról kelő egyszikű és né-
hány magról kelő kétszikű gyom-
növény ellen: kalászosok (őszi 
búza, őszi árpa, tavaszi árpa, 
rozs, tritikálé), rizs, kukorica (ta-
karmány-, vetőmag, csemege-), 
napraforgó, zöldborsó, száraz 

borsó, lóbab, szója, dohány, vö-

röshagyma (kivéve zöld-hagyma), 
fokhagyma, póréhagyma, zeller, 

paradicsom, paprika, káposzta, 

kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, 

karalábé, burgonya, almatermé-

sűek (alma, körte, birs, naspolya), 
csonthéjasok (kajszi, őszibarack, 
cseresznye, meggy, szilva, ringló), 
bogyósgyümölcsűek (ribiszke, 

köszméte, josta, málna, áfonya, 
szeder, szamóca), szőlő (bor- és 
csemege-), fűszer- és gyógynö-

vények (kömény, édeskömény, 
kapor, ánizs, angelika, lestyán, 
koriander, ligetszépe, sáfrányos 
szeklice), dísznövények (tulipán, 
nárcisz), erdészet (faiskola, ko-
sárfűz, fagyalfélék, díszcserjék, 
fenyőfélék, Juniperus). Kacsgát-
lásra dohány kultúrában, valamint 
aranka ellen egy évesnél idősebb 
lucerna kultúrában.

Sultan Top (375 g/l metazaklór 
+ 125 g/l quinmerak): őszi káposz-

tarepce kultúrában, magról kelő 
egy- és kétszikű gyomnövények 
ellen. Forgalmazási kategória: 
II. Engedélyokirat tulajdonosa: 
Makhteshim Agan Hungary Zrt. 
Engedélyszám: 04.2/2943-1/2013.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Őszi káposztarepce kultúrá-
ban a készítmény felhasználható 
magról kelő egy- és kétszikű gyom-
növények ellen vetés után, kelés 
előtt vagy állomány permetezés 
során korai posztemergensen.

Preemergens kijuttatás esetén 
a készítményt a kultúrnövény ve-
tése után 3 napon belül kell kijut-
tatni, jól elmunkált aprómorzsás 
talajfelszínre 2,0 l/ha dózisban. 
Fontos, hogy a kultúrnövény 
magját 2,0-3,0 cm vastag földréteg 
takarja. Állománykezelés esetén 
a kultúrnövény 2 valódi leveles 
korától 4 leveles fejlettségéig kell 
kijuttatni a készítményt 2,0 l/ha 
dózisban. A magról kelő kétszi-
kű gyomnövények szik-2 valódi 
leveles fejlettségükkor, a ragadós 
galaj (Galium aparine) 1-3 levél-
örvös állapotában, a magról kelő 
egyszikűek 1-3 leveles állapotban 
legérzékenyebbek a készítmény-
re, a kelő félben lévő, szikleveles 
kultúrnövényt a készítmény káro-
síthatja.

A talajvíz védelme érdekében a 
készítmény vagy más, metazaklór 
hatóanyagot tartalmazó készít-
mény, ugyanazon a területen há-
romévente egyszer használható! 

A készítmény egy vegetációs 
időszakban csak egy alkalommal 
használható! Légi kijuttatás: nem 
engedélyezett.

A gyomirtó szerek 

felhasználására, 

a növényvédelmi 

technológiákra vonatkozó 

előírások változásai (azaz 

a forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyek 

módosításai)

Dessicash 20 SL (374 g/l diquát-
dibromid): Engedélyokirat tulajdo-
nosa: Sharda Hungary Kft. Engedély-
szám: 02.5/854/3/2009. MgSzHK. 
Módosítás száma: 04.2/1301-2/2013.

A készítmény földi kijuttatása is 

engedélyezésre került napraforgó, 

őszi káposztarepce, mustár és olaj-

retek kultúrákban.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Napraforgóban a kezelést a 
kaszatok 25-30 %-os víztartalma 
mellett kell elvégezni 1,5-2,0 l/ha-os 
dózisban. 

Őszi káposztarepcében, mustár-
ban, olajretekben a készítményt 
akkor kell kijuttatni, amikor a be-
cőkben lévő magvak barnák és 
kimorzsolhatóak, a magvak 35-40 
%-os nedvességtartalmánál, a terve-
zett betakarítás előtt 4-6 nappal 1,5-
2,0 l/ha-os dózisban.

Vetőburgonyában a betakarítás 
előtt 8-10 nappal kell a készítményt 
kijuttatni 4,0-5,0 l/ha szermennyi-
séggel. Nagy lombozatú fajtáknál 
osztott kezelésben is alkalmazható 
2,5 l/ha + 2,5 l/ha dózisban, ez eset-
ben a második kezelést az elsőt kö-
vetően 3-4 nap múlva kell elvégezni.  

Légi kijuttatás: Legalább 10 ha ösz-
szefüggő területen, cseppnehezítő 
adalékanyag kötelező hozzáadásá-
val, 50-60 liter/ha permetlémennyi-
ség felhasználásával.

A kezelések végrehajtása során a 
mező- és erdőgazdasági légi mun-
kavégzésre vonatkozó 44/2005.
(V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes 
rendeletben meghatározott előírá-
sokat maradéktalanul be kell tarta-
ni!

Emblem (200 g/kg bromoxinil): 
Engedélyokirat tulajdonosa: 
Nufarm GmbH. Engedélyszám: 
786/2006. NTKSZ. Módosítás szá-
ma: 04.2/564-1/2013. 

A készítmény felhasználási köre 
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bővült, vöröshagyma kultúrában 

is felhasználható lett.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Kukoricában (takarmány-, 
csemege-, vetőmag) a készítményt 
posztemergensen 1,2-1,5 l/ha-os dó-
zisban kell kijuttatni a kultúrnövény 
10-20 cm-es, a magról kelő kétszikű 
gyomnövények 2-4 valódi leveles 
fejlettségénél. A készítménynek ta-
lajon keresztüli hatása nincs, csak a 
kezelés idején meglévő gyomnövé-
nyeket pusztítja el. 

25 °C feletti hőmérséklet esetén 
fitotoxikus tüneteket okozhat a kul-
túrnövényen. Olajtartalmú készít-
ményekkel TILOS keverni!

Kukoricavonalak esetében 
LIMMCI 29, KW 1472, LIMUKM 1 
vonalakban nem alkalmazható, 
egyéb kukoricavonalak gyomirtá-
sánál a szer használatára vonatko-
zóan a fajtafenntartó véleményét is 
meg kell kérni.

Vöröshagymában a készítményt 
posztemergensen kell kijuttatni leg-
korábban a vöröshagyma 3-4 leve-
les állapotában 1,0 l/ha-os dózisban. 
A készítmény tartamhatással nem 
rendelkezik, a gyomok újra kelése 
esetén a kezelés megismételhető. 
A magról kelő kétszikű gyomnövé-
nyek 2-4 leveles állapotukban a leg-
érzékenyebbek a kezelésre. 

Csapadékos időjárás esetén a ke-
zelést 2-3 csapadékmentes napot kö-
vetően végezzük, hogy a vöröshagy-
ma levelén a védő viaszréteg újból 
megerősödhessen. Csak ép, egész-
séges levélzetű hagymát szabad ke-
zelni, a készítményt 25 °C feletti hő-
mérsékleten a fokozott fitotoxicitási 
veszély miatt tilos kijuttatni.

A permetlevet durva cseppek for-
májában, alacsony nyomáson kell 
kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, 
esti órákban.

A permetléhez nedvesítőszer, 
adjuvánst tartalmazó kombinációs 
partner, ill. műtrágya hozzáadása 
tilos!

Csapadéktól, harmattól nedves 
növényállományt tilos permetezni!  

Légi kijuttatás: nem engedélye-
zett.

Finale 14 SL (150 g/l glufozinát-
ammónium): Engedélyokirat tu-
lajdonosa: Bayer CropScience 

S.A.S. Engedélyszám: 04.2/8164-
1/2011. MGSzH. Módosítás száma: 
04.2/6535-1/2013. 

A glufozinát hatóanyag közös-
ségi felülvizsgálata során megálla-
pítást nyert, hogy az emlősökre és 
nem célzott ízeltlábúakra jelentős 
kockázat valószínűsíthető, ezért az 
expozíció lehető legkisebbre való 
csökkentése érdekében korlátozni 
kellett e hatóanyag használatát és 
kockázatcsökkentő intézkedések-
ről kellett gondoskodni. A Bizottság 
365/2013/EU végrehajtási rendele-
te a következő kockázatcsökkentő 
intézkedéseket írta elő: „Csak sá-
vokban vagy lokálisan alkalmazott 
gyomirtó szerként engedélyezhető 
legfeljebb évi két kijuttatás mellett, 
kijuttatásonként 750 g hatóanyag/
ha (kezelt felület) maximális dózis-
ban”. 

E rendelet értelmében a Finale 14 

SL engedélyokirata hivatalból mó-
dosításra került. Tehát a készítmény 

dózisa csökkent, valamint csak 

sávkezelés vagy foltkezelés formá-

jában juttatható ki.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: A készítmény csak sávkezelés 
vagy foltkezelés formájában juttat-
ható ki!

3 évesnél idősebb almatermé-
sűekben (alma, körte, birs), csont-
héjasokban (kajszi, őszibarack, 
cseresznye, meggy, szilva, ringló) 
és szőlőben (bor- és csemegeszőlő), 
illetve mezőgazdaságilag nem mű-
velt területeken (utak, útpadkák, 
ipari létesítmények, üzemanyag-
töltő állomások, repülőterek, vasúti 
pályatestek, elektromos vezetékek, 
gázvezetékek, kőolajvezetékek) a 
permetezést akkor kell elvégezni, 
amikor a gyomnövények intenzív 
növekedési szakaszukban (10-20 
cm) vannak, 4,0-5,0 l/ha szermeny-
nyiséggel. 

A kezelés során ügyelni kell arra, 
hogy a permetlé a kultúrnövény 
zöld részeire ne kerüljön, mert azo-
kat károsítja, megperzseli! 

A készítmény a zöld növényi ré-
szek leperzselésével fejti ki a hatá-
sát, talajon keresztüli tartós hatása 
nincs.

Nehezen irtható, vagy fejlettebb 
gyomnövények ellen az engedély-

okiratban meghatározott magasabb 
dózisban kell alkalmazni.

Foltkezelés esetén 1,0-1,4 %-os tö-
ménységű permetlében kell kijuttat-
ni.

Egy vegetációs időszakban a ké-
szítmény csak egy alkalommal hasz-
nálható fel! Légi kijuttatás: nem en-
gedélyezett.

Mextrol B (235 g/l bromoxinil): 
Engedélyokirat tulajdonosa: 
Nufarm GmbH & Co. KG. Engedély-
szám: 46032/1999. FVM. Módosítás 
száma: 04.2/2467-1/2013.

Hivatalból készített kiskultúrákra 
történő kiterjesztés. A felhasználha-

tó kultúrák köre az alábbiakkal 

bővült: örökzöld, tűlevelű, lomb-

hullató díszfák, díszcserjék és dísz-

növények.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Kukorica (takarmány-) kul-
túrában a kezelést a 10-20 cm-es 
állományában (3-6 leveles állapot, 
BBCH 13-16) a magról kelő kétszikű 
gyomnövények 2-4 leveles állapotá-
ban 1,0-1,5 l/ha szermennyiséggel 
kell elvégezni. A készítmény jól irtja 
az Amaranthus spp., Chenopodium 
spp., Datura stramonium, Abutilon 
theophrasti, Solanum nigrum, 
Sinapis arvensis, Polygonum 
lapathifolium, Mercurialis annua 
gyomnövényeket, valamint az ár-
vakelésű napraforgót. Az évelő, va-
lamint az egyszikű gyomnövények 
ellen hatástalan. Tartós hatása nincs, 
csak a kezelés idején meglévő 
gyomnövényeket pusztítja el. 

A készítményt 25 °C alatti hő-
mérsékleten kell kijuttatni. Erős 
gyomfertőzés esetén az engedély-
okiratban meghatározott magasabb 
dózisban kell alkalmazni.

Őszi búzában a kultúrnövény 
két leveles korától a szárbaindulás 
kezdetéig (BBCH 12-30) lehet fel-
használni 1,0-1,5 l/ha-os dózisban. 
A magról kelő kétszikű gyomnö-
vények 2-4 leveles állapotukban a 
legérzékenyebbek a készítményre. 
Erős gyomosodás, napraforgó árva-
kelés esetén a magasabb dózisban 
kell alkalmazni.

Örökzöld, tűlevelű, lombhullató 
díszfák és díszcserjék esetében a 
magról kelő kétszikű gyomnövé-
nyek 2-4 leveles állapotában 1,0-1,5 
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l/ha szermennyiséggel kell a készít-
ményt kipermetezni.

Dísznövények esetében a magról 
kelő kétszikű gyomnövények 2-4 
leveles állapotában 1,0-1,5 l/ha-os 
dózisban kell a készítményt kiper-
metezni.

Különös figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a készítmény nem meg-
felelő alkalmazása esetén a kul-
túrnövények (örökzöld, tűlevelű, 
lombhullató díszfák és díszcserjék 
és dísznövények) károsodhatnak, 
perzselődhetnek.

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-
nálható! Légi kijuttatás: nem enge-
délyezett.

Nic-It (240 g/l nikoszulfuron): 
Cheminova A/S. Engedélyszám: 
02.5/920/2/2010. MgSzHK. Módosí-
tás száma: 04.2/2187-1/2013.

A hatásfokozás érdekében a ko-

rábban megnevezett nedvesítőszer 

neve és dózisa az engedélyokirat-

ban törlésre került.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Kukorica kultúrában a készít-
ményt annak 3-7 leveles fenológiai 
állapotában kell kipermetezni, ami-
kor a magról kelő egyszikű gyom-
növények 1-3 levelesek, az évelő 
egyszikűek átlagos magassága 15-25 
cm. A magról kelő kétszikű gyomfa-
jok 2-4 leveles korukban a legérzé-
kenyebbek a készítményre.

Felhasználható önmagában 0,17-
0,25 l/ha dózisban, valamint az 
újabb gyomkelési hullámot követő-
en, osztott kezeléssel (a két kezelés 
között 8-10 napos eltéréssel) 0,125 
+ 0,125 l/ha mennyiségben. Erős 
fenyércirok (Sorghum halepense) 
fertőzés esetén, fejlettebb gyomnö-
vények ellen amennyiben egyszeri 
kezeléssel alkalmazzuk 0,25 l/ha dó-
zisban javasolt kijuttatni. 

A hatásfokozás érdekében a 

permetléhez hatásfokozó adalék-

anyag hozzáadása szükséges. Légi 
kijuttatás: nem engedélyezett.

Pardner (225 g/l bromoxinil): 
Engedélyokirat tulajdonosa: Bayer 
CropSciences S.A.S. Engedélyszám: 
22244/1987. MÉM. Módosítás szá-
ma: 04.2/582-1/2013.

A hivatalból készített módosítás, a 

takarmánykukorica utolsó kezelé-

si fenostádiumára vonatkozóan, 

javításra került.

Előírt növényvédelmi technológia: 
A készítményt posztemergensen, 
1,5 l/ha-os dózisban kell kijuttatni a 
kukorica 6 leveles, a magról kelő két-
szikű gyomnövények, napraforgó 
árvakelés 2-4 valódi leveles fejlettsé-
génél. A készítménynek talajon ke-
resztüli hatása nincs, csak a kezelés 
idején meglévő gyomnövényeket 
pusztítja el, 25 °C feletti hőmérsék-
let esetén perzselésben megnyilvá-
nuló fitotoxikus tüneteket okozhat 
a kukoricán. Évelő kétszikű gyom-
növények ellen 2,4-D, dikamba ha-
tóanyagú készítményekkel célszerű 
kombinálni.

Kalászosokban a bokrosodás 
kezdetétől, két nóduszos állapotig 
1,0-1,5 l/ha szermennyiséggel kell 
kijuttatni a magról kelő kétszikű 
gyomfajok, árvakelésű napraforgó 
2-4 valódi leveles fenológiájában. 
Évelő kétszikű gyomfajok ellen 2,4-
D, MCPA, dikamba hatóanyagú ké-
szítményekkel kombinációban cél-
szerű alkalmazni.  

Olajtartalmú készítményekkel 
TILOS keverni! Légi kijuttatás: nem 
engedélyezett.

Peak 75 WG (750 g/kg 
proszulfuron): Engedélyokirat tulaj-
donosa: Syngenta Crop Protection 
A. G. Engedélyszám: 04.2/3686-
1/2011. MgSzH. Módosítás száma: 
04.2/1671-1/2013.

A készítmény felhasználási köre 

bővült, kalászos kultúrában is fel-

használható lett.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Kukorica (takarmány-, vető-
mag, csemege-) és cirok kultúrák-
ban a készítményt a kultúrnövény 
3-6 leveles, a magról kelő kétszikű 
gyomnövények 2-4 valódi leveles 
fejlettségekor kell kijuttatni. A ké-
szítményhez minden esetben ned-
vesítőszer hozzáadása szükséges. 

Őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, 
rozs, zab és tritikálé kultúrákban a 
kultúrnövény bokrosodásának kez-
detétől, bokrosodás végéig lehet ki-
juttatni a készítményt, a magról kelő 
kétszikű gyomnövények 2-4 valódi 
leveles fejlettségükkor a legérzéke-

nyebbek a készítményre. Hatásfo-
kozás céljából a készítményhez ned-
vesítőszer hozzáadása szükséges.

Erős gyomfertőzés, fejlettebb 
gyomnövények esetében az enge-
délyokiratban meghatározott maga-
sabb dózisban javasolt felhasználni.

A gyomirtási spektrum szélesítése 
céljából kombinálható, kukoricá-
ban, cirokban, kalászosokban enge-
délyezett készítmények engedély-
okiratukban előirt dózisaival.

Csemegekukorica, vetőmagter-
mesztés esetén a szer használatára 
vonatkozóan előzetesen a fajtafenn-
tartó véleményét is meg kell kérni.   

Csemegekukorica, valamint vető-
magtermesztés esetén csak ezek-
ben engedélyezett készítményekkel 
kombinálható.

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-
nálható! Légi kijuttatás: nem enge-
délyezett

Select 240 EC (240 g/l kletodim): 
Engedélyokirat tulajdonosa: Arysta 
LifeScience S.A.S. Engedélyszám: 
24310/1997. FM. Módosítás száma: 
04.2/117-1/2013.

A készítmény felhasználási köre 

bővült, őszi káposztarepce kultúrá-

ban is felhasználható lett.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Borsó, burgonya, cukorrépa, 
mustár, napraforgó, paradicsom, 
szója, erdészeti kultúrákban, 2 le-
veles állapotától virágzás kezde-
téig, az egyszikű gyomnövények 
posztemergens gyomirtására hasz-
nálható. A kezelést az egynyári 
gyomnövények 1-3 leveles állapotá-
ban 0,3 l/ha, az ettől idősebb egye-
dek esetében 0,4 l/ha mennyiséggel 
kell elvégezni. Évelő gyomnövé-
nyek ellen a dózist gyomnövénytől 
függően kell meghatározni, fenyér-
cirok 0,7-0,8 l/ha, tarackbúza 0,8-1,0 
l/ha, csillagpázsit, nád irtására 1,2 l/
ha az alkalmazandó mennyiség. Az 
évelő gyomnövények esetében ke-
zelést azok 15-20 cm-es fejlettségé-
nél lehet végrehajtani.

Őszi káposztarepcében őszi búza 
árvakelés ellen, az őszi búza 1-3 le-
veles állapotában 0,4 l/ha dózisban, 
1-3 levelesnél fejlettebb, bokroso-
dás kezdetén lévő árvakelés esetén 
0,6 l/ha dózisban kell alkalmazni.
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A permetezéshez a gyom fejlett-
ségétől függően hektáronként 200-
300 l/ha vizet, finom porlasztással 
célszerű felhasználni. 

A megfelelő hatáskifejtéshez tapa-
dásfokozó adalékanyag hozzáadá-
sa szükséges.

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-
nálható! Légi kijuttatás: nem enge-
délyezett.

Successor T (300 g/l petoxamid, 
187,5 g/l terbutilazin): Engedélyok-
irat tulajdonosa: Stähler Internatio-
nal GmbH & Co. KG. Engedélyszám: 
2522/2006. NTKSZ. Módosítás szá-
ma: 04.2/5936-1/2013.

A készítmény felhasználási köre 

bővült, napraforgó kultúrában is 

felhasználható lett.

Előírt növényvédelmi techno-
lógia: Kukorica (takarmány-, ve-
tőmag) kultúrában a készítményt 
preemergens kijuttatás esetén 4,0 
l/ha dózisban, a kukorica vetése 
után, kelése előtt kell kipermetezni, 
jól elmunkált aprómorzsás talajfel-
színre. A korai posztemergens állo-
mánykezelést 3,0 l/ha dózissal kell 
elvégezni, a kukorica 1-3 leveles, a 
magról kelő kétszikűek szikleveles 
3-4 leveles, a Panicum miliaceum 
1-3 leveles fenológiai állapotában, 
nikoszulfuron, vagy rimszulfuron 
hatóanyagú készítmények enge-
délyezett dózisával tankkombiná-
cióban. A kombináció erős köles 
fertőzésnél is hatékonyan alkalmaz-
ható. Amennyiben a területen éve-
lő kétszikű gyomfajok (Cirsium 
arvense, Convulvulus arvensis, 
Calystegia sepium) is előfordulnak, 
úgy rimszulfuron és dikamba ha-
tóanyagú készítménnyel kombiná-
cióban javasoljuk kijuttatni, annak 
engedélyokiratában meghatározott 
dózisával. Ez esetben a Successor T 
dózisa 1,0 l/ha. 

Preemergens kijuttatásnál hirte-
len lehulló nagy mennyiségű csa-
padék hatására a készítmény a 
kukorica levelén fitotoxikus elválto-
zásokat okozhat.

Kukoricavonalak gyomirtásánál 
a szer használatára vonatkozóan a 
fajtafenntaró véleményét is meg kell 
kérni. Kukoricavonalakban kombi-

nációban csak azokban engedélye-
zett készítményekkel juttatható ki.

Napraforgóban a kezelést a kul-
túrnövény vetése után kelése előtt 
(preemergensen) kell elvégezni, jól 
elmunkált aprómorzsás talajfelszín-
re. A készítmény hatáskifejtéséhez a 
kezelést követő két héten belül lehul-
ló 20-25 mm bemosó csapadék elen-
gedhetetlenül szükséges.

Amennyiben a kombinációt ön-
magában alkalmazzuk, úgy az enge-
délyokiratban meghatározott maga-
sabb 4,0 l/ha dózisban kell kijuttatni. 

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-
nálható! Légi kijuttatás: nem enge-
délyezett.

Tandus 200 EC (200 g/l fluroxipir): 
Engedélyokirat tulajdonosa: 
Nufarm Hungária Kft. Engedély-
szám: 04.2/3199-2/2011. MGSZH. 
Módosítás száma: 04.2/934-1/2013.

A készítmény szulfonil-urea típu-

sú készítményekkel is használható 

lett kombinációban.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Kalászosokban (őszi búza, őszi 
árpa, tavaszi árpa, tritikále, rozs, 
zab) a készítményt a kultúrnövény 
2-3 leveles állapotától a kalászhá-
nyás kezdetéig lehet kijuttatni 0,4-
1,0 l/ha-os dózisban.  Sörárpán kívül 
az egyéb kalászosokban a gyomir-
tási spektrum szélesítése, valamint 
mezei acat (Cirsium arvense) ellen 
hormonbázisú készítményekkel 
(2,4-D, MCPA) tankkombináció-
ban célszerű alkalmazni. A kom-
binációban a készítmény dózisa 
0,75 l/ha, a kombinációs partnert 
pedig annak engedélyokiratában 
meghatározott mennyiségben kell 
kijuttatni, valamint figyelembe 
kell venni a kombinációs partner 
kijuttatásának a kalászosokra vo-
natkozó fenológiai paramétereit. 
Szulfonil-urea típusú készítmények-
kel (metszulfuron-metil, tribenuron-
metil, tifenszulfuron-metil) kombi-
nációban a készítmény dózisa 0,4 
l/ha, a kombinációs partnert pedig 
annak engedélyokiratában megha-
tározott mennyiségben kell kijutta-
tatni.

Kukoricában (takarmány-) a kul-
túrnövény 4-6 leveles fenológiai stá-
diumában 1,3-1,8 l/ha-os dózisban 

kell kipermetezni. Az apró szulák 
(Convolvulus arvensis), sövényszu-
lák (Calistegia sepium) 10-15 cm-es, 
a hamvas szeder (Rubus caesius) 
15-20 cm-es állapotában a legér-
zékenyebb a készítményre. Erős 
gyomfertőzés esetén az engedély-
okiratban meghatározott magasabb 
dózisban kell alkalmazni.

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-
nálható! Légi kijuttatás: nem enge-
délyezett.

500 g/l MCPA-t tartalmazó készít-

mény:

Mecaphar (500 g/l MCPA): Enge-
délyokirat tulajdonosa: Nufarm UK 
Ltd. Engedélyszám: 48437/2000. 
FVM. Módosítás száma: 04.2/724-
1/2013.

A készítmény kalászosokban tör-

ténő felhasználása BBCH 39-ig en-

gedélyezve lett, kivéve BBCH31-33 

között.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Kalászosokban (őszi búza, őszi- 
és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé, 
fénymag), valamint köles kultúrá-
ban a készítmény a kultúrnövény 
4-6 leveles korától a szárbaindulás 
kezdetéig (BBCH 30), valamint há-
rom szárcsomós állapotot követően 
(BBCH 33) a zászlós levél kiterülé-
séig (BBCH 39) alkalmazható. Egy, 
kettő és három szárcsomós (BBCH 
31-33) állapotban nem alkalmazha-
tó. 

A gyomosodás mértékétől függő-
en tavaszi gabonában 1,5 l/ha, őszi 
gabonában 1,5-2,0 l/ha mennyiséget 
kell felhasználni. A kezelés optimá-
lis időpontja a kétszikű gyomnövé-
nyek 2-4 leveles stádiuma.

Rizs kultúrában a készítmény 
a kultúrnövény 3 leveles állapo-
tától 15-20 cm-es fejlettségéig, 
szárbaindulás kezdetéig (BBCH 30) 
1,5-2,0 l/ha mennyiségben alkal-
mazható.

Rét és legelő területen a kezelést 
tavasszal, a gyomok intenzív növe-
kedési szakaszában – 5-10 cm-es 
növénymagasság mellett – kell vég-
rehajtani 2,0-2,5 l/ha-os dózisban. A 
tapadás elősegítése céljából adalék-
anyag alkalmazható.

Rostlen és olajlen kultúrákban a 
készítményt a kultúrnövény 8-12 
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cm-es fejlettségénél 0,75-1,0 l/ha 
szermennyiséggel kell kijuttatni, 
durva cseppek (250-300 mikron) 
formájában. Csapadékos időjárás 
esetén a kezelést 2-3 csapadékmen-
tes nap után végezzük.

Négy évesnél idősebb telepítésű 
szőlőben a kezelést a bogyók borsó 
nagyságú fejlettsége után, 1,5-2,0 l/
ha dózisban, 300-400 l/ha vízzel kell 
végrehajtani, durva cseppek (300-
400 mikron) alkalmazásával.

A permetezést úgy kell végezni, 
hogy a permetlé a növény zöld ré-
szére ne jusson, mert károsodást 
idézhet elő. Az eljárás csak sorkeze-
léssel alkalmazható.

Négy évesnél idősebb telepítésű 
gyümölcsösök esetében virágzás 
előtt, vagy gyümölcskötődés után 
1,5-2,0 l/ha mennyiségben kell alkal-
mazni, a szőlőnél leírt módon.

A római kamilla 5-10 cm magas 
állományában 1,0-1,5 l/ha dózisban, 
200-250 l/ha vízzel kell a szert kiper-
metezni.

A készítmény nem hatásos a po-
loskafű (Bifora radians), madárhúr 
(Cerastium spp.), füstike (Fumaria 
spp.), galaj (Galium spp.), gólya-
orr (Geranium spp.), árvacsalán 
(Lamium spp.), székfű (Matricaria 
spp.), tyúkhúr (Stellaria spp.), pipi-
tér (Anthemis spp.) gyomnövények 
ellen.

A kezelés után 3 órán belül lehul-
ló csapadék a készítmény hatását 
csökkentheti.

A készítmény elsodródásának 
megakadályozására fokozott figyel-
met kell fordítani!

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-
nálható!

Légi kijuttatás: kalászos (őszi 
búza, őszi- és tavaszi árpa, zab, rozs, 
tritikálé, fénymag), köles, rizs, vala-
mint rostlen és olajlen kultúrákban a 
szárbaindulás kezdetéig (BBCH30) 
engedélyezett. Rét és legelő terüle-
ten, szőlőben, gyümölcsösökben, 
valamint római kamilla kultúrában 
a légi kijuttatás nem engedélyezett.

750 g/l MCPA-t tartalmazó készít-

mények:

Agroxone 75 (750 g/l MCPA): En-
gedélyokirat tulajdonosa: Nufarm 
UK Ltd. Engedélyszám: 11372/2002. 

FVM. Módosítás száma: 04.2/412-
1/2013.

Mecaphar 750 (750 g/l MCPA): En-
gedélyokirat tulajdonosa: Nufarm 
UK Ltd. Engedélyszám: 48189/2000. 
FVM. Módosítás száma: 04.2/413-
1/2013.

Mecomorn 750 SL (750 g/l 
MCPA): Engedélyokirat tulajdono-
sa: NuFarm GmbH & Co KG. Enge-
délyszám: 27865/1998. FM. Módosí-
tás száma: 04.2/421-1/2013.

U 46 M Plus 750 SL (750 g/l 
MCPA): Engedélyokirat tulajdono-
sa: NuFarm GmbH & Co KG. Enge-
délyszám: 24039/1997. FM. Módosí-
tás száma: 04.2/409-1/2013.

A felsorolt 750 g/l MCPA-t tartal-

mazó készítmények kalászosok-

ban történő felhasználása BBCH 

39-ig engedélyezve lett, kivéve 

BBCH31-33 között.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Kalászosokban (őszi búza, őszi- 
és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé, 
fénymag), valamint köles kultúrá-
ban a készítmény a kultúrnövény 
4-6 leveles korától a szárbaindulás 
kezdetéig (BBCH 30), valamint há-
rom szárcsomós állapotot követően 
(BBCH 33) a zászlós levél kiterülé-
séig (BBCH 39) alkalmazható. Egy, 
kettő és három szárcsomós (BBCH 
31-33) állapotban nem alkalmazha-
tó. A gyomosodás mértékétől füg-
gően tavaszi gabonában 0,8 l/ha, 
őszi gabonában 0,8-1,0 l/ha mennyi-
séget kell felhasználni. A kezelés op-
timális időpontja a kétszikű gyom-
növények 2-4 leveles stádiuma. 

Rizs kultúrában a készítmény 
a kultúrnövény 3 leveles állapo-
tától 15-20 cm-es fejlettségéig, 
szárbaindulás kezdetéig (BBCH 30) 
0,8-1,0 l/ha mennyiségben alkal-
mazható.

Rét és legelő területen a kezelést 
tavasszal, a gyomok intenzív növe-
kedési szakaszában – 5-10 cm-es 
növénymagasságnál – kell végrehaj-
tani 1,2-1,4 l/ha szermennyiséggel. 
A tapadás elősegítése céljából ada-
lékanyag alkalmazható.

Rostlen és olajlen kultúrákban a 
készítményt a kultúrnövény 8-12 
cm-es fejlettségénél 0,4-0,5 l/ha-os 
dózisban kell kijuttatni, durva csep-
pek (250-300 mikron) formájában. 
Csapadékos időjárás esetén a keze-

lést 2-3 csapadékmentes nap után 
végezzük.

Négy évesnél idősebb telepítésű 
szőlőben a kezelést a bogyók borsó 
nagyságú fejlettsége után, 0,8-1,0 l/
ha-os dózisban, 300-400 l/ha vízzel 
kell végrehajtani, durva cseppek 
(300-400 mikron) alkalmazásával.

A permetezést úgy kell végezni, 
hogy a permetlé a növény zöld ré-
szére ne jusson, mert károsodást 
idézhet elő. Az eljárás csak sorkeze-
léssel alkalmazható.

Négy évesnél idősebb telepítésű 
gyümölcsösök esetében a virágzás 
előtt, vagy gyümölcskötődés után 
0,8-1,0 l/ha szermennyiséggel kell 
alkalmazni, a szőlőnél leírt módon.

A római kamilla 5-10 cm magas 
állományában 0,6-0,8 l/ha-os dózis-
ban, 300-400 l/ha vízzel kell a szert 
kipermetezni.

A készítmény nem hatásos a po-
loskafű (Bifora radians), madárhúr 
(Cerastium spp.), füstike (Fumaria 
spp.), galaj (Galium spp.), gólya-
orr (Geranium spp.), árvacsalán 
(Lamium spp.), székfű (Matricaria 
spp.), tyúkhúr (Stellaria spp.), pipi-
tér (Anthemis spp.) gyomnövények 
ellen.

A kezelés után 3 órán belül lehul-
ló csapadék a készítmény hatását 
csökkentheti.

A készítmény elsodródásának 
megakadályozására fokozott figyel-
met kell fordítani!

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-
nálható!

Légi kijuttatás: kalászos (őszi 
búza, őszi- és tavaszi árpa, zab, rozs, 
tritikálé, fénymag), köles, rizs, vala-
mint rostlen és olajlen kultúrákban a 
szárbaindulás kezdetéig (BBCH30) 
engedélyezett. Rét és legelő terüle-
ten, szőlőben, gyümölcsösökben, 
valamint római kamilla kultúrában 
a légi kijuttatás nem engedélyezett.

Felülvizsgált forgalomba 

hozatali és felhasználási 

engedélyek (felülvizsgált 

készítmények)

Tájékoztatásként a növényvédő 
szerek felülvizsgálatáról az Európai 
Közösség 1992-ben döntött annak 
érdekében, hogy kiszűrje a humán- 
és környezet-egészségügyi szem-
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pontból kockázatos hatóanyagok 
használatát, és így biztosítsa az alkal-
mazott növényvédő szerek bizton-
ságos felhasználását. Az áttekintés 
alapja a 91/414/EGK irányelv volt, 
mely egy 12 éves munkaprogram-
ban tűzte ki célul az addig használt, 
ún. régi hatóanyagok felülvizsgála-
tát. A felülvizsgálat eredményeként 
egyes hatóanyagok a „pozitív listára” 
nyertek felvételt, míg mások vissza-
vonásra kerültek. E felülvizsgálatot 
követően a tagállamok – így hazánk 
is – a pozitív listára került hatóanya-
got tartalmazó növényvédő szere-
iket a nemzeti felülvizsgálat során 
újraértékelik, melynek eredménye 
ugyancsak kétféle lehet, maradhat a 
szer a piacon, vagy vissza kell vonni 
a forgalomba hozatali engedélyét.

Mustang SE (300 g/l 2,4-D + 6,25 
g/l floraszulam): őszi és tavaszi kalá-

szosok (őszi búza, tavaszi búza, őszi 
árpa, tavaszi árpa /kivéve sörárpa/, 
rozs, zab, tritikále), fénymag, kuko-

rica (takarmány-, siló-) kultúrában, 
magról kelő és évelő kétszikű gyom-
növények ellen. Forgalmazási kate-
gória: I. Engedélyokirat tulajdono-
sa: Dow AgroSciences Hungary Kft. 
Engedélyszám: 04.2/5191-1/2013.

Előírt növényvédelmi technoló-
gia: Őszi és tavaszi kalászosokban 
(őszi búza, tavaszi búza, őszi árpa, 
tavaszi árpa (kivéve sörárpa), rozs, 
zab, tritikále) és fénymagban a kul-
túrnövény 4 leveles állapotától a 
bokrosodás végéig lehet kijuttatni 
a készítményt, 0,4-0,6 l/ha szermeny-
nyiséggel. Az ebszikfű 4-6 leveles, a 
ragadós galaj 3-4 levélörvös, a mezei 
acat tőlevélrózsás állapotában, az 
egyéb magról kelő kétszikű gyom-
növények 2-4 leveles korukban a 
legérzékenyebbek a készítményre. 
Erős ragadós galaj, mezei acat fer-
tőzés esetén, valamint fejlettebb 
gyomnövények ellen a magasabb 
dózist kell alkalmazni. A szer a fenti 
gyomfajokon túl hatékonyan alkal-
mazható pipacs, tyúkhúr, pásztor-
táska, szarkaláb, sebforrasztó zsom-
bor, orvosi szikfű, kék búzavirág, 
vadrepce, ugari szulákpohánka, me-
zei tarsóka, parlagi pipitér, parlagfű, 
libatop és disznóparéj fajok, vala-
mint árvakelésű napraforgó ellen. 

Kukoricában (takarmány-, siló-) 
a kultúrnövény 3-5 leveles, a gyom-
növények 2-4 valódi leveles korában 
0,6-0,8 l/ha szermennyiséggel kell 
kipermetezni a készítményt. Erős 
mezei acat, apró szulák, sövényszu-
lák fertőzés esetén az engedélyok-
iratban meghatározott magasabb 
dózisban kell alkalmazni. 

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-
nálható! Légi kijuttatás: nem enge-
délyezett.

Pulsar 40 SL (40 g/l imazamox): 
borsó (száraz), szója, vöröshere, 

bíborhere, pannonbükköny (ve-
tőmag), lucerna, napraforgó 
(imidazolinon-ellenálló, IMISUN) 
kultúrában, magról kelő egy- és két-
szikű gyomnövények ellen. Forgal-
mazási kategória: I. Engedélyokirat 
tulajdonosa: BASF S.E. Engedély-
szám: 04.2/1380-1/2013.

Előírt növényvédelmi technológia: 
Borsóban (száraz-) a készítményt 
korai posztemergensen 1,0 l/ha szer-
mennyiséggel kell kijuttatni a kultúr-
növény 6-8 leveles állapotáig. Csapa-
dékot követően a készítmény csak 
2-3 esőmentes nap után alkalmaz-
ható, hogy a borsót védő viaszréteg 
újra kialakulhasson. Prémium, Mara, 
Melinda, Luzsányi, Alex borsófajták 
esetében enyhe fitotoxikus tünetek 
jelentkezhetnek, de azt a borsó kinö-
vi, és nincs hatása a termés mennyi-
ségére. Meleg időjárás (25°C) esetén 
az esti órákban célszerű permetezni, 
sérült viaszrétegű borsót a fokozott 
fitotoxicitási veszély miatt nem sza-
bad kezelni.

Szójában korai posztemergensen 
1,0 l/ha- os dózisban kell a készít-
ményt kipermetezni a magról kelő 
egy- és kétszikű gyomnövények tö-
meges kelésekor, azok 1-3, illetve 2-4 
valódi leveles állapotában.

Vetőmag előállítás céljából termesz-
tett vöröshere, bíborhere és pannon-
bükköny kultúrákban a készítményt 
korai posztemergensen kell kijuttatni 
a kultúrnövény 6-8 leveles állapotáig, 
1,0 l/ha szermennyiséggel. Csapadé-
kot követően a készítmény csak 2-3 
esőmentes nap után alkalmazható, 
hogy a kultúrnövényt védő viaszré-
teg újra kialakulhasson.

Új vetésű lucernában akkor kell 

kezelést végezni 1,0 l/ha szermennyi-
séggel, amikor a kultúrnövény hajtá-
sainak átlagos hossza10-15 cm. Idő-
sebb, 2-4 éves állományban a lucerna 
nyugalmi állapotában, kora tavasszal, 
fakadás előtt kell a készítményt kiper-
metezni.

Napraforgóban (imidazolinon-
ellenálló, IMISUN) a készítményt 
posztemergensen 1,0-1,2 l/ha-os dó-
zisban kell kijuttatni a magról kelő 
kétszikű gyomnövények 2-4 leveles 
állapotában. A magról kelő egyszi-
kű gyomnövények elleni hatás erő-
sítésére a napraforgó vetése után, 
kelése előtt (preemergensen), a 
Pulsar 40 SL kijuttatását megelőzően 
dimetenamid-p + pendimetalin ható-
anyag tartalmú készítményt célszerű 
alkalmazni, annak engedélyezett dó-
zisában.

A készítmény az alábbi gyomnövé-
nyek ellen hatékony:  Amaranthus 
spp., Abutilon theophrasti, 
Ambrosia artemisiifolia, Avena 
fatua, Chenopodium spp., Datura 
stramonium, Galium aparine, Mer-
curialis annua, Polygonum lapat-
hifolium, Polygonum persicaria, 
Sinapis arvensis, Panicum milia ceum, 
Sorghum halepense, Solanum nigrum, 
Stachys annua, Xanthium spp.

Amennyiben a kezelt terület ki-
szántásra kerül, csak pillangós nö-
vénnyel vethető újra.

A kezelt területre 12 hónapig rep-
ce és cukorrépa nem vethető!

A készítmény egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal hasz-
nálható! Légi kijuttatás: nem enge-
délyezett.

Visszavont gyomirtó szer

A glufozinát-ammónium (glufozi-
nát) hatóanyagú ZOPP lombtalaní-

tó permetezőszer forgalomba hoza-
tali és felhasználási engedélye 2013. 
november 13-i hatállyal, hivatalból 
indult eljárásban vissza lett vonva, 
a korábban említett 365/2013/EU 
végrehajtási rendelet értelmében 
(a rendelet csak a sávokban vagy 
lokálisan alkalmazott kijuttatást te-
szi lehetővé). A ZOPP lombtalanító 

permetezőszer engedélyezett kultú-
ráiban az előbbi kijuttatási módok 
nem jöhettek szóba, ezért a készít-
mény engedélyét vissza kellett von-
ni. 
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Ugyanakkor az engedélyező ható-
ság a legkésőbb 2013. november 13-
ig Magyarországra beérkezett szer-
re, valamint az értékesítési láncban 
meglévő készletek forgalmazására 

és a felhasználásra az alábbi türelmi 
időt biztosította:

Az engedélyes, illetve hazai képvi-
selete, továbbá a nagy- és kiskeres-

kedők meglévő raktárkészleteiket 
2014. május 13-ig értékesíthetik. 

Valamint a szer felhasználása 

2014. november 13-ig engedélye-

zett. 

2013-ban kiadott származtatott engedélyek

A készítmény neve Referencia 
készítmény Hatóanyaga Engedélyokirat tulajdonosa

Agrichem Bentazon Troy 480 480 g/l bentazon AgriChem B.V.

Diquash 200 SL Dessicash 20 SL 374 g/l diquát-dibromid Sharda Hungary Kft.

Gramin Targa Super 5 % quizalofop-P-etil
Nissan Chemical
Industries Ltd.

Hunic 4 SC Nicosh 4 SC 40 g/l nikoszulfuron Sharda Hungary Kft.

Imperial Mustang SE 300 g/l 2,4-D +
6,25 g/l floraszulam

Dow AgroSciences 
Hungary Kft.

Inspector Spectrum 720 g/l dimetenamid-p BASF AG.

Listego Pulsar 40 SL 40 g/l imazamox BASF S.E.

Maxima Dessicash 20 SL 374 g/l diquát-dibromid Sharda Hungary Kft.

Milagro 040 SC Motivell 40 g/l nikoszulfuron
ISK Biosciences 

Europe N.V.

Milagro 240 SC Nic-It 240 g/l nikoszulfuron Cheminova A/S.

Motivell Extra 6 OD Samson Extra 6 OD 60 g/l nikoszulfuron
ISK Biosciences 

Europe N.V.

Nic-4 Nicosh 4 SC 40 g/l nikoszulfuron Sharda Hungary Kft.

Nisha 40 % SC Nicosh 4 SC 40 g/l nikoszulfuron Sharda Hungary Kft.

Nisshin 40 SC Motivell 40 g/l nikoszulfuron
ISK Biosciences 

Europe N.V.

Nisshin Extra 6 OD Samson Extra 6 OD 60 g/l nikoszulfuron
ISK Biosciences 

Europe N.V.

Overdose SE Mustang SE 300 g/l 2,4-D +
6,25 g/l floraszulam

Dow AgroSciences 
Hungary Kft.

Pantani Narval 40 g/l nikoszulfuron
Rotam Agrochemical 

Europe Ltd.

Pendi 330 EC Sharpen 330 EC 330 g/l pendimetalin Sharda Hungary Kft.

Rapsan 400 SC Butisan 400 SC 400 g/l metazaklór Globachem NV.

Rapsan Plus Butisan Star 333 g/l metazaklór + 83 g/l 
quinmerak Globachem NV.

Ruler Dessicash 20 SL 374 g/l diquát-dibromid Sharda Hungary Kft.

Shardo 300 SC Shado 300 g/l szulkotrion Cheminova A/S.

Sharmon D 720 WSC Dikamin 720 WSC 720 g/l 2,4-D
Makhteshim Agan 

Hungary Zrt.

Success T Successor T 300 g/l petoxamid + 187,5 
g/l terbutilazin

Stähler International 
GmbH & Co. KG.
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Aurora® Full

GYORSAN KIPIPÁLHATJA 
A GYOMIRTÁST!
Gyors és látványos hatás három hatóanyaggal

a teljes kétszikű spektrum ellen
Amíg több gyomirtó szer hatása még alig-alig látszik meg, addigra az Aurora® Full már 

csörgőre szárította a gyomokat. Ezért a kalászosok versenytársak nélkül, töretlenül fejlődnek, 

és így a termés is nagyobb lehet!

www.kwizda.hu

Ha WUXAL® RÉZ TOP-pal 

egyszerre rendeli weboldalunkon, 

20% 
kedvezményt adunk 

az AURORA®  FULL árából.

Szinte teljes hatásspektrumával tökéletesen 

alkalmas a szulfonil-karbamidokra (SU) 

ellenálló és az évelő kétszikűek irtására is.

Aurora® Full gyomirtó hatása 
(Szolnok megyei NÉBIH NTA, 2012)
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A 2013-as év gabonavetésének 
időszakában a természet a terme-
lővel volt. Az időjárás kedvezően 
alakult, a jó talajmunkákhoz meg-
felelő csapadék hullott, a vetést 
kiváló minőségben el lehetett vé-
gezni. A szemek talajba kerülése 
után is megjött az eső, egyenlete-
sen keltek a növények, szép állo-
mányok alakultak ki. Viszont az 
időjárás nemcsak a búzának ked-
vezett, hanem a konkurens gyo-
moknak is. Régen látott gyomoso-
dás tapasztalható országszerte, 
amit bizonyít az is, hogy ilyen sok 
búzát még nem gyomirtottak ősz-
szel az elmúlt tíz évben.

Határszemlék során a termelő 
azt tapasztalja, hogy a nem gyom-
irtott területeken szinte szőnyeg-
szerűen borítják a talajt a veroni-
kák, tyúkhúrok, pásztortáskák, 
árvácskák, árvacsalánok, ebszik-
fűvek és galajok különböző fej-
lettségű példányai.

Hogy mennyire fontosak ezek a 
gyomnövények, mutatják a 2007-
2008-ben tartott országos gyom-
felvételezés adatai (1. táblázat).

1. táblázat
Országos 

gyomfelvételezés/
fontossági sorrend

1. 2. 3. 4. 5.
Ebszikfű 44 15 1 1 1

Mezei acat 2 3 10 2 4

Ragadós galaj 103 30 3 3 5

Tyúkhúr 63 16 9 11 11

Mezei árvácska 40 18 15 22 13

Pásztortáska 56 42 14 19 14

Borostyán-
levelű veronika

101 70 21 24 17

Az elmúlt években a fejlesztések 
az ebszikfű, mezei acat és ragadós 
galaj ellen folytak. Az 1. táblázatot 
megnézve, láthatjuk, hogy ezen 
gyomok egy részének a fontossá-
ga csökkent, viszont nagyon szé-
pen jönnek fel a T1-es gyomok, 

mint a tyúkhúr, mezei árvácska, 
veronikák. Gondolkodjunk el 
azon, vajon ennek mi lehet az 
oka. A természeti környezet válto-
zása, technológiai hiányosságok 
(késői kijuttatások), vagy az egy-
oldalú szerhasználat (kizárólag az 
ALS gátlók alkalmazása)?

A gyomfelvételezést végző kol-
légák részben meg is adják a 
választ:

„A mezei árvácska jelentősen 
előbbre lépett. Oka a gyomirtási 
technológiák jelentős részének 
mezei árvácska elleni mérsékelt 
hatékonysága.”

„Ősszel csírázó, kora tavaszi át-
telelő egyéves gyomnövények kö-
zül legfontosabb tyúkhúr borítása 
lényegesen nem változott, tovább-
ra is a 11. helyen szerepel a búza 
gyomnövényeinek fontossági sor-

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Gyorsan pipálja ki Ön is a kalászos gyomirtást!

1. ábra
Aurora® Full  gyomirtó hatásának értékelése 

2012, Szolnok Megyei MGSzH NTI (Értékelés: 05. 11.)
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rendjében. Az adatainkból egyér-
telműen kitűnik a pásztortáska, a 
borostyánlevelű veronika, a per-
zsa veronika és a fényes veronika 
jelentős előretörése.”

Sokan gondolhatják úgy, hogy 
ezek a gyomok nem okoznak je-
lentős kárt, mert kicsik! Pedig a 
veronika-félék, az árvácska, az ár-
vacsalán-félék is jelentős mennyi-
ségű vizet, tápanyagokat vonnak el 
a búzától, sőt fejlődésük során 
allelopatikus (a kultúrnövény fejlő-
dését gátló toxinok) anyagokat bo-
csátanak ki. Ezzel a kalászos gabo-
nák termését, árbevételét, 
végeredményként a jövedelmet 
csökkentik.

Ezek a gyomok is részben tole-
ránsak, illetve rezisztensek az ALS 
gátló herbicidekre. Ebből követ-
kezik az, hogy amit eddig nem 
vettünk figyelembe (tolerancia, 
rezisztencia), most már alapköve-
telmény a szerválasztásnál. Ezért 

olyan hatóanyagot (karfentrazon), 
készítményt (Aurora Full) kell al-
kalmaznunk, amivel ezt az egyre 
súlyosbodó problémát meg tud-
juk oldani.

Az Aurora Full Aurora 40 WG 
(karfentrazon) és Overdose SE 
(floraszulam és 2,4-D) készítmé-
nyeket tartalmaz. A három ható-
anyag, három különböző hatás-
mechanizmussal támadja meg a 
gyomnövényeket és ráadásul egy-
más hatását erősítik is, vagyis va-
lódi szinergizmus tapasztalható.

Ha a szokásos kétszikűek, vala-
mint ebszékfű, veronika-félék, ár-
vácska, ragadós galaj, árvacsalán 
és mezei acat is van a táblánkon, 
akkor az ideális gyomirtó szer az 
Aurora® Full, mely kiválóan irtja 
még a zsombort, a pipacsot és a 
pipitér-féléket is. 

Az 1. ábra oszlopdiagramján lát-
ható, hogy az Aurora® Full nem-
csak a hagyományos gyomok, ha-

nem az ALS gátlókra és 
hormonhatású gyomirtó szerekre 
toleráns vagy rezisztens gyomok 
ellen is jó/kiváló gyomirtó hatást 
adott.

Az Aurora Full kombinálható 
szárszilárdítóval (Stabilan® SL), 
réz lombtrágyával (Wuxal® Réz 
Top) és a korai gombabetegségek 
ellen vizes bázisú gombaölő szer-
rel (Eminent® 125 SL).

A repcetermesztő gazdaságok is 
nyugodtan használhatják, mivel 
talajhatásuk nincs, utóvetemény 
hatással nem kell számolni.

 ✍ Vig József
Kwizda Agro

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Egy vetésforgóba tartozó, más-más biológiájú ha-
szonnövények káros hatást gyakorolhatnak a gyom-
flóra fejlődésére. Számos faktor befolyásolhatja a gyo-
mosodás mértékét, ilyen például a különböző vetési 
és betakarítási idő, melyek évenkénti változásának kö-
vetkeztében megelőzhetővé vagy korlátozottá válik a 
gyommagok kelése, illetve a maghozás. 

Emellett a változatos vetési szerkezet hatására 
a gyommagkészletet megtizedelő talajmikrobák 
faj- és egyedszáma is növekszik. Iowaban (USA) e 
feltevés bizonyítására két vetési szerkezet estében 
vizsgálták a talajokban lévő életképes gyommagok 
mennyiségét. Két négyéves vetésforgót alkalmaztak. 
Az elsőben kukorica, szója, zab/lucerna és lucerna 
volt a sorrend, a második úgy alakult, hogy két év 
kukoricát két év szója követett. Hálós zacskóban 
termőtalajjal elkevert Setaria faberi és Abutilon 
theophrasti magvakat ástak el kétféle mélységben 
(2 cm, 20 cm) a vizsgált táblákban, mindkét esetben, 
abban az évben, amikor kukoricát termesztettek. A 
választás ezért esett erre a két gyomfajra, mert az 
USA közép-nyugati vidékén a szója és a kukorica 
gyomflórájának fontos tagjai. Az értékelésre három 
év elteltével került sor. A Setaria faberi magok pusz-
tulása nagyobb mértékű volt 2 cm-es mélységben, 
mint a mélyebbre ásott minták esetében, valamint 
kevesebb mag csírázott ki a változatosabb vetés-

szerkezet esetén. Az Abutilon theophrasti magokból 
sokkal kevesebb pusztult el. 

A kísérlet szempontjából fontos különbség a két faj 
között a magok héjvastagságában figyelhető meg. Ez a 
tulajdonság határozhatja meg azt, hogy a talajban élő 
mikroorganizmusok meg tudják-e fertőzni a magot. 
Az A. theophrasti maghéjában lévő paliszád sejtréteg 

akadályt képez a kórokozók bejutásával szemben, ez a 

magyarázata annak, hogy e faj magvai hosszan megőr-

zik életképességüket a talajban. Ha mélyebbre ásták a 
magokat (20 cm), azt tapasztalták, hogy – valószínűleg 
a csökkent mennyiségű oxigén miatt – nagyobb arány-
ban őrizték meg a csírázóképességüket. Az eredmé-
nyeket további üvegházi és laboratóriumi kísérletek-
kel támasztották alá. Fusarium, Pythium, Alternaria, 
Cladosporium és Trichoderma gombafajok teleped-

tek meg leggyakrabban mindkét gyomfaj magvain. A 

Pythium ultimum jelenléte és a S. faberi pusztulása kö-
zött az üvegházi kísérletekben a kutatók összefüggést 
mutattak ki. A gyommagok érzékenységében vélhető-

en fennálló különbség miatt érdemes a továbbiakban 

a különböző vetésforgók gyommagbankjának vizsgá-

latát tovább folytatni, melynek eredményeképpen új 

gyomszabályozási technológiák kidolgozása nyílhat 

lehetőség. Minderről bővebben a http://onlinelibrary.
wiley.com weboldalon olvasható.

Összeállította és fordította: Polgárné Balogh Eszter

Tallózás...

Változatos vetésforgóval a gyomszabályozásért 



GYOMNÖVÉNYEK, GYOMIRTÁS

2014. március94

extra 55.

Napjaink legégetőbb kihívását a 
növekvő létszámú népesség élel-
miszer ellátása jelenti akkor, ami-
kor a környezet már nem képes 
a fokozódó antropogén hatások 
pufferolására. A mezőgazdasági 
termelést fenntarthatóvá kell tenni, 
melynek lehetséges módja az integ-
rált növénytermesztés. 

Az Európai Unió irányelvei sze-
rint minden tagállamnak ún. Nö-
vényvédelmi Nemzeti Cselekvési 
Tervet kellett kidolgozni, melyet 
2014. január 1. után már kötelezően 
alkalmazni is kell. A Cselekvési Terv 
lényege, hogy a növényvédelmet 
integrált módon kell megvalósíta-
ni, azaz a károkozók ellen elsősor-
ban nem vegyszeres kezelést kell 
alkalmazni. A kevesebb növényvé-
dő szer felhasználása érdekében 
figyelembe kell venni a különböző 
agrotechnikai módszerekben rejlő 
lehetőségeket, korábbi termesztési 
tapasztalatokat és az újabb kutatási 
eredményeket, melyeket a gyomsza-
bályozásban is alkalmazni lehet.

Az őszi búza gyomosodása

Az őszi búza a tenyészidő első 
szakaszaiban (ősszel és tavasszal) 
gyomosodásra hajlamos, másrészt 
a tenyészidő késő tavaszi időszaká-
ban meglehetősen kedvező gyom-
elnyomó, kompetíciós képességgel 
rendelkezik. A búzaállományokban 
előforduló gyomok csökkentik a 
kultúrnövény életterét, a rendelke-
zésre álló víz- és tápanyagok meny-
nyiségét, terjeszthetnek bizonyos 
kórokozókat, a betakarított termést 
szennyezhetik. Az elgyomosodott 
állományok betakarítása nehezebb, 
jelentősen csökkentik a búzatermés 
mennyiségét és minőségét. 

Őszi kalászosokban a korai vetés 

és csapadékos október esetén már 
ősszel megindulhat az erőteljes gyo-
mosodás, míg késői vetésben vagy 
száraz időjárási körülmények között 
a gyomok csírázásának zöme a kora 
tavaszi időszakra esik. 

Vetés utáni, csapadékos időjárás 
esetén az ősszel kelő áttelelő egy-
éves gyomnövény fajok (árvacsalán 
fajok, pásztortáska, tyúkhúr, veroni-
kafélék), illetve az ősszel és tavasszal 
egyaránt csírázó egyévesek (nagy 
széltippan, parlagi ecsetpázsit, perje 
és rozsnok fajok, a kétszikű kék bú-
zavirág, mezei árvácska, mezei tar-
sóka, pipacs, pipitér fajok, ragadós 
galaj, sebforrasztó zsombor, szarka-
láb fajok, szikfű fajok, vetési hérics 
stb.) tömegesen jelenhetnek meg az 
őszi kalászos gabona területeken.

A gyomfertőzött búza tavasszal 
rosszabbul bokrosodik, fejlődése 
lelassul. Az áttelelő, vagy kora ta-
vasszal csírázó gyomállományt ki-
egészítik a tavasszal kelő nyár elejei 
egyévesek (héla zab, füstike fajok, 
repcsényretek, vadrepce) és a ta-
vasszal csírázó nyárutói egyévesek 
(keserűfű fajok, parlagfű, parlagi 
szikárka, tarló tisztesfű, ugari szu-
lákpohánka, árvakelésű naprafor-
gó stb.), valamint az évelők (apró 
szulák, mezei acat, útszéli zsázsa). 

A gyomok késői kártétele a szárba 

indulás, a kalász- és szemképzés gát-
lásában, a betakarítás akadályozásá-
ban nyilvánul meg.

Az egész szántóföldi növényter-
mesztésben az utóbbi időszakban 
jelentős változások történtek: 
 a vetésszerkezetben,
 a talajművelésben, 
 a gyomirtószer-használatban,
 a tulajdonosi szerkezetben, me-

lyek a kalászos gabonafélék 
gyomosodási viszonyaira is ha-
tottak.

A változások hatását a 1. táblázat 
mutatja be.

A hazai gyomfelvételezés eredmé-
nye jól mutatja az ebszékfű erőteljes 
terjedését. A legveszélyesebb gyo-
mok közül a mezei acat évtizedek 
óta tartja a veszélyességi pozícióját, 
a ragadós galaj az utóbbi 20 év-
ben lépett előre, de megfigyelhető 
a széltippan terjedése is, mely már 
az enyhén lúgos vályogtalajokon is 
előfordul. A gyakori repce-búza ve-
tésváltás miatt a széltippanon kívül 
a sebforrasztó zsombor terjedése is 
várható.

Gyomszabályozási módszerek

Az utóbbi időben a gyomirtás ki-
fejezés helyett gyakran használjuk a 
gyomszabályozás elnevezést, amely 
jól jelzi azt a szemléletváltozást, ami 
a gyomokkal szembeni védekezés-
ben bekövetkezett. A búza gyom-
szabályozásában célunk az, hogy 
a gyomosodás, a gyomborítottság 
mértékét olyan szintre szorítsuk 
vissza, amely a búzaállományok 
optimális növekedését, fejlődését, 
termés képződését nem befolyá-
solja negatívan. Nem célunk tehát 
adott területen a gyomok teljes körű 
kiirtása, csak olyan szintre történő 

Őszi búza gyomirtása
integrált módszerek alkalmazásával

Gyulai Balázs

Fejér megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Velence
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visszaszorítása, amely agronómiai 
szempontból már elfogadható. Ez 
kevesebb költséget, kisebb környe-
zeti terhelést jelent. A sikeres gyom-
szabályozás csak integráltan és a kö-
vetkezőkben ismertetett módszerek 
együttes, okszerű alkalmazásával 
valósítható meg.

Agrotechnikai módszerek

A hatékony védekezéshez minde-
nekelőtt meg kell akadályoznunk 
a gyomok terjedését, elszaporodá-
sát és törekednünk kell a talaj jó 
kultúrállapotának fenntartására. Ezt 
különböző preventív, termesztés-
technológiai és mechanikai eljárá-
sokkal lehet elérni. 

Korábban az agrotechnikai, föld-
művelési eljárások főként a gyom-
szabályozást vették figyelembe. En-
nek a technológiának fontos eleme 
volt a vetésforgó (ritka és a sűrű 
sorú, tavaszi, illetve őszi vetésű nö-
vények, egyszikű, kétszikű kultúr-

növények sorrendbe állítása), és a 
talajművelés gyakorisága. 

Hosszú időn keresztül a kispa-
raszti gazdálkodásban az agrotech-
nika jellemző eleme volt a gyakori, 
de sekély talajművelés. Ezekhez a 
viszonyokhoz leginkább a mélyen 
gyökerező évelő gyomnövények al-
kalmazkodtak a legjobban. Későb-
biekben az agrotechnika (művelés 
mélysége, vetésszerkezet megválto-
zása, trágyázás, gyomirtószer-hasz-
nálat) jelentősen megváltoztatta a 
gyomosodási viszonyokat. Jelenleg 
a kalászos gabonavetések gyomo-
sodását a vetésidő, a fajta, a vetést 
követő csapadékviszonyok, a talaj-
típus, a tápanyag-visszapótlás, az 
elővetemény és nem utolsósorban a 
területen alkalmazott gyomirtó sze-
rek határozzák meg. 

Termesztéstechnológiai módszerek

A gyomokkal erősebben fertőzött 
területen javasolható a nagyobb 

bokrosodási képességgel, gyorsabb 
kezdeti fejlődéssel rendelkező fajták 
kiválasztása. Kiemelt fontosságú 
a gyökérzet gyors kifejlesztése és 
megerősödése. 

Újabb vizsgálatok szerint az őszi 
kalászos gabonák vetése a hagyo-
mányostól korábbi időszakban 
elvégezhető. Ilyen körülmények 
között a sekélyebb vetés, illetve a 
csökkentett vetőmag mennyiség is 
elegendő. A kultúrnövény bokroso-
dása már az ősz folyamán nagyon 
erőteljes, így gyomelnyomó képes-
sége is jobb. A késői vetés következ-
ményeként, amikor ősszel a gabona 
nem tud kellőképpen bokrosodni, a 
kora tavaszi aszályos és meleg idő-
járási körülmények között a szárba 
indulás azonnal elkezdődik, ritka 
növényállomány alakul ki, melynek 
rossz a gyomelnyomó képessége.

A trágyázással törekedni kell arra, 
hogy a kultúrnövény versenyképe-
sebb legyen a gyomokkal szemben. 
A harmonikus tápanyag-utánpótlás 

1. táblázat
Őszi búza legjelentősebb nyár eleji gyomfajai

a 2007-2008. évi adatok szerinti fontossági sorrendben

Gyomnövény 
magyar neve Gyomnövény latin neve

1947-53 1969-71 1987-88 1996-97 2007-2008

F.sor Borítá-
si % F.sor Borítá-

si % F.sor Borítá-
si % F.sor Borítá-

si % F.sor Borítá-
si %

Ebszékfű
Tripleurospermum inodorum (L.) 
Schultz-Bip.

44 0,1081 15 0,3935 1 2,1760 1 2,8687 1 2,0445

Parlagfű Ambrosia artemisiifolia  L. 20 0,3620 12 0,5788 4 0,9990 4 0,6331 2 1,9441

Nagy széltippan Apera spica-venti (L.) P. B. 37 0,1516 20 0,2866 6 0,9183 7 0,9777 3 1,8039

Mezei acat Cirsium arvense (L.) Scop. 2 1,5150 3 1,1483 10 0,6431 2 1,8400 4 1,5572

Ragadós galaj Galium aparine L. 103 0,0189 30 0,1708 3 1,1418 3 1,6961 5 1,2094

Apró szulák Convolvulus arvensis L. 1 5,5539 2 1,6339 2 1,1627 6 1,0316 6 1,1798

Mezei szarkaláb Consolida regalis S. F. Gray 9 0,8390 11 0,5798 22 0,2460 14 0,3845 7 1,0202

Pipacs Papaver rhoeas L. 12 0,6838 8 0,6299 7 0,8511 8 0,9236 8 0,9598

Tarackbúza Elymus repens (L.) Gould 22 0,3093 9 0,6079 18 0,2853 13 0,4285 9 0,6902

Szulákkeserűfű Fallopia convolvulus (L.) A. Löve 7 1,1150 1 1,6415 11 0,5861 10 0,6243 10 0,6657

Tyúkhúr Stellaria media (L.) Vill. 63 0,0627 16 0,3840 9 0,6937 11 0,5601 11 0,5631

Fehér libatop Chenopodium album L. 10 0,7692 5 1,0410 5 0,9291 5 1,2400 12 0,5580

Mezei árvácska Viola arvensis Murr. 40 0,1214 18 0,3375 15 0,3266 22 0,2080 13 0,5009

Pásztortáska Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. 56 0,0722 42 0,1149 14 0,3299 19 0,2882 14 0,3917

Madárkeserűfű Polygonum aviculare L. 4 1,4344 10 0,5905 29 0,1756 17 0,3333 15 0,3651

Parlagi pipitér Anthemis arvensis L. 26 0,2458 28 0,2021 30 0,1496 21 0,2123 16 0,3110

Borostyánlevelű 
veronika

Veronica hederifolia L. 101 0,0194 70 0,0443 21 0,2487 24 0,1770 17 0,3061

Keleti szarkaláb
Consolida orientalis (J. Gay) 
Schrödinger

31 0,1779 39 0,1303 45 0,0599 15 0,3805 18 0,2850

Napraforgó 
árvakelés

Helianthus anuus L. 157 0,0059 95 0,0264 12 0,5400 12 0,5251 19 0,2696

Kék búzavirág Centaurea cyanus L. 3 1,4890 6 0,8874 31 0,1465 26 0,1662 20 0,2643
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megfelelő fejlődést biztosít a gabo-
nának.  Azt azonban figyelembe kell 
venni, hogy a hormonhatású készít-
ményekkel történő gyomirtást ta-
vasszal a bokrosodás végén hajtják 
végre. Az őszi búza tápanyag-dina-
mikája alapján ebben az időben a 
talaj N-szolgáltatása nem elégíti ki a 
növény igényét, tehát egy tápanyag-
hiányos időpontban végzik a gyom-
irtást. Ez a körülmény esetleg a kul-
túrnövénynél fitotoxicitást okozhat. 

Kora tavasszal, már a kisparaszti 
gazdálkodásban is gyakorlat volt a 
felfagyott (nem kifagyott) állomány 
hengerezése. Ezzel a művelettel a ta-
laj és a kultúrnövény gyökérzete kö-
zötti kapcsolat helyreállt. Ebben az 
időszakban fogasolást is végeztek a 
területen, ma már ennél korszerűbb 
eszköz is létezik, a gyomfésű, mely 
a még kicsi gyökérzettel rendelkező 
gyomnövényeket kifordítja a talaj-
ból. Ez az eljárás az évelő, illetve a 
már fejlett gyomok ellen nem hatá-
sos.

A gyomszabályozás fontos eleme 
a tarlóápolás. A kalászos gabonák 
tarlói kitűnő lehetőséget biztosíta-
nak az egyéves, magról kelő és éve-
lő gyomnövények irtására, ezáltal a 
talaj gyommagkészletének a csök-
kentésére. A totális hatású gyomir-
tók használata révén szinte egyedüli 
lehetőség nyílik a kultúrákban sok 
esetben nem irtható, évelő gyom-
növények földbeni szaporító kép-
leteinek a végleges megsemmisíté-
sére is. A tarlókezelés elsősorban 
tarlóhántást jelent. A jó minőségben 
elvégzett tarlóhántásnak a talaj víz- 
és tápanyag-gazdálkodására gyako-
rolt pozitív hatásán kívül egyben 
növényvédelmi célja, jelentősége is 
van. A felszínre hullott gyommagvak 
és a betakarításkor elhullott kultúr-
növény magvak a sekély műveléssel 
gyors csírázásra bírhatók, illetve az 
évelők újbóli kihajtásra ösztönözhe-
tők. Az ápoláskor a gyomok és az ár-
vakelés mechanikus úton irtható, a 
talajok gyommagkészlete csökkent-
hető. Mivel a betakarítás után (a csa-
padékviszonyok függvényében) tö-
meges árvakelés várható, valamint a 
betakarítás során elvágott szárú és 
a szárcsonkból újrahajtó gyomnö-
vények (lásd parlagfű) nagy meny-
nyiségű zöldtömeget fejleszthetnek, 
ezért célszerű a betakarítás után mi-

nél hamarabb elvégezni a tarlóhán-
tást. A tarlóhántás rövid időn belül 
újragyomosodhat, ami többszöri 
mechanikai műveletet is igényelhet. 

A kalászos gabonák gyomosodási 
viszonyait figyelembe véve a vetés-
terület egy részén szükséges gyom-
irtó szereket használni. Az eredmé-
nyes és gazdaságos gyomirtáshoz 
nélkülözhetetlen a gabonatáblák 
gyomfertőzöttségének táblaszintű 
ismerete, mert a megfelelő gyom-
irtó szer csak ennek alapján vá-
lasztható ki. A gabonavetésekben a 
gyomnövények kelését, fejlődését 
folyamatosan figyelni kell. 

A gyomirtás a munka technikai 
kivitelezését tekintve alapvetően 
két időpontban, ősszel és tavasszal 
végezhető el. 

Az őszi gyomirtás

Az őszi gyomirtás elvégezhető 
a búza vetése után, annak kelé-
se előtt preemergensen, vagy a 
búza kelése után, ún. „őszi korai” 
posztemergensen.

A preemergens gyomirtásnak van-
nak általános szabályai, melyeket be 
kell tartanunk. Erősen porosodó, 
erózióra, deflációra és vízállásra 
hajlamos területeken ne végezzünk 
preemergens kezelést. A fitotoxikus 
károsodás elkerülése érdekében 
fontos az egyenletes, 4-6 cm-es ve-
tésmélység azért, hogy a gyomirtó 
szerek ne mosódhassanak le a búza-
szemek csírázási zónájába.

Az őszi „korai” posztemergens 
gyomirtásnak is vannak szabályai. 
A „korai” posztemergens gyomir-
tás a már kikelt gyomnövények el-
len irányul, azok herbicidérzékeny 
fenológiai szakaszában. A magról 
kelő egyszikű gyomfajok (nagy 
széltippan, parlagi ecsetpázsit) ese-
tében ez a gyökérváltás időpontja 
(1-3 leveles állapot), a magról kelő 
kétszikű gyomfajoknál pedig a szik-
2 valódi leveles stádium.

Az őszi gyomirtás szükségességét 
több tényező is befolyásolja. Első-
sorban az éghajlati és domborzati 
viszonyok, valamint a gyombiológi-
ai sajátosságok, de természetesen az 
üzemszervezési, gazdaságossági té-
nyezők is rendkívül fontosak. Nyu-
gat-Európa csapadékosabb tájegy-
ségein a gyomirtott gabonatáblák 

jóval nagyobb hányadán végeznek 
őszi kezeléseket, mint Magyarorszá-
gon.

Az éghajlati adottságokból adódó-
an természetesen hazánkban sem 
alkalmas a teljes vetésterület őszi 
gyomirtásra. Csapadékban gazdag 
időjárás esetén az őszi búza gyors 
csírázása mellett a T1-T2-es életfor-
májú gyomnövények (ragadós ga-
laj, pipitér, ebszékfű, árvacsalán 
fajok, veronika, árvácska, tyúkhúr, 
nagy széltippan) csírázása is megin-
dul a területért, a vízért és a tápanya-
gért versengve a kultúrnövénnyel. 
Az őszi búza a keléstől a bokro-
sodás végéig a legérzékenyebb a 
gyomosodásra. A csírázó növény-
állománynak nincs gyomelnyomó 
képessége, ezért a gyomnövények 
jelentős mértékben visszavetik a fi-
atal gabonát a fejlődésben. A gyom-
konkurencia korai kikapcsolásával 
a búza zavartalan fejlődését bizto-
síthatjuk, mert az ősszel elgyomoso-
dott állomány szinte behozhatatlan 
hátránnyal indul tavasszal.

Az őszi gyomirtást ott célszerű 
végrehajtani:

  ahol törvényszerűen számítha-
tunk őszi gyomkelésre,

  ahol gyomfelvételezéskor a ki-
kelt gyomnövények egyedszá-
ma meghaladja a veszélyes szin-
tet,

  ahol várhatóan a tavaszi gyomir-
tást nem tudjuk idejében megol-
dani,

  ahol az éghajlati, domborzati 
adottságok miatt a nehezen jár-
ható, későn felszáradó területek 
gyomirtása biztonságosabban 
alapozható az őszi kezelésre.

A tavaszi gyomirtás

A hagyományosnak mondható ta-
vaszi posztemergens kezeléseknek 
is vannak szabályai, melyeket be kell 
tartanunk. Hormonhatású készít-
ményekkel (MCPA, 2,4-D, MCPP, 
2,4-DP, dikamba) éjszakai fagyok és 
25 °C feletti léghőmérséklet esetén, 
továbbá pangóvizes területeken és 
szárbaindult búzában nem végezhe-
tő el a kezelés. A tavaszi gyomirtás 
optimális időpontja a magról kelő 
egyszikűek gyökérváltás előtti (1-3 
leveles), a kétszikű gyomok szik-két-
leveles állapota. Egyes szulfonil-urea 
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3. táblázat
Az elmúlt 5 évben engedélyezett gyomirtó készítmények és azok főbb jellemzői

Készítmény Hatóanyag Dózis Forgalmi
kategória

Preemergens kezelés

Sharpen 330 EC, Pendi 330 EC pendimetalin 4,0-6,0 l/ha III.

Legato Plus diflufenikán + izoproturon 1,25 l/ha I.

Állománykezelés

Ceridor MCPA MCPA 0,8-1,0 l/ha I.

Syrius N 2,4-D 1,3-1,5 l/ha I.

Sharmon D 720 WSC 2,4-D 1,0-1,5 l/ha I.

Dicopur Top 464 SL 2,4-D + dikamba 0,8-1,0 l/ha I.

Lontrel 72 SG klopiralid 100-170 g/ha II.

Starane 250 EC, Star, 
Tandus 250 EC, Flurox 250 EC

fluroxipir 0,6-0,8 l/ha I.

Flurostar 200 fluroxipir 0,75-1,0 l/ha I.

Fluxyr 200 EC fluroxipir 0,8-1,0 l/ha I.

Tandus 200 EC fluroxipir 0,4-1,0 l/ha I.

Barclay Hurler 200, Galistop fluroxipir 0,4-1,0 l/ha I.

Accurate metszulfuron-metil 20-30 g/ha I.

Savvy, Ricorso metszulfuron-metil 20-30 g/ha I.

Finy metszulfuron-metil 20-30 g/ha I.

Nautius tifenszulfuron-metil + 
tribenuron-metil 40-60 g/ha I.

Nuance Super tifenszulfuron-metil + 
tribenuron-metil 40-60 g/ha I.

Alliance 660 WG metszulfuron-metil + diflufenikan 60-80 g/ha I.

Peak 75 WG proszulfuron 15-20 g/ha I.

Granstar 50 SX, Trimmer 50 SX tribenuron-metil 25-40 g/ha I.

Nuance 750 WG, Gramma Extra tribenuron-metil 10-25 g/ha I.

Granstar Superstar (Granstar Super 
50 SX + Starane 250 EC)

tribenuron-metil + tifenszulfuron-metil + fluroxipir-1-
metilheptil-észter 50 g/ha + 0,3 l/ha I.

Mezzo Forte (Mezzo + Tandus 250 EC) metszulfuron-metil + fluroxipir-1-metilheptil-észter 25 g/ha + 0,33 l/ha I.

Ergon, Connex metszulfuron-metil + tifenszulfuron-metil 60-70 g/ha I.

Harmony Full (Harmony Extra 50 SX 
+ Aurora 40 WG)

tribenuron-metil + tifenszulfuron-metil + karfentrazon-etil 45 g + 40 g/ha I.

Mustang Forte aminopiralid + 2,4-D + floraszulam 0,8-1,0 l/ha II.

Imperial, Overdose SE floraszulam + 2,4-D 0,4-0,6 l/ha I.

Taltos N 450 WG aminopiralid + floraszulam 33 g/ha II.

Biatlon 4 D tritoszulfuron + floraszulam 40-70 g/ha I.

Huszár Aktív Jodoszulfuron-metil-nátrium+ mefenpir-dietil+2,4-D 1 l/ha I.

Caliban jodoszulfuron-metil-nátrium + propoxikarbazon-nátrium + 
mefenpír-dietil

250 g/ha
I.

Axial One pinoxaden+floraszulam+cloquintocet-mexyl 0,75-1,3 l/ha II.

Aperon WG szulfoszulfuron 13-26 g/ha I.

Ippon piraflufen-etil 0,3-0,6 l/ha I.

Stomp Super pendimetalin 4,0-5,0 l/ha III.

Sharpen 330 EC, Pendi 330 EC pendimetalin 4,0-6,0 l/ha III.

Protugan Super izoproturon + bifenox + mekoprop-p 2,5-3,0 l/ha I.

Agility klórtoluron + diflufenikán 1,25 l/ha I.

Legato Plus izoproturon + diflufenikán 1,25 l/ha II.

Pledge 50 WP flumioxazin 60 g/ha I.

Sabel 225 bromoxinil 1,0-1,5 l/ha II.
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hatóanyagoknál (triaszulfuron, 
metszulfuron, jodoszulfuron) az 
utóveteményre szóló korlátozásokat 
vegyük figyelembe. Amennyiben az 
utóvetemény repce, és az időjárás 
aszályos, akkor a talaj-előkészítést 
forgatásos eljárással végezzük el. A 
szulfonil-urea típusú készítmények 
lebomlását csíráztatási teszttel ellen-
őrizhetjük. 

A gabonatáblák gyomirtását szük-
ségessé tevő tényezők a következők:

  Az aratás időpontjának kitoló-
dásával megnőtt azon gyomfa-
jok egyedszáma, melyek az ara-
tás időpontjára magot érlelnek, 
szaporítva ezzel a talajok gyom-
magkészletét.

  Az intenzív búzafajták kisebb 
bokrosodási erélyük, alacso-
nyabb szármagasságuk miatt 
gyengébb gyomelnyomó ké-
pességgel bírnak.

  Az évelő kétszikű gyomnövé-
nyeket (mezei acat, folyondár 
szulák) jóval alacsonyabb költ-
ségszinten tudjuk a kalászosok-
ból kiirtani, mint egyes kétszikű 
kultúrnövényekből.

Az őszi búzában felhasználható 
gyomirtó szer hatóanyagokat, illetve 
kombinációjukat a 2. táblázat tartal-
mazza.

Az elmúlt időszakban alapvetően 
új gyomirtó szer hatóanyagok az 
őszi búza gyomirtásában nem jelen-
tek meg. A változások részben en-
gedélyokirat kiterjesztések voltak, 
így az MCPA hatóanyagú készítmé-
nyek nemcsak a bokrosodás végé-

ig alkalmazhatók, hanem már a 3 
szárcsomós állapottól a zászlós levél 
kiterüléséig is. Fontos, hogy egy-két 
szárcsomós állapotú őszi búzában 
e hatóanyagú készítményeket ne 
alkalmazzunk, ugyanis a kalász dif-
ferenciálódás a gabonában ekkor 
történik meg. Ebben a stádiumban 
a gabona érzékeny a hormonhatású 
készítményekre.

Változást jelent a kétszikű gyom-
növények elleni hatékonyság javí-
tásában a diflufenikan és a bifenox 
hatóanyagok szerkombinációkba, 
gyári formulációkba történő beépí-
tése, így a kétszikűirtó hatás javult.

Újdonságnak számít a graminicid 
típusú pinoxaden hatóanyag, 
széfenerrel együttes kombinációba 
való beépítése, mellyel az őszi búza 
egyszikű gyomnövényei elleni haté-
konyság javítható.

Változást jelent az eddig kukori-
cában és napraforgóban használt 
hatóanyag, a flumioxazin főként a 
búza egyszikű gyomnövényei elleni 
felhasználása.

Engedélyt kapott a proszulfuron 
hatóanyagú készítmény az őszi 
búza kétszikű gyomnövényei elleni 
felhasználásra.

Az utóbbi időben már ismert ha-
tóanyagok, illetve hatóanyag kombi-
nációk újabb kereskedelmi néven is 
forgalomba kerültek.

Az elmúlt 5 évben engedélyezett 
készítményeket a 3. táblázat tartal-
mazza.

Az őszi búzában előforduló gyom-
növények ellen széles a herbicid-kí-
nálat, ahhoz azonban, hogy a ren-

delkezésre álló készítményekkel 
megfelelő gyomirtási hatékonysá-
got érjünk el, a kezeléseket megfele-
lően kell időzíteni. Figyelembe kell 
venni a gyomnövények vegyszer 
érzékeny fejlettségi stádiumát, vala-
mint a kultúrnövény fejlettségét is. A 
permetezések végrehajtásánál gon-
doskodni kell a permetezőgépek 
megfelelő beállításáról.

A gyomnövények elleni ered-
ményes védekezés a szántóföldi 
növénytermesztés mennyiségi és 
minőségi mutatóit alapvetően meg 
tudja határozni. A védekezésben – 
természetesen törekedve a környe-
zet kisebb kemikáliákkal történő 
terhelésére – azonban tudomásul 
kell vennünk, hogy sok esetben 
használatuk elkerülhetetlen. Téves 
az a szemlélet, hogy a vegyszer-
mentes növénytermesztés egyedül 
a fenntartható, azaz extenzíven elő 
lehetne állítani a növekvő népesség 
élelmiszer igényét. Az egészséges 
táplálék nem egyenlő a vegyszer-
mentesen előállított élelmiszerrel. 
A szántóföldi növénytermesztésben 
felhasználható növényvédő szerek 
és adalékok engedélyeztetése na-
gyon szigorú előírások alapján tör-
ténik.

Az okszerű, nagy szakértelemmel 
végrehajtott vegyszeres gyomirtás 
előnyei megmutatkoznak a termés 
mennyiségben, minőségében, beta-
karíthatóságban, egyéb kár- és kór-
okozók előfordulásának csökkené-
sében, a termés tárolhatóságában. 

■
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A kalászosok új, 
4-dimenziós gyomirtó szere: 
a Biathlon® 4D

A növényvédő szerek egyre növekvő piaca miatt Önnek is fejtörést okozhat, 
melyek azok a készítmények, amelyek ténylegesen hozzájárulnak a termés 
maximalizásához. Most egy olyan gyomirtó szert mutatunk be Önnek, amely széles 
hatásspektrumával és rugalmas alkalmazhatóságával megbízható, hatékony társa 
lesz a gabonagyomirtásban. Segítünk választani, mert eredményeivel szeretjük 
mérni a partnerséget.

A Biathlon 4D kitűnő szelektivitását a kultúrnövényre nézve, illetve az ajánlott technológia biztonságos használatát 
a szántóföldi kísérletek bebizonyították. Minden őszi és tavaszi gabonafélében (durumbúza, tönkölybúza, árpa, 
rozs, tritikále és zab) biztonságosan alkalmazható. A talajban gyorsan bomló hatóanyagok miatt pedig az utóvete-
mény is biztonságban van. Legyen szó akár repcéről, cukorrépáról, kukoricáról vagy kalászosról, bármilyen talaj-
művelési mód esetén.

  1. Rugalmas időzítés 

A Biathlon 4D tágas felhasználási időszakban 
használható minden gabonafélében, tavasszal a 
háromleveles stádiumtól a zászlós levél kiterü-
léséig (BBCH 13–39).  Ez azt is jelenti, hogy a ter-
mék egészen korai időszakban, a vegetációs idő 
kezdetétől (őszi kalászosoknál), vagy háromleveles 
állapottól (tavaszi kalászosok) kijuttatható a zászlós 
levél kiterüléséig. Leghatásosabb a bokrosodás vé-
gén, szárbaindulás elején. A Biathlon 4D kijuttatása 
a Dash HC hatásfokozóval javasolt. A Dash HC op-
timalizálja a permetlécseppek elterülését a levélfelü-
leten, és növeli a hatóanyagok felvételi sebességét 
és elterjedését a levélben. Ajánlott felhasználá-
si dózisa hektáronként 50 gramm Biathlon 4D   
1 liter Dash HC-vel kombinálva. 

  3. Jó keverhetőség 

A Biathlon 4D problémamentesen használható tank-
keverékben: egyszikűirtókkal, gombaölő szerekkel, 
rovarölő szerekkel, növekedésszabályozókkal és fo-
lyékony műtrágyákkal. Ezáltal lehetővé válik a per-
metezési program körülményekhez igazodó rugal-
mas összeállítása. 

  2. Időjárásfüggetlen megoldás 

A Biathlon 4D gyomirtó hatását a vegetációs idő-
szak elején akár 3°C-on is ki tudja fejteni (ameny-
nyiben a gyomnövények a téli nyugalom után már 
fejlődésnek indultak). Ez biztosítja - az ingadozó 
hőmérsékletek ellenére - a tavaszi kezelések ha-
tékonyságát. A kezelés tünetei lassabban jelennek 
meg, és a gyomok pusztulása is jobban elhúzódik 
alacsony hőmérsékleteken, de a gyomok fejlődése 
a kezelés után nagyon gyorsan leáll. A Biathlon 4D 
formulációja egy BASF által kifejlesztett, modern, 
vízben oldódó granulátum (WG) formuláció, amely 
segíti a hatóanyagok gyors bejutását a növénybe, 
valamint biztosítja a Biathlon 4D esőállóságát egy 
órával a kezelés után.

  4. Széles hatásspektrum 

A Biathlon 4D hatékony védelmet biztosít min-
den jelentős magról kelő és évelő kétszikű 
gabonagyomfaj ellen (ragadós galaj, ebszikfű, 
keleti szarkaláb, mezei acat, pipacs, mezei pipitér, 
búzavirág, tyúkhúr, keresztesvirágú gyomok, árva-
csalán, veronikafélék, libatop és keserűfű). A haté-
konyság természetesen függ a gyomfajok kezelés-
kori fenológiai állapotától.
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1. Rugalmas időzítés
  A kalászosok háromleveles állapotától a zászlóslevél kiterüléséig használható

2. Időjárásfüggetlen megoldás 
 Széles hőmérsékleti tolerancia és kiváló esőállóság jellemzi

3. Jó keverhetőség 
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Régóta ismert, hogy a gyomnö-
vény közösségek természetüknél 
fogva állandó változásban vannak, 
faji összetételükben és dominan-
cia viszonyaikban is folyamatosan 
átalakulnak. Ezek a folyamatok a 
hazai szegetális gyomflóra változá-
sait térben és időben dokumentáló 
Országos Szántóföldi Gyomfelvéte-
lezések adataiból jól nyomon követ-
hetők. A legutóbbi, 2007-2008-ban 
végzett felmérés eredményeiből 
megállapítható, hogy szántóföld-
jeinken az elmúlt két évtizedben 
tovább folytatódott a magról kelő 
egyszikű fajok térnyerése. Különö-
sen igaz ez a köles nemzetség képvi-
selőire, amelyek előretörése hazánk 
kapásvetéseiben minden eddigi-
nél látványosabb méreteket öltött.
A legelterjedtebb fajok (Panicum
miliaceum alakkör) térfoglalása 
folyamatosan növekszik, ugyanak-
kor a hazai gyomflóra időről időre 
újabb, inváziós tulajdonságokat mu-
tató Panicum fajokkal is gyarapo-
dik (1. ábra).  

Mindezek ráirányították a figyel-
met a köles fajok megismerésének 
fontosságára és a hatékony véde-
kezési stratégiák kidolgozását meg-
alapozó biológiai összefüggések 
behatóbb vizsgálatára. E cél meg-
valósítása érdekében több éve vég-
zünk terepi és laboratóriumi kutatá-
sokat. 

Az alábbiakban, szakirodalmi 
forrásmunkák és saját vizsgálati 
eredmények felhasználásával rövid 
áttekintést adunk a hazánkban elő-
forduló köles fajok jelenlegi helyze-
téről és a várható további kilátások-
ról. Mivel a lap terjedelmi korlátai 
nem teszik lehetővé az egyes fajok 
részletes, monografikus jellegű 
bemutatását, így elsősorban a gya-
korlati szempontból fontos téma-
köröket (gyors meghatározásukat 

elősegítő morfológiai bélyegek, 
elterjedés, biológiai sajátosságok) 
érintjük.  

A köles fajok rendszerezése

A Panicum genus, a pázsitfűfé-
lék családjának egyik legnépesebb 
nemzetsége. Az ide tartozó fajok 
száma világviszonylatban megkö-
zelíti az ötszázat. Többségük a tró-
pusokon és a szubtrópusi éghajlati 
zónában él. Néhány fajukat élelmi-
szernek termesztik, nagyrészük 
azonban takarmánynövény, gyom-
növényként mintegy 50 fajukat tart-
ják számon. Közülük Európában 

mindössze két faj őshonos. A kon-
tinensünkön előforduló többi köles 
faj nagy része csak alkalmi adventív, 
a tartósan megtelepedő, özönnö-
vényként viselkedő taxonok száma 
nem éri el a tízet. A Közép-Európá-
ban kimutatott köles fajok döntő-
en a nemzetség két szekciójából 
(fajcsoportjából) kerülnek ki. A 
Panicum szekció képviselőire jel-
lemző, hogy száruk hengeres, a le-
vélhüvely pedig szőrős. Ezzel szem-
ben a Dichotomiflora szekcióba 
(2. ábra) tartozó fajok szára oldal-
ról összenyomott és levélhüvelyük 
többnyire kopasz.  

Hazánkban előforduló

köles fajok

1. Panicum miliaceum L. alakkör

A nemzetség legjelentősebb 
képviselői találhatók ebben a cso-
portban, amely – elvadult alakjai-
nak köszönhetően – ma már, mint 
kultúr-gyomnövény fajkomplex

ismert a herbológiai gyakorlatban. 
Az ide tartozó alfajok pontos terepi 
azonosítása azonban gyakran ne-
hézségekbe ütközik, ezért a követ-

Köles (Panicum) fajok a hazai szántóföldi 
gyomflórában, napjainkban

Dr. Magyar László c. egyetemi docens 

Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

1. ábra 
A Panicum fajok fontossági sorrendben elfoglalt helyének alakulása az 

Országos Szántóföldi Gyomfelvételezések eredményei alapján
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kezőkben a legfontosabb határozó-
bélyegeik ismertetésére is kitérünk. 

Elöljáróban megemlítjük, hogy az 
alakkör képviselőinek nincsenek 
speciális magterjesztési stratégiái, 
beérett magvaik többsége az anya-
növény közelében hullik a talaj fel-
színére. Szemterméseik rövidtávú 
(táblák és településhatárok közötti) 
terjesztésében a talajművelő és be-
takarító gépek játsszák a legfonto-
sabb szerepet.

1.1 Termesztett vagy valódi kö-

les (Panicum miliaceum subsp. 
miliaceum L.)

A nemzetség talán legismer-
tebb alfaja, amely az emberiség 

legősibb kultúrnövényei közé tar-
tozik. Közép-Ázsiából származik, 
termesztése több ezer évre nyúlik 
vissza. A Kárpát-medencében, az 
újkőkor kezdetén kezdték el ter-
meszteni. A nomád népek kedvelt, 
csaknem egyedüli gabonájaként 
vált ismertté. Később abrak- és 
zöldtakarmányként is alkalmaz-
ták. Az utóbbi időben elsősorban 
madáreleségként hasznosítják ha-
zánkban, emberi táplálkozásra pe-
dig nagyrészt biotermékként kerül 
forgalomba. Vetésterülete nálunk 
nem jelentős, főleg másodvetésként 
termesztik, illetve a kipusztult veté-
sek pótlására használják. Korábban 
kizárólag, mint termesztett, számos 

kultúrváltozatban létező taxont tar-
tották nyilván, amelynek alakjait – a 
buga morfológiája alapján – három 
csoportba (terpedt, zászlós és tö-
mött bugájú) foglalják össze. Közü-
lük a zászlós bugájú változat fajtái 
vannak ma is köztermesztésben (1. 
kép). 

Jóllehet a termesztett köles elva-
dult példányainak gyomosításával 
kapcsolatban már a 19. századból 
vannak adataink, gyomnövényként 

való tartós hazai megjelenése és fel-

szaporodása csak az 1970-es évek 

elején kezdődött és Európa-szerte 

az iparszerű kukoricatermesztés 

(monokultúra, korszerű betaka-

rítógépek és hibridek, kloramino-

triazinok egyoldalú, tartós hasz-

nálata) bevezetéséhez kötődött. 
Ilyen körülmények között ugyanis 
más fajok visszaszorulását követő-
en versenytárs nélkül maradt, így a 
fejlődéséhez optimális életfeltételek 
mellett évről évre jelentős mennyi-
ségű magot érlelve rohamosan ter-
jedt. Az országnak elsősorban azon 
a részein tudott felszaporodni, ahol 
régebben a termesztésével foglal-
koztak. Veszélyes, nehezen irtható 
és országosan elterjedt gyomnö-
vénnyé a III. Országos Szántóföldi 
Gyomfelvételezés (1987-1988) ide-
jére vált, amikor bekerült a kukori-
ca 20 legfontosabb gyomnövényei 
közé. A legutóbbi, V. Országos Szán-
tóföldi Gyomfelvételezés (2007-
2008) eredményei alapján az utób-

2. ábra 
A Panicum nemzetség képviselői Magyarországon (piros színnel 

a közelmúltban azonosított, lilával pedig a közeljövőben
potenciálisan várható taxonok)

1. kép kép  A termesztett köles (Panicum miliaceum subsp. 
miliaceum) hajtáscsúcsának habitusképe 

2. kép  A gyomköles (Panicum miliaceum subsp. ruderale) 
hajtáscsúcsának habitusképe 
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bi húsz évben tovább folytatódott 

terjedése, napjainkban már a 10 

legfontosabb gyomfaj egyike ha-

zánk kukoricavetéseiben. 
Jelenleg főként a Dunántúl északi 

és középső részén, valamint a Nyír-
ségben elterjedt. A közelmúltban 
végzett terepbotanikai kutatásaink 
során a P. miliaceum-alakkör do-
minanciaviszonyait felülvizsgálva 
azonban megállapítottuk, hogy a 
termesztett köles kivadult alakjá-

nak napjainkban inváziós szerepe 

nincs. A hazai gyomtársulásokban 
legfeljebb alkalmi adventívként (ár-
vakelésből) jöhet számításba, gya-

korlati szempontból gyomosító al-

fajai (subsp. ruderale, ill. agricola) 
jelentősek. 

Biológiai sajátosságait tekintve 
termesztett köles gyomnövényként 
megjelenő alakja számos kultúrnö-
vényre jellemző tulajdonsággal ren-
delkezik. Szemtermései egy időben 

érnek be, nagyobbak és nehezeb-

bek az alakkör többi képviselőjé-

nél. A szemtermések természetes 

terjedő képesség hiányában a nö-

vényen maradnak és a füzérkék 

csak erősebb külső behatásra (pl. 

cséplés) törnek szét. A frissen be-

érett szemterméseknek nincsen 

nyugalmi állapota, rövid ideig tar-

tó utóérést követően, egyöntetűen 

és közel 100 %-ban csíráznak. A 
szemtermések kisebb részénél (1-3 
%) előfordulhat, hogy a kemény 
toklászok annyira szorosan fedik a 

magokat, hogy megakadályozzák 
azok vízfelvételét. Ilyen esetben a 
csírázás csak az impermeabilitás 
megszűnését követően történhet 
meg. A talaj felszínére, illetve a ta-

lajba kerülő magvaik egy éven be-

lül (tranzit magbank) kicsíráznak 

vagy elpusztulnak. Azok a magok, 
amelyek a talajműveléssel mélyebb 
rétegbe kerülnek, a kedvezőtlen 
időszakot kényszernyugalmi álla-
potban vészelik át. A rendszeres 
talajbolygatásokat követően ismét 
a felszín közelébe kerülve, kedvező 
környezeti feltételek esetén töme-
gesen csíráznak. Magprodukciója 

rendszerint igen jelentős, eléri a 48 

000 db-ot növényenként.

1.2 Gyomköles (P. miliaceum 
subsp. ruderale /Kitag./ Tzvelev)

Az idők során, a törzsalakból va-
lószínűleg többszöri visszamutációt 
követően kialakult, nálunk is első-
ként azonosított önálló „vadköles” 
alfaj, amely spontán terjedő képes-
ségét visszanyerve, rövid időn belül 
igen jelentős tényezővé vált a szán-
tóföldi gyomtársulásokban. Leg-
főbb morfológiai jellemzője, hogy 
terméses bugája laza, ágai felál-

lóak. Időben elhúzódva érő köny-

nyebb és karcsúbb szemtermései 

pedig a füzérkével és a pelyvákkal 

együtt lehullanak (2. kép). 
A subsp. ruderale hazai jelenlétét 

1976-ban jelezték először, amelyet 
elterjedési adatokkal is megerősí-

tettek. Eszerint tömegesen előfor-
dulása a Dunántúl északi részén, 
különösen a Balaton vonalától észa-
ki irányban, továbbá a Nagyalföld 
egyes részein gyakori. Ugyanakkor 
érdekes, hogy az Országos Szán-
tóföldi Gyomfelvételezések során 
egészen a legutóbbi, 2007-2008-as 
felmérésig nem szerepelt a felvételi 
listákon. Meg kell jegyezni viszont, 
hogy az aktuális hazai szakirodal-
mak a köles által okozott gyomo-
sítást inkább a subsp. ruderale-val 
hozzák kapcsolatba, s nem világos, 
hogy a subsp. miliaceum-nak eb-
ben milyen szerepe van. Ezért pon-

tos hazai elterjedése a jövőben tisz-

tázandó.
Biológiai sajátosságaival kap-

csolatban elmondható, hogy a 
gyomkölesnél teljes mértékben hi-

ányoznak a törzsalakra jellemző 

domesztikációs bélyegek. Folya-
matosan kipergő szemtermései be-

érésüket követően elsődleges nyu-

galmi állapotban vannak, amely 

csak hosszabb ideig (6-8 hét) tartó 

utóérés hatására szűnik meg. Ezért 
ősszel, optimális környezeti feltéte-
lek mellett rendszerint nem csírázik. 
Talajba temetett magvai életképes-

ségüket hosszabb ideig megőrzik. 
Sötétebb színű, vastagabb maghé-
juknak köszönhetően vízfelvételük, 
a csírázásuk jóval lassabban és von-
tatottan következeik be. Ezt követő-
en azonban kelésük szabadföldön 
folyamatos és egészen a vegetációs 

3. kép A Panicum miliaceum subsp. agricola 
hajtáscsúcsának habitusképe 

4. kép A hajszálágú köles (Panicum capillare L.) 
terebélyes bugájának habitusképe
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időszak végéig is elhúzódhat. Átla-

gos növényenkénti magprodukci-

ója óriási, a subsp. miliaceum-nak 

akár másfél-kétszeresét (83 000 – 

94 000 db/növény) is elérheti.

1.3 ? (P. miliaceum subsp. agricola 
Sholz & Mikolas)

Közép-Európában, az 1990-es 
évek elején azonosított újabb önál-
ló, gyomosító köles alfaj, amely be-
került az európai határozókönyvek-
be és inváziós jegyzékekbe. Magyar 
elnevezése egyenlőre még nincs. 
Legfontosabb jellemzője, hogy szá-

mos tulajdonságában intermedi-

er jelleget mutat a törzsalak és a 

subsp. ruderale között. Terméses 

bugaágai többé-kevésbé tömöttek, 

ágai bókolók, éréskor széttöredező 

füzérkéikből a magok kiperegnek 

ugyan, de a pelyvák nem válnak 

le a füzérke kocsányáról (3. kép). 
Szemtermései az előbbinél észre-
vehetően szélesebbek és nagyobb 
tömegűek, érésük viszont időben 
kevésbé elhúzódó. 

A subsp. agricola első hazai meg-
jelenéséről csak igen bizonytalan 
hivatkozásokat ismerünk. Elterjedé-
sére vonatokozóan pedig az újabb 
hazai agrár- és botanikatudományi 
munkákban sem találunk adatokat. 
Ennek tisztázása érdekében a közel-
múltban terepbotanikai kutatásokat 
végeztünk, melynek során eddig 
összesen 35 hazai lelőhelyről mu-

tattuk ki a subp. agricola-t, amely-
ről már ezen előzetes eredmények 
alapján kijelenthető, hogy mint gyo-

mosító taxon, Magyarország több 

régiójában jelen van, s helyenként 

gyakoribb, mint a subsp. ruderale, 
sőt lokálisan vagy regionálisan 

egyeduralkodó is lehet. Az eddig 
ismert előfordulásokat – amelyek 
főként a Dunántúl alacsonyabb 
dombvidékeiről és az Alföld löszte-
rületeiről származnak – az 3. ábra 
mutatja be. A későbbiekben újabb 
gyűjtések alapján tervezzük a taxon 
elterjedési térképének további pon-
tosítását.

Laboratóriumi vizsgálataink ered-
ményei alapján, nem csupán habi-
tusában és morfológiai jellemzői-
ben, hanem biológiai sajátosságai 
(magnyugalom, magbank képzés, 
csírázás és kelés, magprodukció) 
tekintetében is átmenetet képvisel 

a másik két alak között. A subsp. 

agricola magvai beérésüket köve-

tően szintén elsődleges nyugalmi 

állapotban vannak, ami rendsze-

rint rövidebb idő alatt (4 hét) meg-

szűnik, mint a subsp. ruderale ma-

gok esetében. Ez fontos tulajdonság 
inváziós képességük megítélésében 
és a védekezési stratégiák jövőbeni 
kidolgozásában egyaránt. 

2. Panicum capillare L. alakkör

Származásukat tekintve észak-
amerikai eredetű neofitonok al-
kotják. Több egymástól nehezen 
elválasztható taxon tartozik ide, 
amelyek taxonómiai rangja vitatott. 

2.1 Hajszálágú vagy cérna köles 

(Panicum capillare L.)

A termesztett köleshez hasonló, 
de annál sokkal lazább bugájú, ap-
róbb virágú, vékonyabb ágú, ala-

csony termetű (50-70 cm) növény 
(4. kép). Bugája sokvirágú, tere-

bélyes, a füzérke kocsányok jóval 

(4x) hosszabbak, a füzérkék szé-

lesebbek és kevésbé hegyesedők, a 

felső pelyva pedig rendszerint 7-9 

erű. Apró, barna füzérkéi éréskor 
letörnek, és a szél segítségével szó-
ródnak szét. 

Első magyarországi előfordulási 
adata szintén a 19. századból szár-
mazik, jelenleg az ország egész 
területén szórványosan elterjedt, 
Kelet-Magyarországon azonban vi-
szonylag ritka. Elsősorban ruderális 

területeken gyomosít, gazdasági je-

lentősége szántóföldön elenyésző. 
Növényenkénti maghozama igen 

jelentős (56.400 db/egyed).

2.2 Parti köles (Panicum 

riparium H. Scholz)

A hazai szántóföldi gyomflórá-
ban előforduló adventív köles fajok 
leginkább vitatott státuszban lévő 
taxonja. Egyes feltételezések a parti 
kölest Németországból, az Elba part-
járól 2002-ben leírt, a P. capillare 
alakkörébe tartozó, de feltehetően 
már Európában kialakult alaknak 
vélték. Más feltételezések szerint, 
viszont egy, már Amerikában is léte-
zető faj, amelyet Európába kukorica 
vetőmaggal hurcoltak be. Később, 
herbáriumi vizsgálatokkal igazol-
ták, hogy a P. riparium-mal azono-
sítható egyedeket már a 18. század-
tól gyűjtöttek Európa több pontján. 
E nézet szerint kizárható, hogy Eu-
rópában keletkezett „közelrokon” 
fajról lenne szó. A hazai herbáriumi 
példányok áttanulmányozásával bi-
zonyítást nyert, hogy nálunk sem 
egy újonnan meghonosodott fajról 

van szó. A P. riparium-ot Magyaror-
szágon már a 19. század második fe-
lében gyűjtötték, vagyis régóta jelen 

van a hazai gyomflórában, sokáig 

azonban félreismerték és gyakran 

helytelenül hajszálágú kölesnek 

határozták meg.  Közép- és Nyugat-
Európában legtöbb esetben folyók 
partján találták meg, de ruderális 
gyomtársulásokban, vasutak mellett 

3. ábra 
A Panicum miliaceum subsp. agricola előfordulása Magyarországon 

(Magyar és Király, 2012)
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is megfigyelték. Szántóföldi fellé-
pését, különösen veszélyes gyom-
ként, eddig csak Magyarországról 
jelezték. Nem zárható ki, hogy má-
sutt is hasonló szereppel bír, de sok 
helyen feltételezhetően nem külön-
böztetik meg a cérna kölestől. Ezért 
jelentősége közeljövőben Európa 
más országában is nagy valószínű-
séggel növekedni fog. 

A parti köles az előbbi, rokon faj-
nál robosztusabb növekedésű (150 

cm), legfontosabb differenciális 
morfológiai bélyege, hogy a bugája 

kevesebb virágú, laza, a bugaágak 

csúcsa alatti füzérkék kocsánya pe-

dig rövid nyelű (5. kép). A füzérkék 

keskenyek, hosszan kihegyezettek, 

a felső pelyva 5-7 erű. 

A hazai fajlistára először 2007-
ben került fel, Zala megyében, Zala-
szentlászló térségében találták meg. 
Ekkor még valóban florisztikai érde-
kességnek számított, mára azonban 
az ország több részén (különösen 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy, 
Zala és Veszprém megyében) ag-
resszívan terjedő, komoly gazda-
sági jelentőséggel bíró szántóföldi 
gyomnövénnyé vált. Bekerülése Ma-
gyarországra feltehetően szennye-
zett vetőmaggal az ország különbö-
ző pontjain egymástól függetlenül 
történhetett. Villámgyors szántó-

földi expanziójához, nagymérték-

ben hozzájárult a kukorica, tartós 

monokultúrában való termesztése, 
amely kedvező feltételeket biztosí-

tott életciklusához. Emellett a hazai 

herbicid használat megváltozása 

is fontos szerepet játszott felszapo-
rodásában, ugyanis a gyakorlat-

ban manapság széles körben alkal-

mazott HPPD-gátló herbicidekkel 

szemben jelentős toleranciát mu-

tat. Rövid távú terjedését – megte-
lepedések szűkebb körzetében – a 

talajművelő- és betakarító gépek is 

elősegítették. 
Csírázásbiológiájával kapcsolat-

ban végzett laboratóriumi vizsgála-
tok során megállapítottuk, hogy a 
frissen begyűjtött parti köles mag-
vakra erős nyugalmi állapot jellem-
ző, amely viszonylag rövid idő alatt 
(4 hét) megszűnik. Ezt követően 
a magvak fényben és sötétben is 
egyaránt jól csíráznak, különösen a 
szimulált júniusi, napszaknak meg-
felelően váltakozó (30/15 °C) hőmér-
sékleti tartományban. A P. riparium 
magvak csírázása rendkívül meleg-

igényes, ami a többi, hazánkban elő-
forduló szintén melegigényes köles 
faj között az eddigi legmagasabb 
hőmérsékleti optimumot jelenti. A 

talajba került magvaikból, az első 

évben mindössze 13,25 % csírázott 

ki, ami arra utal, hogy azok élet-

képességüket megőrizve, hosszabb 

ideig elfekszenek a talajban, biz-

tosítva ezzel a faj fennmaradását 

az adott szántóföldi területen. A 
szabadföldi csírázásdinamikai vizs-
gálataink eredményei azt mutatták, 
hogy a parti köles csírázásának 

szezonális menete van, amelynek 

csúcsa – a legtöbb nyárutói egy-

éves (T
4
-es) gyomfajnál magasabb 

hőigénye miatt – jóval a kukorica 

kelését követően (május vége és jú-

nius közepe között) várható. Ez a 
fontos biológiai sajátossága jelentős 
mértékben megnehezítheti az elle-
ne való hatékony védekezést (idő-
zítés, eltérő növény fenológia) és 
egyúttal elősegítheti további gyors 
terjedését is. Mindez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a herbicid hatás el-
múltával „felnyíló” talajfelszíneken 
zavartalanul megindulhat a kelése. 
Ugyanakkor az elhúzódó szántóföl-
di csírázása miatt a posztemergens 
kezelések sem nyújtanak megfele-
lő hatékonyságú védelmet ellene. 
Gyomkonkurencia hiányában jelen-

tős mennyiségű, akár 100.000 db 

magot is érlelhet növényenként és 

rövid időn belül hatalmas gyom-

magkészlettel tölti fel a talajt.

3. Kései vagy karcsú köles (Pani-

cum dichotomiflorum Michx.)

Észak-Amerikából származó, új, 
invádor köles faj. A Dichotomiflora 
fajcsoport első hazai képviselő-
je, Tartós hazai megtelepedését, 
korábbi spontán megjelenéseket 
követően, 2003-ban igazolták. Az 
ország több pontjáról (Nyugat-, 
Dél-Dunántúlról, valamint az Észa-
ki-középhegységből) és főként 
bolygatott élőhelyekről (hulladék 

5. kép  A parti köles (Panicum riparium H. Scholz) 
laza bugájának habitusképe 

6. kép  A kései köles (Panicum dichotomiflorum Michx.) 
karcsú bugájának habitusképe 
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lerakók, tócsák szegélye, nedves 
útszélek, mezőgazdasági területek, 
vasútállomások) mutatták ki. Né-
hány évvel később a Dél-Dunántú-
lon (különösen Belső-Somogyban) 
már veszélyes gyomként lépett fel, 
elsősorban kukoricában. Eredeti 
származási helyéről, valószínűleg 
vetőmag importtal került át Európá-
ba, ahonnan a nemzetközi termény-
kereskedelem és a vetőmagimport 
élénkülésével juthatott el hazánkba. 
Felszaporodása szántóföldjeinken, 

feltehetően a kukoricatermesztés 

technológiájában bekövetkezett – 
már korábban részletezett – válto-

zásokkal (HPPD gátlók bevezetése, 

üzemméretek felaprózódása, agro-

technika) vált lehetővé.

Legfontosabb morfológiai sajá-

tossága, amivel a többi, eddig is-
mertetett köles fajtól egyértelműen 
megkülönböztethető, hogy levél-

hüvelye és szára egyaránt csupasz, 

bugája pedig jóval filigránabb és 

kevésbé bókoló (6. kép). 
A kései köles hazánkban 2007-

ig nem szerepelt szántóföldek 
gyomfajai között. Első alkalommal 
az Ötödik Országos Szántóföldi 
Gyomfelvételezés során került fel 
a felvételezési listákra és egyből a 
74. helyre került a kapás vetések 
fontossági sorrendjében. Baranya 
megye egyes felvételezési helyein 
(Somogyviszló, Endrőc, Drávake-
resztúr) kifejezetten problémás 
gyomnövényként lépett fel, hatal-
mas tömegével összefüggő szőnye-
get alkotva, szinte teljesen kizárva 
más gyomnövényeket. Ebben a 
térségben már a kapás kultúrák 15. 
legfontosabb gyomnövényének bi-
zonyult, ami a jól szemlélteti a faj 
inváziós képességét. Aktuális hazai 
elterjedését a 4. ábra mutatja be.

Frissen beérett magvai ősszel erős 
nyugalmi állapotban vannak, amely 
rendszerint néhány hónap alatt, de 
legkésőbb a tél folyamán megszű-
nik. Ezt követően csírázása folya-
matos, amelynek szabályozásában 
a hőmérséklet a legfontosabb külső 
környezeti tényező. Laboratóriumi 
vizsgálataink alapján megállapítot-
tuk, hogy a fény serkentőleg hat a 
kései köles magvak csírázására és 
kiszélesíti annak hőmérsékleti inter-
vallumát. Szabadföldi csírázásával 
kapcsolatban végzett megfigyelé-

seink szerint talajba temetett mag-

vainak két év alatt mindössze 6,75 

%-a csírázott ki, ami jól mutatatja, 

hogy életképes magvai igen hosz-

szú ideig elfekszenek a talajban. 
Kisebb méretükből és tömegükből 

adódóan, hasonlóan a P. riparium-

hoz, csak közvetlenül a talajfelszín 

közeléből (2 cm) képesek kicsíráz-

ni, így lehetőség kínálkozhat talaj 
herbicidekkel történő hatékony 
gyomszabályozásukhoz. Kelésének 
megindulása szabadföldön abban 
az esetben várható, ha a magvak csí-
rázási zónájában a talaj hőmérsékle-
te 25 °C fölé emelkedik. Fő csírázási 

időszaka, szintén magas hőigénye 
miatt, rendszerint a kukorica ke-

lését követően (május közepére) 

esik. Ennek következtében elhúzó-
dó szántóföldi csírázásával gyakran 
„kikerüli” a herbicidek hatását, majd 
robbanásszerűen indul kelésnek. A 
szemtermések érése a nyár végétől 
folyamatos és egészen a fagyokig 
eltart. Egy növényen képződött bu-
gák száma tág határok között (2-53 
db/növény) változhat, magproduk-
ciója a többi köles fajhoz hasonlóan 
rendkívül magas. 

További kilátások

Figyelembe véve a növényi invá-
ziók ökológiai törvényszerűsége-
it, az egyes taxonok terjedési me-
chanizmusait, valamint a globális 
éghajlatváltozás lokális hatásait, a 

közeljövőben további köles fajok 

meghonosodása is prognosztizál-

ható hazánkban. E tekintetben két 

potenciális invádor faj említhető 

meg, az egyik a Panicum schinzii 
Chase. (Syn.: P. laevifolium Hack.), 
amely a P. dichotomiflorum-hoz 
hasonló, de attól virágzati bélyegek 
alapján biztosan elválasztható, fel-
tehetően dél-afrikai eredetű faj és a 
szomszédos Ausztriában már jelen-
leg is komoly gondokat okoz. 

A másik faj, a Panicum hillmanii 

Hack ex Schinz., amely P. capillare 
alakköréhez tartozik, elválasztása a 
csoport hazánkban már ismert kép-
viselőitől (P. capillare, P. riparium) 
legkönnyebben a szemtermés színe 
alapján történhet. 

Mindkét faj megjelenése, nagy 

valószínűséggel a Dunántúl déli 

és nyugati részén, valamint a csa-

padékosabb alföldperemi tájakon 

várható.

Összefoglalás

A leírtakat összefoglalva meg-
állapíthatjuk, hogy köles fajok te-

kintetében a hazai szántóföldi 

gyomflóra napjainkra jelentősen 

átrendeződött. 

A kapásvetéseinkben korábban 
meghatározó termesztett köles ki-
vadult alakja (P. miliaceum subsp. 
miliaceum) ma már csupán alkal-
mi adventívként van jelen, gya-
korlati szempontból gyomosító 

4. ábra 
A Panicum dichotomiflorum elterjedése Magyarországon, 
CEU rendszerű térképen (Magyar és Hoffmanné, 2011)
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alfajai (subsp. agricola, ill. rudera-
le) jelentősek. Mivel a hazánkban 
előforduló P. miliaceum alfajok 
csírázási viselkedésében is jelentős 
különbségek figyelhetők meg, ezért 
a védekezési eljárások jövőbeni ter-

vezésénél a csírázásbiológiai sajá-

tosságokban megmutatkozó fajon 

belüli különbségeket is figyelembe 

kell venni. 

A közelmúltban további új köles 
fajok kerültek be az országba vagy 
mások váltak méginkább jelen-
tőssé. Ezek az újonnan felszapo-

rodó Panicum fajok (P. riparium, 
P. dichotomiflorum), a korábban 

ismert taxonoktól eltérő biológiai 

sajátosságokkal és herbicid érzé-

kenységgel rendelkeznek, ami egy 
„új korszak” kezdetét jelenti a köles 
fajok elleni küzdelemben.  

A gyakorlat részéről ezért gyors 

szemléletváltásra van szükség és 

az eddigi általánosító megközelí-

tés helyett, pedig faj vagy akár alfaj 

szintre kidolgozott speciális véde-

kezési stratégiák alkalmazására. 

Ennek érdekében fontos lenne az 

egyes taxonok pontos azonosítása 

és táblaszintű ismerete, amely a to-

vábbi fajok behurcolásának és tö-

meges elszaporodásának megaka-

dályozásához is jelentős segítséget 

nyújthatna. 

A hazai fertőzési gócok mielőbbi 
felderítésén túlmenően szükséges a 
hatékony védekezési technológiák 
kidolgozását megalapozó biológiai 
vizsgálatok továbbfolytatása is. 
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A „Plan Loire Grandeur Nature” 
egy olyan öt éves, megújítható ak-
cióprogram, aminek elsődleges 
célja a Loire ökológia állapotának 
javítása. Első alkalommal 2005-ben 
hirdették meg, miután egyértelmű-
vé vált, hogy az emberi tevékeny-
ség, a parti ipari és kommunális 
infrastruktúra miatt a folyó állapota 
vészesen leromlott. Jelenleg a 2010-
2014-es program zajlik, de már for-
málódik a 2015-2019-es időszakot 
lefedő újabb előkészítése. A finan-
szírozást a települési, megyei és re-
gionális önkormányzatok biztosít-
ják, állami társfinanszírozás mellett. 
A keretprogramban megvalósuló 
konkrét projektekre az önkormány-
zatok tesznek javaslatot, ezekkel 
szemben az elsődleges elvárás az, 
hogy szervesen illeszkedjenek egy-

egy nagyobb folyószakasz életébe. 
A célok:
 a vízminőség védelem,
 az ökológiai folytonosság bizto-

sítása,
 pedagógiai tevékenység,
 árvízvédelem (új elemként 

2015-től).

A területi önkormányzatok mint-
egy harminc projektre tettek javasla-
tot, ezek között található a Roanne-i 
Kistérség két projektje:
 az ökológiai folytonosság bizto-

sítása (pl. halfolyosó a Roanne-
gátnál),

 az özönnövény-fajok elleni küz-
delem, különös tekintettel a 
nagyvirágú tóalmára (Ludwigia 
grandiflora) és az ártéri 

japánkeserűfűre (Fallopia 
japonica),

 mindkettőhöz komoly pedagó-
giai célú tevékenység is kapcso-
lódik, ugyanis a közvélemény 
fogékonnyá tétele elengedhetet-
len a sikeres munkához. 

Az özönnövény-projekt által meg-
célzott két faj napjainkra olyan mér-
tékben elterjedt a térségben, hogy 
az már nemcsak az esetleges ártéri 
mező- és erdőgazdasági tevékeny-
séget, hanem esetenként az árvíz-
védelmet is veszélyezteti, csökkenti 
a biológiai sokféleséget, felborítja a 

természetes ökoszisztémák egyen-
súlyát. 

Az ártéri japánkeserűfű már a 19. 
századtól jelen van a térségben, a 
helyi lakosok annak idején a vajat 
csomagolták bele, mert akkora le-
velei voltak. Zavaró mértékű felsza-
porodása viszont csak az 1970-es 
években kezdődött, kifejezetten az 
emberi, a földmunkákkal kapcsola-
tos tevékenységnek betudható mó-
don. Terjedése hasonló okok miatt 
és hasonló módon következett be, 
mint a parlagfűé, a kettő között vi-
szont az a nagy különbség, hogy az 
ártéri japánkeserűfű allergén hatása 
eddig nem vált ismertté. 

Szintén dísznövényként került be 
a térségbe a 19. században (1820-30 
körül) a nagyvirágú tóalma 1. kép), 
terjedése hasonló a többi invazív fa-

Özönnövények Franciaországban
Dr. Somogyi Norbert mezőgazdasági attasé

Magyarország Nagykövetsége, Párizs

AA„Plan Loire Grandeur 
Nature” akcióprogram má-
sodik tervezési ciklusában 

Roanne kistérségi önkormányza-
ta kísérleti programot indított két 
invazív növényfaj (nagyvirágú 
tóalma, japánkeserűfű) visszaszo-
rítására. A közel 750 ezer eurós 
(áfa nélkül értendő) projekt eddigi 
eredményei alapján a tóalma kiirt-
hatatlannak tűnik, az ártéri japán 
keserűfű esetében részeredménye-
ket sikerült elérni. Egyes frekven-
tált partszakaszokat hozzáférhe-
tővé tettek, a kellő rendszerességgel 
végzett kaszálásnak köszönhetően 
ezeken a részeken láthatóan visz-
szaszorult a faj. Nyilvánvaló vi-
szont, hogy a mechanikai gyérítés 
abbahagyása azzal járhat, hogy a 
faj rövid idő alatt visszahódítja a 
kérdéses területeket. Az elnyomó 
fajokkal beállított kísérletek egyelő-
re túl korai stádiumban vannak 
ahhoz, hogy érdemi következte-
téseket lehessen levonni, a jövőre 
nézve pedig tervezik takarmányo-
zási hasznosítás vizsgálatát is.

1. kép A nagyvirágú tóalma a 19. 
században dísznövényként került be 

a térségbe 
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jéhoz, azaz a legfőbb faktor ebben 
az esetben is az emberi közvetítés.

A tóalma veszélyességét, agresszi-
vitását jól mutatja, hogy a Roanne 
közelében, a Loire árterén találha-
tó volt kavicsbányát 2011 nyarára 
olyan mértékben ellepte, hogy nem 
maradt egy talpalatnyi szabad vízfe-
lület sem. A kistérségi önkormány-
zat négy év alatt nettó 305 ezer 
eurót költött a faj visszaszorítására, 
ennek során többek között gépi 

úton kitermeltette a biomasszát, 
majd annak megszáradása után el-

égették azt. Az már a beavatkozás 
pillanatában nyilvánvaló volt, hogy 
a tóalma újra be fogja nőni a terüle-
tet, mivel nem sikerült minden nö-
vényi részt maradéktalanul eltávolí-
tani – ez csak idő kérdése (2-3. kép). 
Vizsgálták a kézi irtás hatásfokát is, 
ez elsősorban a természetvédelmi 
vagy más szempontok miatt érzé-
kenyebb területeken jöhet szóba, 
ám a kitermelhető mennyiség jóval 
elmarad a gépi munkához képest. 
A tóalma terjedése és a kavicsbánya 
benövése a Csongrád megyei szem-
lélő számára kísértetiesen emlékez-
tet a Mórahalom melletti sztyepptó 
eutrofizációjára, amit egy uniós 
finanszírozású Interreg-projekttel 
sikerült tartósan visszafordítani, 
mégpedig egy vízibivaly-csorda 

betelepítésével a területre. Minden-
képpen megfontolásra érdemes 
lenne a két kistérség közötti kapcso-
lat felvétele és a mórahalmi projekt 
tapasztalatainak átadása, mivel ez is 
egy lehetséges megoldás a roanne-i 
tóalma-probléma kezelésére. Ha-

sonlóképpen megfontolásra érde-
mes egy olyan kapcsolat kialakítása, 
ami először laboratóriumi körülmé-
nyek között vizsgálná a tóalma bio-
masszájának alternatív felhasználási 
lehetőségeit.

Az ártéri japánkeserűfű okozta 
problémák lényegesen komolyab-
bak, mint a tóalmáé, a visszaszorítá-
sa érdekében egy komoly kísérleti 
programot indítottak. Mivel nyilván-
való, hogy ezt az agresszív fajt me-
chanikai úton lehetetlen kiirtani, 
a vegyszeres gyomirtás pedig kör-
nyezetvédelmi megfontolások miatt 
nem jöhet szóba, így olyan növény-
fajokat kerestek, amik allelopatikus 

hatásuknál fogva képesek lehetnek 
a keserűfű visszaszorítására. Az ötle-
tet maga a keserűfű adta, mivel maga 
is rendelkezik ilyen tulajdonsággal, 
ez is segíti a gyors terjedésben. Az 
egyik ilyen, kísérletbe vont faj a ku-
tyabenge (Frangula), a három éves 
állományában már láthatóan kevés-
bé van jelen a keserűfű, de egyelőre 
nem lehet abbahagyni a mechanikai 
irtását, mert még mindig képes len-
ne túlnőni a sokkal lassabban növő 
kutyabengét (4. kép). Másik lehetsé-
ges allelopatikus faj a gyalogbodza 
(Sambucus), de ennek is időre van 
szüksége ahhoz, hogy kellően meg-

2. kép A volt kavicsbányát több százezer euróért sikerült megtisztítani 
a nagyvirágú tóalmától – átmenetileg…

3. kép Főleg a tóalma gyökérzete az, 
amit szinte lehetetlen maradéktalanul eltávolítani



GYOMNÖVÉNYEK, GYOMIRTÁS

2014. március116

extra 55.

erősödjön és képes legyen betölte-
ni a neki szánt elnyomó szerepet. 
Kísérletben vonták a füzet (Salix) és 
a nadálytövet (Symphytum), mivel 
ezek gyors növekedésüknél fogva 
képesek lehetnek a keserűfű elnyo-

mására, továbbá jól alkalmazkodtak 
a vizes élőhelyekhez. 

A mechanikai irtás (5. kép) maga is 
komoly körültekintést igényel, mert 
meg kell találni azt a szárzúzó-típust, 
ami nagyon apróra vágja a növényze-
tet, de nem bántja a talaj felszínét. Azt 
is vizsgálják, kellő gyakorisággal (5-7 
alkalom) végezve a szárzúzást, ki-
meríthető-e a keserűfű rizómája? Ta-
pasztalataik szerint a faj nagyon gyor-
san szaporodik, terjed, fél méteres 
magasság felett pedig már nem sza-
bad próbálkozni a zúzásával, mert in-
kább elfektetik a növényt, az elfekvő 
növényi részek pedig a talajjal érint-
kezve maguk is gyökeresednek. Két 
kaszálás egy évben kevés, ez inkább 
stimulálja a növényt, így inkább nem 
kell hozzányúlni. Vizsgálták a fekete 

fólia használhatóságát is, de a tapasz-
talatok szerint a növény előbb-utóbb 
megtalálja a kiutat, nem beszélve ar-
ról, hogy esztétikailag sem a legjobb 
megoldás. A mechanikai irtással és az 
elnyomó fajokkal kapcsolatos kísér-
letekre öt év alatt (áfa nélkül) 427.500 
eurót fordítottak, ebből a megyei ön-
kormányzat 32, a regionális 30, a víz-
ügyi ügynökség 21 %-ot vállalt.

Tervezik, hogy takarmányozási 

kísérletet is végeznek a keserűfűvel, 
mégpedig szarvasmarha, kecske és 
juh esetében vizsgálva az etethető-
séget. Szarvasmarhával tapasztalati 
úton már kaptak információkat – a 
gazdák úgy látták, hogy amennyi-
ben a keserűfű-állomány még fiatal, 
a marha elfogyasztja azt, később 
már visszautasítja. 

Míg az eddigi eredmények alap-

ján a tóalma kiirthatatlannak tű-

nik, az ártéri japánkeserűfű ese-

tében részeredményeket sikerült 

elérni. Egyes frekventált partszaka-
szokat sikerült hozzáférhetővé ten-
ni, a kellő rendszerességgel végzett 
kaszálásnak köszönhetően ezeken 
a részeken láthatóan visszaszorult 
a faj. Nyilvánvaló viszont, hogy a 
mechanikai gyérítés abbahagyá-
sa azzal járna, hogy a faj rövid idő 
alatt visszahódítja a kérdéses terü-
leteket. Az elnyomó fajokkal beál-
lított kísérletek egyelőre túl korai 
stádiumban vannak ahhoz, hogy 
érdemi következtetéseket lehessen 
levonni.

Megjegyzés

Franciaországban 2007 óta me-
zőgazdasági miniszteri rendelet tilt-
ja a nagyvirágú tóalma (Ludwigia 
grandiflora) és a sárga tóalma 
(Ludwigia peploides) bármilyen 
szaporító anyagával való kereske-
delmet, sőt a növény országon be-
lüli szállítását, telepítését is, ezzel 
is igyekeznek lassítani a terjedését. 
Ezzel szemben Magyarországon ez 
a faj a dísznövény-kereskedések ter-
méklistáján szerepel, honfitársaink 
fizetnek azért, hogy a növény minél 
gyorsabban elterjedjen az ország-
ban.
Fotó: A szerző felvételei

■5 kép Balra érintetlen, mindent benövő a japánkeserűfű, 
jobbra rendszeresen nyírt terület

4. kép Az ártéri japánkeserűfű ellen többek között a kutyabenge 
allelopatikus hatásával igyekeznek célt érni 
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A parlagfű már 

Franciaországban is 

egészségügyi probléma 

és nem csak egy Ambrosia faj 

van jelen!

A nemzeti parlamenti parlagfű bi-
zottság országos szakmai szerveze-
te, a nemzeti parlagfű- megfigyelési 

központ és az ISARA Lyon agrármér-
nöki kar szervezésében az országos 
szántóverseny döntője alatt tartott 
két tematikus kerekasztal foglalko-
zott a parlagfű elleni küzdelemmel, 
ahol a magyar tapasztalatok bemu-
tatása is a program részét képezte. 
A francia előadók által elmondottak 
viszont számunkra lehetnek hasz-
nosak, mivel a franciaországi hely-
zet ismertetésén túl bizonyos újabb 
veszélyekre is rávilágítanak. 

Franciaországban az ürömlevelű 

parlagfű (a továbbiakban parlagfű) 
1863-ban jelent meg, valószínűleg 
egy Észak-Amerikából érkezett ta-
karmánynövény-vetőmag szállít-
mánnyal. Egészen az 1950-es évekig 
komolyabb problémát nem oko-
zott, ám az akkor megkezdett hatal-
mas infrastruktúra-építési progra-
mok során végzett talajmunkákkal 
összefüggésben terjedése komoly 
lendületet vett. A parlagfű-megfi-
gyelési központ adatai szerint az or-

szág legfertőzöttebb területe mára 

egyértelműen a Rhône-völgye, ettől 
távolodva először már csak „zavaró” 
a faj jelenléte, majd csupán pontsze-
rű előfordulásról lehet beszélni, míg 
a legtávolabbi – elsősorban északi – 
területeken egyelőre nincs jelen a 
gyom. 

Az országban azonban négy má-
sik parlagfű faj is előfordul, köz-
tük őshonos is található. Ez utóbbi 
konkrétan a tengermelléki parlagfű

(Ambrosia maritima L.), ami Kor-
zikán és az ország mediterrán part-
vidékén honos, ám jelenléte nem 
okoz egészségügyi problémákat. 
Az Ambrosia tenuifolia Spreng. 
Dél-Amerikából került be az ország-
ba, mivel nincs érdemi adaptációs 
kapacitása, sem az elterjedésével, 
sem allergén hatásával nem kell szá-
molni. Évelő faj a Rhône-völgyében 
és a Camargue-ban az Ambrosia 

psilostachya DC., de mivel nem 
terjed komolyabban, pollenterme-
lő képessége pedig kicsi, egyelőre 
nincs vele probléma. 

Érdemi kockázatot jelent viszont 

az óriás parlagfű (Ambrosia trifida 
L.), aminek kisebb populációját 

már felfedezték Toulouse környé-

kén, valamint Vaucluse és Indre 

megyékben. Egyelőre még kevés 
helyen van jelen és valamelyest re-
ményre ad okot, hogy a parlagfű 
tapasztalataiból okulva nagyon ko-
molyan odafigyelnek az ellene való 
védekezésre, de sajnos az amerikai 
tapasztalatok azt mutatják, hogy je-
lentős veszélyforrást rejt magában 
ez a faj. 

A botanikus kertek országos háló-
zata 2011-ben elkészítette az ország 
parlagfű borítottsági térképét, a faj 
elleni küzdelem pedig helyet ka-
pott a második országos egészség-
környezet programban is. A feladat 
megvalósítását az egészségügyi 
minisztérium koordinálja. Szintén 
2011-ben jött létre nemzeti refe-
rencia-szervként, három éves mű-
ködéssel tervezve az országos par-

lagfű-megfigyelési központ, ám ezt 
2012-ben egy megállapodás olyan 
szempontból máris felülírta, hogy 
a jelenlegi működési ciklus végét 
2015-re kitolták.  A központ munká-
ját az egészségügyi tárca finanszí-

rozza, a szakértők szerint a három 
éves megbízatást a probléma sú-
lyosságára való tekintettel meg fog-
ják újítani. A megfigyelési központ a 
nemzeti mezőgazdasági kutatóin-

tézet (INRA) egységeként működik, 
ahol egyébként is koncentrálódik 
az invazív gyomfajok elleni kutató-
munka. Jogalkotási téren tervben 

van egy olyan törvény elfogadtatá-

sa, ami az önkormányzatok és az 

állampolgárok számára egyaránt 

kötelezővé tenné a gyom virágzás 

előtti megsemmisítését, hasonló-

A franciaországi parlagfű-helyzetről

Dr. Somogyi Norbert mezőgazdasági attasé

Magyarország Nagykövetsége, Párizs

FF ranciaországban a nálunk 
ismert parlagfű, azaz egé-
szen pontosan az ürömle-

velű parlagfű (Ambrosia 
artemisiifolia L.) a Rhône-
völgyéből kiindulva egyre na-
gyobb iramban terjed, éves szin-
ten csak ebben a térségben 
150-200 ezer ember megbetegedé-
sét és ezzel összefüggésben az 
egészségügyi kassza 12-20 millió 
eurós kiadását okozva. A parlagfű 
ellenes küzdelem részét képezi a 
második országos egészség-kör-
nyezet programnak is, ezzel együtt 
a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a társadalom jelentős része még 
mindig nem veszi komolyan a 
problémát, vagy arra kizárólag a 
gazdálkodók által megoldandó 
kérdésként tekint. Hosszabb távon 
érdemi kockázatot jelent az or-
szágba behurcolt óriás parlagfű 
(Ambrosia trifida L.), aminek ki-
sebb populációját már felfedezték 
Toulouse környékén, valamint 
Vaucluse és Indre megyékben.



2014. március 119

GYOMNÖVÉNYEK, GYOMIRTÁS
extra 55.

an a mezei acat irtására kötelező 
jogszabályhoz. Az egészségügyi 
szervezetek adatai szerint a „par-
lagfű-szezon” augusztus legelejétől 
tekinthető intenzívnek és szeptem-
ber végéig tart, ám az allergia által 
legyengült szervezetű emberek kö-
zül sokan a télen sokkal könnyeb-
ben megbetegszenek, mint mások. 
Egészségügyi téren a parlagfű elő-
rejelzéssel az országos levegőmi-
nőség-figyelő hálózat (RNSA) fog-
lalkozik, az ő feladata a mindenkori 
pollenkoncentráció meghatározása 
és a szükséges figyelmeztetés, riasz-
tás kiadása.

A gazdák mint fekete 

bárányok – mindenért ők 

és csak ők a felelősek?

A gazdatársadalom részéről sé-
relmezik, hogy sokan még mindig 
kizárólag a gazdákat teszik a gyom 
terjedése miatt felelőssé, holott 
nyilvánvaló, hogy – nem vitatva az 
ugarterületek és egyes fertőzött nö-

vénykultúrák miatti érintettségüket 
– az infrastrukturális beruházások 

miatti bolygatások és termőföld-

szállítások szerepe legalább ennyi-
re nyilvánvaló. Az agrárkamara, a 
mezőgazdasági társadalombiztosí-
tási alap és a szakmai szervezetek 
évek óta komoly erőfeszítéseket 
tesznek annak érdekében, hogy 
minden érintett figyelmét felhívják 
a veszélyre, és érdemben előmoz-
dítsák a védekezést, de önmagá-
ban ez nem elegendő. Szembe kell 
nézniük olyan előírásokkal is, amik 
bizonyos értelemben nehezítik a 
védekezést, ilyen például az állan-
dó növényborítás biztosításának 
kötelezettsége. Nyilvánvaló ugyanis, 
hogy az ugarterületek, gabonatar-
lók kaszálása önmagában – ismerve 
a növény agresszivitását és életre-
valóságát – csak csökkenti, de nem 
szünteti meg a pollen termelődését, 
a magtermést és a faj tovább-élését 
az adott területen, ehhez többszö-
ri tárcsázásra, talajmunkára lenne 
szükség – így viszont nincs folya-
matos növényborítás. Nem biztos az 
sem, hogy az állandó növényborítás 
biztosítása céljából vetett takarónö-
vény képes elnyomni a parlagfüvet, 
az átlagosnál szárazabb időjárás 

mellett ugyanis a parlagfű gyorsan 
túlnövi a takarónövényt. 

A kamara szerint a leghatéko-

nyabb védekezés egyértelműen 

a mechanikai irtás, a vegyszeres 
gyomirtás csak bizonyos körülmé-
nyek esetén jöhet szóba. Ideális a 
biológiai védekezés lenne, de erre 
egyelőre nincs megoldás. Azzal 
azonban minden érintett egyetért, 
hogy a gyomot teljesen kiirtani 

már képtelenség, csupán a terjedés 

sebessége lassítható és a minden-

kori pollen-fertőzés nagysága csök-

kenthető. 
A parlagfű a mezőgazdaságban 

is komoly változásokat okozott, 

csak Rhône megyében felére csök-

kent a napraforgó vetésterülete 

a parlagfű-fertőzöttség miatt. A 
gyom ugyanis a napraforgó vegetá-
ciójának előre haladásakor – amikor 
a levelek által okozott teljes talajfel-
szín-árnyékolás megszűnik – rob-
banásszerű fejlődésnek indul, ami 
a pollenfertőzés mellett sokszor a 
betakarítást is lehetetlenné teszi, 
ugyanis olyan vegetációs tömeget 
nevel a gyom, ami eltömíti a kom-
bájnokat. További probléma, hogy 
a parlagfű magja sajnálatos módon 
nem minden esetben tisztítható ki 

maradéktalanul az egyes kultúr-

növénymag-tételekből, emiatt fran-

cia cégek már kénytelenek voltak 

piacvesztéssel szembenézni Lu-
xemburgban és Belgiumban, a ve-
vők ugyanis arra való hivatkozással 
mondták fel a szerződést, hogy az 
öt kilós napraforgó-mag tételekben 
1-2 parlagfű-magot találtak. 

A kamara részéről megjegyez-
ték, a parlagfű ellenes küzdelem-

ben további hátrányt okozhat, ha 
a társadalom egyes, GMO-ellenes 

szegmensei összemossák a GMO-

kat a biotechnológiai nemesítéssel, 

mutagenezissel előállított növény-, 

ezen belül herbicid-toleráns napra-

forgó-hibridekkel, mivel ez megne-
hezíti a parlagfű visszaszorítását a 
napraforgó táblákban. 

2013 nyarán több sajtóorgánum-
ban (pl. Le Figaro, Le Monde) is 
jelent meg – nagyjából azonos 
tartalommal – írás, amelyek sze-
rint elképzelhető, hogy „álcázott 
GMO-k” vannak Franciaországban. 
Az értesülések szerint 10 civil szer-
vezet – környezetvédők, biológiai 

gazdálkodók, mezőgazdasági szak-
mai szervezetek – Stéphane Le Foll 
miniszternek címzett nyílt levélben 
hívták fel a figyelmet arra, hogy 
szerintük olyan gyomirtószer-tole-
ráns repce és napraforgó fajtákkal 
folynak kísérletek az országban, 
amiket valójában GMO-ként lehet 
értékelni. A nyilatkozók szerint 
ezen fajtákat is manipulálták gene-
tikailag, ám hivatalosan nem minő-
sülnek GMO-nak, így nem kell őket 
alávetni a GMO-kal kapcsolatos 
szabályoknak sem, mivel valójában 
mutagenezissel előállított fajták-
ról van szó – ahogy ezt az RTL-en 
egy interjúban maga a miniszter is 
kifejtette –, amikben nincs kívülről 
bevitt, más fajból származó idegen 
gén. A kamara szerint választani 
kell – sikerrel irtsuk-e a parlagfü-
vet a napraforgóban, vagy a bigott 
biotechnológia-ellenesség miatt ott 
marad és allergiát okoz?

Az állam egyre komolyabb 

eszközökhöz nyúl

A megyei államigazgatási szerv 
(DDT) képviselője szerint a véde-

kezést több szinten kell folytatni, 
ehhez első és legfontosabb az ál-

lami szintű politikai akarat (és 
bátorság) megléte, azt, ha más-
ként nem megy, a társadalomnak 
magának kell kikényszerítenie. A 
„technikai szint”, azaz a konkrét 
gyomirtás adott, a harmadik terü-
let, ami elengedhetetlen, az a kü-
lönböző állami és önkormányzati 
szervek, szervezetek közötti össz-
hang megteremtése. Egyértelmű, 
hogy kell egy koordinátor, ám a 

védekezés elsődleges területe az 

önkormányzatok fennhatósága 

alá tartozik, ahol prefektusi fel-

hatalmazással a polgármesterek 

jogosultak intézkedni, eljárni (de 
kell a „prefektus szigora” is). Ezzel 
együtt nagyon sokszor csak „egy-
másra mutogatás” tapasztalható, az 
egyes érintettek a másiktól várják 
az érdemi lépést. A lakosság sincs 
mindig tisztában azzal, hogy adott 
területen ki az első helyen illeté-
kes (pl. polgármester, közútkezelő, 
autópálya-társaság), ezért a DDT 
képviselője szerint célszerű köz-
vetlenül a prefektúrához fordulni, 
ahonnan minden esetben az első 
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helyi felelős felé továbbítják a pa-
naszt. Létezik a „parlagfű zöld 

szám” is. Az általános hatósági 

hozzáállás azonban az, hogy elő-

ször pedagógiai célzattal közelí-

tenek a renitensekhez, és csak ak-

kor bírságolnak, ha ez nem vezet 

célra. Vannak jó példák, de sajnos 
az általános tapasztalat az, hogy a 
társadalom jelentős része nem érzi 
át a helyzet súlyosságát. 

A megyei önkormányzatnál is 
sok esetben szembesülnek az el-
sődleges felelősség kérdésével, 
ezzel együtt az az álláspont, hogy 
lehetőség szerint az adott települé-
si önkormányzat szintjén kell lépni 
és közbelépni. Amennyiben a pol-
gármester nem tud célt érni, akkor 
forduljon a legilletékesebb hatóság-
hoz. Mivel egyes vidékeken a bel-
területi parlagfű-fertőzöttség kezd 
egyfajta köztisztasági kérdéssé is 
válni, a polgármestereknek egyre 
több jogosítványuk van a helyzet 
rendezésére. 

Egy követendő példa és 

alkalmazható eljárás

A Rhône megyei közútkezelő 
munkatársa, Michel Nuez arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a különbö-

ző infrastrukturális beruházások 

során ott követik el a parlagfű 

szempontjából a legnagyobb hi-

bát, hogy az építési területről való 

levonulás után, de mindenképpen 

kora ősszel nem végzik el az állan-

dó növénytakaró telepítését vegyes, 

egy- és kétszikű fajokból álló vető-

mag-keverékkel. Az egyszikűek – 
azaz a fűfélék – vetése önmagában 
ugyanis kevés, mivel még a tél előtt 
kikelnek ugyan, de tavasszal nem 
alakítanak ki a talajfelszínt teljesen 
takaró vegetációt. Ez azonban el-
engedhetetlen lenne ahhoz, hogy a 
megjelenő parlagfű csíranövények 
térnyerését megakadályozza, így a 
füvesítés nem ér célt.

A közútkezelőnél kidolgoztak 
egy olyan, hamarosan szabadon 

hozzáférhetővé váló eljárást, ami-
vel viszonylag egyszerű eszkö-
zökkel gyorsan és hatékonyan ki 
lehet alakítani ezt a növényborí-
tást, a későbbiekben csak arra kell 
ügyelni, hogy az ebben lévő fajok 
maghozása és így a vegetáció fo-
lyamatos megújulása biztosított 
legyen – azaz nem kell kaszálni. A 
megyére kidolgozott fajösszetétel 
a következő: cérnatippan (Agrostis 
capillaris ’Highland’) 2 %, taréjos 

cincor (Cynosurus cristatus) 15 %, 
csomós ebír (Dactylis glomerata) 
15 %, vörös csenkesz (Festuca 
rubra ssp. rubra) 15 %, angol perje 
(Lolium perenne) 25 %, szarvaske-

rep (Lotus corniculatus) 5 %, kom-

lós lucerna (Medicago lupulina) 5 
%, takarmánybaltacim (Onobrychis 
viciifolia) 5 %, fehér here (Trifolium 
repens) 5 %, csabaíre vagy kis vérfű 
(Sanguisorba minor) 3 %, réti ko-

mócsin (Phleum pratense) 5 %. Az 
egy négyzetméterre kiadandó mag-
mennyiség 30 gramm, a kijuttatás-
hoz termőföld, algakivonat, termé-
szetes kollagén és a vetőmag vizes 
híg elegyét használják. Felhívták a 
figyelmet, hogy a munka csak akkor 
sikeres, ha a beruházó tudomásul 
veszi, hogy legalább két vegetációs 
ciklus kell a megfelelő növénytaka-
ró kialakulásához, ugyanis az ősszel 
kikelt egyszikűek között kora tavasz-
szal kelő hasznos  kétszikűek azok, 
amik a talajfelszínt elzárják a nap 
elől, árnyékukban pedig elhalnak a 
parlagfű csíranövények.

„Az Értől az Óceánig…”

A fotón szereplő parlagfű Roanne 
település közepén tenyészik, látha-
tóan háborítatlanul. A város ugyan 
légvonalban alig nyolcvan kilomé-
terre van Lyontól, ami a legfertőzöt-
tebbnek számító Rhône-völgy leg-
nagyobb települése, ám már a Loire 
völgyében, annak felső folyásánál 
található. A legfontosabb azonban 
mégis az, hogy míg a Rhône a medi-
terrán, a Loire már az atlanti vízgyűj-
tőn folyik, azaz a parlagfű átjutott 

a vízválasztón. Innentől kezdve pe-

dig csak idő kérdése, hogy elérje az 

Atlanti-óceánt…

Fotó: A szerző felvétele
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A rendszeres látogatók már meg-
szokhatták, hogy a januári nemzet-
közi gépkiállítás keretében szak-
mai előadásokat, rendezvényeket 
is tartanak. Ezek egyik állandó 
szervezője a Gabonatermesztők 
Országos Szövetsége. A szervezet 
idén fennállásának 10. évére tekin-
tettel konferencia-sorozattal készül, 
amelynek első állomásaként az 
AGROMASHEXPO-n „Szántóföldi 
szakmai nap”-ot rendeztek. Az ilyen 
célra már jól ismert Fórum Színpad 
nézőtere megtelt, ami a meghirde-
tett előadások témái miatt szinte ter-
mészetes volt. 

Új KAP támogatások

Ez a cím Tarpataki Tamás VM fő-
osztályvezető előadásaként szere-
pelt, de valójában és érthetően az 
uniós új költségvetési időszak ag-
rártámogatásainak módosulásáról 
szólt. Az ő fogalmazása szerint ag-
rárkilátásokat ismertetett.

Ami változatlan: közismert, hogy 
a KAP reform előkészítése Brüsz-
szelben annyira elhúzódott, hogy 
a változások csak 2015-ben kez-
dődhetnek. Így ebben az évben a 
korábbról megszokott támogatási 
rendszer marad érvényben. Ennek 
megfelelően az idei támogatási ke-
retünk 725 milliárd forint, amelyből 
a közvetlen szántóföldi lehetőség 
a számítások szerint 227 euró/ha. 
Fennmarad az 50 %-os előlegfizetés 
gyakorlata.

Megismertük az új költségvetési 

időszak jogi hátterének elkészítési 

ütemtervét. A politikai megállapo-
dás tavaly decemberben megszü-
letett. Az idei I. félévben Brüsszel 
megalkotja a végrehajtási rende-
leteket, hazánk májusra elkészíti 
azt a modellt, amely alapja lesz az 
augusztus 1-ig kötelezően bejelen-
tendő magyar konstrukciónak, és a 
II. félévben el kell készíteni a hazai 
jogszabályokat.

A KAP költségvetés 373 milliárd 
euró lesz, a két pillér 278, illetve 85 
milliárd euróval részesedik, a fenn-
maradó rész egyéb célt szolgál. Az 
előző költségvetési ciklushoz ké-
pest az EU teljes költségvetése 3,5 
%-kal, a KAP részesedés 11 %-kal 
csökken. Ennek ismeretében kell 
értékelni Magyarország javuló hely-
zetét. A mi támogatásunk ugyanis 

a 7 év alatt 1,9 milliárd euróval 

12,3 milliárd euróra emelkedik és 
részesedésünk 2,4 %-ról 3,2 %-ra nő. 
Az évenként felhasználható összeg 
közvetlen támogatásra 1,27 milliárd 
euró, vidékfejlesztésre 490 millió 
euró. 

Új szemlélet

A közvetlen támogatások rendsze-
rében új szemlélet fog érvényesülni, 
mert a minden tagállam számára kö-
telező elemek mellett a tagállamok 

önkéntesen is választhatnak tá-

mogatási szempontokat (ezért kell 
minden országnak egyedi konstruk-
ciót kidolgozni). Kötelező marad az 
alaptámogatás, megjelenik a „zöld 

komponens”, fennmarad a fiatal 
gazdálkodók támogatása és némi 
nemzeti tartalék-képzés.

Zöldítés

Ez új elem, amelynek bevezetése 
és mértéke Brüsszelben nagy viták 
alapja volt. Erre a célra kell fordítani 
a keret 30 %-át (amit a nem teljesítők 
értelemszerűen nem kapnak meg). 
Három feltétele van: a diverzifiká-

ció (leginkább a sokféleség felelne 
meg helyette), ami 10 ha felett mini-
mum kétféle, 30 ha felett minimum 
háromféle növény termesztését írja 
elő – kivétel biogazdaságok, tisztán 
gyepen gazdálkodók; az állandó 

gyepterület-tartás és az ökológiai 

célterület kialakítása (15 ha felett – 
ide könnyítésül a gyakorlatban is lé-
tező elemek pl. lucerna, ugar eleve 
sorolhatóak). 

Fiatal gazdálkodók támogatása

Erre a célra a közvetlen támogatá-
sok maximum 2 %-a használható fel. 
Azok a 40 évnél fiatalabb termelők 

Szántóföldi szakmai nap
az AGROMASHEXPO-n

Petőházi Tamás (GOSz), Dr. Gyuricza Csaba (SzIE) és Tarpataki Tamás (VM)
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igényelhetik, akik vagy ténylegesen 

kezdők, vagy öt évnél rövidebb ide-

je gazdálkodnak. A támogatás terü-
leti határa 25 és 90 ha között tagálla-
mi hatáskör.

Hazánk 9000 érintett gazdálkodó-
val számol, akiknek a 90 ha területi 
határt kívánja megjelölni és ezzel 
kb. 34 euró/ha támogatáshoz juthat-
nak, természetesen a kötelező alap-
támogatáson felül. 

Önkéntes elemek

Itt is háromféle szempont szere-
pel: a termeléshez kötött, a termé-
szeti hátrányok miatti területek és a 
kisgazdaságok támogatása. 

A termeléshez kötött támogatás 
célterületei lehetnek: rizs, cukorré-
pa, zöldség, gyümölcs, vetőmag, tej- 
és tejtermékek, marha-borjú-juh- és 
kecskehús. Ilyen címen a pénzügyi 
keret 13 %-a használható fel, amely-
hez fehérjenövények támogatására 
további 2 % csatolható. Összességé-
ben 191 millió euró/év támogatással 
számolhatunk ezen a jogcímen.

A kisgazdaságok számára nem-
zeti alapon önkéntes és egyszerűsí-
tett támogatás adható, minden más 
jogcím helyett. Mértéke: 500-1.250 

euró/év/gazda. Mindenki a terüle-
te arányában a normál rendszerben 
neki járó támogatásnak megfelelő 
összeget kapja a két határérték kö-
zött.

A hazai regisztrált termelőknek 
közel fele az egyszerűsített kisgazda 
támogatásban részesülhet. Számuk 
88.000-re tehető.

Fontos tudni

A területalapú támogatások oda-
ítélésénél még két fontos szempont-
ról kell tudni. Az egyik talán termé-
szetes, mert a kölcsönös megfeleltetés 
intézkedéseit eddig is meg kellett 
tartani. Újdonság a degresszivitás, 
amely hazánkban várhatóan csak 
egy szűkebb gazdasági kört érint. 
Kötelező alkalmazása során az alap-
támogatások 150.000 euró feletti 
összegére legkevesebb 5 %-os elvo-
nást kell alkalmazni. A megmaradó 
összeg a II. pillérhez csoportosítha-
tó és 100 %-os közösségi támoga-
tásként vidékfejlesztési innovációra 
fordítható.

Piacszervezés

A hétköznapi fogalmazás szerint 
„több lábon álló” intézkedés-sor 
szerepel a tervezetben, amelyek 
együttes célja az EU agrárpiacain az 
értékesítési zavarok elkerülése vagy 
leküzdése. 

A biztonsági háló keretében a Bi-
zottság mindenkori eseti döntése 
alapján intervenció alkalmazható 
meghatározott termékkörre (kalá-
szosok + kukorica, friss- vagy hűtött 
marha- és borjúhús, valamint vaj és 
sovány tejpor), valamint támogat-
ható a magántárolás (döntően hú-
sokra és kevés tejtermékre). Az ex-
port-visszatérítés számos termékre 
vonatkozik, azok exportjának előse-
gítésére.

A válságkezelés központi beavat-
kozási lehetőséget biztosít több 
helyzetre. Az esetlegesen fellépő 
piaci zavar (pl. jelentős árváltozás), 
köz-, állat- és növényegészségügyi 
okokkal indokolt fogyasztói biza-
lomvesztés és állatbetegségek miatti 
kereskedelmi korlátozások idősza-
kában szintén bizottsági eseti dön-
tés szükséges a támogatások mérté-
kéről és időtartamáról.

Az előadó hangsúlyozta, a szak-

mai és szakmaközi szervezetek 
piacvédelmi szerepét. Jelentőségük 
abban áll, hogy egy-egy termék-
pályán együtt van a termelő és a 
feldolgozó (gyakran a kereskedő 
is). Közös érdekük a szervezett és 
kiegyensúlyozottan működő piac, 
amelynek működéséhez a verseny-
jogi szabályok alól is esetenként 
mentességet élveznek.

A fennálló termelési korlátozá-

sokkal kapcsolatban olyan döntés 
született, hogy a tejkvóta-rendszer 
2015-ben, a cukorkvóta-rendszer 
2017-ben szűnik meg, a szőlőtele-
pítésre vonatkozóan 2016-tól új en-
gedélyezési rendszert vezetnek be. 
Az engedély már nem lesz vagyoni 
értékű jog.

Vidékfejlesztés

Ez az a bizonyos II. pillér, amely-
nek jövőbeni célkitűzései a klí-
ma, a környezet és az innováció. 
A szándékok között szerepel a 
versenyképesség fokozása, vala-
mint – részben piacvédelmi szem-

pontként, részben értéknövelő 
tényezőként – az élelmiszeripari 
beruházások és a fenntartható er-
dőgazdálkodás témaköre. Segíteni 
kívánják a rendelkezésre álló erő-
források hatékonyabb felhasználá-
sát, az élelmiszerlánc szervezését 
és a kockázatkezelést. 

Az előadás végén az elnökség-
ben ülők kiegészítéseiből talán a 
legszellemesebb gondolat szerint 
az új KAP a választható támoga-
tások miatt annyi önállóságot ad, 
hogy az már nem is közös politika, 
hanem nemzeti politikák összessé-
ge lesz. 

Terménypiaci kilátások

Potori Norbert, AKI igazgató 
azonos című előadása is számos ér-
dekességet tartalmazott, bár talán 
inkább a nagykereskedők, expor-
tőrök számára adott több tanulsá-
got. Világtendenciákat mutatott be 
látványos ábrák segítségével gabo-
nafélékről és olajos növényekről. A 
globális készletek az elmúlt évek-
ben eltérő mértékben és hullám-
zóan változtak, míg a felhasználás-
ban dinamikus növekedést lehetett 
tapasztalni. A hallgatóság számára 
egyértelművé vált, hogy a magyar 

mezőgazdaság nem vonhatja ki 

magát a világtendenciák alól és 
azok kissé rapszodikusak, néha ki-
számíthatatlanok.

A búzaexport piacából egyre 
nagyobb részt – az EU-nál évek 
óta nagyobbat – foglal el az orosz-
ukrán-kazah trojka és Ukrajna ku-
koricából is a világ legjelentősebb 
exportőrjei sorába lépett. A napra-
forgó-, valamint repceolaj komoly 
versenytársává vált a szójaolaj és 
– talán meglepetés – fő termékké 
lépett elő a pálmaolaj. 

Csak intés lehet a 2013-as ga-
bonakészleteket még visszatartó 
gazdálkodók számára, hogy a ma-
gasabb árfolyam miatti várakozás 
csalódást is okozhat számukra. 

A végig nagy érdeklődéssel kí-
sért előadásokon az Agrofórum, a 
Gabonatermesztők Országos Szö-
vetsége média partnereként vett 
részt. 

Kurucz Miklós
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Sokak szerint egy újonnan indí-
tott mezőgazdasági vállalkozás az 
önmegvalósítás egyik legnehezebb 
útja, mivel a piacok telítődtek és az 
intenzív termelés volumeneit csak 
nagy termőterületekkel és korszerű 
technológiai háttérrel lehet elérni. 
Az embert azonban mindig az „új” 
iránti érdeklődés vitte előre, ami 
jelen helyzetben sincs másként. Az 
utóbbi évtizedekben egy komikus 
élelmiszerügyi paradoxon alakult 
ki, ami alapján az ember a helyte-
len táplálkozást a táplálék kiegé-
szítőkkel és gyógyszerekkel próbál-
ja palástolni. Erre azonban egyre 
többen kezdenek rájönni, így a ha-
gyományos feldolgozás és ökológiai 
módszerek újra növekvő tendenciát 
mutatnak, amely új vonzerőt jelent-
het a vállalkozó szellemű fiatalság 
számára.

Bujdosó Dávid a Hódmezővásár-
helytől néhány kilométerre találha-
tó Mártélyon él. 21 esztendős ifjú, 
főiskolás a Szegedi Tudományegye-
tem Gazdaságtudományi Karán, 
Gazdálkodási és menedzsment 
szakon végzi tanulmányait.  2013 
tavaszán tönkölyliszt előállításba 
kezdett és termelési volumenei a lel-
kesedésével párhuzamosan nőnek...

 Dávid, mi motivált a vállalko-

zásod elindításában?

- Legfőbb és legalapvetőbb moti-
vációmnak egy magam által kialakí-
tott célkitűzést tekintek, ami annyit 
tesz ki, hogy olyan maradandó ér-
téket alkossak, ami össztársadalmi 
szinten is megállja a helyét. Kezdet-
nek hagy mondjam el, hogy Magyar-
országon a huszonévesek számára a 
társadalom, a média és az oktatás is 
olyan jövőképet vázol, ami számom-
ra, hogy finoman fogalmazzak, 
nem valami bizalomgerjesztő. Egy-
re többen hagyják itt országunkat, 
amit bár egy felől megértek, mégis 
ellenzek. A kilátástalanság sokak-
nál jelentkezik, de addig, ameddig 

létrejönnek új, működőképes vállal-
kozások hiszem, hogy vannak még 
lehetőségek határainkon belül. Én 
is voltam kint Németországban pár 
hónapot, és tervezek is még kimen-
ni. Világot kell látni, és ismereteket 
kell begyűjteni. Mindenki a saját 
sorsa kovácsa, a kérdés csak az, be-
éri-e egy zsebkéssel, vagy azt addig 
kalapálja, míg kard lesz belőle. 

A családom generációk óta az 
agráriumban tevékenykedik, ami 
párosul egyfajta vállalkozói szellem-
mel. Ezek szolgáltak alapul a mára 
kialakult szemléletemnek. Szántó-
földi növénytermesztést a népszerű 
fajtákkal, hozamorientált megkö-
zelítéssel és alapanyagként történő 
értékesítéssel kis földterületen kár 
elkezdeni. Ezt csak ökológiai ter-
mesztéssel, direkt marketinggel 
vagy specializációval lehet. Itthon 
törekszünk az önellátásra. Tojást, 
húst és gyümölcsöket ritkán vásá-
rolunk boltból, és egyik reggeli éb-
redésem során merült fel bennem 
a kérdés: „Miért ne csinálhatnánk 
meg a kenyeret is magunknak?” 

Ettől a pillanattól kezdett el komo-
lyabban érdekelni a tönkölyliszt ké-
szítés.

 - El is érkeztünk a lényeghez. 

Hogyan indult el a vállalkozá-

sod?

- Első lépésként a tönköllyel kap-
csolatos ismereteim megalapozását 
tartottam fontosnak. Amikor csak 
alkalmam nyílik rá, a témában jártas 
személyekkel próbálok eszmecserét 
folytatni. Ilyenkor rengeteg elméleti 
tapasztalattal bővül a tudásom, amit 
könyvekkel sokszor kiegészítek. 

Hogy kezdjem az alapoktól, van 
egy kéthektáros területem. Ezen 
termesztem a tönkölyliszt alapanya-
gát, a tönkölybúzát (1. kép). Jelen-
tős gépparkkal nem rendelkezem 
a szántóföldi növénytermesztéshez 
és mivel a terület kicsi, bérelni sem 
éri meg minden esetben. Így egyes 
munkafolyamatokat, mint például a 
vetést a hagyományos módon (kéz-
zel való szétszórással) oldok meg. Az 
aratásra július környékén kerül sor, 
aminek pontos ideje természetesen 

Fiatal erő a hagyomány nevében  
Tönkölyliszt előállítás Bujdosó-módra

1. kép Hántolatlan tönkölybúza
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az időjárás függvénye. Azt követően, 
hogy volt már némi fogalmam a tön-
kölyliszt készítéséről, először a hán-
tolás mesterségét akartam elsajátí-
tani. A tönkölybúza külső rétegét, 
a pelyvát, a „hagyományos” búzá-
val szemben a kombájn nem tudja 
szétválasztani a szemtől. Ehhez egy 
speciális tisztítási folyamatot kell be-
illeszteni. Legtöbben a koptatásos 
módszert ismerik. A folyamat során 
két malomkő ellentétes irányú moz-
gással tulajdonképpen kicsavarja 
a szemeket a pelyvából. Mi a meg-
vásárolt technológiát alkalmazzuk, 
amit érthető okból nem tennék 
közzé. Annyit viszont elárulhatok, 
hogy Németországból származik és 
hazánkban kevés helyen találkozni 
vele. Bár egyelőre még a hántolási 
fázis után akadnak olyan szemek, 
amelyek nem bújtak ki az őket védő 

pelyvából, ugyanakkor a piacon 
jelenleg ismert más technológiák 
sem végeznek 100 %-os hántolást. 
Az ismerős szakmabelieknél is az 
én tapasztalataimhoz hasonlóan 
körülbelül 5:1 a hántolt-hántolatlan 
szemek aránya. A hántolt szemeket 
ki kell válogatni a pelyva, hánto-
latlan szemek és egyéb – az aratás 
során belekerült – szemét közül. 
Erre a célra egy, a szomszédunktól 
kölcsönzött, kalmár rostát (2. kép) 
használok.  A következő lépésben 
egy vetőmag triőrt (3. kép) haszná-
lok. A liszt őrlését egészen idáig egy 
– inkább háztartási célra szánt – kö-
ves őrlővel végeztem. A napokban 
sikerült egy komplex, többfunkciós 
malomhoz jutnom. Ezzel több folya-
matot is el tudok végezni, és az őrlés 
is jóval hatékonyabb a maga kb. 300 
kg/óra sebességével. 

  - Milyen jövőbeni terveid van-

nak?

- A diploma megszerzését fontos 
célkitűzésnek tartom, utána pedig 
szeretnék elvégezni egy inkább me-
zőgazdasági orientáltságú szakot. 
Természetesen a tanulás mellett ha-
sonló, ha nem nagyobb prioritást 
élveznek a tönkölyliszt előállítás és 
az ezzel kapcsolatos fejlesztések is. 
Sőt, a második szak elvégzése fő-
leg ez utóbbi célokat szolgálná ki, 
ugyanis azt tapasztalom, hogy jó-
val több pályázati lehetőséget lehet 
szakirányú végzettséggel kihasznál-
ni. Többet már most benyújtottam 
melyek eredményére még várnom 
kell. Így, ha bejönnek a számításaim, 
egy új, korszerű rostával folytatha-
tom a munkát, szaktanácsadói se-
gítséget kapok, valamint a legjobb 
esetben jelentős tőkéhez jutok az 
egész vállalkozás fejlesztésére. Bár 
a jelenlegi gépparkkal ki tudom elé-
gíteni a megrendeléseket, a fejlesz-
tésekkel sok időt megspórolnék, va-
lamint a kapacitásaimat is bővíteni 
tudnám. Keresni kezdtem egy olyan 
szövetkészítő céget, akik vállalnák 
különböző méretű zsákok elkészí-
tését. Ezt részesítem előnyben, mert 
szeretném, ha a végtermékem a le-
hető legjobban tükrözné a régmúlt 
idők tendenciáit. 

A marketinggel kapcsolatban 
több ötlet merült fel bennem. Sze-
retnék egy honlapot szerkeszteni, 
amihez egyszerű, és igényes felü-
letet szeretnék létrehozni, melyen 
idővel az online megrendelést is le-
hetővé tenném. Termékeim ismerte-
téséhez készítenék egy brosúrát. A 
hatékony marketingstratégiát figye-
lembe véve terveim is vannak, hova 
tudnám őket kihelyezni.

Hosszú távú terveim közt szere-
pel a tönkölybúza vetésterületének 
növelése. A jelenlegi két hektáron 
optimista becsléseim szerint is csak 
6-8 tonnára lehet számítani, ami a 
kapacitásbővüléssel kevésnek mu-
tatkozik. Ha a területbővítésre lehe-
tőség kínálkozik a jövőben egy trak-
torra is szeretnék beruházni, hogy a 
termőterületeimet magam tudjam 
művelni.

Bognár Bence Szabolcs

2. kép Munkában a kalmár rosta, mellette a triőr

3. kép A malom
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Sajnálatosan sok olyan történe-
tet ismerünk, amelyben a magyar 
szellemi képességet, a hazai talál-
mányt itthon nem értékelik kellő-
en.  Ugyanakkor külföldön elis-
mertséget kap, és ott karolják fel. 
Erre a sorsra jutott a búza és a liszt 
minőségét meghatározó módszer, a 
„farinograph” is. 

Feltalálója, Hankóczy Jenő 135 
éve, 1879. február 24-én, az Ásvány-
ráróhoz tartozó Pusztazselykén szü-
letett. Apja helyben gazdatiszt volt. 
Fia a piaristáknál tanult, Veszprém-
ben érettségizett, majd a magyar-
óvári Gazdasági Akadémia diákja 
lett. Tanulmányai végeztével (1900) 
iskolája növénytermesztési tanszé-
kén tanított. 

Négy év múlva egykori tanára, 
Cserháti Sándor hívta a helyi Nö-
vénytermelési Kísérleti Állomásra 
munkatársnak. Az intézetben már 
az előző évtized során megkezdték 
a búza és a liszt minőségének vizs-
gálatát. A kutatási témába bevonták 
Hankóczy Jenőt. 

Tapasztalatai szerint a rendelke-
zésre álló eszközök időigényessége 
miatt a vizsgálatok lassan zajlottak. 
Egy év alatt sikerült megszerkesz-
tenie első készülékét, a „farinomé-
ter”-t. Ezzel jól meg lehetett határoz-
ni a sikér erejét és nyújthatóságát. 
Ez annak idején – különleges elis-
merés formájában – 1000 korona 
minisztériumi jutalmat ért.

A készüléket kiegészítette az ered-
ményt önállóan rögzítő egységgel, 
majd módosítással 1912-re elérte a 
liszt vízfelvevő képességének a mé-
rését. Ezt vízkötő képesség határo-
zónak nevezte. 

Hankóczyt két évtizedes magyar-
óvári időszak után 1924-ben kine-
vezték az Országos Chemiai Intézet 
kísérletügyi igazgatójának, egyúttal 
megbízást kapott önálló Gabona- és 
Lisztkísérleti Állomás megszervezé-

sére. Közben vizsgálati adatainak 
elemzése során rájött, hogy össze-
függés van a tészta minősége és 
a dagasztógépet meghajtó motor 
áramfelvétele között (jobb minősé-
gű tészta=nagyobb áramfelvétel). A 
felismerésből született meg 1927-
ben a később világhírűvé vált mű-
szer, a farinográf. A működési elve: 
a kétkarú dagasztógépben a tészta 
dagasztás közben fellépő ellenállá-
sát méri és diagramot rajzol. Erről 
leolvasható a vízfelvevő képesség, 
a tésztakészítés időtartama, a tész-
ta stabilitása és ellágyulása. A mért 
adatok alapján a búza A1–C2  közöt-
ti hat minőségi osztályát határozta 
meg. Ez a minősítés lett az állandó 
összetételű liszt előállításának az 
alapja. 

A találmány ipari méretű gyár-
tására Hankóczy Magyarországon 
nem talált vállalkozót. A német C.W. 
Brabender gépgyáros viszont meg-
látta a lehetőséget és az 1930-ban 
megkezdődött duisburgi sorozat-
gyártás lehetővé tette az egész vilá-
gon való elterjedést. A farinográf fél 
évszázadon át a búza- és a lisztminő-
sítés legfontosabb eszköze volt.

A Gabona- és Lisztkísérleti Ál-
lomás az ő vezetésével több éves 
munka során elkészítette a hazai bú-
zatermesztés második minőségi ka-
taszterét. Ehhez 700 helyről 1400 faj-
tát gyűjtöttek be és minősítettek (az 
első katasztert még az 1880-as évek-
ben állították össze). Az új kataszter 
alapján Hankóczy jelentős vetőmag 
csereakciót kezdeményezett, amely-
nek eredménye révén a minőségi 
búzatermesztés alapjaként rövid 
időn belül a Bánkúti és a Székács-
féle búzák szinte egyeduralkodóvá 
váltak a termelői körben. 

Hankóczy munkássága a feldol-
gozó ipar területére is kiterjedt. 
Nemcsak a malmi munka korszerű-
sítését, hanem gabonaipari szakem-
berek képzését is sürgette. 

Szakirodalmi művei, előadásai, 
szaktanácsai a búza és a liszt minő-
ségének területére, valamint a ter-
melés és a feldolgozás korszerűsíté-
sére terjedtek ki.

Viszonylag fiatalon, hatvan éve-
sen, 1939. március 2-án, Budapes-
ten hunyt el. Hamvai Csopakon, 
a helyi temetőben nyugszanak 
(szabadidejét a településen töl-
tötte, pihenése a vitorlázás volt). 
Nevét ott és a főváros II. kerületé-
ben utca, a debreceni egyetemen 
doktori iskola viseli. Egész alakos 
szobra a mosonmagyaróvári egye-
tem bejáratánál áll. A Vidékfejlesz-
tési Minisztérium árkádja alatt 30 
évvel ezelőtt helyezték el bronz 
mellszobrát. Alatta ez a méltatás 
olvasható: „A hazai minőségi bú-
zatermelés és lisztminősítés elmé-
leti alapjainak nemzetközi tekin-
télyű megteremtője”. Budapesten, 
az egykori Concordia Gőzmalom 
Rt. épületében működő Malom-
ipari Múzeumban becses darab 
Hankóczy Jenő farinográfja. 

Kurucz Miklós

Agrármúltunk nagyjai...

„Csak a múltnak megbecsülésén épülhet fel a jelen”
 (Széchenyi István)

Hankóczy Jenő
(1879-1939)
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 ✎ Miért szükséges új utakat keres-
ni a talajlakó kártevők elleni védeke-
zésben?
Az Európai Unió felfüggesztette a 

neonikotinoid hatóanyag-csoportba tarto-
zó talajfertőtlenítő és csávázószerek hasz-
nálatát a fontosabb szántóföldi kultúrák-
ban.  Ezek a kártevők azonban továbbra is 
jelentős gazdasági kárt okoznak, így a ko-
rábban megszokott – és automatikusan al-
kalmazott – technológiák helyett új megol-
dásokat kell keresni.

 ✎ Mi is az a Pyrinex I.S. Technoló-
gia?
A Makhteshim Agan Hungary Zrt. a 

Pyrinex 48 EC (480 g/l klórpirifosz) elő-
nyös tulajdonságaira alapozott, rugalmas 
megoldást kínál a talajlakó kártevők ellen. 

A Pyrinex I.S.T. (Intelligent Soil 
Technology) eltérő körülmények között is 
jól használható talajfertőtlenítési technoló-
gia. A klórpirifosz közismert hatékonysá-
gát fokozza az erős gáztenzióval rendelke-
ző EC formuláció. A készítmény a talajba 
dolgozva azt „átgőzöli”, így a hatóanyag 
szinte biztosan érintkezik a kártevővel, ami 
a hatás kifejtésének alapfeltétele. A dózis, a 
kijuttatás időpontja és eszközei a helyi igé-
nyekhez és adottságokhoz nagymérték-
ben adaptálhatóak, így a Pyrinex I.S.T. 
rendkívül rugalmas, megbízható és költ-
séghatékony technológiát jelent.

 ✎ Megkérdeztük partnereinket, mit 
tapasztaltak a Pyrinex 48 EC hasz-
nálata során?
Sztretye Mihály a Kokad 2000 Kft. ter-

melésvezetője, aki 39 éve irányítja a gazda-
ság növénytermesztését és segíti a kör-
nyékbeli kistermelők munkáját:

„Kokad Hajdú-Bihar megye keleti részén 
fekszik, közel a magyar-román határhoz.                                      
A térség meghatározó növénye a kukorica.  
A talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár 
pajor, kukoricabogár lárva) mind jelen 
vannak a területeinken.  A monokultúrás 
kukoricatermesztés következtében a kuko-
ricabogár jelentős felszaporodásával kell 
számolnunk. 

A talajban lakó kártevők elleni védeke-
zésre már 8 éve a Pyrinex 48 EC folyé-
kony talajfertőtlenítő szert használjuk az 
általam felügyelt területeken.  Alkalmazása 

mellett alacsonyabb hektárköltsége és a 
sorközművelő kultivátorral való praktikus 
kijuttathatósága miatt döntöttem. A készít-
mény kijuttatásához az eszközt (Pyrinex 
pumpa) a Makhteshim Agan Hungary 
Zrt. biztosította. Az adapter elektromos 
szivattyú és nyomásszabályzó révén bizto-
sítja a zárt rendszerű, pontos vegyszerkijut-
tatást.

Az engedélyokirat szerinti dózist 60 l 
vízzel juttatjuk ki a kukorica 7 leveles álla-
potától úgy, hogy a kultivátorkapák tökéle-
tesen beforgassák a szórófejek által kijutta-
tott rovarölő szert. Évekig ezt a 
technológiát alkalmaztuk a bi- és trikultúrás 
kukoricában, teljes megelégedéssel.

2013-ban a teljes kukorica területünkön 
(150 ha csemege kukorica, 350 ha takar-
mány kukorica) foszfortúlsúlyos starter-
műtrágyát szórtunk.  Ehhez változtattunk a 
kijuttatás technológián.  A Pyrinex pumpát 
John Deere vetőgépre szereltük és a vetés-
sel egy menetben juttattuk ki a hektáron-
kénti 20 l permetlevet és a 15 kg startert.  A 
Pyrinex pumpa vetőgépre szerelésével és a 
Pyrinex 48 EC alkalmazásával a 
mikrogranulátum-szóró tartály felszabadul 
a starter-műtrágya számára, lehetővé téve 
az egy menetben való költségtakarékos ki-
juttatást.

A neonikotinoid típusú rovarölő szerek 
engedélyének visszavonása miatt 2014-től 
nincs mód rovarölő szerrel csávázott nap-
raforgó vetőmag használatára. Ezért idén 
már a napraforgó területeinket is vetéskori 
Pyrinex 48 EC-s talajfertőtlenítésben ré-
szesítjük.

Tapasztalatom szerint a Pyrinex 48 EC-
vel végzett talajfertőtlenítés vetéskor vagy 
kultivátorozáskor kijuttatva egyaránt hatá-
sos és költségkímélő megoldás a talajlakó 
kártevők (beleértve a kukoricabogár lárvát 
is) elleni védekezésben.”

Nyitray Dezső István gazdálkodó, aki 
1980-tól foglalkozik növényvédelemmel, 
tapasztalatai a következők: 

„Miskolc, Kistokaj, Ároktő és Tiszadorog-
ma határában találhatóak a területeink, a 
családi gazdaságunkban két fiammal 
együtt 460 hektáron gazdálkodunk. 2014-
ben 100 ha kukorica mellett helyet kap 
még az őszi búza, tavaszi árpa, őszi káposz-

tarepce és napraforgó is. A fennmaradó 
területeken lucerna, illetve zöld ugar talál-
ható. Már 2012-ben a kukoricával bevetett 
területeinken nagyszámú kukoricabogár 
imágórajzást tapasztaltunk virágzáskor, 
még ott is, ahol ezt megelőzően még nem 
volt vetve kukorica. A jellegzetes lárvakár-
tétel nem volt még látható, azonban meg-
fogalmazódott bennünk, hogy a következő 
évben valamit tenni kell a kártétel megelő-
zése érdekében. Először 2013-ban használ-
tuk a Pyrinex 48 EC-t talajfertőtlenítő-
ként teljes felületen 4,6 liter/hektár 
dózisban, alapgyomirtó szerrel és baktéri-
umtrágyával együtt, forgóboronával köz-
vetlenül vetés előtt talajba dolgozva. A ke-
zeléssel elsősorban a kukoricabogár 
lárvákat céloztuk meg, azonban megelőző 
jelleggel a drótférgek és az előforduló 
mocskospajorok ellen is szántuk. A készít-
mény nagyon jó hatékonysággal dolgo-
zott. Két hektáron a területet kontrollként 
hagytunk meg, ahol elég jelentős volt a 
kukorica hattyúnyakas megdőlése. 

A technológia nagy előnye a talajlakó 
kártétel megállítása. 2014-ben is tervezzük 
a Pyrinex 48 EC használatát, teljes felüle-
ten, bedolgozva. Eddig az a tapasztalatunk, 
hogy ezzel a technológiával meg tudunk 
birkózni a területeinken előforduló, talajla-
kó kártevő nyomással.” 

A Pyrinex I.S. Technológia partnere-
ink véleménye szerint is igazolt elő-
nyei:

  komplex megoldás a talajlakó kárte-
vők ellen;

  vetéssel és kultivátorozással egy me-
netben is elvégezhető kezelés;

  a Pyrinex 48 EC starter-trágyával, fo-
lyékony műtrágyával és baktériumtrá-
gyával együttesen is kijuttatható;

  költséghatékony;
  AKG-ban szakirányító javaslatára hasz-

nálható.

További információért keresse kereske-
delmi képviselőinket vagy látogasson el a 
www.mahun.hu weboldalra!

 ✍ Makhteshim Agan Hungary Zrt.

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Pyrinex I. S. Technológia
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Kettőt egy csapásra – hallom unos-
untalan ezt a reklámszlogent a rádió-
ból. Jól hangzik és jól használható ez 
a kiszólás, hol az egyik gyógyszerre, 
hol egy mosogató szerre – jó, legyen 
háztartási tisztító szer –, de még va-
lamelyik gyomirtó szerre is. Miért 
ne használhatnám magam is ezt a 
divatba jött átértelmezést, amikor ka-
lászosokra és gyomirtásra szólt e hó-
napnak a témaválasztása. Választom 
hát mind a kettőt – egy csapásra. Ka-
lászosok gyomirtásáról a legrégebbi 
feljegyzéseket Dr. Bognár Sándor „A 
magyar növényvédelem történe-
te a legrégebbi időktől napjainkig 
(1030-1980)” című könyvének „2.2. 
Gyomok” fejezetében olvashatjuk. 
„A gyomok elleni küzdelem is olyan 
idős, mint maga a növénytermesz-
tés. Visszautalásként ismét említhet-
jük Szent Gellért püspök munkáját 
(1030-ból), amelyben a gyomokról 
mint a ’pogányság füvéről’ ír. Az-
óta a gyomok elleni küzdelem nagy 
utat járt meg, különösen a második 
világháborút követő évek óta. Most 
e fejezet címének megfelelően ter-
mészetesen csak azokra a följegy-
zésekre térünk ki, amelyek elődeink 
hiedelemvilágából maradtak ránk.” 
Pillantsunk bele mi is elődeink hie-
delemvilágába, ha azok nem is mind 
csak a kalászosok gyomirtására vo-
natkoztak: „Ismét Gönczi (1914) 
kiváló munkájából kell idézni. A 
Zala megyeiek azt tartották, hogy 
’ha a búzavetés megfüvesedik, a ve-
tés négy sarkába macskakölyköket 
dobnak, hogy a fű kivesszen’. Aki 
lent és kendert vet, annak nem sza-
bad az ostort a földön húzni, mert 
akkor a növényekben sok gyüőtin 
(=szulák) fonodik. Ilyenkor a boro-
náláskor pattogtatni nem szabad 
az ostorral. Aki bükkönyt vet, aznap 
tojást ne egyék, de még kezébe se ve-
gyen, mert a vetemény megkoszosul. 
A luczernamagot olyan napon kell 
vetni, midőn férfinév van, különben 
koszos (=arankás) lesz. Lóhere- és 
luczernavetés napján a vető ne egyék 
tojást, mert szintén arankás lesz a 
vetemény. Ha a lóhere koszos ne le-
gyen, aznap a vetőnek tojást vagy 
tejesfélét nem szabad enni. A lóhe-
rén halottas lepedőt kell végighúzni, 
akkor a kosz elmúlik vélték, hitték a 
nagylengyeliek. Ugyancsak Zala me-
gyében (Göcsejben) élt az a hiedelem 
is, hogy Szent Mihály hetében – szep-

tember 29. – sem vetnek, mert a ga-
bona vadócos lesz. A vadócon a kon-
koly gyomnövényt kell érteni.” Végül 
még egy búzás tanács: „Búzavetés 
közben nem szabad nevetni, mert 
aratáskor majd sírni fognak… orrot 
sem jó fújni, mert az aranka lepné el 
a vetést. A Nyírségben ha búzaszen-
teléskor (április 25-ike után) gazos 
volt a vetés, akkor időnként acatol-
nak.” Van ennek a növényvédelmi 
történelemkönyvnek egy „3.5.9. A 
gyomkártételekről” című fejezete 
is. Ebből is idéznék néhány sort: „A 
gyomok okozta gondokról már Szent 
Gellért püspök is megemlékezett (1. 
Deliberatio c. művében) 1030-ban. A 
korábbi évszázadokban végzett nö-
vényápolások is csaknem kizárólag 
a gyomlálással voltak kapcsolatosak. 
Mégis korabeli írásos emlékeinkben 
lényegesen kevesebb megbízható fel-
jegyzés található, mint a sáskákkal 
stb.-vel kapcsolatban. 

1526. Sopron … a gabonában na-
gyon sok a gaz. (Nekem meg a Mo-
hácsi-vész jutott eszembe…)

1647. Sopron … igen sok gyom ter-
mett, de gabona kevés…

II. Rákóczi György 1654. május 
22-én kelt levelét már ismertettük, 
amelyben a gyomlálást kötelezően 
írja elő. (Itt pótolom az idézetet: „az 
hul gyomlálást kívántatik, jó módjá-
val gyomláltassa meg, hogy az miatt 
meg ne csökkenjék a búzának növe-
kedése.”)

Báró Palocsay György kuruc gene-
rális gyomlálással kapcsolatos versé-
re is kitértünk már korábban. (Ezt is 
pótolom: „Egész háznépit vigye ki a 
mezőre   

Őszkor elvetett búza-vetésire  
Gyomláltassa tisztán mindeniket 
rendre     
Annak idejében lesz fejér kenyere”)

Nem nehéz kitalálni azt, hogy ez a 
versezet nem a valóságot adja vissza, 
hanem pusztán jó tanácsként fogad-
ható el. Viszont a gyomlálás tényét 
(az acatolást) lehetetlen tagadni, hi-
szen ez a legősibb és legegyszerűbb 
növényápolás mind a késői középkor 
idején, de még a két világháború kö-
zött is általánosan elterjedt gyakorlat 
volt. Wellmann (1933) munkájában 
olvashatjuk, hogy Eszterházy 1724-
ben a jobbágyokkal kötött szerződés-
ben a vetés gyomlálását is kikötötte.

1699. Pazdics (Zemplén megye) 
Életünk olly lednekes és gazos volt, 
hogy egy kereszt egy kassai Szapu 
szemet nehezen adott…

1693. Erdély … a sok tavaszi eső 
miatt a gaz vötte fel a búzát… úgyis 
fölvette a gaz ha nem gyomlálták vol-
na, nem is arathatták volna meg, az 
mint hogy keveset is arattak meg, az 
melyet nem gyomláltak volna szerte 
géllyel, még penig némelyiket két út-
tal is...

1721. Eperjes… a vadrepce 
(Sinapis) a déli fekvésű földeken 
ezidén olyan gyakori, hogy az abba 
a földbe vetett meg termést elnyomta, 
mert a repce (Sinapis) ember magas-
ságot ért el…

1745. Magyarfráta? …semmi gabo-
nánk nem lőn, a mi kevés lett is, csak 
gaz lett…

Az 1796-ban megjelent Pressing-fé-
le kalendárium, amikor a rozsolásról 
ír, hozzáfűzi még, hogy … a még 
megmaradott apróbb gazt szorgal-
masan gyomláltassa-ki, mivel a gaz 
ha nem előbb is, leg-alább a búzá-
val együtt megérvén, már aratásra 
elhullasztya a magvát avagy pedig… 
a dudvától ki nem tisztulhat, ha tsak 
annak idején szorgalmatosan ki 
nem gyomláltatik. 

A Széchenyi uradalom marcali 
dominiumát illető 1804. évi gaz-
dasági utasításban pl. a majorsági 
pörjés földeket szántás utáni vasbo-
ronálását és pörje elégetését rendeli 
el, hogy ezen kártevő növény, mely 
a hasznos vetés tenyészetit elfogja, a 
földekről kiirtasson.” 

Ennyit a gyomlálás történelemről. 
Elődeink írásaiba tovább lapozva egy 
1884-ben megjelent könyvből is citál-
junk ide egy rövid részletet. A könyv 
címe „Mezei gazda népszerű vezér-
könyve”, amelyet Galgóczi Károly írt 
és ekkor már ötödik kiadását szer-
kesztette dr. Farkas Mihály: „A gyom 
és dudva milyenek a taraczk, aszat 
és más évelő gyomok, tiszta ugar, 
kapás vetemények által leggyorsab-
ban kivesznek, azért a vetésfogásnál 
erre is különös tekintettel kell lenni és 
czélszerű váltakozással a búzaföldet 
vetés alá előkészíteni.” 

Manapság persze a szermaradvá-
nyok miatt kell e „vetésforgásra” azaz 
vetésváltásra figyelni, ami ugyancsak 
nem kis feladat ebben a négynövé-
nyes vetésforgóra szűkült világunk-
ban. (Ó te szegény Norfolki!)

Már elődeink is írták...

Dr. Inczédy Péter rovata
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