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A szója gyomirtása
Problémák

Amit az elején elrontunk, azt később már nincs lehetőség korrigálni!

A levegőben lévő nitrogént (N2) a 

baktériumok ammóniummá alakítják 

(NH4), amelyet a szója aminosavak és 

fehérje előállítására fordít.

Rendkívül összetett gyomflóra (magról kelő és évelő egy- és kétszikű)

Elhúzódó gyomkelés

Veszélyes gyomok (parlagfű, fehér libatop)

Gyenge kezdeti gyomelnyomó képesség

Kevés engedélyezett hatóanyag



A szója gyomirtása
Kihívások

Gyommentes állomány a betakarításig

Komplex megoldás kell

Preemergens + posztemergens kezelések

Hatóanyag kombinációk

Megbízható parlagfű és fehér libatop elleni védelem

Megfelelő időzítés

Kímélve a szóját



Miért szükséges az alapkezelés?

Elhúzódó gyomkelés, különböző 

fejlettségű gyomok

Kezeletlen kontroll

BASF kisparcellás kísérlet, Dunasziget, 2016. május 31.



Miért szükséges az alapkezelés?

Mert az első gyomhullám jelentős része megfogható. 

Az állománykezelés jobban időzíthető.

Elhúzódó gyomkelés, különböző 

fejlettségű gyomok

BASF kisparcellás kísérlet, Dunasziget

Spectrum® 1,2 l/ha

(2016. május 31.) 



Mert a szója kezdeti gyomelnyomó képessége gyenge. Fontos minél 

előbb kiiktatni a gyomkonkurencia által okozott terméskiesést.

Miért szükséges az alapkezelés?

Kezeletlen

(2016. május 31.)

Spectrum® 1,2 l/ha

(2016. május 31.) 



Miért szükséges az alapkezelés?

Kezeletlen parlagfű

(2016. május 10.)
Spectrum® 1,2 l/ha

(2016. május 10.)

Spectrum® – erős mellékhatás parlagfű ellen



Miért szükséges az alapkezelés?

Az alapkezelés még száraz tavaszon sem ablakon kidobott pénz!

Spectrum® 1,2 l/ha
első eső 21 nappal a kezelés után – 1,4 mm

Corum® 1,9 l/ha + Dash® HC 1,0 l/ha
45 nappal a kezelés után



A DMTA-P könnyen eléri a gyomok gyökérzetét

Kijuttatás vonala

A jobb vízoldékonyság jelentősége:

▪ kevesebb bemosó csapadék is 

elegendő a hatékonysághoz

▪ gyorsan aktiválódik

▪ jó oldalirányú mozgás a 

talajnedvesség segítségével

Oldalirányú mozgás



Erős parlagfű elleni mellékhatás! A Corum® kezelés előkészítéséhez 

megfelelő hatékonyság

A BASF ajánlata a szója alapkezelésére

Gyommentes állomány vetéstől kezdve

Kiemelkedő hatása van magról kelő egyszikűek és a disznóparéjfélék ellen

Talajon keresztüli tartós hatást biztosít 4-5 hétig

Kevés csapadékkal is működik

Könnyebbé teszi a poszt kezelés időzítését

Szójában biológiailag szelektív

Spectrum®

dimethenamid-P 720 g/liter



A szója posztemergens gyomirtásának

kritikus pontjai

Hőmérséklet, csapadék

Magról kelő kétszikűek 2-4 valódi leveles 

állapota (parlagfű, fehér libatop)
Pontos időzítés

Figyelni a környezeti 

tényezőkre

A kétszikű gyomok ellen 

csupán 3 hatóanyag 

használható állományban

▪ Szóló hatóanyagok helyett inkább 

hatóanyag-kombináció

▪ Fitotoxicitás veszélye



Egyben jobb –

két jól ismert hatóanyag gyári kombinációja

Gyorsabb, markánsabb hatás

Ütőképes kombináció

Corum® 1,9 l/ha
Imazamox 42,56 g/ha +

Bentazon 912 g/ha

Dash
®

HC 1,0 l/ha

+

Kevergetés helyett

+ 1L
1L 1L

Tankkombinációban

Pulsar® 40 SL
Imazamox 40 g/ha

Basagran® 480 SL
Bentazon 2x480 g/ha

+



Gyorsabb hatóanyag felvétel →

látványosabb hatás

Biztosabb gyomirtó hatás a nehezen 
irtható gyomok ellen (parlagfű, fehér 
libatop, selyemmályva, varjúmák, stb.)

Biztosabb hatóanyag-felvétel száraz, 
alacsony páratartalmú időjárás esetén 
is

Egy termelői igényre fejlesztett megoldás a gyomok ellen 

Corum®

Dash® HC-vel biztosított a hatás:



Corum® 1,9 l/ha + Dash® HC 1,0 l/ha hatékonysága 

a gyomok ellen, BASF kisparcellás kísérletek
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Basagran® 480 SL 2 l/ha Pulsar® 40 SL 1 l/ha Corum® 1,9 l/ha + Dash® HC 1 l/ha



Corum® 1,9 l/ha + Dash® HC 1,0 l/ha 

kiemelkedő hatékonyság a gyomok ellen
BASF kisparcellás kísérlet, Dunasziget, 2016. május 31.

Corum® 1,9 l/ha + 

Dash® HC 1,0 l/ha

Pulsar® 40 SL 1,0 l/ha + 

Basagran® 480 SL 2,0 l/ha

Corum® + Dash® HC = Gyorsabb, látványosabb gyomirtó hatás



Corum® 1,9 l/ha + Dash® HC 1,0 l/ha 

kiemelkedő hatékonyság a gyomok ellen
BASF kisparcellás kísérlet, Dunasziget, 2016. május 31.

Corum® 1,9 l/ha +                      

Dash® HC 1,0 l/ha

Pulsar® 40 SL 1,0 l/ha

+ kombinációs partner

Corum® + Dash® HC = Gyorsabb, látványosabb gyomirtó hatás



Corum® 1,9 l/ha + Dash® HC 1,0 l/ha 

kiemelkedő hatékonyság a gyomok ellen
BASF hazai és európai kisparcellás kísérletek

Pulsar® 40 SL 1,0 l/ha + 

kombinációs partner

Pulsar® 40 SL 1,0 l/ha

Corum® + Dash® HC = Gyorsabb, látványosabb gyomirtó hatás

Corum® 1,9 l/ha +                      

Dash® HC 1,0 l/ha

Kezelés hatása 10 nappal a kezelés után

Táplánszentkereszt, 2015. május 26.



VETŐMAG-

KEZELÉS

A BASF szója technológiai ajánlata

HiCoat® / 

HiCoat® Super
(max.90 nappal a 

szója vetése előtt)

ALAP-

KEZELÉS

Spectrum®

1,2 l/ha

ÁLLOMÁNYKEZELÉS

Corum® - 1,9 l/ha +

Dash® HC - 1,0 l/ha

ÉVELŐ FENYÉRCIROK ELLEN

Focus® Ultra

3,0 – 4,0 l/ha




