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A réz és
a formuláció
jelentősége

Copper and
the importance
of formulation

A réz baktericid és fungicid hatása jól ismert, mely miatt évtizedek óta használják
a növényvédelem területén, azonban a
réz ionoknak a külső növényi szövetekhez
történő tapadásával, valamint a talajban
történő felhalmozódásával kapcsolatban
felmerül néhány aggály.

Recognised for its fungicidal and bactericidal action, Copper has been used for
decades in crop protection, presenting
however some concerns in relation to the
efficacy of the fixation of the Copper ion in
the exterior of the plant’s tissues and to its
accumulation in the soils.

A helyzet leginkább az álló kultúrák esetében aggasztó, mint például az olíva- vagy
szőlőültetvények, ahol a vizsgálatok 500
ppm feletti mennyiségben mutatták ki a
rezet. Ez a mennyiség már fitotoxicitást
okoz és a talajban élő hasznos mikroszervezetekre is káros hatással van.

The most worrying situations have been
found in permanent crops, such as olive
grove and vineyards, where detections in
the soil above 500 ppm entail phytotoxicity and nefarious consequences for the
auxiliary micro fauna.

A réz formulációjának megválasztásánál
figyelembe kell venni, mi az a réz forma,
ami a növény számára asszimilálható
(felvehető, beépíthető). Minden hagyományos termék hatóanyaga (réz-szulfát;
réz-oxiklorid; réz-hidroxid) vízben viszonylag rosszul szuszpendálható, ebből
következően a rezes szuszpenzió sem ad
tökéletes fedést a növény felszínén.
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In the selection of the formulation of Copper it should be noted what is the Copper
content that is assimilable by the plant,
because almost every conventional product (sulphate, oxychloride and hydroxide)
present a low suspension in water and
consequently, a suspe sion of Copper particles with deficient covering of the plant’s
surface.
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A rézhiány a növényi tenyészőcsúcsok
(hajtásvégek és levélcsúcsok) fehéredésében, klorózisában nyilvánul meg, de
gyakran más tünetek, hatások is megfigyelhetők:

The deficiency of Copper in the plants
manifests itself through the appearance of
chlorosis in the growth points, but they are
frequently accompanied by other effects,
such as:

A réz jelentősége a növények
élettani folyamataiban

The importance of Copper
in the physiology of plants

A réz a mikrotápelemek közé tartozik, nélkülözhetetlen a növények számára. A növényekben
zajló biokémiai reakciókat szabályozó enzimeket képező fehérjék alkotóeleme. Fontos szerepe van az olyan alapvető folyamatokban, mint
a fotoszintézis, a légzés, de szerepet játszik a
szabad gyökök felszabadításában és a növényi
szövetek lignifikációjában (fásulásában) is.

Copper is a micronutrient essential to the plants,
and it integrates the proteins that form the enzymes that regulate the activity of most of the
biochemical reactions in the plants. This way it
plays a crucial role in fundamental processes
such as photosynthesis, respiration, the release
of free radicals and the tissues’ lignification.

• A fásodás intenzitásának csökkenése. A lignin
mechanikai gátként működik, megakadályozza a különböző mikroorganizmusok bejutását;

• The decrease of lignification. Lignin works as
a mechanical barrier hindering the entrance of
organisms;

• A betegségekkel szembeni ellenálló képesség
csökkenése. A réz a fitoalexinek termelésében
is szerepet játszik, mely vegyületek a kórokozó
gombák spóraképzését és növekedését megakadályozva növelik a növény ellenállóságát;

• The reduction of the resistance to diseases.
Copper plays a role in the production of phytoalexins that increase the resistance of the
plants by inhibiting the germination of spores
and the growth of fungi;

A réz hozzáférhetőségét, rendelkezésre állását
befolyásoló tényezők:

The main factors that affect the availability of
Copper are:

• Életképtelen pollenek termelődése, mivel a
rézhiány hím sterilitást indukál;

• The pollen production is non-viable due to its
effect in inducing male sterility;

• A gyökérzet fejlődése: mivel a mikrotápanyagok közül a réz a legkevésbé mobilis, bármi,
ami gátolja a gyökerek fejlődését, az korlátozza a réz felvételét is;

• The radicular development: since Copper is
the less mobile of the micronutrients, anything that inhibits the radicular development
restricts its absorption;

• Virágzás késése.

• The delay in flowering.

• A talaj pH-ja: a magas pH érték gátolja réz felvételét;

• The soil’s pH: high pH values inhibit Copper’s
absorption;

A réztöbblet a fiatal levelek súlyos klorózisában,
valamint rövid és vékony gyökerek fejlődésében
nyilvánul meg. A talaj pH-jának korrekciója és a
nitrogén, cink, foszfor mennyiségének növelése
segíthet a helyzet megoldásában.

• A talaj szervesanyag-tartalma: a réz szerves
anyagok jelenlétében könnyen komplexeket
képez, egyes humuszformák a rezet erősen
kötik, így korlátozva annak felvehetőségét;

• The organic matter: Copper is easily complexed

The excess of Copper manifests through the
appearance of severe chlorosis in the younger
leaves as well as the growth of short and thick
roots. The pH correction and the increase of
applications of Nitrogen, Zinc and Phosphorus
may help resolve the situation.

• Pangó víz: erősen víznyomásos területeken a
réz felvehetősége számottevően csökken;
• Réz / cink aránya: a talaj magas cinktartalma
csökkenti a réz felvehetőségét (ion-antagonizmus);
• Réz / nitrogén aránya: nagy mennyiségű nitrogén felvétele alacsony rézszint mellett a növényi tenyészőcsúcsok rézhiányához vezet;
• Réz / foszfor aránya: a talaj és a növény magas
foszfortartalma csökkentheti a réz felvételét,
mivel ebben az esetben a mikorrhiza gombák
aktivitása alacsonyabb.

• when in the presence of organic matter in the
soil, reducing its availability;
• Waterlogging: the availability of Copper in waterlogged soils decreases considerably;
• The Cu/Zn relation: high levels of Zinc reduce
the availability of Copper;

A növények réztartalmának megfelelő szintje
már önmagában toxikus néhány kórokozó gombára és baktériumra. Ezért ha sikerül fenntartani
a növény számára optimális réz-szintet, akkor
ezzel ellenséges környezetet teremtünk a betegségeket okozó patogének számára, ezzel
gyengíthetjük azokat és csökkenthetjük a fertőzések esélyét.

• The Cu/N relation: the assimilation of high
quantities of Nitrogen in the presence of low
Copper levels leads to a Copper deficiency in
the growth areas of the plant.
• The Cu/P relation: the high Phosphorus levels
in the soil and in the plant may reduce the assimilation of Copper due to the low activity of
the mycorrhizas associated to the roots of the
plants.

The maintenance of adequate Copper contents
for the plants are already toxic levels for some
pathogens – fungi and bacteria – so if we manage to maintain Copper at optimal levels for the
plants we manage to create hostile environments
for the disease causing agents, managing to minimize the attacks or making them less aggressive.
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A réz és annak
mezőgazdasági
felhasználására
vonatkozó
korlátozások
A réz kémiai vagy fotolitikus tevékenység útján
nem bomlik le, a talajban csak kimosódás révén
csökkenhet a mennyisége. Egyes termesztett
kultúrák esetében a talajban lévő réz koncentrációja 500-800 ppm között van, ami már káros
hatással van a mikorrhiza gombákra és a hasznos
baktériumokra. A talajok bioakkumulációjával, a
vízforrások szennyezettségével, az élő szervezetekre kifejtett toxikus hatásokkal foglalkozó
környezeti értékelő tanulmányok sorozata után
2002-ben az Európai Unió fokozatosan korlátozni
kezdte a mezőgazdasági kultúrákban felhasználható rézvegyületek maximális éves mennyiségét.
A réz kisebb mennyiségben történő felhasználásának egyik alternatívája a kelatizálás vagy
kelátképzés, azaz a fémionok oldható komplexekké alakítása, mivel a fémionok egyébként általában oldhatatlan csapadék formájában válnak
ki a vizes oldatokban.
A kereskedelemben kapható kelátképzőket két
fő csoportra, szervetlen és szerves vegyületekre lehet osztani. A szerves kelátképző vegyületek
között két nagy jelentőséggel bíró csoport van,
az amino-polikarboxil-savak (ide tartozik például
az etilén-diamin-tetraecetsav, vagyis EDTA) és a
hidroxi-karbonsavak, mint például a heptaglükonsav. A heptaglükonsav, a mellett, hogy nem illékony és nem toxikus, lúgos környezetben megnövekedett kelátképző képességgel rendelkezik,
ezért jobb, mint az EDTA. Ezen kívül magasabb
hőmérsékleten is ellenáll az oxidációnak és redukciónak, biológiailag pedig könnyen lebontható
– 48 óra alatt körülbelül 98 százalékban.

Copper
and restrictions
to its use in
agriculture
Copper does not degrade through chemical or
photolytical action, but only through leaching
causing that, in some crops, due to the existence of concentrations of Copper in the soil between 500-800 ppm, the action of mycorrhizas
and beneficial bacteria of the soil is affected. In
2002, and in the sequence of studies of environmental evaluation of the bio-accumulation in the
soil, the contamination of watercourses and the
toxicity in living organisms, the EU gradually restrained the maximum annual quantity of cupric
compounds applicable to the crops.
An alternative to the use in smaller quantity of
Copper is appealing to chelating, that is, the
formation of soluble complexes of metallic ions
which would normally produce precipitates in
aqueous solutions. The chelating agents commercially available may be divided into inorganic
and organic. In the organic agents there are two
groups with great importance, the Aminopolycarboxylic Acids such as the Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) and the Hydroxi-Carboxylic Acids as, for example, the Heptagluconic
Acid. The Heptagluconic Acid besides being a
non-toxid product, non-volatile and nontoxic,
has a quite elevated chelating power in alkaline
conditions, superior to EDTA’s. Furthermore it is
resistant to oxidation and reduction with elevated temperatures, being easily biodegradable –
about 98% up to 48 hours.

egy szerves réz oldat, mely foliáris kezeléssel (permetezéssel) vagy tápoldatként egyaránt kijuttatható. A készítményben lévő réz a felhasznált komplexképzőnek, a heptaglükonsavnak
köszönhetően könnyen bejut a növénybe, ahol
szisztémikusan terjedve a növény minden részébe eljut és kifejti hatását.

is an Organic Copper solution that acts both in
foliar application and fertigation, and due to the
complexing agent used – Heptagluconic Acid –
presents an easy penetration and an excellent
systemic action in the whole plant.

Cu

Cu

Cu

Permetezéssel
Foliar

Hidropóniás
termesztés
Hidroponics

Cu

OK!
Csepegtető
öntözéssel
Drip irrigation

Talajon
termesztés
Soil

Cu

Cu
6

CUPERDEM // Asfertglobal - Innovation in Plant Sciences

CUPERDEM // Asfertglobal - Innovation in Plant Sciences

7
7

Kísérlet olívaültetvényben
Trial in olive grove

Kísérlet olívaültetvényben

Trial in olive grove

Célkitűzés:
A Cuperdem készítményben lévő réz felvételének
értékelése foliáris kezelés esetén (3 l/ha), olívaültetvényben, két kísérletben.

Objective:
To evaluate the absorption of the Copper present
in Cuperdem product, applied in foliar treatment
(3 l/ha) on olive trees in two trials.

Anyag és módszer:
Az 1. számú kísérletet egy Azeitão (Portugália)
térségében fekvő nem öntözött olívaültetvényben végeztük, a fajta a ’Cobraconsa’ volt, a fasűrűség kb. 625 db/ha. A Cuperdem készítményt
permetezéssel juttattuk ki, 3 l/ha dózisban. A
kezeléseket négy véletlenszerűen kiválasztott
blokkon végeztük, egy-egy blokk egy körülbelül
24 méter hosszú szakaszt jelentett, a blokkokban 8-8 fa volt. Kontrollnak négy blokkot jelöltünk
ki, melyek 3-3 fát tartalmaztak. A kontroll céljára
kijelölt blokkokban a fák fejlettsége és állapota
hasonló volt, mint a kezelt blokkokban lévő fáké.
A blokkok között elkülönítő határsávként két fát
hagytunk. A készítmény kijuttatása után 0, 5, 12
és 21 nappal levélmintákat gyűjtöttünk, melyet
folyó vizes mosás után analitikai vizsgálatra küldtünk, hogy a réztartalmukat megállapítsuk.

Material and methods:
The trial 1 was conducted in the region of Azeitão
(Portugal) in a non irrigated olive grove, with
the Cobrançosa variety, with a density of about
625 plants/ ha. Cuperdem was applied through
the foliar way at the dose of 3 l/ha. The treated
trees were divided into 4 randomized blocks of
8 plants arranged in 4 lines of approximately
24 m. As control, 4 blocks of 3 trees similar to
the treated ones were considered. Among the
several blocks of trees in the study two trees
were left as a border. After the application, leaf
samples were collected, 0, 5, 12 and 21 days
after the treatment, which after being washed
in running water were sent into analysis so as
to determine their concentration of Copper.

CUPERDEM kísérletek olívaültetvényben – A levél rézfelvétele
CUPERDEM trials in olive grove – Foliar absorption of Copper
1. számú kísérlet / Trial 1: Azeitão (Setúbal)
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CUPERDEM kísérletek olívaültetvényben – A levél rézfelvétele
CUPERDEM trials in olive grove – Foliar absorption of Copper
2. számú kísérlet / Trial 2: Qta do anjo /Angyal Farm/ (Palmela)
ppm
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A 2. számú kísérletre Palmela (Portugália) térségében fekvő nem öntözött olívaültetvényben
került sor, a fajta a ’Cobrancosa’ volt, a fasűrűség 800 db/ha. A Cuperdem készítményt foliáris
kezeléssel juttattuk ki, 3 l/ha dózisban. A kezeléseket három blokkon végeztük el, a blokkonként
8 fával, melyek a sorokban körülbelül 56 méter
hosszúságban helyezkedtek el. Kontrollnak három hasonló blokkot jelöltünk ki. A blokkok között néhány fát hagytunk ki elválasztó határként.
A kezelés után 5, 12 és 21 nappal levélmintákat
gyűjtöttünk, melyeket folyó vizes mosás után réztartalmuk megállapítása céljából analitikai vizsgálatra küldtünk.
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Kezeletlen kontroll Control
Cuperdem

Eredmények:
A kezelt és a kezeletlen blokkok közötti különbségek a kezelés után 12 nappal gyűjtött
mintáknál voltak a legnagyobbak, az 1. számú
kísérletben 393 %-kal, a 2. számú kísérletben
54 %-kal volt nagyobb a kezelt blokkokból vett
minták réztartalma. Mindkét kísérletben a kezelés utáni 21 napot követően a minták hasonló
réztartalmat mutattak, mint közvetlenül a kezelés után mért érték. Ez azt feltételezi, hogy 3
l/ha dózis esetén akár 3 hét is lehet a spórás
(kriptogám) kórokozókkal szembeni hatékony
védelem időtartama.
Az eredmények világosan megmutatják, a foliárisan kijuttatott Cuperdem réztartalmának adszorpciója fokozatosan zajlik, ami akár három héten
keresztül is meggátolhatja a kriptogám kórokozók
által okozott betegségek kialakulását.

10

CUPERDEM // Asfertglobal - Innovation in Plant Sciences

The trial 2 was conducted in the region of Azeitão
(Portugal) in a non irrigated olive grove, withthe
Cobrançosa variety, with a density of about
625 plants/ha. Cuperdem was applied through
the foliar way at the dose of 3 l/ha. The treated
trees were divided into 4 randomized blocks of
8 plants arranged in 4 lines of approximately
24 m. As control, 4 blocks of 3 trees similar to
the treated ones were considered. Among the
several blocks of trees in the study two trees
were left as a border. After the application, leaf
samples were collected, 0, 5, 12 and 21 days
after the treatment, which after being washed in
running water were sent into analysis so as to
determine their concentration of Copper.
Results:
The differences between the treated blocks and
the control blocks achieved the maximum 12
days after the treatment with +393% of Cooper
in the treated blocks (trial 1) and with +54% of
Copper in treated blocks (trial 2). After 21 days,
in both trials, the treated blocks presented a
level of Cooper similar to the one verified on
the first days after the application, anticipating
that on the rate of 3 l/ha, is expected an eficient
protection against cryptogamic diseases in a
period up to 3 weeks.
The results obtained show a clear effect of the
foliar absorption of Cuperdem in a gradual way
throughout the days, which may serve as a
barrier to the cryptogamic diseases in a period
up to 3 weeks.
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Összetétel

Réz (Cu) vízoldható formában 6,0 % (m/m)
Komplexképző: Heptaglükonsav

Használati útmutató
Foliáris kezelés
Gyümölcsfák, zöldségfélék és borszőlő: 300 ml/100 l vízhez,
a teljes vegetációs ciklusban, ahogy az időjárási körülmények engedik.
Olíva ültetvények: 200-300 ml/100 l vízhez,
tavasszal a termésfejlődés időszakában és ősszel.
Citrusfélék: 150-200 ml/100 l vízhez, az őszi időszakban.
Gyepek: 200-400 ml/100 l vízhez, ahogy az időjárási körülmények engedik.
A kezelések gyakoriságát a fiziológiai szükségletekhez igazítva kell megállapítani.
Tápoldatként történő kijuttatás
3-5 l/ha.

Composition

Copper (Cu) soluble in water 6,0% w/w
Complexing agent: Heptagluconic Acid

Directions for use
Foliar
Fruit trees, vegetables and vine: 300 ml / 100 l of
water, throughout the cycle and
according to meteorological conditions.
Olive grove: 200-300 ml/100 l of water,
in the spring, while the fruit’s developing and in autumn.
Citrus fruits:150-200 ml/100 ml of water during autumn.
Lawns: 200-400 ml/100 l of water, according to meteorological conditions.
Conduct several applications in the phases of higher physiological demand.
Fertigation
3-5 l/ha.

Magyarországi képviselet és forgalmazó:
Kertcenter Kft.
2363 Felsőpakony,
Rákóczi utca 16.
T: +36 20 311 3805
E-mail: info@kertcenter.com
Web: www.kertcenter.com

