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Szegényedik a 
hatásmechanizmus-
választék
A hatóanyag-kivonások idején fel-
értékelődött a bizalom és a kiszá-
míthatóság. A termelő is új hely-
zet előtt áll, számítana a megszo-
kott, bevált növényvédő szereire. 
A termelői bizonytalanságot csak 
fokozta a cégfúziók kapcsán kiala-
kult piaci mozgás, miután szerek 
és tanácsadók is változnak. Ahogy 
Wirth László is fogalmazott: így a 
kiszámítható és hosszú távú szak-
mai kapcsolatok felértékelődtek 
a kutatókkal, a forgalmazókkal 
és a termelőkkel is. A Sumi Agro 
Kft. a 2021-es évet teljes termék-
kínálatával tudja megkezdeni, de 
a nagy sikerű tiofanat-metil ha-
tóanyag-tartalmú készítményeik 
valóban csak 2021. október 19-ig 
lesznek felhasználhatóak. A gabo-
nában a kalászfuzárium, szójában 
pedig a szklerotínia ellen is hatá-
sos Don-Q, a kalászosok levél- és 
szárbetegségei ellen használha-
tó Yamato, valamint a kertészeti 
kultúrákban ismert Topsin M-70 
WDG készletei, a várható tavaszi 
nagy keresletre való tekintettel 
már biztosítottak.

Mi van a szerek mögött?
Amennyiben tudatos növényvé-
delmi technológiára törekszik a 
termelő, akkor nemcsak az árra, 
hanem a szerrotációra, a rezisz-
tenciakérdésre, sőt, a környezet-
védelemre is koncentrál. „Nem 
irigylem a termelőt” – talán ellent-
mondásos, hogy ezt egy növény-
védőszer-forgalmazó vállalat ve-
zetője mondja, de amíg ároldalról 

egyszerűsödik a helyzet, hisz a ge-
nerikus szerek kvázi versenyeznek 
egymással a termelőkért, addig a 
hatóanyagok tekintetében nagyon 
tájékozottnak kell lenniük. Divatos 
szóval élve, itt is a hozzáadott ér-
ték lesz a mérvadó. A Sumi Agro 
termékei közül erre jó példa a Mo-
derator gabonagyomirtó techno-
lógia, amelyben 4 hatóanyag 3 ha-
tásmechanizmusát egyesítették. 
Olajos növények, különösen a 
napraforgó deszikkálására egy tel-
jesen új megoldással állt elő a Su-
mi Agro mögött álló kutatás-fej-
lesztés. A HIKARI (jelentése: 
fény) egy gyomirtó + adjuváns 
speciális keveréke, amelynél az ál-
lományszárítás az érésgyorsításon 
kívül több előnnyel is jár, például 
úgy vonja el a nedvességet a nö-
vénytől, hogy közben az olajtarta-
lom paraméterei nem romlanak. A 
tavalyi sikeres nagyüzemi kísérle-
tek és szükséghelyzeti engedélye 
alapján a közeljövőben várható az 
engedélyeztetése napraforgóban, 
utána pedig majd repcében.
A hatóanyag-kivonások utáni kö-
rülményekre került már kifej-

lesztésre egy újgenerációs gabo-
na-gombaölő. A fluxapiroxad és 
piraklostrobin hatóanyagú MIZO-
NA kalászosok (őszi és tavaszi 
búza, őszi és tavaszi árpa) levél-
betegségei ellen kerül bevezetés-
re. Leginkább a T2-es állapotban, 
megelőző jelleggel, de legkésőbb 
az első tünetek megjelenésekor 
lesz javasolt a használata.
A megoldáskeresés révén a bios-
timulánsok reneszánszát éljük. 
A szűkülő növényvédelmi lehe-
tőségeink mellett egy jól megvá-
lasztott növényi kivonatú készít-
ménnyel fokozhatjuk növényünk 
kondícióját, amihez a SHIGEKI-t 
ajánlja a Sumi Agro.

Az idén mégsem a klórpirifosz vagy 
a neonikotinoidok kivonása, az 
árak vagy az időjárás az, ami leg-
inkább felforgatta a piacot, hanem 
a koronavírus és annak gazdasági 
hatása. Tavasszal már nem az volt 
a kérdés, hogy mit válasszon a ter-
melő, hanem hogy egyáltalán miből 
választhat, a forgalmazók fel tud-
ják-e tölteni a polcokat elegendő 
inputanyaggal. Wirth László szerint 
a nagy érdeklődésre számító, több 
új szükséghelyzeti engedéllyel már 
pl. vetésfehérítő, barkók ellen is 
használható MOSPILAN 20 SG és 
INAZUMA rovarölő készítmények-
ből is megfelelő készlettel tudnak 
készülni a következő szezonra, így 
kalászosokban, kukoricában, nap-
raforgóban, repcében is jelentősen 
visszaszorítható lesz a rovarkárté-
tel – és ezzel ismét csak a bizalom 
kérdésköréhez jutottunk a Sumi 
Agro ügyvezetőjével. 

Sándor Ildikó

A márkanevek szaporodnak, a mögöttük lévő hatóanyagok viszont fogynak
Jobb vagy rosszabb helyzetbe kerül a termelő?
A növényvédelem nemcsak a szántóföldön, vagy a gyümölcsösben okoz fejtörést a gazdálko-
dónak, hanem a piaci szereplőknek is feladja a leckét. A szigorodó környezetvédelmi és en-
gedélyeztetési feltételrendszer mellett egyre nehezebb és hosszabb folyamat egy-egy új szer 
engedélyeztetése. Az ehhez fűződő termelői bizalomról beszélgettünk Wirth Lászlóval, a Sumi 
Agro Kft. ügyvezető igazgatójával.

Wirth László, ügyvezető igazgató


