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Új korszak kezdete az FMC 
életében

A FMC több mint százhúsz éves 
történetét és a közelmúltban lezaj-
lott átalakulás eseményeit Kovács 
Gyula, az FMC-Agro Hungary Kft. 
ügyvezető igazgatója ismertette. 

A vállalat gyökerei 1883-ból 
erednek, amikor Amerikában egy 
nyugdíjas befektető, John Bean 
kifejlesztett egy új rovarirtó per-
metezőgépet; a következő évben 
szabadalmaztatta azt, és kis üzletet 
is nyitott a permetező árusítására. 
A vállalkozást húsz évvel később 
Bean Spray Pump Company né-
ven bejegyezték, majd 1928-ban 
részvényeit bevezették a tőzsdére, 
s egyúttal nevét Food Machinery 
Corporationra változtatták. A to-

vábbi évtizedekben tevékenységi 
köre többször módosult, ennek so-
rán belépett a kémiai üzletágba is. 
2000-ben a korábbi gépgyártási üz-
letág teljesen kivált, a kémiai üzlet-
ág pedig FMC Corporation néven 
működött tovább, amely 2014-ben 
megvásárolta az Európában jól is-
mert Cheminovát. 

Az ezt követő években került sor 
a bevezetőben említett átalakulá-
sokra: az FMC felvásárolta a DuPont 
növényvédelmi üzletágának azt a 
részét, amelyet az a Dow Chemical 
Companyval való összeolvadása 
miatt az Európai Bizottság dönté-
se alapján eladni kényszerült. Ez 
elsősorban gyomirtó és rovarölő 
szereket, valamint a DuPont kuta-
tás-fejlesztés jelentős részét foglalja 
magába. 

Mindez – mint Kovács Gyula fo-
galmazott – minden érintettnek, az 
ott maradóknak és az újonnan oda 
kerülteknek az életében nagy vál-
tozást hozott, s valóban egy új kor-
szak kezdetét jelenti. 

A 2017-re várható adatok alapján 
az FMC új agrár üzletágának forgal-
ma 3,8 milliárd USD, az alkalmazot-
tak száma 5 400 fő. K+F tevékeny-
séget 23 központban folytatnak a 
világ több pontján, az éves forga-
lom 8%-át fordítva erre a célra. Maga 
a gyártás pedig 23 helyen történik. 

Az újjáalakult FMC-ben a mező-
gazdasági tevékenység két terü-
leten: a növényvédelemben (fun-
gicid, inszekticid, herbicid) és a 
növényegészségügyben megosztva 
zajlik. Ez utóbbi a biológiai termé-
keket, a növénytáplálást és a ve-
tőmagcsávázást foglalja magába. 

Átalakul, ill. kiegyenlítettebbé vá-
lik a gyomirtó és a rovarölő szerek 
portfóliója, ami kedvezőbb helyze-
tet teremt a kínálatban. Az ún. növé-
nyegészségügyi szegmensben nö-
velni kívánják a nagy teljesítményű 
biológiai termékek előállítását; a 
növénytáplálásban a Headland tu-
lajdonosi portfólió használatát és 
fejlesztését; a vetőmagcsávázásban 
pedig keresik a lehetséges biológiai 
megoldásokat.

2018 tavaszán kerülnek a hazai 
felhasználók elé még a DuPont 
fejlesztés eredményeként, de már 
az FMC által bevezetve az új kalá-
szos gyomirtó szerek (Omnera és a 
Tripali). A termékfejlesztés mellett a 
szakmai, munkatársi csapat erősíté-
se is napirenden van.

Összességében elmondható, 

I. FMC Növényvédelmi Termelői Konferencia

Az ország öt helyszínén megrendezett szakmai rendezvényeivel indította az idei évet januárban az FMC-Agro 
Hungary Kft. A többfrontos évadnyitás érthető, hiszen a cég működésében korszakos változások történtek: ko-
rábbi DuPont hatóanyagok, termékek és kutatás-fejlesztési tevékenységek megvásárlásával nemcsak egy valódi 
fejlesztő céggé vált, hanem a világon és Magyarországon az első öt meghatározó növényvédelmi vállalat közé is 
került az FMC. (Mindezek előzményeiről és részleteiről a cég lapunk 2017. évi 5. számának 60. oldalán közzétett 
sajtóközleményben tájékoztatta a szakmai nyilvánosságot.)

Kovács Gyula: az új FMC egy széles 
portfóliójú, világszínvonalú kutatás-
fejlesztéssel rendelkező vállalat

Az FMC kereskedelmi terveit és az átalakuló 
növényvédőszer-kínálatot Takács Attila 
ismertette
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hogy az új FMC egy széles portfó-
liójú, vezető márkákat felvonultató, 
világszínvonalú kutatás-fejlesztés-
sel rendelkező vállalat, amely a jövő 
kihívásaira összpontosít, hogy még 
jobban megfeleljen a termelők elvá-
rásainak – zárta gondolatait az ügy-
vezető igazgató.

Az elhangzottakhoz csatlakozva 
Takács Attila kereskedelmi igazga-
tó elmondta, hogy az FMC-Agro 
Hungary Kft. kínálatában 2018-tól 
a DuPonttól átvett hatóanyagok és 
termékek jelennek meg. Ezek: kalá-
szos szulfonil-urea gyomirtó szerek, 
napraforgó gyomirtó szerek, repce 
gyomirtó szerek, egyéb gyomir-
tó szerek és rovarölő szerek. Ezzel 
egy időben az FMC kínálatában új 
kukorica gyomirtó szer is szerepel. 
Ismertette a megszűnő, ill. az FMC-
től elkerülő termékek körét is. Az 
FMC-Agro Hungary termékpalettá-
ján 2018-ban többségében gyomir-
tó szereket, de emellett gombaölő, 
rovarölő és egyéb szereket, vala-
mint tápanyag készítményeket kí-
nálnak a termesztőknek.

Bemutatta az FMC palettáján hoz-
záférhető virtuális és ún. összecso-
magolásokat (kereskedelmi cso-
magok). Végül ismertette a területi 
szakmérnök hálózat tagjait, akik a 
szaktanácsadásban, a termesztők 
tájékoztatásában vesznek részt.

A továbbiakban az FMC-Agro 
Hungary Kft. munkatársai a cégnek 
a fő szántóföldi kultúrák növényvé-
delmi technológiájában választható 
ajánlatait ismertették.

Újdonságok és ajánlások 
 a kalászosokban

2018-tól kezdve új termékekkel 
bővül az FMC-Agro gyomirtószer-kí-
nálata a kalászosokban, amelyeket 
Takács Gábor területi szakmérnök 
ismertetett. A ragadós galaj, egyéb 
magról kelő kétszikűek, valamint 
az évelő mezei acat ellen lesz be-
vethető a három hatóanyagot (flo-
raszulam + tribenuron-metil + met-
szulfuron-metil) tartalmazó Tripali, 
amely tavaszi búza és zab kivételé-
vel csaknem minden kalászosban 
engedélyezett a 3 leveles állapot-
tól a zászlós levél megjelenéséig. 
A hosszú felhasználási időszakon 
és a széles hatásspektrumán kívül 
további előnyei a jó keverhetőség 
más peszticidekkel, hogy hidegben 
is jól hat, s hogy használata után a 
permetezőgép könnyen tisztítható. 
A korszerű WG formuláció biztosít-
ja a hatóanyag-arányok megmara-
dását a permetlében. Ismertette az 
erős gyomnyomás (főként ragadós 
galaj!) esetén szóba jöhető fluroxi-
pir-kombinációkat, valamint a vár-

ható utóvetemény-hatásokat. Az 50 
g/ha-nál nagyobb adag kijuttatása-
kor ugyanabban az évben csak őszi 
kalászos és őszi káposztarepce vet-
hető. Ez utóbbi csak 120 nap eltelte 
és szántásos művelés után. 

A másik új herbicid az Omnera, 
amely a jobb felszívódást segítő 
LQM (azaz liquid max) formulá-
cióban és optimális arányban tar-
talmazza a fluroxipir + tifenszul-
furon-metil + metszulfuron-metil 
hatóanyagokat; magról kelő és éve-
lő kétszikű gyomok (kiemelten ra-
gadós galaj, mezei acat), de számos 
egyéb ismert kétszikű ellen is java-
solt. A kijuttatás ideje kultúránként 
változó: őszi búza, rozs és tritikále a 
bokrosodás kezdetétől a zászlós le-
vél kiterüléséig; az őszi árpa a bok-
rosodás kezdetétől a bokrosodás 
végéig; míg a tavaszi búza a 3 leve-
les állapottól a zászlóslevél kiterülé-
séig kezelhető. Utóvetemény-korlá-
tozás e szer esetében is fennáll. 

A kalászosok gombás betegségei-
nek jelentőségére és az ellenük való 
védekezés fontosságára dr. Varga 
Zsolt területi szakmérnök, egyben 
dunántúli régióvezető hívta fel a 
jelenlévők figyelmét. Elöljáróban 
szólt az időjárás szélsőségeiről, an-
nak egyre gyakoribb szokatlan je-
lenségeiről, „szabálytalanságairól”, 
amelyek a kórokozók életmódjá-
ra is hatnak, nem egyszer a szo-
kásosnál korábbi vagy súlyosabb 

Az FMC szervezeti változásairól és technológiai megoldásokról egyaránt hallhattak a résztvevők

Dr. Varga Zsolt: a kalászosok legfontosabb 
gombás betegségei ellen a rendszeres 
kémiai védekezés nem hagyható el 
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mértékű megjelenésüket váltva ki. 
Példaként mutatta be a szeptóriás 
betegség decemberben fotózott tü-
neteit fiatal búzavetésben. 

Az agrotechnikai műveletek is 
részesei lehetnek a növényi be-
tegségek elindításának: a sekély 
művelés, a növényi maradványok 
felszínen hagyása kukorica/búza 
vetésváltásban segíti a fuzáriózisok 
folyamatos fennmaradását. Sorba 
vette a kalászosok legfontosabb 
gombás betegségeit, amelyek el-
len a rendszeres kémiai védekezés 
nem hagyható el. 

Az FMC-Agro fungicid palettájáról 
három készítményt ajánlott ezek 
ellen. A felszívódó epoxikonazolt 
tartalmazó Rubric a sárga- és a vö-
rösrozsda mellett a levélfolt-beteg-
ségek ellen is hatásos. A termés és 
így az élelmiszerek vagy a takarmá-
nyok toxinszennyezettségét elői-
déző fuzáriumos betegség féken 
tartása állandó eleme a kalászos 
növényvédelmi technológiáknak. E 
célra választható a Riza 250 EW (te-
bukonazol) gombaölő szer, amely 
az előző termékhez hasonlóan a 
kalászosok számos más gombás 
betegsége ellen is igen jó hatá-
sú. A harmadik fungicid az Azaka 
(azoxistrobin), amelynek haszná-
latát – a fungicid-rezisztencia kiala-
kulásának elkerülése vagy lassítása 
miatt az előbbi termékek egyikével 

kombinációban és megelőző jelleg-
gel javasolt kijuttatni.

A napraforgó gyomirtása

A napraforgó gyomirtásának je-
lenlegi helyzetét és a jövőbeli fej-
lesztés kilátásait Domokos Lajos te-
rületi szakmérnök tekintette át. 

Mint mondta, napjainkban há-
romféle gyomirtási technológiai 
változat jellemző e kultúrában. 1./ 
a mára jelentősen visszaszorult ha-
gyományos vegyszeres gyomirtás; 
2./ az imidazolin hatóanyagra ala-
pozott (ún. IMI-technológiák); és a 
3./ az Express-technológia, amely a 
tribenuron-metil hatóanyagú Exp-
ress 50 SX gyomirtó szerrel kifej-
lesztett megoldás. Ez utóbbi kettő 
posztemergensen, és kizárólag az 
említett hatóanyagokkal szem-
ben toleráns napraforgó hibridek 
esetében alkalmazható eljárás! Az 
FMC-Agro – megújult termékpalet-
tája révén – az Express-technológiát 
támogatja és ajánlja a termesztők-
nek. 

Mindegyik eljárás sikerének közös 
alapja az eredményes preemergens 
gyomirtás (alapkezelés). E célra az 
FMC-Agro a Successor T herbicidet 
(petoxamid + terbutilazin) ajánlja 
a hagyományos és az IMI-toleráns 
technológia esetében, amennyiben 
a talaj szervesanyag-tartalma eléri 
az 1-1,5%-ot, és 20-25 mm bemosó 
csapadék hullik a permetezés után 
10 napon belül. Az Express-techno-
lógiát alkalmazók e célból a Succes-
sor 600 (petoxamid) gyomirtó szert 
használhatják, amely a talajjal szem-
ben nem támaszt kritériumokat, és 
kellő bemosó csapadékkal főként a 
magról kelő egyszikűek ellen kivá-
ló, de részlegesen számos kétszikű 
gyom ellen is hatásos. Az előadó a 
napraforgóra nézve teljesen szelek-
tív, kímélő és gazdaságos eljárás-
ként minősítette. 

A posztemergensen kijuttatandó 
Express 50 SX gyomirtó szer a vele 
szemben toleráns hibridekben sár-
gulásos tünetek (yellow flash) nél-
kül használható a napraforgó 2-6 
leveles, a kétszikű gyomok lehető-
leg 2-4 leveles állapotában. Parlagfű 
ellen osztott kezelés is szóba jöhet; 
mindkét kezelés a gyom 2 leveles 
fejlettségéig történjen meg.

A még szélesebb gyomirtó hatás 
érdekében engedélyezés alatt áll a 
legújabb fejlesztés, a tribenuron-me-
til mellett tifenszulfuron-metilt is 
tartalmazó Evorelle Express, amely 
a parlagfű, a keserűfűfélék és a vad-
kender elleni célzott védelmet szol-
gálja. 

Az Express-technológia előnyeit 
akként foglalta össze, hogy az a te-
rületre adaptált technológia, a leg-
szélesebb gyomirtó hatásspektrum-
mal, jelentősen független az 
időjárástól és lehetőséget ad a keze-
lés megosztására is.

A kukoricáról – több oldalról is

Talajfertőtlenítés

Az utóbbi években ismét megnőtt 
az érdeklődés a talajlakó kártevők, 
ill. az ellenük végzendő talajfertőt-
lenítés iránt – hangzott el Takács 
Gábor területi szakmérnök ismer-
tetésében. Ennek oka elsősorban a 
felhasználható rovarölő hatóanya-
gok egy részének (pl. terbufosz, 
karbofurán) évekkel ezelőtti visz-
szavonása, majd később egyes ne-
onikotinoid rovarölő csávázószer 
hatóanyagok (imidakloprid, klotia-
nidin, tiametoxam) engedélyének 
EU-jogszabályok általi felfüggesz-
tése. Különösen ez utóbbi érintet-
te hátrányosan a termelőket, akik 
közül sokan – gyakran a kártevők 
által okozott tényleges fertőzöttség 

Az utóbbi években több figyelem fordult a 
sárgarozsdára  
(Fotó: Dr. Vida Gyula)

A napraforgó gyomirtásáról és a repce 
védelméről Domokos Lajos tájékoztatott 
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ismerete nélkül – biztonsági meg-
oldásként is választották a csávázott 
vetőmag vetését. 

A csökkent védekezési lehetősé-
gek nyomán a talajlakó kártevők 
kártétele az elmúlt években fokozó-
dott, kártételük már kis egyedszám 
esetén is jelentős lehet (cserebogár-
pajor 1 db/m2, drótféreg 1-3 db/m2). 

A talajfertőtlenítés napjainkban 
alapvetően két hatóanyag-csoport-
tal lehetséges: a piretroidokkal 
(teflutrin, lambda-cihalotrin és 
cipermetrin), valamint a szerves 
foszforsav-észter típusú szerek-
kel (klórpirifosz). Az FMC-Agro ez 
utóbbi csoportból kínál talajfer-
tőtlenítő terméket, a Kentaur 5 G 
mikrogranulátumot, amely hosszú 
hatástartamú, kontakt módon hat, 
a növénybe nem szívódik fel, gáz-
képződés révén fejti ki hatását. Ki-
juttatása mikrogranulátum-szóróval 
felszerelt vetőgéppel lehetséges.

A kártevők kikapcsolása mellett 
hasonlóan fontos a fiatal növények 
megfelelő kezdeti tápanyagellátá-
sa, jó indítása is, ami kukorica vagy 
napraforgó esetében startertrá-
gyázással érhető el. A vetéssel egy 
menetben kijuttatott kiváló oldé-
konyságú mikrogranulált startert-
rágya azonnal elérhető és felvehető 

a csíranövények számára. E célra 
választható a Radistart Turbo star-
tertrágya, amely 10%-ban a talaj- és 
növénykondicionáló Amalgerolt is 
tartalmazza, vagy a Radistart Algit, 
amelynek biológiai hatását a magas 
zeolit és alginit tartalom fokozza. 
A Kentaur 5 G talajfertőtlenítő és a 
Radistart Algit együttes kijuttatása is 
lehetséges 1:1 arányú keverékben.

Gyomirtás

Mit várunk el egy jó kukorica gyo-
mirtó szertől? – tette fel a kérdést Il-
lés Balázs területi szakmérnök, majd 
a választ is megadta rá. Lehetőleg 
egy kezeléssel oldja meg a gyom-
problémát, széles hatásspektruma 
terjedjen ki a magról kelőkre és az 
évelőkre, legyen tartamhatása, kí-
mélje a kukoricát és – a gazda pénz-
tárcáját! E feltételek jól teljesültek a 
korábbi években a Vizsla Pack Gold 
kombináció használatával, de 2018-
tól a Diniro Gold veszi át ezt a szere-
pet az elődtől. 

A Diniro az FMC-Agro Hungary 
Kft. által korábban forgalmazott Nic-
It (nikoszulfuron) és Rosan (pro-
szulfuron + dikamba) hatóanyaga-
inak gyári kombinációja könnyebb 
kezelhetőségű kiszerelésben, 

posztemergens kijuttatásra. A peto-
xamidot + terbutilazint tartalmazó 
Successor T hozzáadásával előálló 
virtuális herbicid csomag, a Diniro 
Gold nemcsak a hatásspektrumot 
szélesíti, hanem talajon keresztü-
li tartamhatással is rendelkezik, 
segítve a többi hatóanyag levélen 
keresztül megnyilvánuló gyomirtó 
hatását. Felhasználása a kukorica 
3-6 leveles, a kétszikű gyomok 2-6 
leveles, a muhar és kakaslábfű 1-3 
leveles állapotában javasolt. A me-
zei acat tőlevélrózsás fejlettségé-
ben, míg a fenyércirok 10-20 cm-es 
fenológiai állapotában a legérzéke-
nyebb. Kijuttatáskor a hatásfokozó 
Superspray hozzáadása minden 
esetben indokolt.

Kártevő rovarok

A kukorica rovarkártevőiről és 
az ellenük való védekezési meg-
oldásokról Fazekas Károly területi 
szakmérnök adott rövid összefog-
lalást. Emlékeztetett a 2000-es évek 
elején dúló gyapottok-bagolylepke 
gradációra, a kukoricabogár abban 
az időben már véglegessé vált hazai 
megtelepedésére és a folyamatosan 
jelenlévő kukoricamoly okozta ne-
hézségekre. Ez utóbbi kártevő jelen-
tősége azért fontos, mert napjainkra 
az ország nagy részén jellemző lett 
a kétnemzedékes életmódja, továb-
bá a lárvakártétel nyomán nemcsak 
termésveszteségre kell számítani, 

Fazekas Károly: a kukoricamoly nemcsak 
termésveszteséget okoz, hanem utat nyit a 
fuzáriumos fertőzésnek is

Repcefénybogár imágók: Az egyoldalú szerhasználat nyomán a hazai repcefénybogár 
populációkban is kialakult az inszekticid-rezisztencia 
(Fotó: Szántóné Veszelka Mária)
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hanem a rágáshelyeken bekövet-
kező fuzáriumfertőzés a takarmá-
nyok toxinszennyeződéséhez is 
vezethet. Ismertette a leggyakrab-
ban előforduló toxinokat, azok ve-
szélyeit és a takarmánykukoricában 
megengedett toxinszinteket. 

Hangsúlyozta, hogy a kukorica-
moly elleni védekezés időzítésé-
ben fontos a kártevő rajzásmegfi-
gyelése, ebben az FMC országos 
megfigyelőhálózatán keresztül az 
adatokkal segíti a termesztőket. A 
védekezésre több hatóanyag-cso-
portba (piretroidok, szerves fosz-
forsav-észterek, metoxifenozid) 
tartozó inszekticidek engedélyezet-
tek. Az FMC által javasolt termék e 
kártevő ellen a korábbi szerekétől 
eltérő hatásmódú Coragen 20 SC 
(klorantraniliprol), amely valódi to-
jásölő hatással rendelkezik és a már 
kikelt lárvák minden fejlődési alak-
ja ellen is hatásos. Biológiai hatás és 
környezetvédelmi szempontok sze-
rint az egyéb hatóanyag-csoportok-
kal szemben kedvezőbb tulajdon-
ságokkal bír.   

Repce

Bár e kultúra minden tekintetben 
intenzív agrotechnikát és növény-
védelmet kíván meg a termesztő-
től, termesztésében mégis kiemelt 
fontosságú a kártevő rovarok elle-
ni védelme. Ennek sikerét ma már 
hazánkban is gátolhatja az inszek-
ticidekkel szembeni rezisztencia 
megjelenése, hallhattuk Farkas 
István növényvédelmi zoológustól 
(Vas megyei KH Növényvédelmi 
Osztály), aki meghívott előadóként 
a repcében tapasztalt piretroid-re-
zisztenciáról számolt be. Kijelent-
hetjük, hogy a repcekártevőkben 
kialakuló inszekticid-rezisztencia 
egyik oka a piretroid hatóanyagcso-
port termékeinek sokéves, tartós 
használata.

Általánosan elmondható, hogy a 
kémiai hatás helyétől, módjától, a 
növény morfológiai tulajdonságai-
tól és a rovar viselkedésétől függő-
en a kutatás a rezisztencia négyféle 
típusát különbözteti meg: 1./ me-
tabolikus, 2./ hatáshely, 3./ penet-
rációhoz kapcsolódó és 4./ a rovar 
viselkedésével kapcsolatos rezisz-
tencia. 

Ismeretes, hogy egyes neonikoti-
noid típusú csávázószerek engedé-
lyének évek óta tartó felfüggesztése 
nyomán a repcében is jelentősen 
megnőtt a rovarölő szeres állo-
mánykezelések száma, aminek 
következtében Nyugat-Európában 
már egyre gyakrabban mutatják ki 
rezisztens repcebolha populációk 
jelenlétét. Hazánkban ez még nem 
következett be, a repcebolha popu-
lációk még érzékenyek a rovarölő 
szerekre.   

A másik jelentős kártevő, a repce-
fénybogár piretroid-rezisztenciáját 
első alkalommal Franciaország-
ban állapították meg, 1999-ben. 
2016-ban 12 európai országban 
vizsgálták a repcefénybogarak pi-
retroid-érzékenységét. A reziszten-
cia erős, normál és/vagy mérsékelt 
fokozatát változó arányokban, de 
valamennyi vizsgált országban ki-
mutatták, de legsúlyosabb volt a 
helyzet Lengyelországban (60% fe-
lett), Németországban (40% felett) 
és Franciaországban (20% felett). 
Egy 26 minta tesztelésén alapuló 
hazai vizsgálat szerint 2017-ben itt-
hon a repcefénybogár minden po-
pulációja rezisztensnek bizonyult.

Hogyan lassítható a rezisztencia 
kialakulása? Első helyen említendő 
a permetezések számának csökken-
tése, ehhez elengedhetetlen a rajzás 
kezdetének minél pontosabb isme-
rete (az előrejelzés fontossága!). 
Védekezésekre csak a kártételi kü-
szöbérték felett kerüljön sor, még-
pedig kalibrált, folyamatosan elle-
nőrzött permetezőgépekkel és az 
előírt engedélyezett dózisban (nem 
csökkentett adagú és nem osztott 
kezeléssel!). Közvetett módon sze-
repe van a megfelelő agrotechni-
kának és a hasznos élő szervezetek 
védelmének is. 

Az előadó a rezisztens repcefény-
bogarak jelenléte esetén az egyéb 
kártevők ellen is ajánlott inszekticid 
hatóanyagokra is javaslatot tett: 

1./ Szárkártevők ellen: foszfor-
sav-észterek és kombinációik; a 
piretroidok (+ kombinációik), ha 
nincs vagy kevés a repcefénybogár.

2./ Repcefénybogár ellen: Indoxa-
karb (Avaunt 150 EC), pimetrozin 
(Chess 50 WG); neonikotinoidok.

3./ Becőkártevők ellen: neoniko-

tinoidok, piretroidok (+ kombiná-
cióik). 

Végül hangsúlyozta: a sikeres re-
zisztencia-management feltétele a 
különböző hatáshelyű (hatásme-
chanizmusú) hatóanyag-csoportok 
használata! A rezisztencia kialaku-
lását megelőzhetjük, ill. késleltet-
hetjük, amennyiben a várható prob-
lémát ismerjük, s arra a megfelelő 
stratégiával felkészülünk.

Az elhangzottak ismeretében csat-
lakozott az előzőekhez Domokos 
Lajos területi szakmérnök előadá-
sa Védőpajzs a repcében címmel. 
Hangsúlyozta, hogy a biológiai is-
meretek alapos tudása még az ilyen 
közismert és elterjedt kártevő eseté-
ben sem nélkülözhető, az életmód-
ban beálló esetleges változásokat 
nyomon kell követni. A repcefény-
bogár elleni védelemben alapvető 
jelentőségű, hogy az első kezelés 
még a virágok kinyílása előtt meg-
történjen. 

E kártevő ellen igen sok rovar-
ölő szer engedélyezett, közülük 
legtöbb a piretroidok csoportjá-
ba tartozik, amelyek használata 
nyomán az utóbbi években nőtt e 
kártevő piretroidokkal szembeni 
rezisztenciája. Felhívta a figyelmet 
az előzőektől eltérő hatású, indo-
xakarb hatóanyagú Avaunt 150 EC 
inszekticidre, amely mind biológiai 
hatásossága, mind rezisztenciatörő 
tulajdonsága miatt jó eredménnyel 
vethető be a repce védelmében is. A 
készítmény előnyei között említette 
imágó-, lárva- és tojásölő hatását; a 
dózistól függő 8-10 napos védettsé-
get, és a jó esőállóságát is. Az Ava-
unt a kártevők táplálkozását már a 
kezelést követő 1-2 órán belül leál-
lítja, de tényleges pusztulásuk csak 
1-2 nap után következik be. 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy 
az Avauntot még azelőtt kell kijut-
tatni, mielőtt a bogarak elkezdenek 
táplálkozni, tehát már zöldbimbós 
állapotban célszerű elkezdeni. Mi-
vel a szer méhekre kifejezetten koc-
kázatos minősítésű, ezért ebben a 
tekintetben az engedélyokirat elő-
írásait szigorúan be kell tartani! 

 ✍ Dr. Princzinger Gábor


