FAISKOLÁK és új telepítésű gyümölcsösök gyomirtása

A telepítés előtti évben kalászos vagy ugar legyen, hogy az évelő gyomok (tarack, acat,
szulák) ellen totális hatású GLIFOZÁT hatóanyagú készítményeket használhassunk.
A szerek mindegyike csírázás gátló hatásmechanizmusú, ezért csak csemete telepítésben,
oltványban használhatók, csirás magnál nem. Csak kihajtás előtt alkalmazhatók.
A hatástartam 2-4 hónap. Bemosó csapadék, vagy 10-20 mm-es beöntözés szükséges két
héten belül. A talaj aprómorzsás legyen, és hatástartam alatt ne, vagy csak sekélyen
mozgassuk.
A szerek közül csak a legismertebbet sorolom fel, de az azonos hatóanyagúak is
használhatók. Homokon az alacsony dózis, kötött humuszos talajokon a magasabb dózis
szükséges.
A „kis” kultúra miatt csak néhány készítmény van engedélyezve, de azokat is megemlítem
amelyek gyümölcsben engedélyezettek, illetve már biztonsággal kipróbáltak. Az utóbbiak
csak megszorításokkal és eseti engedéllyel használhatók.
DUAL GOLD 960EC –s metolaklór 1,4-1,6 lit/ha
A legjobb engedélyezett egyszikű irtó készítmény, mellékhatásként a disznóparéj féléket is
irtja. Évtizedek óta van használatban faiskolákban, bogyósoknál és szamócában. Kétszikű
elleni szerekkel kell kombinálni.
STOMP SUPER –pendimetalin 4-5 lit/ha
Faiskolákban és bogyósoknál 2. évtől engedélyezett. Elsősorban egyszikű irtó, de sok
kétszikűt is irt (disznóparéj, libatop, keserűfű, repce, laboda, tyúkhúr). Önmagában is
kielégítő gyommentességet biztosít.
DEVRINOL 45F –napropamid 4-6 lit/ha
Ez is 2. évtől bír engedéllyel faiskolákban, rózsában, bogyósoknál és szamócában. Kielégítően
írtja az összes magról kelő gyomot, de hatástalan a keresztes virágúak, a pásztortáska,
árvacsalán, füstike ellen.
PLEDGE WP -flumioxazin 10-15 dkg/ha
3. évnél idősebb gyümölcsösökben engedélyes. Kifejezetten kétszikű irtó, perzselő hatása is
jó, ezért a már kikelt kis gyomokat is pusztítja.

FLIRT vagy PYRAMIN TURBO – kloridason 3-5 lit/ha
Cukorrépában van engedélye. Nem perzselő, jó és biztonságos kétszikű irtó.
AFALON DISPERSION -linuron 1,5-2 lit/ha
Almában 2. évtől van engedélyezve. A sokáig biztonságosan használt Malorannal rokon
készítmény, de annál jobban perzsel és „mozog” a talajban, ezért csak kötött humuszban
gazdag talajon biztonságos a használata. A mélyről csirázó szerbtövis és maszlag kivételével
az összes kétszikű csirázó gyomot jól féken tartja.
FUSILADE FORTE -fluazifop-p-butil 0,8-1,2 lit/ha
Szelektív hatású fűfélék, gabona árvakelések irtására. Csak a már kikelt 2-3 leveles növények
ellen alkalmazható azok bokrosodásáig. A kétszikű növényekre nincs hatása ezért állomány
permetezésre(post) használható minden fenofázisban. A hatása 2-3 hét után látványos. A
felhasználás előtt érdemes egy héttel próbapermetezést elvégezni.
FINALE 14SL-glufozinát ammonium 0,5-1%-os töménység
Totális hatású a glifozáthoz hasonló azzal a különbséggel, hogy ez nem szívódik fel a
növénybe csak a permetezett rész hal el. Lehet használni magvetéseknél a kultúrnövény
kikelése előtti kb. két napig. Használható a sarjhajtások leperzselésére és a faiskolai sorok
között védő ernyővel való kijuttatással. Engedélye 3. évtől van gyümölcsösben és szőlőben,
az ennél fiatalabb növények törzsére kerülve nekrotikus elhalást okozhat.
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