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A magyar gazda ősidők óta szívesen 

termeszti a gabonaféléket, s egy igen 

erős spirituális érzés köti össze Őket. 

A gabona megszemélyesítése sem 

túlzó, hiszen gyakorta olvashatunk a 

növényről Élet néven. Igen sok mesé-

ben, balladában és intelemben jele-

nik meg a gabona; s szinte mindenütt 

magasztalt és fennkölt dicséret, sőt 

dicsőség illeti! Alapvetően a mai na-

pig hatással van ez az érzelmi tény a 

tevékenységünkre. Azt azonban ke-

vesen tudják, hogy a transzcendens 

vonzalom a növény érésének ideje és 

a nyári napforduló idejének egybe-

esésével magyarázható. Ettől és attól, 

mert egész éven át táplál, lett az idők 

során szentségessé. 

Nem véletlen tehát, hogy a tuda-

tos és szelektív kemizáció is a kalá-

szosokban kezdődött meg az 1930-

as években. Ismeretem szerint már 

1936-ban eredményesen alkalmazták 

zabban a mészsalétromot vadrepce 

irtására. A vegyszer alapú gondos-

kodás és a gondozás tehát már több 

mint háromnegyed évszázados múlt-

ra tekint vissza a kalászosainkban. 

Ez a törekvés azóta is általános, mert 

kalászosaink alapvetően gyomirtás-

ra kerülnek. Ha gyengén fejlődnek a 

termésmentés miatt; ha pedig erősek, 

akkor a várható nagy hozam miatt 

tesszük mindezt. 

Akkor lenne egyszerű ez a beavat-

kozás, ha minden gyomirtó szer ha-

tékony lenne minden gyomnövényre 

úgy, hogy egyik sem korlátozná a ké-

sőbb bekövetkező vetésváltásunkat 

és mindezt a beavatkozást hatáscsök-

kenés nélkül bármikor megtehet-

nénk. Ha és amennyiben ez így len-

ne, cikkem itt érne véget. Hogy mégis 

érdemes továbbolvasni, az az Önök 

igényeinek ismerete, a kalászosainkat 

érintő gyomflóra időszaki változásá-

ból kiolvasható tendenciák és a Sumi 

Agro ezekre a kihívásokra adott vála-

sza. Hova jutottunk a csaknem 80 éve 

megkezdődött kemizáció során, mi 

lett az akkori mészsalétromból? 

Nézzük, milyen az olyan kalászos 

gyomirtó, amely egyszerre veszi fi-

gyelembe a felhasználók szokásait 

úgy, hogy közben előrelépést ad a 

gyomirtás terén? 

Egyrészt piaci alapon figyelem-

be veszi a már bizonyított, kipróbált 

molekulákban rejlő lehetőségeket; 

másrészt ezt próbálja úgy egyesíteni, 

hogy az aktuális és most indukálódó 

gyomproblémákra a legjobb választ 

adja. Hol található itt összefüggés? 

Lássuk. 

A jelenleg piacvezető hatóanyag 

páros nem alkalmas az ugari szulák-

pohánka és az apró szulák visszaszo-

rítására. Ez utóbbi esetében az orszá-

gos gyomfelvételezések elemzése is 

igazol minket, mert az apró szulák 

borítása nő az őszi búzában. 

Nem régen jelentek meg új mole-

kulák és ezek kombinációi; melyek 

nem jeleskednek az árvakelésű őszi 

káposztarepce, a kender, a fehér liba-

top és a szarkaláb fajok gyérítésében. 

Aztán vannak igen hasonló kom-

ponensű versenytárs termékek is, de 

a nagy hasonlatosság ellenére nem 

vethető össze a tyúkhúr és a veroni-

kák elleni hatékonyságuk a mi termé-

künkkel. 

Másrészt igaz az az igazodási pont, 

miszerint „győztes csapaton ne vál-

toztass”. A mi megoldásunk során 

figyelembe vettük a gyomirtási spekt-

rum és a rugalmas kijuttatáson túl-

menően a piac – így a felhasználás 

– preferenciáit is! Ezek ismeretében 

és tükrében hozzuk piacra az Ergon 
Star kalászos gyomirtó szerünket. 

Az összes felhasználást figyelembe 

véve az Ergon Star mindhárom ha-

tóanyaga a 6 leggyakrabban hasz-

nált hatóanyag között van, de ilyen 

összetételben csak mi kezdjük el a 

forgalmazását. A hatóanyagok ilyen 

kombinációja – ami az Ergon Star 

egyedülisége – egyszerre teszi alkal-

massá minden talajtípus speciális 

gyomproblémáinak eredményes ke-

zelésére. Melyek ezek? 

A hűvös, nehezen melegedő, nyir-

kos agyag talajok esetében (pl. tyúk-

húr, ragadós galaj) ugyan olyan al-

kalmas készítmény; mint a laza, rossz 

vízgazdálkodású váztalajok esetében 

(pl. bükköny fajok, ugari szulákpo-

hánka) (1. kép); de természetesen a 

fő gabonatermő csernozjom talaja-

ink nehezen kezelhető gyomnövé-

nyei ellen is kimagaslóan hatékony 

(pl. mezei acat, apró szulák, kender, 

sebforrasztó zsombor) (2. kép). 

Mindezeken túl egészen szélsősé-

ges gyomproblémák (pl. lórom-félék, 

szerbtövisek, keserűfű-félék) megol-

dásában is erős a termék (3. kép). És 

itt még nincs vége! 
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Az extrémitásokat leszámítva utó-

vetemény korlátozás nélkül ad ered-

ményes tartamhatást (pl. parlagfű, 

libatop-félék) a tarlóhántásig (4. 
kép). És még ez is tetézhető! 

Korai kijuttatás során – mely lehet 

késő ősszel, vagy kora tavasszal – jó 

hatékonyságú a nagy széltippan el-

len is (5. kép)! 

Végezetül: még egy egyre növek-

vő probléma kezelésére is alkalmas, 

s ez nem más, mint a modifikált kul-

túrnövényeink (IMI és SU naprafor-

gók és IMI őszi káposztarepce) árva-

kelésének meggyőző irtása (6. kép). 

Mindent összevetve. Az Ergon 
Star egy olyan kombináció, amely 

szinte sebészi módon, rugalmasan 

és precízen kezelhető, extra széles 

gyomirtási spektrumban hatékony 

költségtakarékos módon. Ha onnan 

közelítem meg az Ergon Star telje-

sítményét, hogy a legutóbbi gyom-

felvételezés során az országban a 

borítási százalékuk alapján az első 

20 gyomnövényből csak egyet(!) 

nem képes gyéríteni (ez a 9. helyen 

lévő tarackbúza), akkor is érzékel-

tethető a kivételes teljesítménye! 

Akár a tömeges (ebszikfüvek), akár 

a szélsőséges (apró cikkesbecő) fe-

lől értékelem az Ergon Start, meg-

állja a helyét, mert úgy szelektív a 

gabonára, hogy válogatás nélkül 

könyörtelen a gyomnövényeire! Hát 

ezt alkottuk, ezzel szeretnénk segí-

teni; ezt keressék: Ergon Star! Egy 

kényelmes, gyors megoldás, ha nem 

feltétlenül növényhatározó (7. kép) 

alapján szeretne sikeres gyomirtást 

(8. kép)!

 ✍ Szabó Roland gyombiológus  
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