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A hazai szántóföldi növénytermesztés vetésszerkeze-
tét – a meghatározó fő növénykultúrák mellett – olyan 
alternatív növényfajok „színesítik” egyes tájainkon, mint 
az észak-amerikai származású közönséges mézontó-
fű (Phacelia tanacetifolia), másnéven facélia, amely 
közel ötven éve szerepel a köztermesztésben. Sokoldalú 
hasznosíthatósága (zöldtrágya, méhlegelő, takarmány 
stb.) ellenére nálunk elsősorban vetőmag-előállítási cél-
lal termesztik. Fő termesztési körzete hagyományosan 
a Nyugat-Dunántúlon található. Leginkább a Kisalföld 
térségében, különösen a Mosoni-sík középkötött ön-
tés- és réti talajain vetik nagy területen. Az elmúlt öt év 
átlagát figyelembe véve országosan mintegy 8000 hek-
táron termesztik.

A facélia termesztésének legkritikusabb pontja a 
betakarítás, pontosabban annak helyes időpontjának 
megválasztása, amely a növény biológiai sajátosságait 

(egyenetlen magérés) figyelembe véve a gyakorlatban 
rendszerint két menetben (rendre vágás, majd cséplés) 
zajlik. A rosszul időzített betakarítás során a virágzat 
alsó harmadában túlérett toktermésekből a magvak 
könnyen kiperegnek, ami igen jelentős pergési veszte-
séget okoz. Ugyanakkor az alacsony tarlómagasság (<10 
cm) és a renden történt 8-10 napos utóérés alatt megá-
zott facélia esetében további magpergésre kell számíta-
ni (1. kép). Emellett még a facélia cséplésére használt 
kombájnok pontatlan beállításából adódóan is nagy 
számban kerülhetnek érett magvaik a talajra. 

Mindezek eredményeképpen a facélia helytelen beta-
karítását követően jelentős mennyiségű mag maradhat 
a talaj felszínén, amely a tarlóhántást és a sekélyműve-
lésű magágy készítését követően elvetett őszi kalászos 
utóveteményben, korán kicsírázva jelentős gyomoso-
dást idézhet elő. A facélia magvaira ugyanis az jellemző, 
hogy magnyugalmuk az anyanövényről való leválásu-
kat követően igen rövid időn belül (10-14 nap) meg-
szűnik, azt követően pedig – a környezeti tényezőkkel 
szembeni kiváló alkalmazkodóképességüknek köszön-
hetően – széles hőmérsékleti tartományban (5-25 oC) 
csíráznak. Ráadásul, a facélia azon kevés növényfajok 
közé tartozik, amelyek magvai kifejezetten sötétben csí-
ráznak (negatív fotoblasztikus fajok), ebből adódóan 
talajba temetésük minősége és a nappalok hosszának 
csökkenése még inkább elősegíti gyors csírázásukat.

A késő ősszel kelő és az enyhébb téli napokat köve-
tően tömegesen megjelenő facélia csíranövények tér-
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1. kép Alacsony tartómagasságon rendre vágott, pergésre hajlamos, 
száradó facélia állomány (Halászi, 2020. 07. 19. – Fotó: Dr. Magyar L.)

2. kép Egy kisalföldi őszi árpa vetést szőnyegszerűen borító facélia ár-
vakelés kora tavasszal (Rajka, 2020. 03. 09. – Fotó: Dr. Magyar L.)
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foglalásukkal, víz- és tápanyagelvonásukkal jelentősen 
visszavetik fejlődésükben a kalászosokat. Amennyiben 
ilyen esetben a beavatkozás elmarad, akkor a szőnyeg-
szerűen borító facélia tavaszra megerősödve akár ki is 
szoríthatja, illetve legyengítheti a kalászosok állományát 
(2. kép). Ennek a komoly gyomproblémának a megol-
dására feltétlenül szükséges egy célzott, késő őszi, vagy 
téli, esetleg kora tavaszi vegyszeres védekezés elvégzé-
se.

Mindennek megvalósítására kiválóan alkalmas a 
Sumi Agro több növénykultúrában is megbízhatóan és 
gazdaságosan használható, „perzselő” típusú kontakt 
gyom irtó szere a KABUKI. Hatóanyaga a piraflufen-etil, 
amely hatáskifejtése során a klorofill bioszintézisét gá-
tolja (ún. „protox gátló”). Ennek eredményeként fény 
hatására a gyomnövényekben gyors membrán-roncso-
lódás, sejtelhalás majd levélszáradás lép fel, ami végül a 
növény teljes pusztulásához vezet (3. kép). 

A KABUKI 0,25 l/ha dózisban 200-300 l/ha vízmeny-
nyiséggel bármely őszi és tavaszi kalászosban felhasz-
nálható, annak 3 leveles állapotától egészen a szárba 
indulás kezdetéig. A facélia 2-4 leveles állapotában leg-
érzékenyebb a készítményre, amit a kezelés az időzíté-
sénél figyelembe kell venni. A készítmény nagy előnye, 
hogy már alacsony hőmérsékleten is hatékonyan alkal-
mazható, ugyanakkor a hatás kifejtését a napsütéses 
időben történő kijuttatása nagymértékben segíti. Így a 
szükséges kezelést a facéliával való fertőzöttség mérté-
kének és a gyomosító állomány fenológiai állapotának 
figyelembe vételével rugalmasan végezhetjük el ősz-
szel, télen vagy adott esetben még kora tavasszal is. A 
KABUKI további előnye, hogy a hatóanyaga a talajra 
kerülve néhány órán belül lebomlik, ezért az utóvete-
ményre semmilyen káros hatása nincs. Felhasználása 
során további fontos szempont, hogy a KABUKI-hoz 
bármilyen nedvesítőszer, vagy hatásfokozó adaléka-
nyag hozzáadása tilos! Esetenként előfordulhat, hogy a 
kezelést követően a kultúrnövényen levélperzselésben 

megnyilvánuló múló fitotoxikus tünetek jelentkeznek, 
melyeket a kultúrnövény rövid időn belül maradéktala-
nul kinő. Végül azt is meg kell jegyezni, hogy a KABU-
KI II. forgalmi kategóriába tartozó készítmény, ezért 
már növényvédelmi alapképzettséggel („zöldkönyv”) 
rendelkezők is egyszerűen megvásárolhatják.

Az elmúlt években végzett saját és üzemi vizsgálatok 
eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a KABUKI 
önmagában, egy kezeléssel kijuttatva hatékony esz-
közként és rugalmas megoldásként jöhet számításba a 
hazai őszi kalászosokban regionális szinten évről évre 
komoly gyomproblémát okozó facélia árvakelés elleni 
védekezési eljárások meglehetősen szűkös palettáján. 
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3. kép A KABUKI facélia árvakelés elleni gyomirtó hatása őszi árpában  
(Rajka, 2020. 03. 23. – Fotó: Dr. Magyar L.)
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