
Délgazda mezőgazdasági szaküzlet növényvédelmi szaktanácsadásai

Őszi vetésű gabonafélék lombtrágyázása és gyomirtása

Az őszi időszakban a csapadékhiány okozott nagy nehézségeket az őszi gabonák vetésének. Az
állomány sok helyen nehezen kelt, nem tudott elegendően megerősödni, így ment a télbe, az
egyenletes hótakaró hiánya pedig tovább rontott a helyzeten. A rendszeres lombtrágyázás a
gabonanövényeinket folyamatosan jó kondícióban tartja. A levélen keresztüli tápanyag-utánpótlással
valójában a növény életfolyamatait aktiváljuk, így azonnali segítséget biztosít tápanyaghiány vagy
növényi stressz (szárazság) esetén. A lombtrágyák hatására javulhat a gyökéren keresztüli
tápanyagfelvétel is. A hiánytünetek okozta stressz helyzetek így hamarabb megoldódnak.

Lombtrágyázásra a kora reggeli órák a kedvezőek, mert ilyenkor a növény gázcserenyílásai  meg-
megnyitva vannak, a levelek kültakarója  a harmat miatt fellazult állapotban van, így a megfelelő
időpontban végzett lombtrágyázással több tápanyag hasznosul és a levélzet károsodásának esélye is
jelentősen csökken. A kijuttatás során javasolt vízmennyiség 250-300 l/ha. Egyes lombtrágyákat
növényvédő szerekkel együtt is kijuttathatunk, ilyenkor érdemes 500 literre emelni a hektáronkénti
vízmennyiséget. Keverés előtt végezzen keverési próbát és győződjön meg róla, hogy a szerek
kompatibilisek! Kelátokat tartalmazó termékek nem keverhetők réztartalmú szerekkel!

AZOSPEED

Az AZOSPEED folyékony fejtrágya a leghatékonyabb és a leggyorsabb megoldás, használata tartós és
gyors hatású. Nitrogén mellett, ként és magnéziumot is tartalmaz. Őszi –tavaszi gabonában bármely
fenológiai időszakban korlátozás nélkül felhasználható, növényvédelmi munkákkal egy menetben.

Dózis: fejtrágyázás kiegészítése esetén (Pétisó-Ammónium nitrát) 10l/ha. Önállóan alkalmazva 15-20 l
/ha.

MIKRAMID D 45% nitrogén (bor, réz, vas, mangán, molibdén, cink)

A Mikramid a növények levelén keresztül is könnyen felszívódik, ezért egyaránt alkalmazható talaj-,
fej- és lombtárgya formájában. Más műtrágyákkal és növényvédőszerekkel is keverhető. Vízben
gyorsan és maradék nélkül oldódik. Próbakeverés ajánlott! Őszi búza lombtrágyaként 2-3 l/ha
dózisban a szármegnyúlás kezdetétől virágzásig. Keverés:  Előbb a műtrágyát, aztán a
növényvédőszert öntsük közvetlenül a tartályba, folyamatos kevergetés mellett! Nehéz dolgunk lesz
a kalászosok növényvédelmével! Az őszi csapadékhiány a kalászosok lassú kezdeti fejlődését és az
őszi bokrosodás elmaradását eredményezte. A szárazság megkérdőjelezi az őszi gyomirtások
hatékonyságát, így tavasszal további kezelés válhat szükségessé. A tavaszi gyomirtásnál a ritkább
állományok esetén nagyobb figyelmet érdemes fordítani a gyomirtásra. A gabona fenológiájához
viszonyítva rugalmas és széles hatásspektrumú terméket válasszunk. Április első felében már jelen
vannak a megszokott gyomok (pipacs, zsombor, tyúkhúr, mezei acat, ragadós galaj, napraforgó
árvakelés) amely komplex problémát vet fel.

GRANSTAR SUPER STAR  gyomirtó szer rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek a fent
említett problémákra megoldást jelentenek.  Kíméletes, rugalmas, akár a zászlóslevél kiterüléséig
felhasználható.



A termékkombinációnak nincs utóvetemény korlátozása. Felhasználás: A készítményt állományban
kell kijuttatni a kalászosok 3 leveles állapotától a zászlóslevél kifejlődésig (zab 2 nódusz). A gyomok 2-
4 valódi leveles korukban, a galaj 2-6 levélörvös fejlettségekor, az acat tőlevélrózsás állapotban a
legérzékenyebb a készítményre. A gyomirtó hatásfokozására a permetléhez 0,1%-os koncentrációban
TREND 90  nedvesítőszer hozzáadása szükséges. Az egységcsomag 4 ha kalászos gabona kezelésre
elegendő.

GRANSTAR SUPER 50 SX

Látványos, gyors gyomirtó hatással rendelkezik.  A kezelt gyomnövények teljes pusztulása lényegesen
rövidebb idő alatt következik be. A készítmény őszi és tavaszi kalászosokban tavasszal a fagyok
megszűnését követően a zászlósleveles korig (zab esetében 2 nóduszig) alkalmazható. A kezelés
időpontját és a dózisát a gyomnövények fejlettsége és a gyomfajok összetétele határozza meg. Dózis:
40-60 gramm/ha

GRANSTAR 50 SX

Felhasználható őszi-és tavaszi kalászosokban tavasszal a fagyok megszűnését követően a kalászosok
zászlósleveles koráig (zab esetéven 2 nóduszig) alkalmazható. Dózis: 25-40 gramm/ha. Hatásfokozás
érdekében a permetléhez 0,1%-os TREND 90 nedvesítőszer hozzáadása szükséges.

NUANCE 750 WG

A készítmény őszi- és tavaszi kalászosokban (búza, őszi árpa, tavaszi árpa, zab, rozs, tritikále)
tavasszal a fagyok megszűnését követően a kalászosok zászlós leveles koráig (zab esetében 2
nóduszig) alkalmazható. A kezelés időpontját és dózisát a gyomnövények fejlettsége és a gyomfajok
összetétele határozza meg. Dózis: 10-25 gramm/ha. A hatásfokozás érdekében a permetléhez
segédanyag, nedvesítő szer hozzáadása szükséges!

TBM 75 WG

A készítményt  kora tavasszal a fagyok megszűnését követően állományban a gyomnövények 2-4
leveles fejlettségénél kell kipermetezni. A készítmény már 5 Celcius felett kifejti a hatását.
Felhasználható: őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikále (zab esetén 2 nóduszig) a zászlós
leveles korig. Dózisa: 15-20 gramm/ha. A gyomirtó hatás fokozására hatásfokozó adalékanyaggal
(Silico) kombinációban célszerű kijuttatni. A gyomirtó szer kipermetezését követő 60 nap múlva
zöldségfélék kivételével bármilyen szántóföldi növénykultúra vethető.

Környezet szennyezés elkerülése végett a növényvédőszereket biztonságosan kell használni!

Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! Az elsodródás veszélye miatt
csak szélcsendes időben permetezzük!

A cikkben szereplő termékek megvásárolhatók a Délgazda Mezőgazdasági Szaküzletben!

6760 Kistelek, Kossuth u. 88.


