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Örökzöld, klasszikus téma és az egyik legnehezeb-
ben leküzdhető ellenfél a búzatermesztők számára a 
kalászfuzáriózis. A probléma nehézsége igen sokrétű, 
ezért sokszor alulmaradunk a betegséggel szemben. A 
vegyszeres védelem ellenére is sokszor fertőzött lesz a 
terményünk.

A siker érdekében komplexen kell gondolkodni. A vé-
dekezési stratégiát több lábra kell építeni. A három pil-
lér, amit figyelembe kell vennünk: az elővetemény, a 
fajtaérzékenység és a vegyszeres védelem. Nézzük 
ezeket lépésről lépésre.

Elsőként vegyük figyelembe a fajta érzékenységet. Ha 
lehet, kerüljük az érzékeny fajták termesztését, különö-
sen kukorica elővetemény után. Megfordítva, ameny-
nyiben kukorica előveteményünk volt, akkor lehetőleg 
ellenállóbb fajtát válasszunk és a gombaölő szeres 
védelemnél mindenképpen specialista, nagyhatékony-
ságú készítményekkel tervezzünk.

A kémiai védelem stratégiájának három fontos eleme 
a kijuttatástechnológia, az időzítés és a szervá-
lasztás. A permetezés eredményességét döntően befo-
lyásolja, hogy a permetlével mennyire sikerül bevonni a 
kalász igen csak tagolt felületét. Nem megfelelő fúvóka-
választással a legjobb gombaölő szerekkel sem fogunk 
megfelelő eredményt elérni. Ajánlott a kettős réses, lég-
beszívásos fúvóka típusok használata. 

A gombaölő szeres védekezés nagyon fontos eleme 
az időzítés, a Fusarium esetében kiemelten áll a tétel: 
cél a megelőzés! Így, amikor a kalász megjelenik és az 
előrejelzés alapján csapadék várható, a permetezést mi-
előbb végre kell hajtani. Folyamatos esőzések esetén 
célszerűek a magasabb dózisok, illetve azonos ható-
anyagoknál, hatóanyagcsoportoknál a hektárra vetítve 
magasabb hatóanyag-tartalmú készítmények, esetlege-
sen tankkombinációk alkalmazása. Extrém esetekben, 
illetve érzékeny fajtáknál, vagy durum termesztése ese-
tén gyakran két kalászvédelem is indokolt lehet!

Szerválasztásnál a Fusarium-specialista 
készítményeket részesítsük előnyben. A Sumi Agro 

azon kevés cégek egyike, amely három ilyen készít-
ménnyel is rendelkezik, így mindenféle védelmi stra-
tégára van megfelelő megoldása.

Ha a kalászvédelem mellett egyben levélvédelmet 
is szeretnénk, jó választás lehet a Soleil, vagy a speci-
ális gyári kombináció, a Yamato. A Soleil a hektá-
ronként kijuttatható 329 g azol hatóanyagával 
(tebukonazol + bromukonazol) csúcstartó az ilyen 
típusú készítmények között, de még alsó dózisában is 
kimagaslik a mezőnyből. A Yamato előnye, hogy két 
eltérő hatóanyagcsoport kombinációja: a benzimi-
dazol származék tiofanát-metil és az azol csoportba tar-
tozó tetrakonazol.

Ha kimondottan csak kalászvédelmet szeretnénk, 
mert esetleg volt korábban zászlóslevél-védelem, vagy 
speciális kombinációs partnert keresünk meglévő ké-
szítményünk mellé, akkor hatékony és gazdaságos 
megoldás a tiofanát-metil-tartalmú Don-Q. A tiofa-
nát-metil nagy előnye a toxin stop hatás, ezért még 
megkésett védekezés esetén is ajánlott használata a 
toxin-tartalom csökkentésére.

Durum termesztőknek - hajlamosító időjárás esetén 
– jó stratégia lehet extrém nagy mennyiségű hatóanyag 
kijuttatására, ezáltal hosszú hatástartam biztosítására a 
Soleil + Don-Q tankkeverék (számoljon utána, a kettő 
együtt is gazdaságos!), vagy 10-14 nap eltéréssel külön 
menetben kijuttatva.

A fent leírtak figyelembe vételével, illetve kellő terve-
zéssel és átgondolással nem lehetetlen küldetés a Fu-
sarium elleni küzdelem, még hajlamosító évjáratokban 
sem.
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A Fusarium nem alszik!


