
2021. évi gyomirtási tapasztalat a Proman gyomirtóval szójában 

 

A szója gyomirtása egy komplex, és nagy odafigyelést igénylő technológiai eleme a sikeres 

termesztésnek. A szója a kezdeti gyenge gyomelnyomó képessége miatt fontos, hogy a vetés 

kezdetétől gyommentesen tartsuk azt. Sokszor nem elég csak állománykezelést elvégezni, hiszen 

számos tényező befolyásolhatja a felülkezelések hatékonyságát. A vetés után, kelés előtt elvégzett 

gyomirtás csapadékos időben jól dolgozik és sok estben elhagyható az állománykezelés. 

Csapadékszegény körülmények esetében viszont visszafogja a gyomnövények tömeges kelését, 

segítve az állománykezelések időzítését. 

A tavalyi évtől PROMAN néven egy készítménnyel bővült a szójában preemergensen 

felhasználható gyomirtószerek köre. A PROMAN hatóanyaga a metobromuron az ureák (HRAC 

C2) csoportjába tartozik. A PROMAN preemergensen alkalmazható számos kétszikű és néhány 

egyszikű gyomnövény ellen, önállóan kijuttatva: 2,5 l/ha, kombinációban 2,0-2,5 l/ha + 

kombinációs partner (S-metolaklór, klomazon, metribuzin). A kezelést kultúrnövények vetése után 

2-3 nappal szükséges elvégezni 200-300 l/ha vízzel kijuttatva. 

A tavalyi évben több gazdálkodó is használta az általunk javasolt kombinációkban, melyet a 

területek ismerete és a várható gyomok összetétele alapján javasoltunk. 

A termelő, ahol a lenti képeken készültek 35 hektáron használta a Promant 2,5 l/ha dózisban 

kiegészítve 0,2 l/ha Command-al.  

A kezelt területek főként vályog talajok, 35-42 közötti kötöttséggel és 1,2-1,8 közötti humusz 

tartalommal rendelkeznek. Kétszikű gyomnövények közül a parlagfű, fehér és pokolvar libatop, 

csattanó maszlag és szőrös disznóparéj a legjellemzőbb, néhány területen árvakelésű napraforgó 

is előfordul. Egyszikűek esetében a rizómás fenyércirok és kakaslábfű dominál. A fenyércirok 

miatt alapkezelésben nem alkalmazunk egyszikűek ellen ható készítményt, ellenük állományban 

védekezünk speciális egyszikű irtókkal. 

A kezelésre 3 nappal a vetés után került sor, és ismerve a tavalyi időjárási viszonyokat a területek 

40-60 mm csapadékot kaptak a kezelés utáni 3 héten. Ennek köszönhetően a kombináció 

tökéletesen működött. 

Néhány kép a kombináció hatékonyságáról. 

 

 

 



Proman 2,5 l/ha + Command 0,2 l/ha a vetés után 1 hónappal 

 

Proman 2,5 l/ha + Command 0,2 l/ha a vetés után 2 hónappal 

  

 

Amire a tervezésnél és felhasználásnál figyeljünk oda 

✓ A kezelést a vetés után 2-3 napon belül végezzük el, mivel a meleg talajban a szója akár 

4-5 nap alatt is képes kicsírázni. 

✓ Homoktalajokon maximum 2 l/ha dózissal juttassuk ki (>65% homok és/vagy <15% 

agyag, szerves anyag tartalom <1%). 

✓ Ha kombinációs partnert használna akkor klomazon hatóanyagot javasoljuk elsősorban. 

✓ Az 1 % alatti szerves anyag tartalmú talajokon alkalmazása nem javasolt.  

És ne feledjük: A jó gyomirtó hatás eléréséhez a kezelést követő két héten belül legalább 

15-20 mm bemosó csapadék szükséges! 

 

Ezúton kívánunk sikeres szójatermesztést minden gazdálkodónak! 


