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Szántóföldi paprika
A homokhátsági térségben foko-
zatosan növekszik a szántóföldi
paprika területe. Különösen a ká-
pia típusú, valamint a fűszerpapri-
ka termőterülete növekszik. A
globális felmelegedés következ-
tében váratlan időjárási helyzetek
lépnek fel. Ez az ökológiai válto-
zás újabb növény-egészségügyi,
növényvédelmi problémákat in-
dukál. Régi, új növénybetegség
lépett fel a térségben a szántóföldi
paprika állományban. A kórokozó
neve: Phaeoramularia capsiciola
konídiumos gomba. Magyarorszá-
gon 1992-ben jelent meg a Jász-
ságban kislégterű fóliaházakban.
22 év elteltével szántóföldi állo-
mányban is megjelent, 2014. jú-
liusában minden típusú szántóföldi
paprikában. Az alsó levél sárgul,
(gyakran asszimetrikusan) folto-
sodik, kanalasodik, levélszél be-
pördül, majd lehullik. Fejlődésé-
nek kedvez a 30 C fok feletti hő-
mérséklet, magas páratartalom,
fülledtség. Váratlanul és tömege-
sen lépett fel. A Xanthomonas re-
zisztens fűszerpaprikát is károsítja.
Védekezésre korábban 7 hatóa-
nyag állt rendelkezésre, amelynek
egy részét ma már nem gyártják,
vagy nincs engedélyezve. Véde-
kezés: Merpan 80 WDG 1,25
kg/ha É.V.I. 30 nap, Dithane DG
NEO-Tech 2,1 kg/ha É.V.I. 3 nap.
Felszívódó komponensként Syst-
hane Duplo 0,15% liter/ha É.V.I. 7
nap. Amennyiben észleljük a ká-
rosítást a védekezésen túlmenően
azonnal kondicionálni kell az ál-
lományt: 2-3 liter/ha Megafol vagy
Fylloton + 3 liter/ha Plantafosz
Universal. 10-14 naponta 5 liter/ha
CsöppMix3, + 5-6 kg/ha Magné-
zium-szulfát (keserűsó) lombra. A
baktériumos levélhullás elleni
védekezést abbahagyjuk, ugyan-
akkor fokozott figyelmet fordítunk
a kukoricamoly második nemze-
dékének rajzására. A lepke a ter-
mésre rakja tojásait, amelyek L2
lárvastádiumban a csészelevél
alatt befúrnak a termésbe és mag-
ház károsítást végeznek. A gyapot-
tok-bagolylepke – amely nem peri-
odikusan jelenik meg - hernyója 3-
4 mm lyukon keresztül befúr a ter-
mésbe. Védekezésre legalkal-

masabb a Steward 30 DF 170 gr/ha
É.V.I. 1 nap, továbbá Cyperkill 25
EC 0,2 liter/ha É.V.I. 3 nap, Karate
Zeon 5 CS  0,2-0,4 liter/ha É.V.I. 5
nap, Sumi-Alfa 5 EC 0,3 liter/ha
É.V.I. 7 nap.
A szeszélyes időjárásra tekintettel
a kalcium lombon keresztüli pót-
lásáról, is gondoskodjunk. A papri-
ka össz. kalcium tartalmának a
42%-a a lombban található, ezért
ha csökken a lomb kalcium szintje
elsősorban nem a talajból, hanem a
termésből vonja el a hiányzó kalci-
um mennyiséget.

A szántóföldi paprika állományok-
ban nagyon gyakori a csenevész
gyökérzettel rendelkező állomány.
Élettani szempontból kizárólag
abból adódik, hogy kis intenzitású
szórófejekkel gyakran – akár het-
ente kétszer is - öntöznek úgy,
hogy a felső 5-6 cm talajréteg
állandóan fel van töltve vízzel. Ezt
a szűk talajréteget a paprika gyö-
kere vízszintesen hálózza be seké-
lyen, nincs kényszerítve a gyökér-
zet arra, hogy az alsóbb rétegben
keresve a vizet mélyre hatoljon és
ezzel nagytömegű gyökérzetet fej-
lesszen ki. Amennyiben a gyökér-
lomb arány nincs szinkronban, úgy
a paprika tövek lankadnak, ami
terméscsökkenéssel jár. Legbiz-
tonságosabb eljárás, ha a gyökér-
zónába 20-30 cm mélyen leszúrjuk
a tenziométert, a skálát leolvasva
indítjuk vagy állítjuk le az öntö-
zést. A mélyen gyökerező paprika
állományt közepes erősségű vihar
sem dönti le. 

Őszi karfiol termesztés
A nagy meleg miatt élettani prob-
lémák léphetnek fel, a karfiol-
rózsák barnulása, antociánosodás
és üregesedés.
Okok: 
Bórhiány, a karfiolrózsa levél ál-
tali takarása nem megfelelő és a
nagy meleg.
Molibdén hiány: a fejképződés
akár el is maradhat, vagy a kép-
ződött nem megfelelő rózsa üveg-
esedik. Megelőzésére 1 kg/ha mo-
libdenátot juttassunk a talajba,
vagy utólagos lomb¬ permetezés-
sel 100 literenkénti vízzel 5 dkg
molibdenátot permetezzünk ki.
A karfiol levél szélen jól láthatóan
V alakban megjelenhet a baktériu-
mos levélfoltosság és feketeerű-
ség, amely halad a levél belseje fe-
lé, a kórokozó neve: Xanthomonas
campestris pv.campestris.
Ugyancsak felléphet a baktériu-
mos levélfoltosság is Xanthomo-
nas campestris pv. armoraciae.
Kezdetben apró világosbarna fol-
tok jelennek meg sötétbarna sze-
géllyel, sárga udvarral, amely 
könnyen összetéveszthető az
alternáriás levélfoltossággal. Vé-
dekezés felszívódó Plantafosz Réz
É.V.I. 0 nap, Miltox Speciás Extra
WP 2-3 kg/ha É.V.I. 21 nap, Vitra
Rézhidroxid 2-3 kg/ha É.V.I. 21
nap, Rézkol 400 FW 2,5-3 liter/ha
É.V.I. 21 nap.
Őszi fejes káposztánál ugyanígy
járunk el, csak további feladatot
jelent a szívó kártevők elleni vé-
delem, amelyek ellen használhat-
juk a spirotetramat hatóanyagú
Movento 0,5-0,75 liter/ha É.V.I. 3
nap. A rejtett életmódú káposzta-
bagolylepke ellen a Steward 30 DF
125-170 gr/ha, É.V.I. 3 nap.

Karalábé
Réz készítményt és piretroid tar-
talmú szert egyszerre ne hasz-
náljunk, mert perzselést okoz.

Tárolási őszi sárgarépa
Fejtrágyázására javasolt a 7:12:25
NPK összetételű Yara, amelynek
nagyon kedvező az ára, mivel
klorid formájú káliumot tartalmaz,

de a gyökérzöldségek erre közöm-
bösek.
Az Alternária már ilyenkor inkább
a levélnyelet támadja: a levélnyél
közepén 1-1,5 cm hosszú csónak
alakú besüppedő folt látható. Fo-
kozottan figyeljük!

Az utóbbi években felerősödött a
Nap káros tevékenysége az UV-B -
a növények sejtroncsolását okozó -
pusztító sugárzás. A közeli jövő-
ben egyes zöldségek termeszté-
sénél kiemelten a fóliás és a sza-
badföldi paprika esetében védő
Raschel háló alatt fogunk tudni
termeszteni. Erre már most fel kell
készülnünk. Meghatározó a Rasc-
hel háló sűrűsége és színe. Paprika
hajtatásban Ledóné Dr. Darázsi
Hajnalka és Dr. Bán Gergely vég-
zett termésmérésekkel egybekötött
kísérleteket és a piros, valamint a
sárga színű Raschel háló alatt értek
el mennyiségben és minőségben
kiváló eredményt. A Hajdúságban
végzett szántóföldi paprika ter-
mesztési üzemi kísérletekben az
ikersorok felett kifeszített sárga
színű Raschel háló csík alatt 25%-
al több termést értek el, mint az
ugyanígy alkalmazott zöld szí-
nű alatt. Az UV-B sugárzás ki-
védésére már jelenleg is ez a
járható út, amely az esetleges
jégverés ellen is védelmet
nyújt.

Görög Zoltán
szaktanácsadó

30/4799343
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Széles körben ismert, hogy
nem csak a kezeletlen, vagy
komposztált istállótrágya, de
az új technológiai fejlesz-
téseknek köszönhető pelletált
és hőkezelt szervestrágya-
granulátumok is nagy sze-
repet játszanak a fáradt tala-
jok újraélesztésében, a talaj-
élet serkentésében és a talaj
szerkezetének feljavításában.
Nyilvánvaló, hogy a növé-
nyek táplálkozási mechaniz-
musa, vízháztartása és a mű-
trágya hatóanyagok haszno-
sulása is sokkal jobb egy
szerves trágya granulátum-
mal kellőképpen feltöltött
talaj esetében. 

A szerves trágyák zömmel a
talajfelszín alatt mennek át
azokon az átalakulási folyama-
tokon, melyek többek között a
humuszképződéshez és a tápa-
nyagok feltáródásához vezet-
nek. Ennek értelmében a szer-
ves trágya pellet kijuttatásá-
nak időpontja az őszi talaj-
műveléssel egy időben ideális.
Ily módon nem csak a tápanyag
utánpótlását, hanem a talaj
szerkezetének feljavítását, a
talaj mikrobiológiai életének
újraindítását is segítjük. Trágya
granulátum kijuttatásának leg-
megfelelőbb időszaka az őszi
és tavaszi talajmunkák idején
van. 

További kutatási eredmények
alapján az is elmondható, hogy
nem csupán a trágya pellet
hoz megoldást a talajszerke-
zet javítására, hanem egyes
baktériumtörzseknek, illetve
talajlakó gombafajoknak is
igen nagy a szerepük abban,
hogy a talaj tápanyag ellá-
tottsága és szerkezete kiváló
legyen. Ezek a lebontó, áta-
lakító, tápanyagfeltáró te-
vékenységet folytató baktéri-
umok (lignocellulózokat bon-
tó baktériumtörzsek) a leg-
több hazai talajon nagy 
mennyiségben felszaporít-
hatók. Tevékenységükkel akár
lerövidíthető a szármaradvá-
nyok humifikálódása, de biz-
tosan felgyorsítható a szerves
trágyákban fellelhető, nehe-
zebben elérhető tápanyagok
feltáródása is. Ennek követ-

keztében a növények hamarabb
juthatnak megfelelő tápanya-
gokhoz, és nem csupán a szám-
talanszor emlegetett makroele-
mekhez, hanem egyéb mikro-
és nyomelemekhez is, melyek
a termés minőségét és a növény
egészségi állapotát alapvetően
befolyásolják.

Termesztői tapasztalat és ko-
rábbi irodalmi adatok a friss
szerves trágya lebomlását 2-3
évre teszi. Emellett a lassabban
feltáródó tápanyagok a növé-
nyek kezdeti növekedési fázi-
sában lassabb fejlődést ered-
ményeznek.
Az előbbi megállapítás a fris-
sen kiadagolt istállótrágyákra
mindenképpen érvényes, újabb
kísérletsorozat eredményeként
a pelletált formában kijuttatott
trágyák esetében viszont kü-
lönlegesen gyors hatást tapasz-
taltak. Példának okáért az am-
mónium nitráthoz viszonyítva
Guanito pelletált formájú szer-
ves foszfortrágya az első 10
leggyorsabb tápanyagleadással
bíró trágyaféle közt szerepelt.
E trágya nitrogéntartalmának
33%-a hideg (8 °C-os) talaj-
hőmérséklet mellett 14 nap
alatt feltáródott, az Italpolli-
nából ugyanennyi idő alatt
20% nitrogéntartalom-feltáró-
dás történt.

Plusz nitrogéntartalom aktivá-
lására azért is nagy szükség
van, mert a növényi szárbontó
baktériumok éppen nitrogént
használnak fel a lebontáshoz.
Nyilván ez a tápanyag nem
megy veszendőbe, mivel a nö-
vényi maradványok (pl napra-
forgó, vagy kukoricaszár) le-
bontása után az elhullott bak-
tériumokkal a nitrogén is visz-
szakerül a körforgásba. A szer-
vestrágya granulátumok és a
baktériumok kiválóan kiegé-
szítik egymást, és a lebontást
segítő baktériumok kijuttatása
az őszi időszakban további
talajmunkáktól kíméli meg a
termesztőt.

A pelletált szervestrágya kijut-
tatását őszi időszakra célszerű
időzíteni, alkalmazásakor elő-
nyös szempont, hogy tápa-

nyag-kimosódás nincs, vagy
elhanyagolható mértékű a
műtrágyákhoz képest. Emel-
lett könnyen kezelhető (jól
szállítható, raktározható és ki-
juttatható), szennyező anya-
goktól, káros rovaroktól és
gyommagvaktól mentes, a táp-
anyagszint garantált.

ADAGOLÁS
Manapság a szőlő-gyümölcs
ültetvényekben 0,8-2,0 t/ha,
míg kertészeti kultúrákban 1,5-
2,5 t/ha-os granulált szerves
trágya kijuttatás általánosan
elfogadott mennyiségnek szá-
mít, ami tízszeres mennyiségű
istállótrágyához képest lénye-
gesen alacsonyabb költséget
jelent.
Megállapítható, hogy a szerves
trágya granulátum istállótrá-
gyával szembeni hatékonysá-
gra és tápanyag tartalomra
vetített gazdaságossági mutató-
ja minden szempontból szá-
mottevően kedvezőbb.

További hatékonyság növe-
lést és költségcsökkentést je-
lent a szervestrágya pellet és
talajbaktériumok együttes al-
kalmazása. Csupán számolás
kérdése, hogy milyen anyag
révén juttatjuk ki a tápele-
meinket, de nem hagyhatjuk
figyelmen kívül a szerves
anyagokat, ha azok a gazda
pénztárcáját kímélik. 

Összefoglalásképpen megálla-
pítható, hogy számos előnye
miatt talajművelés idején nem
szabad elfelejtkezni a szerves
anyag utánpótlásáról, mivel ez
a műtrágyák hasznosulásának
is előnyére válhat, összességé-
ben pedig a termesztett növény
minőségére és hozamára is je-
lentős pozitív hatással bír.

Fülei Zoltán
kertészmérnök

ZFW Hortiservice Kft.

Újraéled a talaj, termékenysége megsokszorozódik

Szervestrágya pellet, talajbaktériumok, aminosav 
bázisú lombtrágyák együttes hatása
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Az őszi és téli termesztés egyik
legsarkalatosabb kérdése, hogy
nővényeink hogyan tűrik a ko-
rai fagyokat, illetve milyen
stádiumban lehet őket been-
gedni a télbe.
A legtöbb növényfajta a csírá-
zás és az azt követő időszakban
a legérzékenyebb a hideghatás-
ra, generatív folyamatokat indít
be a szervezetükben. Cégünk
szortimentjében vannak őszi
termesztésre ajánlott fajták,
melyeket át is teleltethetünk és
tél folyamán, kora tavasszal
prímőr áruval jelenhetünk meg
a piacon.

A nyár végén, ősz kezdetén
nyugodtan vethetők a követ-
kező fajták technológiától
függetlenül és késő ősszel, tél
elején betakarítani: Mino
Summer Cross, Tokyo Top.
Augusztusi végi vetéssel sza-
badföldön áteleltetthetjük a
Totem, Long White Kos-
higaya kötözőhagymákat,
ugyanezen vetésidő fólia alatt 1
hónappal később is sikert hoz.
Mino Summer Cross: Jól
bevált, nagyon népszerű, nagy
hőtűrő képességgel rendelkező
fajta. Gyökérteste 40 cm
hosszúságúra nő meg, mely

hegyben végződik. Kiválóan
alkalmas nyári és kora őszi ter-
mesztésre. Tenyészideje 45-50
nap. Rezisztens fekete- és lágy-
rothadásra. Állományban na-
gyon jó fagytűrő.

Tokyo Top: 50 napos te-
nyészidejű fehér nagygumójú
turnip fajta. 8-10 cm enyhén
lapított gumója, kis gyökerével
nagyon piacos árut ad. Vetése

áprilistól szabadföldre, fűtetlen
fóliába március végétől. Őszi
termesztés esetén szeptember
közepi, végi vetés. A fejlett
gumók jól ellenállnak a hideg-
nek.

Vetőmagjainkat keresse a Móra
Input Kft boltjában!
Papp Gábor +3630-948-5044

SAKATA fajták őszi, és téli termesztésre

Mino Summer Cross

Tokyo Top
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A talajtrágyák így a nitrogéntar-
talmú műtrágyák felvételét is szá-
mos tényező befolyásolja, melyek
közül a csapadék mennyisége a
legmeghatározóbb. Ahhoz, hogy a
szilárd műtrágya megfelelően ol-
datba tudjon menni és a növények
számára hasznosíthatóvá váljon
legalább 20 mm bemosó csapa-
dékra van szüksége. Sokan szem-
besültek 2014 tavaszán is azzal a
látvánnyal, hogy a kijuttatott szi-
lárd nitrogén műtrágya több hétig
a talaj felszínén „várta” a bemosó
csapadékot. 
A csapadék mennyiségén túl annak
eloszlása is meghatározó a nitro-
gén hasznosulásában. A hirtelen
jövő nagy intenzitású csapadék ha-
tására nagy a kimosódás lehető-
sége, a néhány mm csapadék pedig
nem elegendő. Ezeknek a negatív
tényezőknek a hatására akár 50 %
is lehet a hatóanyag veszteség. Te-
hát a szilárd műtrágyák hatékony-
ságát és egyben gazdaságosságát a
csapadék nagymértékben megha-
tározza. Ezért a nitrogén ható-
anyag számítását érdemes úgy ter-
vezni, hogy a tápanyag egy részét
folyékony formában juttassuk ki.
Fontos, hogy a nitrogént olyan fo-
lyékony formában kapja meg a nö-
vény, hogy az a számára könnyen
felvehető legyen, ne okozzon túl-

súlyával tápelem felvételi zavart a
tápelem arányok eltolódásával,
elenyésző nitrogén hatóanyag
veszteséggel hasznosuljon, és ne
okozzon perzselést. Számtalan
esetben fordult elő idén is, hogy a
hagyományos nitrogén oldatok
erősen „megperzselték” a kalászo-
sokat, mely szintén termés vesz-
teséget képes okozni. 
A Speedy (Összes nitrogén (N)
240 g/l (ebből 120 g/l karbamid-
nitrogén, 60 g/l nitrát-nitrogén,
60 g/l ammónium-nitrogén), 25
g/l kén (SO3), 5 g/l cink (Zn),
ásványi őrlemény (zeolit) 30 g/l,
kelátképző: EDTA) nitrogén tar-
talmához fokozatosan jutnak a
növények a három különböző nit-
rogén összetevőjének köszönhe-
tően. A tápelem arányok fenntar-
tása és a tartósabb hatás érdekében
a Speedy olyan tápelem feltáró-
dást szabályozó anyagokat is tar-
talmaz, amely a különböző nitro-
génformák felvehetőségét szabály-
ozzák. Formulációjának köszön-
hetően a tápanyag szolgáltató ké-
pessége tehát sokkal tovább tart,
mint egy hagyományos folyékony
nitrogén műtrágya esetében. A
hagyományos folyékony nitrogén
műtrágyákat nagy koncentráci-
óban csak rövid ideig tudják fel-
venni a növények, de hasznosítani

csak egy részét képesek, hiszen a
nagy nitrogén koncentrációt a
többi tápelem koncentrációja ará-
nyaiban nem tudja követni, ezáltal
a nitrogén és más tápelemek hasz-
nosulása is gátolt lesz. A Speedy
fokozatos nitrogénszolgáltató ké-
pessége egyensúlyi helyzetet te-
remt a tápelem arányok között biz-
tosítva a többi tápelem felvételét
is. A Speedy-ben megtalálható a
kén és a cink is, mely elemek
nagyban hozzájárulnak ahhoz,
hogy a növényekben a nitrogén
megfelelően hasznosuljon.

Miért jó választás a Speedy:
- hatása bemosó csapadéktól

független
- speciális tápanyag feltáródást

lassító adalék anyagok lekötik
az ammóniát, ezért nem per-

zsel, gyakorlatilag minimális a
hatóanyag veszteség és nem
tolja el a tápelem arányokat

- cink és kén tartalma tovább
növeli a növények számára a
nitrogén hasznosulását

- karbamid-nitrogén tartalma
gyors zöldítő hatást biztosít

- nitrát-nitrogén és ammónium-
nitrogén tartalma tartós hatást
biztosít 

- jól kombinálható növényvédő
szerekkel

- jól kombinálható az Amalge-
rollal

- gazdaságos, mert hasznosulása
biztonságos

- növekszik a termésátlag
- növekszik a profit

Gazdaságos és hatékony nitrogén utánpótlás 
Speedy-vel

Hagyományos nitrogén oldat és a Speedy nitrogén szolgáltató képességének összehasonlítása Forrás: Nutrikon Kft., 2012.
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Zöldségnövényeink termesz-
tése során a gombák mellett
sok gondot okozhatnak a bak-
tériumos betegségek is.
Utóbbiak megelőzésére, ill.
károsításuk csökkentésére a
Sumi Agro Hungary Kft. az
alábbi megoldásokat javasolja.
A Kasumin 2 L az egyetlen,
hazánkban zöldségkultúrákban
engedélyezett felszívódó bak-

tériumölő szer. A készítmény
hatóanyaga a Kasugamycin
egy aminoglükozid antibioti-
kum. Hatásmechanizmusában
a fehérjeszintézis során meggá-
tolja az aminosav bejutását a

baktériumok (elsősorban
Pseudomonas sp., Erwinia sp.)
riboszóma rendszerébe. 
A Kasumin rézkészítmé-
nyekkel kombinálva bizonyos
gombák, pl. az Alternária, ill. a
Xanthomonas spp. baktéri-
umok ellen is hatékonyságot
mutat.
Engedélyezett zöldségkultú-
rák: paprika, paradicsom, ubor-
ka. Június 1.-től számított 120
napig használható fel. Dózisa
1,5 liter/ha. A Kasumin fel-
használása hatósági regisztrá-
cióhoz és növényvédelmi szak-
mérnök felügyeletéhez kötött.
A felsorolt növénykultúrákon
kívül csak külön megkért szük-
séghelyzeti engedéllyel hasz-
nálható!
Köztudott, hogy a különböző
rézkészítmények szintén haté-
konyak a baktériumos- és a
gombabetegséggel szembeni
küzdelemben. Legtöbbjük kon-
takt, azaz a növény felületén
maradnak és ott fejtik ki hatá-
sukat, mint pl. a 88 % rézoxik-
lorid hatóanyag-tartalmú Astra
gombaölő szer. 
A Sergomil-L 60 viszont egy
újszerű, felszívódó rezet tartal-
mazó lombtrágyaként regiszt-
rált készítmény jelentős nö-
vényvédelmi mellékhatással. A
rezet almasavas komplex for-

mában tartalmazza, ami képes
maradéktalanul bejutni a levél-
szövetekbe. Használatát szá-
mos baktériumos- és gomba-
betegség ellen megelőzésre
ajánljuk. Előnyei: nem „öre-
gíti” a szöveteket, nem hagy
permetfoltot, belső védelmet
nyújt, továbbá számos bioké-
miai folyamat indukálása révén
a növény saját védekező mec-
hanizmusait is felerősíti. Je-
lentős, 45 %-os monoglukonát
tartalma révén energizálja a

növényeket. A Sergomil 5,5 %
rezet tartalmaz. Mivel nem mi-
nősül növényvédő szernek
ezért bármilyen növénykultú-

rában felhasználható. Dózisa
1,5-3,0 liter/ha. Kiskertben 15-
30 ml 10 liter vízben kijutatva.
További információért keresse
fel folyamatosan megújuló
honlapunkat a www.sumia-
gro.hu -t. 

SUMI AGRO HUNGARY Kft.

Lehetőségek a zöldségkultúrákat károsító baktériumos betegségekkel szemben

Idén az átlagosnál korábban
felszaporodtak az üvegházi
molytetvek, mind a termesztő
berendezésekben, mind
szabadföldön. Az ellenük való
védekezést megnehezíti, hogy
évente akár 12 nemzedékük is
lehet, ami segíti számukra a
különféle hatóanyagokkal
szembeni rezisztencia
kialakítását.

A rezisztencia kialakulását
megelőzendő, javasoljuk,
hogy illessze be permetezései
közé az alábbi új készít-
ményeket.
A Naturalis-L a Be-
auveria bassiana
mik roszkóp ikus
gomba élő spóráit
tartalmazza. A ké-
szítmény elsősor-
ban kontakt hatás-
módú. A hatóanyag
konídiumai megta-
padnak a kártevőn,

majd kicsíráznak és áthatolnak
a kültakarón. Ezt követően a
gombafonalak behálózzák a
kártevő testét, és annak test-
nedveit használják fel saját
fejlődésükhöz. Ennek és
egyéb, a gomba által elindított
lebontó folyamatoknak kö-
szönhetően a kártevő (üveg-
házi molytetű, kétfoltos ta-
kácsatka) elpusztul.

A NeemAzal T/S hatóanyaga a
trópusi Neem-fa magjából ki-
vont azadirachtin. E hatóanyag
megállítja a kártevők táplál-
kozását, csökkenti termékeny-

ségüket és gátolja vedlésüket.
A NeemAzal T/S felszívódik a
levéllemezbe, ezért hatástarta-
ma hosszú, és olyan nehezen
kontrollálható kártevők ellen is
hat, mint az üvegházi liszteske,
levélaknázó molyok.
A Prev-B2 többfunkciós bór
lombtrágya, a 2,1% bór tartal-
ma mellett, a 4,2% narancsolaj
vivőanyagának köszönhetően
elősegíti a lombfelület gyors
száradását. Ez a felületszárító
és dehidratáló hatás (0,4%-os
koncentrációban) mérsékli a
levélen található apró, puha ki-
tinburkú élőlények egyedszá-
mát (liszteske, atkák, tripszek,
levéltetvek), továbbá kiszárító
hatású a lisztharmat micéliu-
maira. A Prev-B2 kitűnő per-
metlé terülést javító hatását is
kihasználhatjuk, ha 0,1-0,2%-
os koncentrációban a permet-
léhez adjuk.
A Prev-B2 0,1-0,2%-os oldat-
ban Naturalis-L-lel együtt ki-

juttatható, a Neem Azal T/S
önállóan használandó!
E készítmények alkalmazása
során nincs szermaradék prob-
léma, nincs környezetterhelés
és az élelmezés-egészségügyi
várakozási idejük nem több,
mint 1 nap.
Amennyiben a Naturalis-L, a
Neem Azal T/S vagy a Prev-B2
felkeltette érdeklődését, for-
duljon bizalommal területi sza-
ktanácsadó kollégánkhoz:
Morva Tamás növényorvos,
területi képviselő-szaktanács-
adó (Pest, Bács-Kiskun,
Csongrád, Nógrád-megye és
Dunántúl: Gyümölcs, zöldség,
szántóföldi- és dísznövény sza-
ktanácsadás) 
Tel: 06-20- 958-2040; 
e-mail: morvat@biocont.hu

Biocont Magyarország Kft. - Növényvédelem új szemléletben
www.biocont.hu

A liszteske nem ellenfél!
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BRIGHTON (hajtatási fejes saláta)
HR: Bl 1-31 / Nr.: 0 IR: LMV: 1
Őszi-téli hajtatásra ajánlott újdonságunk

Javasolt kiültetési idő: 36. hét (szept.)  – 12. hétig 

Átlagos fejmérete: 500-700 g

A fej alapja széles (fenekes) és tömör szerkezetű

Mutatós fényes világoszöld levélszínnel ren-
delkezik

Nem érzékeny a levélszél barnulásra

Hosszú szedési ablakba tervezhető a betakarítása

Mantra F1 (cukkini)

IR: Px, CMV, ZYMV, WMV, PRSV

Korai termesztésre is ajánlott fajta.
Kompakt növekedésű, nagyon jó ter-
méskötődés jellemzi. Egységes hen-
geres formájú termés jellemzi.
Középzöld termésszínű. Kimagasló
rezisztenciával rendelkezik.

Expression (jégsaláta)
HR: Bl: 1-27,29,31

Kifejezetten szép belső fejszerkezet jellemzi,
kerek és szépen rétegelt. Már 300-400g-os
korában is kitöltöttek a fejek. A jellemző
vágási méret: 500-700g. Egyöntetű. Tavaszi
és őszi termesztésre ajánljuk. Belső levélszél
barnulásra nem érzékeny.

Avaya F1 (fehér karalábé)
Nagyon egyöntetű új hímsteril kar-
alábé fajta, kora tavaszi és nyári ter-
mesztésre is. Sötétzöld felálló vias-
zos, hamvas lombozata erős per-
onoszpóra ellenállóságot biztosít.
Fehér, lapos gumója, nem fásodó,
nagy méretű, amit az erős szikalatti
szár szépen megtart. A gumó
szikalatti szár hosszú ez könnyű
betakaríthatóságot segíti. 
Tenyészideje: 55-60 nap

Elérhetőségeink: 6635 Szegvár, VI. külterület 53.  Vevőszolgálat: Podmaniczki Ildikó  +36 30/915-5550
Tel.: +36 63/365-133; +36 63/565-133   Fax.: +36 63/565-132   E-mail: info@veritasagro.hu 

Szaktanácsadás: Kardos Gyula +36 30/958-1853; Tégla Csaba +36 30/219-2000; Fekete Tibor +36 30/619-7517

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt a holland Bejo Zaden B.V. vetőmagcég 
és hazai kizárólagos importőre a RIT-SAT Kft közös szervezésében 

megrendezésre kerülő zöldségfélék fajtabemutatójára.

Időpont: 2014. augusztus 14. (csütörtök), 9.00 óra
Helyszín: Erdei Lajos kertészete Békéscsaba-Fényes, mely megközelíthető a 44-es főútról (Békéscsaba-Gyula) a

Veszely Csárdánál Békéscsaba felől jobbra, Gyula felől balra lekanyarodva a „BEJO” irányjelző táblákat követve.
Program

900-930 Gyülekezés, regisztráció, büfé
930-945 Megnyitó, kollégák bemutatása, a program ismertetése
945-1045 Hagymafélék (magról vetett vörös-, lila- és fehérhagyma valamint kötözőhagyma)

fajtabemutatója                       
1045- 1145 Gyökérzöldségfélék (sárgarépa, gyökérpetrezselyem, pasztinák, gumószeller és

cékla) fajtabemutatója   
1145-1245 Káposztafélék (fejes-, kel- és vöröskáposzta, karalábé, kínai kel, karfiol) és hónapos

retek fajtabemutatója
1300 Ebéd
1400 Gyakorlati bemutatók:

AgroSense-vezetéknélküli szenzorhálózaton alapuló növényvédelmi rendszer (www.agrosense.com)
Sárgarépában használt 2 soros Sator típusú bakháthúzó és betakarító gépek valamint
vöröshagymában Sator 1500 hagymakiemelő gép (www.agrotop.com.pl)

Igény esetén szaktanácsadóink a helyszínen bővebb felvilágosítást adnak a fajtákról és a ter-
mesztéstechnológiákról.

Várjuk tisztelt vendégeinket!                                             A rendezők
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