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Az idei tavasz az erőteljes hideg-
frontok betöréséről szólt. A tavaszi 
vetések elhúzódtak. Ez a kukorica 
fejlődési dinamikáját is 2-3 héttel el-
tolhatja, ami azt jelenti, hogy a virág-
zás már beleeshet a nagyon meleg 
nyári időszakba, ami nem kedvez a 
megtermékenyülésnek. Ezen okok 
miatt érdemes a kukorica növekedé-
sét meggyorsítani, felpörgetni, hogy 
behozza ezt a késést, gyorsabban 
fejlődjön és a virágzás még a nyári 
meleg előtt megtörténjen. Ennek a 
műveletnek a hatásos eszköze lehet 
az Amalgerol®. 
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A hideg talaj miatt, az egyenetlen 
kelés következtében a kis kikelt 
növények különböző fejlettségű-
ek. Ez megnehezíti a gyomirtások 
időzítését és problémát okozhat a 
betakarítás idejének helyes meg-
választásában. Ez történt tavaly a 
napraforgó esetében. Az egyenet-
len kelés miatt a virágzás is elhúzó-
dott és a területen a növények egy 
része még javában virágzott, míg a 
többiek már beértek. A meglepe-
tés a betakarításkor következett, 
mivel a későn virágzó növények 
még nem értek be és így a termé-
süket sem lehetett betakarítani. 
A termésátlagokon így látszott az 
egyenetlen kelés közvetett hatása. 
Az Amalgerol® korai használatá-
val a heterogén, különböző fejlett-
ségű növények közötti különbsé-
gek csökkenthetők, az állomány 
egyöntetűbb lesz. Amennyiben 
látjuk, hogy a kikelt tavaszi növé-
nyeink fejlődése lassú, vontatott, 
az Amalgerol® 3 l/ha dózisának 
kipermetezésével gyorsíthatjuk 
fejlődésüket. Ekkor nem csak a le-

vélfelület növekszik, de a gyökér is 
erőteljesebben fejlődik.

Napraforgó gyomirtószer-felverődések 
tünetei

Április hónapban jelentkezik a 
legtöbb vegyszerfelverődésből, -el-
sodródásból jelentkező stressz a 
növényeken. Ezeket a tüneteket az 
időjárás okozta behatások (hideg, 
szárazság) még jobban felerősítik. 
A tavalyi évben, napraforgóban az 
imazamox hatóanyag használata 
után jelentkeztek jellegzetes, sárgu-
lásos tünetek, amelyek megszün-
tetésére jó eszköz az Amalgerol®. 
Ebben a hónapban van a permete-
zések munkacsúcsa és sok esetben 
nem sikerül rendesen kimosni a 
permetezőtartályt, miközben egyik 
kultúrából a másikba állunk át. Ez 
bizony meglátszik a kezelt kultúrá-
kon is és ez is egy stresszfaktor a nö-
vények számára.

Stressz-elsodródás

A növényeink ellenálló-képes-
ségét néhány szakmai trükkel növel-
heltjük a kórokozókkal szemben. A 
különböző kórokozó szervezetek 
(baktériumok, gombák) fertőzé-
se a növényi sejtfalak, sejtmem-
bránok károsodását okozzák, ame-
lyek a növény kémiai és biokémiai 
válaszreakciói során eltérő tüneti 

megjelenésekben (száradás, lilás 
elszíneződés, foltosodás) nyilvánul-
nak meg. A növényi ellenanyagok 
(fitoalexinek) termelésének bein-
dulásával az növényeink ellenállósá-
ga nő a gombabetegségekkel szem-
ben.

A KáPé Bór Plusz [PK (11,4+15,6) 
+ 3 % B + 0,5 % Mo] olyan speciális 
lombtrágya, amely a kijuttatást 
követően hatékonyan avatkozik be 
a növények élettani folyamataiba 
(serkenti az ellenállóságban fontos 
fitoalexinek termelődését), ezáltal 
erősíti ellenálló-képességüket. A 
fitoalexinek olyan mikrobaellenes 
anyagok, melyeket a növény a gom-
ba- vagy baktériumfertőzésre adott 
válaszként termel és segítségével 
a növény a behatoló mikrobák nö-
vekedését gátolva védi meg magát. 
A KáPé Bór Plusz serkenti ezen 
anyagok termelődését, és ha ezt 
követően alakul ki a gomba vagy 
baktérium okozta fertőzés, a növény 
már felkészülten alakítja válaszre-
akcióit, így ellenálóbbá válik ezen 
fertőzésekkel szemben.

Napraforgóban az első gombaölő 
kezelésekkel kombinációban, 3 l/ha 
dózisban és a második gombaölő 
szeres permetezéskor, csillagbim-
bós állapotban használható a KáPé 
Bór Plusz. Hatására a sejtfalak meg-
vastagodnak, a szár robosztussá vá-
lik, így a növény jobban ellenáll az 
erős szél okozta megdőlésnek. A 
száron lévő Alternaria és Phoma 
okozta betegségek gyakorisága 
csökken. A készítmény bórtartalma 
fokozza a terméskötődést és a virá-
gok megtermékenyülését.
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