
NÖVÉNYTERMESZTÉS

16 • AGRÁRÁGAZAT • 2021. március • www.agraragazat.hu

Ezzel szemben 2020-ban az őszi 
kijuttatást a csapadékos idő hát-
ráltatta. Sok helyen vetni is alig 
tudtak, nemhogy gyomirtást vé-
gezni. Ennek az a következménye, 
hogy a széltippannal fertőzött te-
rületek zömén tavasszal kell meg-
oldani a gyomirtást. 
Az enyhe, csapadékos őszi-té-
li időjárásnak köszönhetően sok 
területen a széltippan gyakorlati-
lag a kultúrnövényekkel egy me-
netben kelt és fejlődött, ezeken a 
területeken igen fejlett gyomokkal 
kell majd tavasszal megküzdeni 
(1. kép).
Ilyen helyzetekben az idei évben 
a sikeres védekezés kulcsa: korai 

kezelés, megfelelő szer és dózis 
választása. Utóbbi két tényező 
megválasztásánál fontos ténye-
ző a rugalmasság, vagyis hogy az 
adott készítmény a kultúrnövény 
mely fenológiai állapotáig használ-
ható, milyen fejlettségű gyomok 
ellen, illetve a dózis igazítható-e 
a gyomok fejlettségéhez? Emel-
lett az is szempont lehet, hogy a 
széltippan mellett hatékony-e a 
készítmény más egyszikű gyomok 
ellen is?
E szempontok figyelembevételével 
a tavaszi széltippan elleni kezelé-
sek egyik legjobb alternatívája az 
APERON WG. Nem véletlen, hogy 
a 2020-as év tavaszán sokan dön-

töttek e készítmény használata 
mellett (2. kép).
Az APERON hatóanyaga a szulfo-
szulfuron, mely egyedülálló ha-
tékonysággal rendelkezik az őszi 
búzában előforduló széltippan és 
más egyszikű gyomfajok ellen. So-
káig az egyetlen hatóanyag volt, 
mely érdemi hatékonyságot mu-
tatott tarackbúza ellen. Emellett – 
megfelelő dózisban – hatékonyan 
használható vadzab és rozsnokfa-
jok előfordulása esetén is. 
A tavasszal elvárt rugalmasságot 
biztosítja a készítmény széles dó-
zisspektruma (13–26 g/ha), illetve 
az, hogy a búza 2 nóduszos koráig 
kijuttatható.
Az egyszikű gyomnövények közül 
az APERON hatóanyagára a szél-
tippan a legérzékenyebb, az esetek 
többségében 13 g/ha elegendő elle-
ne. Magasabb dózist (20–26 g/ha) 
magas fertőzöttség, illetve túlfej-
lett gyomok ellen célszerű alkal-
mazni. 
Az APERON mellé célszerű az 
adott tábla gyomviszonyainak 
megfelelő kombinációs partnert 
választani, mivel a készítmény 
kétszikűirtó spektruma viszony-
lag szűk. A lehetséges kombiná-
ciós partnerek száma nagy, az  
APERON e szempontból is rugal-
mas. Az APERON hatóanyaga szi-
nergizál a szulfonil-karbamid típu-
sú hatóanyagokkal, vagyis erősítik 
egymás hatását. Különösen igaz 
ez a metszulfuron-metil és a ti-

Széltippan – 2021 tavaszának kemény  
ellenfele kalászosokban
A széltippan (Apera spica-venti) ellen leghatékonyabban ősszel védekezhetünk – ha ezt a kö-
rülmények lehetővé teszik. 2017-18-19 őszein a meleg és aszályos időjárás hátráltatta az őszi 
kezeléseket. Csapadék hiányában az őszi gyomirtók hatékonysága erősen korlátozott, ezért 
sokan kihagyták a gyomirtást.

1. kép. Fejlett széltippannövények durumbúza-állományban 
(Pest megye, 2021. 02. 05.)
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fenszulfuron-metil hatóanyagokra, 
melyek megfelelő dózisban önma-
gukban is rendelkeznek széltip-
pan elleni hatékonysággal. Ezért 
erős széltippanfertőzés esetén 
(annak gyökérváltásáig) kitűnő és 
gazdaságos kombináció: 60 g/ha  
ERGON + 13 g/ha APERON. Fejlet-
tebb széltippan ellen (és az idei év 
várhatóan ezt hozza!) alkalmaz-
zunk 70 g/ha ERGON + 20 g/ha  
APERON kombinációt! Itt ismét el 
kell mondani: fejlett széltippan 
ellen a lehető legkorábban el kell 
végezni a kezelést! E kombináció 
hatékony a bokrosodás előtti feno-
lógiában lévő rozsnokfajok ellen is.
Amennyiben a területen jelentős 
galajfertőzöttség jelentkezik, az 
APERON partnereként alkalmaz-
zunk ERGON STAR-t (metszul-
furon-metil + tifenszulfuron-me-
til+fluroxipir)! Veronikás-tyúk-
húros gyomflóra esetén az APERON 
ajánlott kombinációs partnere a 
MODERATOR csomag, mely a fel-

sorolt gyomok mellett a mezei acat 
ellen is hatékony védelmet nyújt.
A kétszikű gyomflóra és az eset-
leges tavalyi maradék készletek 
felhasználásának figyelembevéte-
lével más hatóanyag-kombinációk 
is szóba jöhetnek. Az APERON jól 
alkalmazható a „nem klasszikus” 
hormon hatóanyag-tartalmú ké-
szítményekkel együtt (pl. aminopi-
ralid, fluroxipir, klopiralid), egymás 
hatását jól egészítik ki.  
A „klasszikus” hormonhatású sze-
rekkel (magas dózisú 2,4-D, MCPA, 
diklórprop, mekoprop) való kom-
bináció esetén azonban figyelem-
be kell venni, hogy ezek lassítják 
a szulfoszulfuron hatását. Helyes 
időzítéssel azonban e kombinációk is 
sikeresen alkalmazhatók, amint azt 
gyakorlati tapasztalatok is mutatják.
A fent felsorolt széltippan elleni 
kombinációk hektárköltsége bár-
mely összevetésben megállta a 
helyét, ezért is voltak olyan nép-
szerűek 2020-ban.

Az APERON utóvetemény-korláto-
zás tekintetében is rugalmasnak 
mondható: repce korlátozás nélkül 
vethető utána. 13 g/ha esetén csak 
zöldségnövények, 26 g/ha esetén 
cukorrépa, hagyományos napra-
forgó és zöldségnövények esnek 
utóvetemény-korlátozás alá.
Összefoglalásképpen elmondha-
tó, hogy az esetek többségében 
13 g/ha APERON + kombinációs 
partner gyomirtással rugalma-
san, hatékonyan és gazdaságo-
san megoldható egy széltippanos 
terület gyomirtása. Az idei év-
ben azonban emeltebb dózisok-
ra is szükség lehet, a széltippan 
fejlettségének függvényében. 
Cserében az emelt dózisok más 
egyszikű gyomfajok (tarackbúza, 
rozsnok és vadzabfajok) ellen is 
megoldást nyújthatnak.
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2. kép. Üzemi Aperon-kezelés széltippan ellen (Dömsöd, 2020. 06. 09.)
A villanyoszlop mellett kezeletlenül maradt táblarész




