
DÉLGAZDA MEZŐGAZDASÁGI SZAKÜZLET NÖVÉNYVÉDELMI SZAKTANÁCSAI

Aratás után a következő lépés a tarlóhántás, tarlóápolás, gyomirtózás.

A gabona és repce tarlók hántása és ápolása során védekezünk a parlagfű ellen is. A parlagfű

nem csak allergiát okoz több millió embernek, hanem 10-30 %-os terméskiesést is eredményezhet.

A  gabona  ás  a  repcetartók  kezelése  fontos  növénytermesztési  és  növényvédelmi  technológiai

láncszem, és egyben a parlagfű-mentesítés, valamint az évelő gyomnövények elleni védekezésének

fontos alapeleme.

A kalászos gabonák betakarítását követően az elhanyagolt tarlókat szőnyegszerűen borítja a parlagfű,

esetenként a csattanó maszlag, szerbtövis fajok, árvakelésű napraforgó, kender, ebszékfű az évelők

közül pedig a mezei aszat, folyondár szulák, tarackbúza valamint a fenyércirok.

Tarlóhántással  a  betakarítást  követően  kelt  gyomnövényeket,  növényi  maradványokat  a  talajba

forgatjuk, ezáltal a kártevőket és a kórokozókat is jelentős mértékben gyérítjük.

A hatékony tarlókezelés a mechanikai és a növényvédőszeres védekezés megfelelő ötvözete.

A  tarlóhántás  optimális  talajművelő  eszköze  a  forgatásos  alapművelést  végző  tárcsa,  valamint

forgatás nélküli művelés esetén a különböző 

A tarlóhántást sekélyen (kb 10-12cm) végezzük és gondoskodni kell a hántolt felszín egy menetben,

általában gyűrűs-vagy pálcás hengerrel történő lezárásáról is.

Totális gyomirtózás-ha kell akkor kétszer is.

Ha zömmel évelő egyszikűek vannak a tarlón, akkor a betakarítást követő gyors szalmaeltávolítás

után meg kell várni, míg a gyomok elérik a 20-30 cm-es magasságot, és intenzív növekedési szakaszba

kerülnek.

Fenyércirok esetében 30-50 cm-es állapotról végezzük el a kezelést.

A parlagfű minél kisebb legyen, virágot és magot ne hozzon, hogy valóban hatékony legyen a kezelés.

Aprószulákról  a  virágzás,  a  mezei  aszatnál  a  tőlevélrózsás  állapotban  van  a  gyomirtó  szer

kijuttatásának optimális időpontja.

Gyomirtásra legalkalmasabb a „glifozát” hatóanyagú növényvédőszerek. Szárazabb időjárás esetén

segédanyagokat, hatásfokozókat is adagolhatunk: (SPUR)

Ajánlott készítmények:

Figaro 360.

Nem szelektív, szisztemikus herbicid az egyéves s évelő gyomok irtására. 

Hatóanyag 360g/l glifozát.

Formuláció: vízoldható koncentrátum (SL)



Kiszerelés: 20 liter

Növény  a  hatóanyagot  klorofillt  tartalmazó  zöld  részen  keresztül  veszi  fel.  A  hatóanyag  innen

transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákban.

A tünetek 1-2 hét jelentkeznek öregedésben, törpe növésbe, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat

visszafordíthatatlan, a kezelt növény elpusztul.

Dózis: Tarló és művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek:

Magról kelő egy-és kétszikű gyomok 2-3l/ha

Évelő egy-és kétszikű gyomok 4-6l/ha

Víz 150-300l/ha

Forgalmazás 1 liter feletti kiszerelés (20l) II.forg.kat.

Amega Up

Totális hatású, felszívódó gyomirtó szer, évelő és magról kelő gyomok ellen.

Hatóanyag 360g/l glifozát

Formuláció: vízoldható koncentrátum (SL)

Kiszerelés: 1 és 5 liter

Forgalmi kategória: III.

Tarlókezelés: Magról kelő egy-és kétszikű gyomok 2-3l/ha

Évelő egy-és kétszikű gyomok 4-6 l/ha

Víz 150-300l/ha

Medallon Premium

Totális hatású gyomirtó szer, évelő és magról kelő gyomnövények ellen.

Hatóanyag: 360g/l glifozát

Formuláció: vízoldható koncentrátum (SL)

Kiszerelés: 1 és 5 liter

Forgalmi kategória: III

A Medallon Premium speciális formuláció, amely a hatóanyagon kívül ionvédelmi rendszert, valamint

természetes eredetű tapadásfokozó anyagot-kukorica-glükozt-tartalmaz.

Dózis: szántóföld, tarló kezelés.

Magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen: 2-3 l/ha



Évelő egy-és kétszikű gyomok ellen: 4-6l/ha

Víz: 150-300 l/ha

Totális gyomirtószer adagolása házi kertben: 1,5-2dl/10 víz

Figyelmeztetés!

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A cikkben szereplő termékek megvásárolhatók a

DÉLGAZDA MEZŐGAZDASÁGI SZAKÜZLETBEN!

6760 Kistelek Kossuth u.88


