
A „Dikotex 40" szerepe Szolnok megyében

Szolnok megye területén a népgazdasági tervek értelmében is 12 000 hold borsó
és 6000 hold olajlen kerül megtermesztésre. A megyei növényvédelemnek e két növény
gyomirtása évről évre ismétlődő feladata volt. A kitavaszodás és vele a tavaszi
növény fejlődésének üteme nem minden növényféleségnél engedi meg a növényvé-
delem olyan sorrendjét, ami e feladatok maradéktalan elvégzését biztosította. A
termelő üzemek igen tekintélyes számú üzemi növényvédelme mellett e növények
gyomirtását kérő igény még a Növényvédő Állomás kapacitását is évről évre meg-
haladta. A védekezéseink az elmúlt években az akkor engedélyezett Krezonit F. és
Krezonit E. vegyszerekkel történtek. Állami gazdaságaink a védelmet több esetben
Sevtoxszal látták el. A termelőszövetkezeti védelemben közreműködő állomásunk a
Krezonit E-vcl történő védekezések gyakorlatát folytatta éveken át 1964-ig. Mégpedig:

1961-ben
1962-ben
1963-ban
1964-ben

717 kh
322 kh
390 kh
800 kh

Ez évben vele párhuzamosan a Dikotex 40 nyert felhasználást 742 holdon. A
Dikotex 40 vegyszer térhódítását jelzi az is, hogy 1964-ben Szolnok megyében :\'.
AGROKER a termelő üzemek részére 580,74 q mennyiséget adott el. Ez a szokott
Dikonirt-felhasználás egyharmadánál nagyobbnak mondható.

E két növényben - borsóban és lenben - végzett gyomirtások nem kevés gondot
okoznak az állomásnak. A kártérítési perek rémei minden évben kísértettek. 1961-ben
Túrkevén a Táncsics Tsz területén végzett rostién gyomirtásánál ismerkedtünk meg
az Országos Növényvédelmi Kutató Intézet MCPA jellegű kisegítő kísérleteivel.
Ennek eredményei mélyen az állomásunk dolgozóinak emlékében maradt. E véde-
kezések során évről évre több-kevesebb kényelmetlen esemény történik. Az első helyen
állt a leperzselés! - majd a hatástalanság, amikor a gyomok alig perzselődtek. Végül
a védendő növény kinőtt az engedélyezett fejlődési szakaszból - rövidebb lett szá-
munkra a védekezési időszak stb. Leperzseltünk lent, borsót, ledneket. Ennyi lecke
után még ez évben, 1964-ben sem voltunk a védekezés kivitelének teljes sikerű urai,
annak dacára, hogy a Kutató Intézeti Közlemények ide vonatkozó részét „agyonma-
gyaráztuk", hogy mi a helyes megoldás Krezonit E-vcl. Azonban nem álltunk a kivi-
telezés fölött. Egy és fél tábla len leperzselődött. Ez a történelmi tény. Ebből származó
kárelhárítás pedig egyedülálló agrotechnikai mesterfogás volt. Az 1964. év a kettős
vegyszerhasználat éve volt. Az engedélyezett Dikotex 40 nem minden termelőnek
állt rendelkezésére. Így a Krezonit E-vel U c-"közölt gyomirtás lenben és borsóban
többszáz holdas méretben történt, amelynek védekezési tapasztalatait foglalom össze:
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1. A termelőszövetkezeti üzemi brigádok nagyobb gyakorlatú egységei a Krezonit
E-vel végzett borsógyomirtásukat iskolai például szolgáló módon hajtották végtc.
Így pl. a karcagi Lenin Tsz-ben.

2. A borsó vegyszeres gyomirtását alkonyati időben 20 "C-nál kb. 18 órakor kezd-
tük meg, s éjfél után 30 mm-es eső érte a frissen permetezett szakaszt - vadrepce
volt a vezérgyom. Ez 48 óra múlva már szembetűnő hatástalanságot mutatott
úgy, hogy a Krezonitos gyomirtást féladaggal 300 literre 1 kg vegyszert adva az
első védekezést követő harmadik napon ismételtük meg. A gyomirtás teljes
sikerével és a borsó károsítása nélkül.

3. Az olajlenben Krezonit E-vel végzett vegyszeres gyomirtás a mezőtúri Magyar-
Mongol Tsz területén erőteljes fejlettségű gyomokkal borított táblán történt. Itt
a lent 2-3-szoros magassággal felülnövő mezei acat, vadrepce, keleti szarkaláb
gyomok a Krezonit E által nem károsodtak a kívánt mértékben. A len károso-
dást nem szenvedett ugyan, de a gyomirtás ténye sem volt olyan, amivel az

. állomás a kritikát kiállhatta volna. Közbenjárásunkra egy másik tsz Dikotex 40.
maradványát szerezte meg, s használtuk fel a további védekezésre az előírt 1,2 1
vegyszeradaggal 300 liter vízben. Teljes eredménnyel, mert 3-4 hét alatt az összes
gyomok teljes elhalódás útjára tértek a len károsodása nélkül.
Állomásunk gyakorlatában a Dikotex 40 nevű gyomirtószer legszélesebb hasz-

nálati skáláját megismerni a túrkevei Vörös Csillag Tsz által adatott meg. Az itt
végzett borsó- és lengyomirtási terület együttesen 708 (331 + 377) kat. holdat tett ki.
Ennek végrehajtása során az alábbiakkal kellett számolnunk.

A vetések egyszerre nőttek az optimális védekezési szakaszba. A napi munka-
idő - a fokozott felmelegedés miatt - viszonylag megrövidült. Ez idő szerint az éjjel
permetező munkára való átállás még állomási viszonylatban is szokatlan, bár sok
féléjszaka beleesik a növényvédelmünk e téren való kivitelezésébe. A Dikotex 40
gyomirtószer 1961-ben megismert alkalmazása is adott támpontot a lengyomirtásban
az előírásoktól való némi eltérésre, valamint annak a gyakorlatba való átvitelére.
A különböző vegyszeradagokkal végzett táblás gyomirtások arra engedtek következ-
tetni a gyakorlatban, hogy az engedélyezési okiratban megszabott vegyszeradag tételei
- megfelelő körülmények között - csökkenthetők. A túrkevei termőhely talaj- és idő-
járási tényezői között tehát középkötött talajon, május 15-től június 15-ig 62 mm csapa-
dékkal, ami augusztus 15-ig T8I mm-re emelkedett fel, s az átlagnál jobb csapadék-
helyzet kialakulásában gyomirtottunk.

a) A vegyszeradag csökkentésére.
A csökkentesekkel 0,3 literig mentünk le, amelynél az erősebb gyomok a hormon-

hatást károsodás nélkül viselték. Ennek a kétszeresénél, vagyis 0,6 literes vegyszer-
adagnál már kielégítőnek látszott a gyomirtási eredmény. Itt a gyomok nem voltak
aránytalanul „vének" a kultúrnövényhez viszonyítva, amit befolyásolt a termőhely
talán időlegesen jelentkezett 62 mm-es havi csapadékja is.

b) Túrkevei viszonylatban való leggazdaságosabb adag megállapítása.
Á termőhelyi talajviszonyok és a kultúrnövényt esetleg megelőző gyomfejlődés

miatti magasságbeli eltérésre tekintettel 0,8 liter vegyszeradagban véljük kh-ra vonat-
koztatva, 300 liter közepes vízmennyiség alkalmazásával megállapítani.

c) A len egyenlőtlen fejlődése esetén való kizárólagos használatára - mezőtúri
Üj Élet Tsz.

Az olajlen megyei viszonylatban olyan területeken is termelésre kerül, amelyeken
az acat vezérgyomként jelentkezik 15—50 db/rna-cnként, s itt a len egyetlen kelése miatt
sem lehet más a gyomirtószer, mint a Dikotex 40, amit az acat méteres nagysága
mellett és miatt 1,2 liter vegyszeradaggal 300 li:er vízben kipermetezve javasoltunk



elvegezni, az állomány 10 százalékos virágzása dacára. - Ez alkalommal sikerrel jár
tünk 10 ooo hold fertőzésére elegendő gyommagot fogtunk meg a kat. holdanként!
4.2 q magtermclés mellett.

d) Borsógyomirtásnál való használhatóságára.
A Dikotex 40-ct a borsógyomirtásban a borsó magtermes csökkenése nélkül sike-

rült alkalmazni.
Kataszteri holdanként 0,4-0,6 liter vízben kipermetezve. Azt lehetne mondani,

hogy a lennél alkalmazott vegyszeradag fele a borsóban gyomirtó kisegítést nyújthat
a tapasztalati hely vadrepec vezérgyomos helyével azonos körülmények között, tehát
mint a végső szükségletből alkalmazott gyomirtószer a legérzékenyebb gyomokat
visszaszorította, és terméscsökkenést nem mutatott. Ennél a gyomirtási költség csök-
kentésének lehetősége fog vonzást gyakorolni. A Krezonit E-vel végzett gyomirtás
kateszteri holdanként! költsége 175 Ft, míg a Dikotex 40 itt alkalmazott gyomirtási
költsége csak 61,20 Ft összeget képviselt. Ennek dacára az üzemi növényvédelemnek
a legnagyobb óvatossággal, s a helyi összes tényezők felmérésével szabad ezzel csak
próbát tenni. Annál inkább szükséges az óvatosság, mert a hasonló lengyel kísérletek
többsége negatív volt.

e) Silókukoricánál való alkalmazása.
Silókukorica-gyomirtásunk c vegyszerrel május 26-án történt. Kh-ra adtunk 150

liter vízben 0,5 liter Dikotex 40 gyomirtószert a kukorica 4-6 leveles - termőhelyén
12-15 cm magassága mellett. Az eredmény jónak minősült. Tapasztalatunk szerint
40 cm magasságnál már a csúcsrészek sodródását észleltük.

A területek gyomossága inkább nagyobb, mint az országos átlag. Egy m2-rc eső
gyomflóra legtöbb esetben meghaladja a százat is. A vezérgyom Túrkeve határában
általában a vadrepce és a repcsényretek.

A Dikotex 40 az 1965. év folyamán a megyénk növényvédelmét elsősorban az erő-
teljes térhódítással fogja szolgálni. Felhasználása szélesebb síkon fog jelentkezni a
tárgyalt növények gyomirtásában. Annál inkább várható ez, mert Szigethy László
megállapítása szerint a búzánál termésfokozó hatása is még jobbnak bizonyult, mint a
Dikonirté.

Továbbá azzal is, hogy a vetések egyenlőtlenségét jobban elbírja, mint más
vegyszer.

A gyomirtás idején fellépő kártevők a gyomirtással egy menetben irthatóvá válnak.
A csökkentett adagokkal viszonylag nagyobb terület lesz irtható, mint amennyit

a • 1965. évi vetéstervből védelemre beterveztünk. A védekezési időszakasz olajlennél
jóval meghesszabodott e vegyszer alkalmazásával (a virágbimbó megjelenéséig).

A borsóban való gyomirtás tényleges tapasztalata kisegítő lehet, miszerint - az
c-c'lcf; hiányzó Scvtox-ot S7ükség szerint pótolni képes - egyben a gyomirtási idő
ny.gnyújtáfá': is magával hozza. Későbbi eredmények a költség csökkentésében jelen-
tő; s~crcpei: játszhatnak még akkor is, ha részleges gyomirtással kell megelégednünk.

DR. VACZY MIHÁLY


