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Ismét időszerű a tarlókezelés

Az évelő gyomnövények tarlón történő vegyszeres kezelése az egyik leghatékonyabb
megoldásnak számít a mélyen gyökerező elterjedt fajok ellen. Az évelő gyomokkal fertőzött
területek nagysága és a fertőzés erőssége az utóbbi években erősen növekedni látszik. Az
olyan évelő gyomnövények, mint a mezei acat, folyondárfélék, fenyércirok, és a nád nagy
tömegben hajtottak ki.

Az erős gyomosodás részben az enyhe téllel magyarázható, mivel kemény fagy híján az
évelők kitartóképletei (rügyek) szinte károsodás nélkül mentek a , és már jóval a tavaszi
növények vetése előtt kihajtottak.

A gabonafélék aratása után a tarlók gyors kizöldülése figyelhető meg, különösen a
tarackbúzával és fenyér cirokkal fertőzött területeken. Az aratást akadályozó csapadékos idő
miatt a fenyércirok már a búza állományban is jelentősen meg tud erősödni. A jelenlegi
időjárási körülmények kiváló lehetőséget kínálnak a hatékony tarlókezelésre, ha a védekezés
valamilyen oknál fogva elmarad, akkor a következő évben még az ideinél is erősebb
gyomosodással kell majd számolni.

A glifozát tartalmú gyomirtó szereknek tarlón történő felhasználásának elsődleges célja az
évelő gyomok valamint a parlagfű irtása. A glifozát jól írtja a tarlón kihajtó egy éves
gyomokat is, meggátolva a magérlelést, csökkentve a gyommag felhalmozódást a talajban.

 Amega Up: (360g/l glifozát)

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

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

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

 Medallon Premium: (360g/l glifozát)

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

Medallon Premium: speciális formuláció, amely hatóanyagon kívül ionvédelemi rendszert,
valamint természetes eredetű tapadásfokozó anyagot tartalmaz.

Dózis: Tarló: Magról kelő egy és kétszikűek ellen: 2-3 l /ha

Évelő egy-és kétszikűek ellen: 4-6 l/ha

 Glialka Star: (360 g/ l glifozát)



Dózis: Tarlókezelés: 2-6 l/ha

A tarló gyomirtásról: Amennyiben kihajtottak az évelő gyomfajok, úgy a vegyszeres
védekezésnél a gyomnövények megfelelő fenológiai állapotára kell koncentrálnunk, a
tarackbúza esetén a 20—25 cm, fenyércirok esetében a 40-50 cm-es nagyságot, a
szulákféléknél a virágzás, mezei aszatnál a tőlevél rózsás állapotban van a szisztemikus szer
kijuttatásának optimális időpontja. Tovább növelheti a gyomirtó szer hatékonyságát, ha
permetlébe szárazabb időjárás esetén további segédanyagokat, hatásfokozókat adagolunk.
(Spur, Silwet, Trend90)

Kedvező hatású lehet a gyomirtó szerrel együtt kijuttatott 4kg/ha feloldott nitrogén műtrágya,
mert fokozza a gyomok élettevékenységét, így elősegíti a glifozát hatóanyag felszívódását.

A tarlókezelés nem merülhet ki a gyommentesség biztosításában, hanem gondolni kell
az utónövények tápanyag igényére is, fontos, hogy a növényi maradványok a talajban élő
mikroorganizmusok számára könnyen felvehető és hasznosítható táplálékforrásként elérhető
legyen.

Amalgerol a tarlóbontásban tölti be a szerepét.

A bontási folyamat végén felszaporodnak a talajbaktériumok, jelentős a tápelem feltámadás,
fokozottan kialakul a morzsalékos talajszerkezet.

Az Amalgerol vegetációs évenkénti adagjuk növény fajtától függetlenül szántóföldi növények
esetében 7-8 l/ha, intenzív kertészeti kultúrákban 8-15 l/ha. Ajánlott a vegetációs adag kb:
40%-át a talajba juttatni, kipermetezve és bedolgozva, magágy készítés, vetés, ültetés előtt.

A talajmaradványok gyorsabb bontása miatt praktikus még ősszel további 4-5 l/ha +20kg/ha
karbamid együttes adagolásával a területre juttatni és bedogozni.

Alkalmazható még őszi kalászosokban a tarlómaradványok bontásán kívül a biztosabb
átteleléshez, gyökérnövekedés elősegítésére 3l/ha dózisban.

Tarlókezelő csomag: Rodeo TF (20liter) + Amalgerol (10liter)

Tarlókezelésnél az évelő gyomok intenzív növekedési, vagy tartaléktápanyagok
elraktározásának szakaszában kell kijuttatni. Erős évelő kétszikűek (mezei aszat,stb.)
fertőzéskor kombinálhatjuk U-46 M Plus vagy U-46 D Fluid gyomirtókkal .

Dózis: 2-6liter/ha

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kérelmére az engedélyező hatóság engedélyezte a
Magyarországon nem engedélyezett DESSICASH 20SL gyomirtó szer szükséghelyzeti
forgalomba hozatalát.

Felhasználható: napraforgó, őszi káposztarepce, mustár, olajretek, kukorica (vetőmag) lencse,
szója, borsó, valamint vetőmag előállítás céljából termesztett magrépa, lucerna, vöröshere és



fehérhere kultúrákban állományszárításra, földi és légi permetezéses kijuttatással, további
vetőburgonya kultúrákban állományszárítással földi permetezéses kijuttatással: 2020 május
25-től 2020.szeptember 21-ig engedélyezi.

A cikkben szereplő termékek megrendelhetők, megvásárolhatók a Délgazda
Mezőgazdasági Szaküzletben!

Sikeres kertészkedést kívánnak a Gazdabolt munkatársai!

Kistelek, Kossuth u.88.


