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Bevetésben a MODERATOR 
– avagy kora tavaszi frontnyitás a T1-esek és T2-esek ellen kalászosokban

SZERZŐ: TASI ATTILA SZAKTANÁCSADÓ, MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ • SUMI AGRO HUNGARY KFT.

Az előző évekkel szemben végre egy csapadékosabb őszi-téli időjárást tudhatunk magunk mögött. A talajok feltöltődése 
mellett az őszi vetések is megfelelően tudtak fejlődni, már ha időben sikerült azokat elvetni. Az esők azonban már a 
kalászosok vetése közben megérkeztek, így sajnos többször megakasztották és halogatták ezt a műveletet. Emiatt az 
őszi gabonáink fejlettsége, talajborítása sok helyen elmarad a kívánatostól, ami, tudjuk jól, hogy a gyomkonkurenciának 
kedvez.

Ráadásul, ha az időjárás csapadé-
kos és enyhe, az sajnos szintén 
kedvez a „versenytársaknak” is. 

Az optimális feltételeknek köszönhe-
tően tömegesen keltek, majd zavarta-
lanul fejlődhettek a T1-es, T2-es gyom-
növények.

Ahol nem végeztek vagy éppen az 
esők miatt nem tudták elvégezni a ter-
vezett őszi gyomirtást, ott mostanra 
komoly mértékű gyomosodás figyelhe-
tő meg. A tapasztalt gazdák tudják jól, 
hogy az ilyenkor tömegesen megjelenő 
tyúkhúr, viola, árvacsalán és veronika-
félék sok gyomirtó szernek feladják a 
leckét.

Természetesen akad megoldás erre 
a problémára is. A Sumi Agro kínála-
tában lévő Moderator csomag az egyik 
legmegbízhatóbb gyomirtást tudja eb-
ben a szegmensben. Évek óta bizonyít, 
széles hatásspektrumú, kiemelkedő ha-

tékonyságú, használata viszont kicsit 
eltér más készítményekétől.

De hogyan is használjuk a 
Moderatort?

A Moderator gyűjtőcsomag három 
gyomirtó szert tartalmaz: az Ergont, a 
GaliStopot és a többlettudást biztosító 
Kabukit. Utóbbi összetevő különleges-
ségének, illetve a célpont gyomfajok 
tulajdonságainak köszönhetően kell a 
megszokottól eltérő használatra kitér-
ni. Először is, ha az időjárás engedi, a 
moderatoros kezelést már március el-
ső-második dekádjától elkezdhetjük, 
ugyanis a „célpontok” érzékenysége 
kisebb fejlettségükből adódóan még 
nagyobb. Továbbá a kultúrnövény er-
nyőhatása is kisebb mértékű. Optimális 
esetben bokrosodás végére már be is 
fejezzük a gyomirtást. Ilyenkor még 

arra kell figyelnünk, hogy a kijuttatást 
követő egy-két napon ne legyen fagy.

A másik megszokottól eltérő köve-
telmény, hogy a Moderatort ne hasz-
náljuk sokkombinációs tankkeveré-
kekben! Ez elsősorban a többlettudást 
biztosító összetevő, a Kabuki kontakt 
hatásmódja miatt lényeges. Ráadásul 
a csomagban már eleve három készít-
ményt kombinálunk. Ezért a Modera-
tort lehetőleg csak további egy part-
nerrel kombináljuk, például vagy egy 
lombtrágyával, vagy egy gombaölővel.

A helyes gyakorlatban leginkább 
lombtrágyás kombinációk fordulnak 
elő, mivel ebben a korai stádiumban 
(bokrosodás-bokrosodás vége) a gom-
baölők használata általában nem indo-
kolt. Abban az esetben, ha a gyomok 
túlfejlettek, illetve a kezelést megelőző-
en hosszú idő óta nem volt számottevő 
csapadék, emiatt a gyomok levelei via-
szosabbak, szőrözöttebbek, ekkor még 
ajánlott is N-műtrágyás vagy lombtrá-
gyás hatásfokozás, általában 2-4 l/ha 
vagy kg/ha mennyiségben. Az EC-for-
mulációjú kombinációs partnereket 
minden esetben kerüljük!

Amikor a kultúrnövény fejlettsége 
eléri az 1 nóduszos állapotot, akkor 
még inkább be kell tartani a kombiná-
ciókra vonatkozó javaslatokat, főleg, ha 
a hőmérséklet 20 fok fölé emelkedik. 
A veszély ilyenkor annyi, hogy a vé-
konyabb viaszrétegű kalászosfajtáknál 
múló pettyezés jelentkezhet.

Amennyiben megfogadjuk a fenti 
ajánlásokat, akkor biztonságosan tud-
juk kiaknázni a Moderatorban rejlő ext-
ra tudást, és csatát nyerhetünk a ma-
kacs T1-es, T2-es gyomokkal szemben. 
Kalászosaink fejlődése zavartalan lesz, 
tökéletes talajborítást érhetünk el, így 
a később előbújó napraforgó-árvakelés 
sem tud majd labdába rúgni.
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