
Hírek, újdonságok a mezőgazdaságban 2014. december I. évf. 6. szám

MÓRA - INPUT

A 2014-es különös
évjárat tapasztalatai 
Ismert kórokozók, mint pl. a fi-
toftora a szokásosnál draszti-
kusabban lépett fel, általában
szárfertőzés formájában, majd
később hirtelen megbetegedett a
teljes lombállomány is. Védeke-
zésnél a következő szemponto-
kat kell előtérbe helyezni: 

1. Nagyon tág hőmérsékleti határok –
6,5 fok C és 27 fok C- között fertőz,
amennyiben van levélfelületi vízborí-
tottság. 
2. A burgonyát és paradicsomot fertő-
ző fitoftora részben gomba, részben
alga képződmény, ezért a hatékony
rézkészítmények rézhidroxid alkalma-
zása kifejezetten szükséges és elen-
gedhetetlen. Az eredményes védeke-
zés feltétele, hogy tartamhatással is
rendelkező rézhidroxid és 2 db felszí-
vódó komponensből álljon a permetlé
kombináció. Figyelembe kell venni,
hogy a minél finomabb tűkristály
szerkezetű rézhidroxid tud jól kötődni
a burgonya levél- és szárviasz rétegé-
hez. Legfinomabb tűkristály szerke-
zetű rézhidroxid a Pomuran. Ennek a
tűkristálynak az átmérője 1 mikron,
amely a finom kristályméreten túlme-
nően ragasztó anyaggal is rendelke-
zik, amely nem azonos a permetléhez
használt tapadó és felületi feszültség
csökkentő anyaggal. A fent említett
elv alapján jó kombinációk az Infinito
+ Pomuran, a Tanos+ Po-muran, a
Melody Compact 49 WG + Plantafosz
Réz. 
3. Magas hőmérséklet esetén támad-
hat a fitoftora mellett az alternária is
25-35 fok C-ig. A kettő kórokozó el-
len együttesen kell védekeznünk Ta-
nos + Pomuran, Po-lyram DF + Po-
muran, Antracol 70 WG + Plantafosz
Réz, Bravó 500 + Plantafosz Réz,
Dithane DG Neo-Tech + Plantafosz
Réz + Cymbal 45 WG. 
4. A fitoftora ivaros szaporító képlete
az oospora, a talajba mosódva évekig
megőrzi fertőző képességét, ezért a
vetésforgó betartása önmagában nem
biztosít védelmet. Az új rasszok meg-
jelenése a kórokozót még agresszí-
vebbé tette. 

Szabadföldi paprika

Fehérpaprika terméseken megjelent a
kolletotrikumos termésfoltosság és a
másodlagos alternária. Kis légterű fó-

liaházakban, egyes körzetekben (pl.
Jászság) már 22 év óta károsít a Fae-
oramarália capsyci levélfoltosság. Eb-
ben az évben megjelent a szabadföldi
erős habitusú, fejlett fűszerpaprika és
gyenge fejlődésű fehérpaprika állo-
mányban. Védekezésre a Mankoceb
hatásos ellene.

További tapasztalat, hogy még mindig
előfordul gyenge gyökérzetű szabad-
földi paprika állomány. Az ok minden
esetben az volt, hogy sűrűn kisadagú
vízmennyiséggel öntöztek, ezáltal a
felső 5-6 cm-es talajréteg megfelelően
nedves volt, így a paprika gyökértö-
mege túl magasan helyezkedett el. A
helyes megoldás, ritkábban nagy adag
vízzel kell öntözni, hogy a gyökértö-
meg alatti talajréteg is átázzon. A talaj
felső rétege kezd kiszáradni, így a
gyökértömeg kényszerítve van, hogy
haladjon lefelé a víz elérésére. Az idei
tapasztalat is megmutatta, hogy az
ilyen agresszív gyökérzettel rendelke-
ző paprika növényt a vihar nem tudta
kidönteni. A nagy gyökértömegnek
köszönhetően az időleges kiszáradást,
vagy az időjárásból eredő túlvizese-
dést könnyebben átvészelte. Feltétle-
nül alkalmazni kell a tenziométert.

Ezévben tapasztalt baktériumos
és gombás betegségek

Káposztafélékben:
- kelkáposztában Alternária, Foma,

baktérium
- fejes káposztában Alternária
- vöröskáposztában Fuzárium 
- karfiolban Xanthomonas, Alter-

nária 

Sárgarépában:
- baktériumos levélfeketedés, és má-

sodlagos Alternária együttes meg-
jelenése

Zellerben:
- Kis (Septoria Apii) és nagy Sep-

tória (Septoria Apii Graveolentis)
- kismértékű bór hiány
- erős kalciumhiány
- levélkifehéredés, melynek kisebb

részben az UV-B sugárzás, na-
gyobb mértékben a korábbról akti-
vizálódott linuron hatóanyag okoz-
ta

Hagymafélékben:
- nagymértékű Erwiniás fertőzés volt

tapasztalható póréhagyma állo-
mányban, az Erwinia csak növény
maradványokon tud áttelelni, a ta-
lajban önmagában nem!

- a vetésváltásban póréhagyma, vö-
röshagyma, sárgarépa, burgonya
nem vethető, illetve ültethető.

A fejes saláta állományt a fejképző-
dés kezdetén kezeljük meg Switch
62,5 WG-vel egy alkalommal, a to-
vábbiakban a 0 napos várakozási idejű
Natur Biokál Terra új növény- és talaj-
kondicionálóval. Ugyanezzel a készít-
ménnyel kezeljük fólia házakban a re-
tek, sárgarépa és hagyma állományt is.

Tujafák lombozatának belsejében
feltűnően nagy teknős pajzstetű fer-
tőzés tapasztalható.

Feketerothadás, darázskártétel

Szőlő feketerothadás (Guignardia bid-
wellii) levélen, vesszőn és bogyón
megjelenő piknidiumos gomba, amely
feltűnően nagy kárt tud tenni a bogyó-
terméseken. Hatásos ellene a Cabrio
Top. Nagy volt a darázskártétel sző-
lőn, az őszibarackot is károsította, a
fákon nagyon sok botritiszes mumi-
fikálódott termés maradt miatta.
A jövő évi továbbfertőzés elkerülése
érdekében még most sem késő eltávo-
lítani és a területről lehordani a mumi-
fikálódott terméseket.

Új lehetőség növény- és talajkondi-
cionálásra a Natur Biokál Terra. Hu-
muszképző élőflórás készítmény. A
fűtetlen fólia házakban a talaj és lég-
hőmérséklet gyakran akadályozza a
fiatal növények tápanyag felvételét és
annak beépülését. Ezt a hátrányt tudja
kiküszöbölni a teljesen természetes
anyagokból és gyógynövény kivonat-
ból készült biohumusz tartalmú Natur
Biokál Terra. 
A készítmény nagyon sok esszenciális
tápanyagot tartalmaz, összetételénél
fogva rendszeres használat mellett
erős növényvédő hatással rendelke-
zik.

Összetétele: biohumusz kivonat, ami-
nósavak, poliszacharidok, karotinoi-
dok, flavonoidok, klorofill előanya-
gai, hangyasav, kovasav, nikotinsav,

akonitsav, oxálsav, metabórsav.
Tartalmaz továbbá több mint 20 féle
alkaloidot, továbbá nátrium, kalcium,
magnézium, vas, mangán, klorid,
jodid, fluorid, hidrogén-karbonát,
szulfát, foszfát hatóanyagokat.
Ezek természetes gyógynövény kivo-
natok, nem szintetikus anyagok. Az
ásványi anyagok a csokonyavisontai
gyógyvízből származnak. Ez a jól
összepárosított esszenciális elemeket
tartalmazó - és nagyon fontos, de nem
esszenciális - alkotókból álló készít-
mény dúsítva van effektív mikroorga-
nizmusokkal is. Az effektív mikroor-
ganizmusok külön készítményben E-
M, illetve E-M Bio néven külön is jó
eredménnyel használható széleskö-
rűen a kertészeti termesztésben. Dó-
zisa egy alkalommal 14 liter/ha. 
Kijuttatható a fiatal állományra per-
metezéssel, csepegtető öntözéssel,
vagy mikroszórófejekkel egyaránt. A
fiatal növények erősítéséhez, a kezde-
ti fejlődés gyorsításához, az idősebb
növények kondicionálásához és azok
növényvédelméhez feltétlenül szük-
séges. 

Nagyon jó párosítás, mivel egyszerre
lehet vele növényt és talajt kondici-
onálni. A növényvédő hatását a 0 na-
pos várakozási idő mellett tovább erő-
sítik az effektív mikroorganizmusok.
Nélkülözhetetlen a tépett szálas palán-
tanevelésben, ugyanúgy, mint a tálcás
és tápkockás palántanevelésben is. A
fiatal vontatottan fejlődő növények
serkentője.
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Jó minőséget és magas ter-
mésátlagot csak kiegyensúly-
ozott tápanyagellátással lehet
elérni. De hogyan lehet tudni
mikor mekkora a tápanyag-
igénye a szőlőnek, almának
vagy éppen burgonyának? A
legkorszerűbb termesztő be-
rendezésekben, folyamatosan
ellenőrzött körülmények között
talán eltalálhatjuk a növényi
igényeket. Valójában azonban
tudjuk, hogy jelentős túltrá-
gyázással vagy alultápláltság-
gal küzdenek a kertészetek. Az
elfolyó tápanyag pedig óriási
pazarlás és kidobott pénz.

Ezen a problémán tud segíteni
az ORGEVIT és ORGABA-
SE K káliumtúlsúlyos 100 %
szervestrágya, amelyek kijut-
tatása roppant egyszerű. Az
ORGA BASE K szerves káliu-
mot tartalmaz, amely a kora
tavaszi alacsonyabb talajhő-
mérsékletek mellett is könnyen
felvehető és segíti az erős lom-
bozat kialakítását. 

Az ORGA BASE K 100%-ban
szervestrágyából készül, ennek
köszönhetően valamennyi táp-
anyag fokozatosan táródik fel,
folyamatos NPK ellátást biz-
tosítva a növényeknek. 

Több éves kísérletek bizo-
nyítják, hogy az ORGA BASE
K-val alaptrágyázott ültet-
vények több nappal hama-
rabb szüretelhetőek és ke-
vesebb műtrágya felhasználás
mellett is kimagasló hozamot
érnek el a termelő kertészek.

Alaptrágyázással a mikroele-
mek pótlására is figyelmet kell
fordítani. Ez a kertészeti kul-
túrákra különösen igaz. Az
ORGEVIT és ORGA BASE
K magas szerves mikroelem
tartalma a többi tápanyaggal
együtt táródik fel a talajban és
az egész tenyészidőszak alatt
megfelelő mikroelem ellátott-
ságot biztosít a növényállo-
mány számára. 

Az szerves granulátumok java-
solt felhasználása 10-25 kg /
100 m2, tehát 1-2,5 tonna/hek-
tár Beművelését elég a szoká-
sos talajmunkákkal együtt el-
végezni. Sekély beműveléssel
is hatékony eredményt hoz a
termék. Mint minden szer-
vestrágyának így az ORGA
BASE K-nak és az ORGE-

VIT-nek is megfelelő mennyi-
ségű vízre van szüksége a fel-
táródáshoz, ezért ültetvények
esetében mindenképpen a késő
őszi, vagy tél végi kijuttatás az
indokolt. 

A szakszerű alaptrágyázás mel-
lett érdemes gondolni a te-
nyészidőszak során fellépő
stressz csökkentésére is. Erre
kiváló segítséget nyújt az OR-

GABASE K + mycorrhiza

szerves granulátum készítmény
amely nagy számban tartalmaz
mycorrhiza spórákat amelyek
szimbiózisba lépnek a növény
gyökérzetével és serkenti an-
nak működését. A mycorrhizás
szerves granulátum alkalma-
zásával jobb hidegtűrés, erő-
sebb stressz tolerancia, vala-
mint jobb vízháztartás és a-
szálytűrés figyelhető meg.

Nem kidobott pénz a szervestrágya!
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A szántóföldi és kertészeti nö-
vénytermesztésben számos
stressz tényező akadályozhatja a
növények optimális fejlődését. A
nem megfelelő talajszerkezet, az
aszály, vagy belvíz okozta tápa-
nyag felvételi zavar esetén
Amalgerol alkalmazásával tud-
juk kivédeni, enyhíteni a ká-
rokat. Az Amalgerol könnyen
felvehető szénforrásként segíti a
talajbaktériumokat, nagy olajtar-
talma pedig életteret biztosít szá-
mukra kedvezőtlen viszonyok
között is. A hatás eredményeként
javul a talaj morzsalékossága,
levegőzöttsége, vízháztartása, nő
a szerves anyag tartalma. Az
Amalgerol a növények gyöke-
reivel szimbiózisban élő hasznos
mikorrhiza („gyökérgomba”) ál-
lományt képes meghétszerezni,

ami tovább javítja a növények
tápanyag- és vízfelvételi lehető-
ségét. Az ezt szemléltető kísérle-
teket, vizsgálati eredményeket,
üzemi példákat a Cheminova Ta-
vasz 2014. újság vonatkozó cik-
kében részleteztük.
Ezen évtizedes tapasztalatok
nyomán egyre többen alkalmaz-
zák eredményesen az Amalgerolt
már vetés előtt, vagy vetéskor
önmagában, talajbaktériumokkal
együtt, illetve mikrogranulátum
formájú starter műtrágya része-
ként is (Radistart Turbo).
Az Amalgerol különböző állati
és növényi olajokból, gyógynö-
vény kivonatokból, nyomele-
mekből, esszenciákból és algaki-
vonatokból álló folyékony ké-
szítmény.

A növényekre permetezve dup-
lán hasznosul, hiszen egyrészt
ekkor is jut a talajra, másrészt az
anyagcsere fokozása révén javít-
ja a növények tápanyagfelvé-
telét, ellenálló képességét.
Az Amalgerol olyan nyomele-
meket tartalmaz, amelyek a talaj-
ból már hiányoznak (kimosódás,
csökkenő szervestrágya felhasz-
nálás miatt) és kis mennyiségben
ugyan, de nélkülözhetetlenek a
növények számára (wolfram, va-
nádium, szelén stb.). A növényi
kivonatai pedig olyan növényi
hormonokat (auxin, giberrelin) is
tartalmaznak, amelyek révén a
növények erőteljes növekedés-
nek indulnak, átvészelik a
stresszhelyzeteket és termésük
növekszik.

Az elmúlt években az Amalgerol
a legkülönbözőbb növények és
stresszhelyzetek esetén bizonyí-
tott! 
Néhány példa a lehetséges
stresszhelyzetekre és megoldá-
sukra:
Az idei évben a korán beköszön-
tő tavasz miatt sokan hamar
elkezdték a napraforgó, kukorica
vetését, akár már március végén,
ugyanakkor áprilisban még jócs-
kán voltak, de még lehetnek is
talaj menti fagyok. Ez esetben a
fagykáros táblákon 4-5 l/ha
Amalgerolt juttassunk ki a fagy
észlelésekor, illetve 7-10 nap el-
teltével. Ha a fagyot előre jelez-
ték, akkor megelőzésként előtte
is kijuttathatjuk, ez főleg gyü-
mölcsösökben lehet „életmentő”.
Jégverés esetén, ha a jég nem
okozott végzetes károkat, mi-
helyt rá tudunk menni a területre,
regenerálásra jutassunk ki 4-5
l/ha Amalgerolt. Az Amalgerol
segít a sebek gyógyulásában is,
de a további fertőzések megelő-
zésére az adott kultúrában enge-
délyezett gombaölő szerrel
együtt is kijuttathatjuk (Milstar,
Riza 250 EW, Bordóilé Neo SC
stb.) 
Károsítók okozta stressz: Sú-
lyos gombafertőzés, hirtelen fel-
szaporodó kártevők megjelenése
esetén előfordulhat, hogy az idő-
járás miatt nem tudunk időben
védekezni, ekkor a károsítás
megszüntetése mellett a kondí-
ció helyreállítása is fontos. Ez
esetben az Amalgerolt már a ká-
rosítók ellen alkalmazott készít-
ménnyel együtt is kijuttathatjuk.
Az alkalmazás során vegyük fi-
gyelembe az Amalgerol olajos
jellegét. Ez egyrészt azért fontos,
mert más készítményekkel e-
gyütt kijuttatva fokozza azok ha-
tását, tapadószerként is funkci-
onál, másrészt nagy melegben
(25 Celsius felett) kerüljük a ki-
juttatást, illetve inkább a délutá-
ni, esti órákban permetezzük, a-
mikor a hőmérséklet a kezelés u-
tán nem emelkedik, hanem csök-
ken.
Keverhetőségéről általában el-
mondható, hogy a legtöbb gom-
ba- és rovarölő szerrel együtt ki-
juttatható. Ilyenkor a partner ké-
szítmény leírását javasolt meg-
nézni és ha az nem tartalmazza
az olajos jellegű készítménnyel
való együttes kijuttatás tilalmát,
akkor keverési próba után bátran
alkalmazzuk.

Amalgerol – hogy kevésbé 
függjön az időjárástól!

Növényi stressz ellen használjunk Amalgerolt!
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A Prev-B2 egy egyedülállóan több-
funkciós bór lombtrágya, mely 2,1%
bórt tartalmaz bóretanolamin formá-
ban. A terméket a 4,2% hidegen pré-
selt narancsolaj tartalma teszi egye-
dülállóvá, mert olyan kiegészítő hatá-
sokat kölcsönöz a Prev-B2 lombtrá-
gyának, amelyeket minden felhasználó
értékelni fog. A narancsolaj egy illóo-
laj, tehát nem hasonlítható össze a pa-
raffin vagy repceolajjal! Elsődleges
hatása, hogy elősegíti a lombfelület
gyors felszáradását, ezzel rontja a
gombabetegségek fertőzési feltétele-
it. A narancsolaj elősegíti a bór töké-
letes felszívódását a lombon keresztül,
így a Prev-B2 viszonylag alacsony
bórtartalma ellenére a rendszeres hasz-
nálatával nem fog bórhiány kialakulni.
Ugyanakkor kísérletek igazolták, hogy
akár 6-8-szor alkalmazva sem fog bór
túladagolást előidézni, köszönhetően
az optimálisan kialakított bór-etano-
lamin-narancsolaj összetételnek. A
narancsolaj felületszárító és dehidra-
táló hatása (0,3-0,4%-os koncentrá-
cióban) jelentősen mérsékli a levélen
található apró, puha kitinburkú élő-
lények egyedszámát (liszteskék, at-
kák, tripszek, levéltetvek), továbbá ki-
szárító hatású a lisztharmat micéliu-
maira is. Mindezen felül a Prev-B2

kitűnő permetlé terülést javító (ned-
vesítő) hatással is rendelkezik, már
0,15-0,2%-os koncentrációban alkal-
mazva. 
E sokoldalúsága és látványos hatása
miatt a Prev-B2-t nagyon megszeret-
ték a zöldség- és gyümölcstermesztők.
A Prev-B2 alkalmazása során nincs
szermaradék probléma, nincs kör-
nyezetterhelés és várakozási idő!

Amennyiben a Prev-B2 felkeltette ér-
deklődését, forduljon bizalommal te-
rületi szaktanácsadó kollégánkhoz:
Morva Tamás növényorvos, területi
szaktanácsadó
Tel: 06 20 958 2040, 
e-mail: morvat@biocont.hu
www.biocont.hu

Több legyet egy csapásra: bórutánpótlás a Prev-B2TM
narancsolaj vivőanyagú sokoldalú lombtrágyával

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

Az októberi számban aktuálisan az
őszi lemosó permetezésekről írtunk.
Decemberben viszont már nem igazán
találunk növényvédelmi teendőt, így
az alábbiakban egy, a szezonban nem
érintett témáról ejtenénk szót.
Idén debütált almatermésűekben és
szőlőben a Sumi Agro új, Cyflamid 5
EW nevű speciális lisztharmat elleni

készítménye. A helytállás remekül si-
került annak ellenére, hogy egy rend-
kívül erős lisztharmat fertőzéses év-
járatban került bevezetésre. Ez talán
annak is köszönhető, hogy a Cyflamid
egy új hatóanyagot, cyflufenamidot
tartalmaz. A hatóanyag annyira újsze-
rű, hogy maga a hatóanyagcsoport
ahova tartozik (amidoxim csoport) is
újnak mondható. Az ábrán látható,
hogy a Cyflamid öt ponton is képes
megszakítani a lisztharmat fejlődésme-
netét, ezért a gomba minden növeke-
dési stádiumában hatékony.
A Cyflamidot teljesen egyedülálló
együttes jellemzőkkel bír: a levélben

transzlamináris mozgás, kiemelkedő
gázosodó hatás, megelőző és gyógyító
hatás, két órán belüli esőállóság és
hosszú hatástartam. Mindenképpen re-
zisztenciatörő készítményről beszél-
hetünk és, hogy hosszú évekig így
maradjon néhány szabályt kell betarta-
nunk: egy szezonban max. kétszer
alkalmazzuk, törekedjünk a megelő-

zésre, legkésőbb az első tünetek meg-
jelenésekor védekezzünk és ajánlott
kénnel kombinációban kijuttatni. Ha-
tékonyságát mutatja alacsony dózisa:
0,3-0,5 l/ha, szőlőben 0,3-0,4 l/ha.
Szakmai érdekesség, hogy a már lát-
ható betegségtünetek esetén, a Cyf-
lamid hatáskifejtése után az elhalt
gomba fehér színű marad!
Megköszönve az egész évi figyelmü-
ket a Sumi Agro Hungary Kft. ezúton
kíván minden kedves olvasónak kel-
lemes ünnepeket, boldog és sikeres új
esztendőt!
Sumi Agro Hungary Kft.

Kiválóan teljesített az új lisztharmatölő…

Katarina F1

• Fóliás, fátyolfóliás termesztésre
• 53-58 napos, a Bejo legkorábbi fejeskáposztája
• 1-1,5 kg súlyú, korán tömörödő és ezáltal korán vágható fejek
• Nem hajlamos a csúcsosodásra, tetszetős gömb alak jellemzi
• Egyöntetűen vágható
• 40 x 40 cm-es térállásra javasoljuk ültetését

RIT-SAT Kft.

2040 Budaörs, Mátyás király u. 25., 
Tel: 06 23 440 511; Fax: 06 23 440 165.
www.ritsat.hu, e-mail: ritsat@ritsat.hu, info@ritsat.hu

Benák Péter képviselő

6781 Domaszék, Radnóti u. 6.
Tel: +36 30 2849 793, e-mail: p.benak@bejo.nl

Kádár András képviselő

2942 Nagyigmánd, Búzavirág u. 6.
Tel: +36 30 9604 489, e-mail: a.kadar@bejo.nl
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