
A kukorica 
növényvédelme



Gyomirtás
Kukorica vetésterületünk gyom össze té tele folyamatosan
változik. Az utóbbi években fôként a magról kelô és évelô
egyszikû  gyom  növények borítási sorrendjének átala kulása
szembetûnô. 

Az elsô 20 jellemzô gyomnövény közül már 8 faj tartozik
a fûfélék közé. A ka kas láb fû mellett látvá nyosan terjed-
nek a mu harfajok és a köles, de a fenyérci rok és a tarack-
búza mögött már a csillagpázsit is felkerült a húszas
lis tá ra. 

A kétszikûek között a parlagfû vezet, de  nyo mában ott a
fehér libatop és a szô rös disznó paréj.  A csattanó masz -
lag és a me zei acat mögé feljött a selyem mályva és az
árvakelésû napraforgó. A bojtorján szerb tö vis borítása
ugyan csökkent, de m é g min dig tagja a hú szas listának.   To -
vá b b  ra is jelentôs kukorica gyom az apró szulák és a sö -
vényszulák.

A fenti gyomnövények vegyes elôfordulása alaposan meg-
nehezíti az ellenük való vé de   kezést, mivel eltérô idôben
jelennek meg a táblán, és biológiájuk is eltérô. A válto -
zékony tavaszi idôjárás mellett tovább bonyolítja a fela -
datot, hogy nem elég a  gyo m irtó szerek hatásspektrumát
figye lem be vennünk, hanem felhasználásuk    idô pont  ját
egyrészt a kukorica, másrészt a gyo mok fejlettségéhez kell
igazítanunk. Márpe dig az alkalmazott gyom ir tási tech-
 nológia v a g y a felhasznált szerkombináció helytelen  meg   -
vá lasztása nemcsak több let költ ség gel, ha nem jelentôs
 ter més vesz te séggel is jár hat. 

A gyomnövények a kukorica fejlôdéséhez szükséges vizet
és tápanyagot vonják el, ezáltal gátolják a kultúrnövény
tápanyag felvételét, lassítják növekedését, végsô  soron a
termés mennyiségét csökkentik. A leg  nagyobb termés -
vesz  teséget akkor okozzák, amikor a kukoricával együtt
kelnek, és vele azonos talajrétegbôl veszik fel a víz ben
oldott tápanyagokat. Mivel a keléstôl néhány leveles korig
tartó idôszak kritikus a várható termésmennyiség szem-
pont jából, az ideális eset az lenne, ha a  gyo mok ki sem
kelnének. 

A vetés után, kelés elôtt végzett gyomirtás éppen ezt a célt
szolgálja. A kezelést a vetés után közvetlenül, de legalább
1–2 napon belül el kell végezni, hogy a  gyomirtó ha tó -
anyagok a csírázó gyommagvakhoz mosódhassanak a
következô csa padék kal. Ennél a technológiánál köve tel -
mény az aprómorzsás talajfelszín, mert a nagyobb rögök
alól csírázó gyomokat nem tudja elérni a hatóanyag.
Fontos, hogy a még gyommentes talajra permetezzük ki
a készítményt, mert csak így találkozik minden gyom -
növény a vegyszerrel. 

Ha a táblán nem fordulnak elô évelô és  mélyrôl csírázó,
nagy magvú gyom nö vények, a vetés után, kelés elôtt al-
kalmazott technológia sikerét már csak a csapadék be-
folyásolja. Amennyiben a kezelést kö ve tô két héten belül
megérkezik a várva várt esô, a talajon keresztül ható
 gyomirtó szer a kukorica kelésétôl kezdve gyommentessé
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teszi az állományt. Ha ebben az idôszakban nincs csa -
pa dék, a hatás elmarad és a kikelt gyomok ellen  levé len
keresztül ható szerekkel védekezhetünk.

A mélyrôl kelô, nagy magvú gyom nö vények és az évelôk
ellen levélen keresztül ható szereket vethetünk be. Mivel
ezek a gyomok a kukoricával azonos talaj rétegbôl veszik
fel a vizet és a tápanyagot, jelenlétük erôsen korlátozza a
kukorica tápanyagfelvételét. Fontos, hogy az állo  mány -
 permetezést idôben elvégezzük, hi szen a késlekedéssel
tonnákban mérhetô termés csökkenést okozunk. 

Elhúzódó gyomkelés, heterogén gyom összetétel vagy  el -
térô fejlettségû gyomok jelenléte esetén ezért inkább osz -
tott kezelés javasolt. Az elsô védekezéssel bizto sít hatjuk
a kezdeti gyommentességet, a máso dik permetezéssel
pedig a sor zá ró dásig tisztán tarthatjuk a táblát. Az állo -
mány  ke zelés a sikertelen alapkezelések felü l kezelésére,
illetve az alapkezelések kie gé szí tésére is alkalmas gyom -
irtási technológia. 

Az állományban alkalmazható szerek egy része nemcsak
levélen, hanem gyökéren keresztül is felvehetô a gyom -
növények számára. Ilyen készítmény a Zeagran 340 SE
is, amely egyesíti az alapkezelô és az állományban  alkal -
mazott szerek elônyös tulajdonságait. 

Árvakelésû 
napraforgó



Innovatív posztemergens gyomirtó szer, mellyel gyors,
mégis tartós és biztonságos hatást érhetünk el a kukorica
kétszikû  gyom  nö vé nyei ellen. A szelektív hatóanyagok
(terbutilazin + bromoxinil) kombinációjának köszönhetôen
kíméletes a  kultúr növénnyel szemben, a gyomok ellen pe -
dig gyökéren és levélen keresztüli hatással is rende l kezik. 
Markáns levélen keresztüli hatásának köszönhetôen  gyor -
san kikapcsolja a kétszikû  gyomkonkurenciát, talajon
keresztüli tartamhatása révén a magról kelôk újrakelését
gátolja. Ideális partnere a kukoricában használatos egy -
szi kûirtó alapkezelô sze rek nek (pl. klór-acetanilidek) PRE
+ POST technológiában, és a felülkezelô készítményeknek
(pl. szulfonil-karbamidok, trike to nok) tankkombinációban.
A készítményt a kukorica kelése után posztemergensen
kell kijuttatni a kultúrnövény 6  le ve les állapotáig. A kijut-
tatási idôpont megválasztásakor a gyomnövények fej lett -
sége az irányadó. A magról kelô kétszikû gyomnövények
2–4 valódi leveles állapotukban a legérzékenyebbek a
készítményre. Egyszikû gyomfajok ellen a kukoricában en-
gedélyezett egyszikûirtó készítményekkel kombinálható,
azok engedélyokiratában meghatározott paramétereik
 sze rint. A Zeagran 340 SE dózisa 2,0–3,0 l/ha, amit hek-
táronként 250–300 liter permetlé mennyiséggel javasolt
kijuttatni. 

Kontakt, perzselô és felszívódó, fotoszintézisgátló-hatás

Tartamhatás gyökéren keresztül

talajfelszín

gyökerek

levelek

Három hatóanyag kombinációja a kukorica magról kelô
kétszikû, valamint magról kelô és évelô egyszikû gyom-
nö vényei ellen. A 10 liter Zeagran 340 SE + 1,0 liter  Nic-
It + 0,5 kg Nonit 5 hektár gyomirtására elegendô. Két-
 szikû gyomnövények ellen látványosan gyors levélen
keresztüli hatás érhetô el a kombinációval, talajon ke resz -
tüli tartamhatása révén pedig a csírázó gyomok kelését
gátolja. Elhúzódó gyomkelés esetén a Nic-It osztott
kezeléssel is kijuttatható. 
A készítményeket a kukorica 3–7 leveles fenológiai álla -
potában kell kipermetezni, amikor a magról kelô egyszikû
gyomnövények 1–3 levelesek, az évelô egyszikûek átla-
gos  magassága 15–25 cm. A magról kelô kétszikû  gyom-
fa jok 2–4 leveles korukban a leg érzé kenyebbek a ké szít-
ményre.

Felhasználható a Nic-It 0,17–0,25 l/ha + a Zeagran 340
SE 2,0 l/ha dózisban, a  magról kelô kétszikû gyom nö -
vények 4–6 leveles, a magról kelô egyszikû gyom nö -
vények 1–3  le ve les (gyökérváltás elôtti) fejlettségénél,
valamint az újabb gyomkelési hullámot követôen, osztott
kezeléssel (a két kezelés között 8–10 napos eltéréssel) a
Nic-It 0,125 + 0,125 l/ha mennyiségben. Erôs Sorghum
halepense (fenyércirok) fertôzés esetén, fejlettebb  gyom -
növények ellen – amennyiben egyszeri kezeléssel alkal-
mazzuk – 0,25 l/ha dózisban javasolt kijuttatni. A hatás-
fokozás érdekében a permetléhez Nonit nedvesítôszer
hozzá adása szükséges, 0,05% koncentrációban. Ha a
magról kelô kétszikû gyom nö vények tömeges kelése meg-
egyezik a kukorica kelési idejével, a Zeagran 340 SE 2,0
l/ha adagját az elsô permetezéshez ajánlatos hozzáke -
verni. A légi kijuttatás nem enge  délyezett. Javasolt per-
metlé mennyiség: 250–300 l/ha.

A megbízható 2,4-D hatóanyag egy jól  ismert már ka -
névvel rendelkezô készítményben. A Dezormon herbicid
költségtakarékos megoldás önmagában, vagy kombiná-
ciós partnerként. Elsôsorban mezei acattal, aprószulákkal,
folyondár szulákkal és sövény szulákkal fertôzött te rü -
letekre ajánljuk, mivel a gyom növénybe felszí vód va annak
földalatti részeihez is eljut. 

Dezormon

A Kyleo a glifozát és a 2,4-D hatóanyagok gyári kom-
binációja, amely különleges adalékanyagának köszön-
hetôen több mint a hatóanyagok egyszerû keveréke. 
Az innovatív készítmény hatása az évelô kétszikû gyomok
ellen lényegesen gyorsabb a tisztán glifozát hatóanyagú
termékekhez viszonyítva. A szerben alkalmazott adjuváns
kizárja a két eltérô hatóanyag antagonizmusát, így lát -
ványosan gyors és tartós gyomirtó hatást lehet vele elérni
az egynyári és évelô gyomok mindegyike ellen. A két
hatóanyag tank keverékben történô alkalmazásához ké -
pest a Kyleo használata egyben kényelmes is.
A Kyleo a kukorica vetése elôtt, illetve után a csírázás
megindulásáig alkalmazható akkor, ha az elvetett magva -
kat legalább 3 cm vastag, aprómorzsás talajréteg takarja.
A 3%-nál alacsonyabb szervesanyag-tartalmú talajokon
ez a gyomirtási technológia nem alkal maz ható. A készít-
mény használata különösen ajánlott az évelô kétszikû  gyom -
növények (pl. mezei acat) tömeges elôfordulása  ese tén. 
A Kyleo dózisa 3,0–5,0 l/ha, melynek kijuttatásához
250–300 l/ha permetlé szükséges.

Új, két hatóanyagot 
tartalmazó totális hatású
gyomirtó szer

Amega
A glifozát izopropilamin sóját 486 g/l töménységben tar-
talmazó Amega készítmény totális hatású gyomirtó szer.
Hatóanyaga a gyomok levelén keresztül szívódik fel, majd
a nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut
a földalatti részekbe (pl. tarackokba, rizómákba) is, azok
pusztulását okozva. 



A gyomirtó szerek alkalmazása
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Zeagran 
340 SEGyomnövény

Válassza az Önnek legmegfelelôbb
megoldást!

A közölt adatok tájékoztató jellegûek. A hatékonyságot számos tényezô befolyásolhatja (gyomok fejlettsége, idôjárás, a kijuttatás ideje és módja stb.). Kérjük, termékeink
felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasználási javaslatokat és biztonsági elôírásokat. A kiadványban elôforduló
 esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati
útmutatót!

��� Kiváló hatás   �� Jó hatás       �Nem elégséges hatás
�Gyakorlatilag hatástalan 

Az Amega a kukorica vetés elôtt vagy vetés után,
a csírázás megindu lá sáig alkalmazható 3%-nál
magasabb humusztartalmú talajokon, ha az el-
vetett magvakat legalább 3 cm vastag, aprómor -
zsás talajréteg takarja. A vetés utáni permetezés
ülepedett magágyba vetett kukoricában pl. köles
elleni védekezésnél javasolt. Természetesen a kö-
lessel együtt csírázhat még a parlagfû, a csattanó
maszlag, a fehér libatop, a szerbtövis és még szá-
mos más gyomnövény, amelyek ellen szintén
hatékonyan alkalmazható ez a technológia. Évelô
egy- és kétszikû gyomnövényekkel (pl. mezei acat,
fenyércirok, nád, fekete üröm, fekete  nadály tô), ár-
vakelésû napraforgóval erôsen fertôzött táblákon
is használható ez a megoldás.
Az Amega dózisa magról kelô egy- és kétszikû
 gyomok esetén 2,0–3,0 l/ha, évelôkkel fertôzött
területen hektáronként 4,0–6,0 l. A permet léhez
adagolt 5 kg/ha ammónium-nitrát mûtrágya a ha -
tást fokozza.
Kukoricában állományszárításra akkor kell kijuttat -
ni, amikor a szemek nedvességtartalma 30–40%-
ra csökken. Gyommentes kukoricában az Amega
dózisa 2,0 l/ha, évelô  gyo mok kal erôsen fertôzött
területen 5,0 l/ha.
A készítmény nem szelektív, a permetlé elsod ró -
dása  esetén a környezô kultúrákat káro síthatja.
Légi kijuttatása kizárólag napraforgóban és kuko-
ricában, legalább 10 ha összefüggô területen,
cseppnehezítô adalék felhasz ná lá sá val engedé-
lyezett. A kijuttatáshoz 50–60 l/ha permet lé  meny -
nyiség és finom porlasztás javasolt.



A pattanóbogarak (Elateridae) imágói a virág nektárjával
táplálkoznak, és a kultúrnövény közelébe rakják petéiket.
Szívesen választják tojásra kásra a kevésbé bolygatott, nö -
vé nyek kel fedett helyeket. A drótférgek teste nevüknek
megfelelôen erôsen kitinizált, lapos. A lárvák sárgásbarna
színûek, mintegy 2 centiméteresre nônek meg és a nö vé -
nyek földalatti részein károsíta nak. Gazdasági kárt a
gyökerek megrá gásával okoznak, melynek követ kez tében
a növények foltokban sárgulnak, hervadnak, majd elpusz -
tulnak. Kukori cá ban fôként a kis pattanóbogarak lárvái
károsítanak, így a mezei patta nó bogár (Agriotes ustula-
tus), a réti pattanóbogár (Agriotes sputator), valamint a
vetési pattanóbogár (Agriotes lineatus). A tojásrakás
május végétôl júniusig tart, a lárvák 3–5 évig fej lôdnek a
 talaj ban. A fiatal lárvák elhalt gyökereken, az idôsebb
lárvák friss gyö ké ren táp lál koznak, és ezzel tetemes kárt
okozhatnak a kultúrnövényekben.

A cserebogarak (Melolonthidae) lárvái sárgásfehér színû,
jellegzetesen görbült testû pajorok. Testméretük az utol só
lárva stádiumra eléri a 3–4 cm-t is. A leggyakoribb faj, a
májusi cserebogár (Melolontha melolontha) 3–4 év alatt
fejlôdik ki. A cse re bogarak tojásra kására erdôk, fasorok
szomszédsá gában, humuszban gazdag, gyorsan  me l e-
 gedô talajokon számíthatunk leginkább.

A fent említett kártevôk a talaj nedves ségállapotára és
hômérsékletének vál to zá sára érzékenyen reagálnak, ez é r t a
lárvák a talajban mind vízszintes, mind függôleges irány-
ban vándorolnak. Mindkét csoport lárvái több éves fej lô -
désûek, így károsításukra is elsôsorban a monokultúrában
termesztett nö vé nyek nél számíthatunk. 

A rendszeres és szakszerû talajmû ve lés, valamint az elô -
ve temény gyommen te sítése jelentôsen hozzájárul a ká -
rosítók populációjának csökkenté sé hez. Amennyi ben a
talajvizsgálat négy zet méterenként 2–3 drótféreg, pajor
elôfordulását mutatja, indokolt a vegy szeres védekezés.  

A többéves fejlôdésû lárvákon kívül gyakori a bagolylep-
kék (Noctuidae) her nyó inak megjelenése is. A leggyak -
rab ban elôforduló faj az évente 2 nem zedékes ve tési
bagolylepke (Agrotis segetum). Az elsô nemzedék a nyár
 ele jén, a második szep temberben-októberben károsít.
Lárvái, a „mocs kospajorok” 3–3,5 cm-re is megnövô
hernyók, piszkosszürke színûek, nem  szô rö zött e k. A fiatal
hernyók a levelek fonáki részén hámozgatnak, a fejletteb -
bek  ka ré joz nak. Ha a növények gyökér nyaki részét
megrágják, a növény el is pusztulhat. Az L1-es lárva -
stádium még nem, de az L2-es már fénykerülô, ezért elsô-
sorban éjszaka károsítanak.

Megfelelô talajmunkával számos lár vát, illetve bábot lehet
megsemmisíteni. Hatékony gyomirtással a kár te vô szá -
mára kedvezôtlen körül mé nyeket  teremt hetünk. A lepkék
rajzásának kombinált varsás szex-feromon csapdával
történô nyomon kö ve tése, valamint a lárvakelés idôpont -
jának megállapítása (Biofix mód szer) szükséges a vegy -

szeres véde kezéshez. Amennyiben a csapdák fo gási ered-
ményei hetente 10 da rabnál több lepkét mutatnak, a
várható lárva kártétel ellen indokolt védekezni. A  fia  tal (L1-
L2) lárvák május végén, június elején jelennek meg.

A kelô kukoricában gyakran okoz tetemes károkat a kuko-
ricabarkó (Tany me cus dilaticollis). Fô tápnövénye a kuko-
rica, de a takarmány- és cukorrépát, a zabot, a kölest, a
búzát, a rozst, a napraforgót, sôt a vörös herét, a lucernát,
a babot és a szóját is meg rágja. A kukoricára „szegál-
lapotban” a legveszedelmesebb. Sokszor a csíra nö vényt
már a kelés elôtt, a talajfelszín alatt felkeresi, és súlyos
károkat okoz a növények kiritkításával. Fôképpen éj sza -
ka rág, nappal csak borús idôben. Egyébként vagy a
kukorica összesorolt  le velei, vagy a növény töve körüli ta-
laj rögök alatt tartózkodik. A 2–3 leveles kukoricára akkor
jelent veszélyt, ha  négy zet mé te ren ként 30–50 imágó for-
dul elô. Évente egy nemzedéke van, imágó alakban telel
a talajban. Az imá gók március végén, április elején je-
lennek meg a felszínen.

A kukorica egyenletes kelésének bizto sítása a barkókárté-
tel mérséklésének egyik fontos feltétele.

Az amerikai kukoricabogár (Diab rotica virgifera virgifera)
a kukorica leg ve sze del mesebb talajlakó kártevôje. A ká -
ro sítónak évente egy nemzedéke  fej lôdik, és tojás alakban
telel át a talaj ban. A lárva a kukorica vetése után, május-
ban jelenik meg. Kezdetben a kis lárvák a kukorica haj-
szálgyökereivel  táp lálkoznak, késôbb a gyökér bélszö ve -
tébe rágják be magukat és ott járatokat készítenek. Nagy
egyedsûrû sé gük esetén akár teljesen le is rághatják a
gyökeret. Ennek tünete az úgynevezett  „hattyúnyak” ki ala -
kulása. Az amerikai ku ko ricabogár imágói polifágok, így
különféle gyomnövények virágzatán táplálkoznak (pl.:
Amaranthus retroflexus). A meg termékenyített nôs tények a
gyomos  ga bona tarlókon is raknak tojásokat. Emiatt vetés -
váltást kö ve tôen is tapasztalhatunk lárva kár tételt, akár
növénydôlést is. A kártevô tojásainak eloszlása a táblán
belül nem egyenletes, hanem foltszerû.

Rovarkártevôk elleni védekezés

Vetési pattanó -
bogár lárvája

Májusi csere-
bogár lárvája

Vetési bagoly -
lepke hernyója

Amerikai kukori-
ca bogár lárvája

KukoricabogarakKukorica barkó
kártétele 



A Cheyenne 1 G a rovarölô talaj fertôtlenítô granulátu mok
legújabb kép viselôje. A klotia  ni  din hatóanyag a legfris-
sebb inszek ticid fejlesztések egyi ke. A neonikotinoidok
 ható anyag cso port jába tartozó vegyü let figyelemre méltó
tulajdonsá ga, hogy a nö vé nyek gyökéren keresztül
könnyen felveszik, és a nedvkeringéssel szállítódik. 
A kukorica növény már a csírázás kezdeti szakaszában
fel veszi a  klotia nidin ható anya got, amely a rovarokra gya -
ko rolt ha tását (idegingerület-átvitel gátlása) kontaktmódon
és  gyomormé reg ként is kifejti. A hatóanyag szántóföldi
kö rül mé nyek között mért átlagos felezési ideje több mint 4
és fél hónap, így a Cheyenne 1 G kijuttatását követô hetek-
ben megjelenô kár te vôk ellen is eredményesen alkal maz -
ható. Ennek köszönhetôen a Cheyenne 1 G  véd e l    met nyújt
a talajlakó kártevôk (pl. kukorica bogár lárva, drótféreg)
mellett a ku  korica  fia talkori kártevôi (pl. barkók) ellen is.
Felhasználható takarmány és vetômag elô állításban, to -

vábbá csemegekukoricában is. A ké szítményt a kukorica
vetésével egy menetben, sorkezeléssel kell a talajba juttatni.
Kijuttatása a vetôgépre szerelt  gra nu látum szóró adapter
segítségével tör ténik. Dózisa: 11 kg/ha.

– új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum

A Cheyenne 1 G kijuttatása

Az elôírt dózis kijuttatásához elengedhetetlen a granulá-
tum szóró adapter pontos beállítása és próbavetéssel
történô ellenôrzése. A talajfertôtlenítô granu látum akkor
fejti ki hatását megfelelôen, ha a kukorica vetômag köz vet -
len kö ze lébe kerül és a magtakaró föld nem választja el a
magtól.
Kijuttatás elôtt ellenôrizze a kijutta tó
csô helyes elhelyezkedését, hogy a
granulátum a még nyitott baráz dá ba
kerüljön!
Kijuttatás elôtt ellenôrizze az ada go ló
gép helyes beállítását,  ki jut ta-
tás után pedig visszaméréssel elle nô -
rizze a ténylegesen kijuttatott dózist!
A Cheyenne 1 G mikrogranulátumai – feltûnô színüknek
köszönhetôen –  kön  nyen megtalálhatók a talajban, így a
kijuttatás ellenôrzése egyszerû feladat. A talajfertôtlenítô
granulátum kiszerelése 11 kilogrammos mûanyag zsákba
tör ténik, ami azonos a hektárdózissal, ezért megkönnyíti
a Cheyenne 1 G ke ze lé  sét. 

A védelem sarkalatos pontja a he l y e s agro technika, mivel
a vetésforgó alkal ma zása csökkenti a kártevôk felszapo -
ro dá sának  esélyét, ezáltal a gazdasági kártétel  kocká -
zatát. Tehát a mo no kul tú ra, azaz a kultúr növény önmaga
utáni termesztésének kerülése az egyik legfontosabb
alapelv. A 3–4 éves vetésforg ó a kukoricabogár eltû nését
eredmé nyezi, mivel az áttelelt tojások  ból kikelô lárvák
nem találnak meg fe lelô táp lá lékot, így elpusztulnak.
Fontos még a téli csapadékot megôrzô okszerû talaj  mû -
velés és a fajtaválasztás, mivel a rövid tenyészidejû hib-
ridek általában ke vés bé károsodnak. 
Különösen oda kell figyelni azokra a táblákra, táb la ré -
szekre, ahol a kukorica sokáig zöld marad, így sokáig
terített asztal a szaporodó kukoricabogár imágók szá má -
ra (pl. magas FAO számú hibridek, vízzel és tápanyag-
gal jól ellátott talajok, nedvesebb talajfoltok).
Fontos tudni, hogy más talajlakó kártevô populáció alakul
ki vetésváltáskor és más monokultúrában. A vetésváltás
a kukoricabogár lárvák számát csökkenti ugyan, de ked-
vez más talajlakó kártevôk megjelenésének (pl. kalászo -
sok után a drótféregnek). Mindenképpen javasolt tehát
vagy a rovarölô szeres csávázás, vagy a rovarölô talaj -
fer tôtlenítô szerek használata, vagy ezek együttes alkal -
ma zása. Monokultúrában termesztett kukorica vetésekor
egyér telmûen indokolt a talajfertôtlenítô szerek hasz ná la -
ta,  elsôsorban a kukoricabogár lárvái ellen (ezeken a terü -

leteken az egyéb talajlakó kártevôk száma a monokultúra
miatt általában csökken).
A lárvák kártételét a gazdasági kü szöb érték alatt lehet tar-
tani a vetéssel egy menetben adagolt talajfertôtlenítô ké -
szít ményekkel. A védekezés haté kony sága nagyban múlik
azon, hogy  mennyi idô telik el az alkalmazás és a lárva -
kelés között, valamint a csapadék viszo nyoktól is függ.
Csapadék hiányában a hatóanyag  fel sza badulása is,
lebomlá s a is lassúbb. Eddig a legjobb hatékonyságot a
granulátum formulációjú készítmények engedélyezett dó -
zisai adták.
Az utóbbi évek növényvédelmi gyakorlatában széles kör-
ben elterjedt a kukorica talajlakó és fiatalkori károsítóival
szemben a klotianidin hatóanyag. A hatóanyagot granu -
látum formában tartalmazó készítmények tökéletes hatá -
sá hoz szükséges, hogy a vetéskor helyes dózisban
kijuttatott granulátumok a kukorica vetômaggal egy szint -
be kerüljenek. Ennek érdekében kü lö nö sen fontos a ve tô -
gépek és a granulátum szóró adapterek pontos beállítása
a vetés megkezdése elôtt.

A klotianidin hatóanyagot tartalmazó  talajfertôtlenítôk
köre új termékkel bôvül 2013-ban. A rovarölô szert  gra nu -
látum formá ban tartalmazó készítmény neve Cheyenne 
1 G, gyártója a Sumitomo Chemical Company, forgalma -
zója pedig a Nufarm Hun gária Kft.

Védelem a 
drótférgek ellen

Védelem a kukoricabogár
lárvái ellen



Kaiso EG – innovatív rovarölô szer a Nufarm-tól
A Kaiso EG egy teljesen egyedi formulációja a lambda-ci-
halotrin hatóanyagnak, melyet a szabadalmi oltalom alatt
álló  Sorbie® technológiával készítünk. 

Az innovatív technológiának köszönhetôen a Kaiso EG
úgy viselkedik a csomagolás, szállítás és felhasználás
során, mint egy vízben diszpergálható/oldható granulá-
tum (WG). Vízben elkeverve azonban emulzió képzô,
folyékony permetezôszerként (EC) mûködik.

A Kaiso EG formulációjában kiváló minô ségû, egyfor ma
szemcseméretû Sorbie® granulátumok találha tók. Így a
ható anyag gyors oldódására és az oldat hosszú ideig
tartó stabili tására számíthatunk.

A Kaiso EG ugyanolyan egyszerûen kiönt hetô és dozí -
rozható, mint a folyékony készít mények, de kisebb  eséllyel
folyik mellé. Ha mégis kiömlik, a szemcséket a folya dé -
koknál sokkal kön nyebb feltakarítani. A granulátum for-
muláció  nemcsak könnyen kezelhetô, hanem a környezet
alacso nyabb oldószerterhelésével is jár.

A Kaiso EG biztonságosabb a felhasz nálóra, mint a piret -
roidok hagyományos EC formulációja. Bôrrel történô  érint -
 kezése esetén a túlérzékenységi reakció esélye mini mális.

A Kaiso EG lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok
között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatással és széles ha -
tásspekt rummal rendelkezik a szívó és rágó kár te vôk ellen.

A Kaiso EG egy gyors hatású, széles hatás spektrumú
rovarölô szer a kukorica leg ve szélyesebb rovarkártevôi
ellen.

A Kaiso EG dózisa kukoricában 0,25–0,3 kg/ha.

Kaiso
5% lambda-cihalotrin

Innovatív piretroid formuláció a Nufarmtól 

Sorbie® technológia
Formuláció: EG

A Sorbie®

részecskék
Kiváló

minôségû, 
egyforma 

szemcse mé retû
granu látumok

Gyors 
disz per zió a

vízbe ke rül v e; a
hatóanyag gyors
oldat ba kerülése

EC-ként
viselkedô 

oldat

Termelôk mondták...

„A Kunmag Kft. több mint 600
hektáron állít elô hibridkukori -
ca vetômagot. Magas jöve del -
mezôsége miatt a vetômag
elô állítás nagyon fontos a cég
számára. Így minden évben
ádáz harcot vívunk a kukori-

cabogarak ellen. 2012-ben a Nufarm Hungária Kft. egy
új talajfertôtlenítô granulátumával állítottunk be kísér-
letet, mivel évek óta nagy megelégedéssel használjuk
állományban a Kaiso EG és a Sumi Alfa rovarölô sze -
reket. A talajfertôtlenítô szerrel kezelt területet kollégáim
és én magam is  rend szeresen szemléztük a tenyészidô
alatt. A meleg nyár kedvezett a kártevôknek, ezért ren -
ge teg imágót csapdáztunk idén is, de a kukoricában
megdôlést nem tapasztaltunk. Ha a Cheyenne 1 G ro -
var  ölô talajfertôtlenítô granulátum ára kedvezô lesz, biz-
tosan használni fogjuk a jövôben is.”
Auner Péter, Kunmag Kft., Kunmadaras

„Békéscsaba környékén és Bé -
kés megye déli részén gaz -
dálkodunk, 2.000 hektáron.
Árukukoricát 830 hektáron ter-
meltünk az idén, amibôl 200
hektárt kukorica után vetettünk

el, ezért talajfertôtlenítést kellett alkalmaznunk a kukori-
cabogár lárva miatt. Cheyenne 1 G kí    sérleti anyagot
kaptam 3 hektár ke ze lésére, amelyet egy táblában alkal -
maztam a piacvezetô talajfertôtlenítô készítmények
szokásos dózisai mellett. A különbözô kezelésekben
3–5 százalé kos lárvakártételt tapasztaltam, de a készít-
mények hatása között észlelhetô különbség nem volt.
Csemegekukoricát 240 hektáron termeltünk az idén, fô
és másodvetésben. Ebben az évben példa nélküli rovar-
fertôzést tapasztaltunk. A földibolha után a kukorica-
bo gár, majd a kukoricamoly és a gyapottok ba goly -
lepke lárvája jelent meg. Ezért a kukoricát folyama -
tosan, program szerint kellett védeni a piretroidok és a
felszívódó szerek kombinációival. Technológiánk legfon -
to sabb eleme a Kaiso EG volt, amely az azonos ha tó -
anyagú készítményeknél jobban használható,  vi s z o  nt
azoknál lényegesen  olcsóbban tudtuk besze rezni.”
Lôrincz József, Agrofamily Kft., Békéscsaba

A Sumi Alfa egy bevált, széles hatásspektrumú rovarölô
szer márka. Az egyik legtisztább ún. monoizomeres
piretroid, amely a fenvalerát rovarölô ható anyagnál
 négyszer hatékonyabb eszfenvalerát optikai izomert tar-
talmazza. Hatását a szívó és rágó kártevôkre többféle
módon is kifejti, mivel egyszerre kontakt (taglózó) és
 gyomorméreg, továbbá a rovarok táplálkozását gátló és
riasztó hatással is rendelkezik. Hatásspektruma szinte
valamennyi kártevôt felöleli, ugyanakkor mérsékelt  koc -
ká zatot jelent a méhekre. 

A Sumi Alfa 5 EC megbízható, ugyan akkor költségtaka -
rékos megoldás. Dózisa kukoricabogár ellen 0,4–0,5
l/ha, kukoricamoly ellen 0,3 l/ha.

Sumi Alfa 5 EC



Ahol a növény és a védelem találkozik 

Innovatív posztemergens gyomirtó szer a kukorica kétszikû gyomnövényei ellen.
Gyors, mégis tartós és biztonságos hatás a szelektív hatóanyagok kombinációjá-
nak köszönhetôen. Gyökéren és levélen keresztül is hat. Ideális partnere a kuko-
ricában használható egyszikû irtó készítményeknek tankkombinációban,
technológiában. 

Kedvezô árú gyûjtôcsomag a kukorica magról kelô kétszikû, valamint magról kelô
és évelô egyszikû gyomnövényei ellen. Gyors, mégis tartós és biztonságos hatás
a három hatóanyag kombinációjának köszönhetôen. Egyszeri kijuttatás és osztott
kezelés esetén is megállja a helyét. 

A Cheyenne 1 G a rovarölô talajfertôtlenítô granulátumok legújabb képviselôje
kukoricában. Hatását kontaktmódon és gyomorméregként is kifejti. Megbízható
védelmet nyújt a talajlakó kártevôk mellett a kukorica fiatalkori kártevôi ellen is.
Felhasználható takarmány és vetômag elôállításban, továbbá cseme ge kukori cá -
ban is.

Dancs Tibor
Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom 
és Fejér megyék
Mobil: 06-30-552-3531, tibor.dancs@hu.nufarm.com

Gaál Orsolya
Vas, Zala, Veszprém és Somogy megyék
Mobil: 06-20-571-7620, orsolya.gaal@hu.nufarm.com

Hörömpô László
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest megye középsô és déli
része, valamint Bács-Kiskun megye északi része
Mobil: 06-20-354-0059, laszlo.horompo@hu.nufarm.com

Kovács Gábor
Pest megye északi része, Nógrád és Heves megyék, valamint 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati része
Mobil: 06-20-445-4408, gabor.kovacs@hu.nufarm.com

Mihálovics György
Tolna, Baranya megyék és Bács-Kiskun megye déli része
Mobil: 06-70-548-6902, gyorgy.mihalovics@hu.nufarm.com

Szabó Andor
Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti része, Hajdú-Bihar, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék 
Mobil: 06-20-230-1697, andor.szabo@hu.nufarm.com

Tatay Kálmán
Csongrád, Békés megyék
Mobil: 06-20-499-3414 
kalman.tatay@hu.nufarm.com

Területi képviselôink
Nufarm Hungária Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Telefon: 06-1-248-2140, Fax: 06-1-319-1299

www.nufarm.hu




