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Egy országon át!     

Javaslatok az eredményes 
kukorica termesztéshez
Az eredményes kukoricatermesztést 
több tényező befolyásolja.
•  Talajadottság,  megfelelő  agrotechni-
ka. Mindenki  el  tudja  dönteni,  hogy  a 
talajadottságai  mellett,  milyen  műve-
lésmódot választ, a  legfontosabb, hogy 
a munkaműveletek  során  a  talaj minél 
több vizet tudjon befogadni és megtar-
tani,  hiszen  a  csírázó  kukorica  növé-
nyünk majd a téli csapadékból fog táp-
lálkozni.

•  Fajtaválasztás,  tőszám  és  vetéstechno-
lógia. A fajta kiválasztása mindig egyéni 
szempontok alapján történik, ki milyen 
tulajdonságot(-kat)  preferál,  termés-
mennyiség,  szárazság  és  stressztűrő 
képesség vagy épp betegségekkel szem-
beni ellenállóság. Milyen tőszámot sze-
retne és mennyire korszerű a vetéshez 
használt eszköz.
•  Tápanyag-gazdálkodás.  Ismernünk  kell 
a  talajunk  tápanyagellátottságát,  az 

adott  növényünk,  jelen  esetben  a  ku-
korica  tápanyagigényét  és  ennek meg-
felelő tápanyag-gazdálkodási tervet ké-
szítve pótolni, kielégíteni a növényünk 
szükségleteit. Nagyon sokféle  jó minő-
ségű alap,-fej- és lombtrágya áll rendel-
kezésre, így mindenki ki tudja választa-
ni a számára legmegfelelőbbet.
•  Növényvédelem.  Ezen  belül  az  első  és 
legfontosabb  a  gyomírtás,  gyomszabá-
lyozás.  Sok készítmény biztosítja  azt  a 

 Kelettől–Nyugatig

Hajdú-Bihar megye (Földes)  2017

Szabolcs-Szatmár-Bereg (Tiszaeszlár) 2017

Győr-Moson-Sopron megye  (Dunakiliti) 2014  

Békés-megye (Mezőhegyes) 2013

Tolna megye (Dalmand) 2013

Jász-Nagykun-Szolnok megye (Tiszabő) 2017

 Somogy-megye (Siófok) 2013

Hajdú-Bihar megye (Balmazújváros) 2017 Szabolcs-Szatmár-Bereg (Tiszadob) 2017
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lehetőséget,  hogy  akár  6–7  leveles  ku-
koricában  is  tudjuk használni,  de  azok 
a  termelők,  akik  tényleg  ki  szeretnék 
aknázni  az általuk választott kukorica-
hibridekben rejlő lehetőségeket, inkább 
a  korai  posztemergens  megoldásokat 
alkalmazzák.
Egy nem megfelelő időben, vagy nem 

a területen található gyomviszonyoknak 
megfelelően  megválasztott  készítmény 
akár 10–15%-os vagy ennél több termés-
kiesést  okozhat.  És  mindenkinek  fon-
tos, hogy mennyire eredményes évet zár 
majd. 

A Ön  sikeres  kukoricatermesztéshez 
a Sumi Agro Hungary Kft. bővülő ku-
korica portfóliójával tud hozzájárulni.

Örömmel  mondhatjuk  el,  hogy  év-
ről-évre nő azoknak a termelőknek a szá-
ma,  és  ezáltal  a  kukorica  terület  is  ahol 
a SUMICORN- R termékünkkel végzik a 
gyomírtást,  teljes  elégedettséggel.  Min-
den évben, minden esetben bizonyított!

Az eredmény mögött számos előnyös tu-
lajdonság áll: 
•  kedvező ár-érték arány;
•  rugalmas  kijuttathatóság,  szögcsíra  ál-
lapottól 6  leveles  fejtettségig,  azonban 
mindig vegyük figyelembe a gyomviszo-
nyokat;
•  a 3 hatóanyag egymást erősítve fejti ki 
hatását, a kevesebb néha több;

•  minden  hatóanyag-molekulának  van 
zöld növényen keresztüli penetrációja;
•  kiemelt  talajon keresztüli  tartamhatás, 
a később kelők ellen, ezért kedvelt korai 
posztemergens készítmény;
•  korai  kijuttatással  megoldódik  a  már 
kikelt magrólkelő egy – és kétszíkűek ír-
tása, valamint a még ki nem kelt gyom-
növények elleni védelem is;
•  szélsőséges  időjárási  körülmények  kö-
zött is kifejti hatását;
•  csapadékviszonyoktól függetlenül kifej-
ti a hatását;
•  adalékanyaggal  vagy  anélkül  akár  3–5 
kg/ha  nitrogéntartalmú  műtrágya,  pél-
dául karbamid hozzáadásával még látvá-
nyosabb és eredményes hatás érhető el.

Elmúlt évi tapasztalatok
A 2017-es esztendőre a  „szeszélyes” idő-
járás volt jellemző. Ez látszik az országos 
termésátlagon  is  7,5  t/ha,  mely  jelen-
tősen elmaradt a 2016-os évitől 10,15 t/
ha. Mind ezen tények mellett nem csak a 
kukoricának kellett helytállnia, de a gyo-
mirtószer választás is kihívást jelentett a 
gazdáknak. Nem volt  egységes  gyomke-
lés (lassú, elhúzódó ) emiatt a tartamha-
tás nélküli  szerek nem állták a versenyt 
azon szerekkel szemben, melyek tartam-
hatással rendelkeznek. 2017- ben a preci-
ziós gazdálkodás egyre nagyobb mértékű 
elterjedésével  megfigyelhető  volt  ezen 
szerek közti különbség is.

SUMICORN-R ahogy az elmúlt évek-
ben,  úgy  a  tavaly  évben  is  rendkívül  jól 
szerepelt.

Feltehetjük a kérdést, ha tökéletesen 
működik, mind levélen keresztüli hatása 
révén, mind talajon keresztül tartamha-
tásának köszönhetően, maga a kukorica 
károsodhat-e az alkalmazás során. NEM! 
A  kukorica  szuperszelektív  a  termékkel 
szemben, így a 

SUMICORN-R-ben  található  ható-
anyagokat  a  kukorica  extrém  körülmé-
nyek között is, teljes mértékben tolerálja 
a  kultúrnövény  változása,  károsodása 
nélkül…

Ennek  tükrében  nincs  más  dol-
gunk,  mint  a  2018-as  évben  is  a  SU-
MICORN-R technológiai  csomagot 
választani.  A  korai  poszt-emergens 
technológiát alapul véve nem a kukori-
ca fejlettségét kell figyelni, hanem csak 
a magról  kelő  egyszikű  gyomnövények 
fejlettségét.  Mikor  elérik  az  egyszikű 
gyomok a 3  leveles  fejlettséget  a keze-
lést kezdjük meg és betakarításig gyom-
mentes területet kapunk.

 Fodor Judit 
mérnök-üzletkötő, Sumi Agro Hungary Kft.

Virág László
 mérnök-üzletkötő, Sumi Agro Hungary Kft.
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