
Ez még nem az az év, amikor drasztikus változását éljük meg a gombaölő szerek piacának átalakulását 
illetően. Ebben a szezonban még elérhetőek az eddig is forgalmazott termékek, nagy és kedvezőtlen 
változásokkal nem kell szembesülnünk; de a várható jövőkép nem ennyire felhőtlen. 

Az elménkben már egyre többször tudatosul a változás és az ez-
zel együtt járó útkeresés. Az az útkeresés, amely képes fenntartani 
a gazdálkodás színvonalát, eredményességét és stabilitását. A ga-
bonatermesztés egyik sarokköve a kórokozók elleni eredményes 
védekezés. Ennek szintje viszont minden esetben erősen évjárat-
hatást követő; azaz pontos időzítése és intenzitása nem tervezhető 
meg előre, az adott évjárathatás ismeretének hiányában. Mindez 
sokszor okoz rossz döntéseket, vagy éppen döntési képtelenséget; 
s ezzel gazdasági veszteséget. Ezen döntés megkönnyítése érde-
kében vezetünk be ebben a szezonban egy új termésfungicidet, 
amelynek használata a tradícionális kockázatoktól mentes. Ez azt 
jelenti, hogy a kijuttatását követő – kórtanilag kedvezőtlen időjárás 
esetén, ami általában száraz, meleg periódust jelent – ciklusban a 
termésnövelő hatás válik dominánsá; míg ellenkező előjelű esemé-
nyek során pedig a gombaölő hatás elsődlegessége válik uralkodó-
vá. Ezzel a fi ziológiai kettősséggel nincs kockázata a kijuttatásnak, 
minden esetben haszonná válik a Mizona! Ennek köszönhetően a 
használata az adott évjáratban elérhető maximum egyik új garan-
ciáját jelenti. És miért szerepel a címben a zöld tudományos neve-
ként aposztrofálva a termék? Mert egy olyan gabonában is keres-
tük a kihívást, amely a legmelegebb nyarakon is vízben áll; ezzel 

garantálva a levélfertőzés erősségét és tartamossságát egyaránt. 
Ez a gabonanövény pedig nem más, mint az indián rizs. Ebben a 
környezetben minden termesztési évben számolni kell a rizs jár-
ványos levélbarnulásának drasztikus felerősödésével; olyannyira, 
hogy ennek a betegségnek a megakadályozása vagy elhatalmaso-
dása a termesztés sikerének egyik korai kulcspontja. Az a termék, 
amely itt alkalmazva képes a hatékony és tartós védelemre, az a 
tradícionális kalászosaink védelmére is megfelelő védelmet képes 
biztosítani. A tesztelés során egyértelmű választ kaptunk arra vo-
natkozólag, hogy a MIZONA képes volt a növényt serkenteni és 
segíteni életfolyamataiban; s ezzel egyidejűleg gátat szabott a kór-
okozó járványszerű epidémiájának is. A zöld zöld, az egészséges pe-
dig egészséges maradt heteken át. Mindezt egy erősen megterhelő, 
provokatív környezetben. Így már érthető, hogy miért a MIZONA a 
zöld tudományos neve…
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