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Mindezen problémák orvoslására
az eddigieknél hatékonyabb megol-
dást kínál a Summit-Agro gyomirtó
szerének, az elmúlt években, a gya-
korlatban is széles körben bizonyí-
tott PLEDGE 50 WP-nek alkalma-
zása. A készítmény hatóanyaga a
flumioxazin, amely a herbicid fej-
lesztések új irányát képviselô úgy-
nevezett „PROTOX – inhibitorok”
csoportjába tartozik, így hatás-
módjában eltér e növénykultúrák
gyomirtásra általánosan használt
szerekétôl. Tulajdonságait tekintve
egy kettôs (perzselô és tartam-)
hatású szelektív gyomirtó szer,

amely hatását a talajon és a levé-
len keresztül egyaránt kifejti. Ha-
tásmódjára jellemzô, hogy a kezelés
idején, a területen lévô kikelt gyo-
mokat leperzseli, a késôbb csírázó
gyomnövények pedig a talaj felszí-
nén kialakuló filmszerû herbicid
réteggel érintkezve pusztulnak el.

Miért érdemes a -t vá-
lasztani?
MERT:
• hatékonyan írtja a legfontosabb

magról kelô kétszikû (széles leve-
lû) gyomokat, beleértve azok re-

zisztens (pl. triazin, karbamid)
biotípusait is. Emellett a föld fe-
letti hajtások leperzselésével éve-
lô kétszikû fajokat is jelentôsen
visszaveti fejlôdésükben. Talajon
keresztüli tartamhatása révén,
pedig hosszú távon biztosítja az
ültetvény gyommentességét! (1.,
2. kép)

• hatása megbízható, gyors és a hô-
mérséklettôl független, ezért
kedvezôtlen idôjárási körülmé-
nyek között is eredményesen
használható. Csapadékfüggôsége
más talaj herbicidekhez viszo-
nyítva kevésbé jelentôs. A ható-
anyag aktiválódásához és a
megfelelô hatás kifejtéséhez a
kezelést követô két héten belül
mindössze 4–5 mm-nyi csapa-
dék is elegendô!

• alacsony, „grammos” dózisa és
talajban való csekély lemosódása
miatt kevésbé terheli a környeze-
tet, ezért biztonságosan használ-
ható. Ráadásul felhasználása so-
rán káros utóvetemény hatással
nem kell számolni, így akár az ül-
tetvény felszámolásának évében
is kijuttatható. Kedvezô környe-
zetvédelmi megítélése mellett to-
xikológiai paraméterei is megfele-
lôek. 

• a terület gyomviszonyaihoz iga-
zodva rugalmasan használható,
bármely más gyomirtó szerrel jól
keverhetô. Mivel nem szívódik fel
a növényben – azok elfásodott
törzsén perzselést nem okoz –
ezért a „nem kívánatos” törzs-
hajtások, tôsarjak eltávolításá-
ra is kiválóan alkalmas! (3. kép)

• könnyen kezelhetô (5x80 és
2x400 grammos) vízoldható cso-
magolásban kerül forgalomba.
Igen kedvezô árfekvésének kö-
szönhetôen, pedig önmagában és
kombinációban alkalmazva sem
drágítja meg a gyomirtási techno-
lógiát.
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megoldások a szôlô és gyümölcs
kultúrák vegyszeres gyomirtásában
Bárhonnan is nézzük, szôlô- és gyümölcstermesztésünk ered-
ményessége szempontjából továbbra is kulcsszerep hárul a ha-
tékony növényvédelemre. Ebben a vonatkozásban kiemelt fon-
tosságú lehet a vegyszeres gyomirtás sikere, amelynek elérésé-
hez a termelôknek évrôl-évre számos szakmai (szûkös szerpa-
letta, változatos gyomflóra, környezetvédelem, rezisztencia
stb.) és gazdasági (magas szerköltség) nehézségekkel kell meg-
küzdeniük.

1. kép: A Pledge gyomirtó hatása szôlôben (Zánka, 2008)
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Hogyan használjuk a -t
szôlôben és gyümölcsösben?
• A készítmény 3 évesnél idôsebb

(fásodott törzsû) ültetvényben
használható fel, évi két alkalom-
mal, elsôsorban a magról kelô
kétszikû (széles levelû) gyomnö-
vények ellen.

• Ez a készítmény egyik nagy elô-
nye, hiszen így nemcsak kora ta-
vasszal, a rügyfakadás elôtt, ha-
nem a vegetációs idôszakban is
bármikor felhasználható. Dózisa
szôlôben és almástermésûek-
ben 0,3 kg/ha (sorkezelésre
számolva mindössze 100 g/ha!)
csonthéjasokban pedig 0,2
kg/ha (sorkezelés esetén 70
g/ha), amelyet a megfelelô per-
metlé fedettség miatt célszerû
legalább 300 l/ha vízzel kijut-
tatni.

• Mivel a szer a kultúrnövény leve-
lére kerülve nem szívódik fel, így
nem befolyásolja károsan a kö-
vetkezô évi rügydifferenciálódást.

• A hatásspektrum kiszélesítése
érdekében a magról kelô vagy
évelô egyszikû és az évelô kétszi-
kû gyomnövények ellen a szelek-
tív és/vagy totális gyomirtó sze-
rek engedélyezett dózisaival
tankkombinációban javasolt ki-
juttatni. 

• További hatásfokozás céljából –
kifejezetten száraz viszonyok
mellett illetve túlfejlett, nehezen
irtható gyomok jelenléte esetén –

nedvesítô szerrel kombinálva cél-
szerû alkalmazni! Elmúlt évi
vizsgálataink alapján erre a célra
az ismert készítmények közül – a
„költséghatékonyságot” is szem
elôtt tartva – különösen a SPUR
(0,05–0,1% töménységben) eset-
leg az Agropon (3 l/ha) használa-
ta javasolható. 

• A kezelések hatékonysága és biz-
tonságossága nagyságrendekkel
növelhetô az Auditker Kft.-vel
közösen erre a célra kifejlesztett
„Pledge-Spray” elnevezésû spe-
ciális, sávos szóró keret alkalma-
zásával, amely bármely univerzá-

lis erôgépre felszerelve üzemel-
tethetô. A sorpermetezô kerettel
kapcsolatos további információ-
kért hívja a 76/484-378-as tele-
fonszámot.
A fenti gondolatokat összegezve

egyértelmûen megállapítható, hogy
a  szôlô és gyümölcskultú-
rákban való alkalmazásával az ed-
digieknél hatékonyabb és gazda-
ságosabb gyomszabályozás meg-
valósítására nyílik lehetôség! Pró-
bálja ki Ön is!

DR. MAGYAR LÁSZLÓ
Summit-Agro Hungaria Kft.
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2. kép: A Pledge gyomirtó hatása almában (Sótony, 2008)

3. kép: A Pledge kiválóan alkalmas „nem kívánatos” törzshajtások, tôsarjak eltávolítására is


