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MÓRA - INPUT

A 2014. májusában lehullott
szokatlanul nagymennyiségű
csapadék a homokhátsági bur-
gonya állományokban rend-
kívüli nagy fertőzési nyomást
indított el. Először csak a bur-
gonyavész jelent meg, majd rö-
videsen az Alternária, majd ezt
követően a Fusarium kórokozó
is. Példátlan eset, hogy május
hónapban egyszerre jelenjen
meg ez a három veszélyes nö-
vény betegség. A NÉBIH kór-
tani vizsgálatai ezt a tényt meg-
erősítette. 
Maga a betegség megjelenése
nem újkeletű dolog. 
A burgonyavész (Phytophtora
infestans) 1845-ben Írország-
ban éhhalált okozott, azóta már
Magyarországon is meghatá-
rozó burgonya és paradicsom
kórokozó. 6,5 C fok és 27 C
fok között fertőz, amennyiben
van a levélen vízborítottság.
Az öntözés és az esőzések mi-
att folyamatosan fertőz. A
gomba konídiumait a szél ter-
jeszti. Ha a konídium eső- vagy
harmatcseppbe kerül, kirajza-
nak belőle a rajzóspórák, a lég-
zőnyíláson át behatol a levél
belsejébe. A lomb fertőződé-
sétől 4-8 nap múlva újabb
konídiumok képződnek, így a
fertőzés folyamatossá válhat. A
védekezést nehezíti, hogy a
Phytophtora jobban hasonlít az
algákra, mint a gombákra, 9
ponton van hasonlósága az al-
gákkal. Pl. a gombáknál a sejt-
falat kitin alkotja, a Phytoph-
tora és az algák esetében pedig
glükán. 
Figyelembe véve a kórokozó
alga jellegét, ezért a legjobb
hatékonyságot rézszulfát és
rézhidroxid alkalmazásával ér-
jük el. Az EU szabályozás
alapján a rézszulfát tápanyag-
nak számít, ezért 0 napos a vá-
rakozási ideje. További jó ered-
ményt lehet elérni bordói por-
ral, bordói lével, tribázikus réz-
szulfáttal, és a rézhidroxiddal.

A nagyon hatásos szerves ón-
vegyületek gyártása megszűnt
(Brestanid).
A kontakt készítmények közül
hatásosak a ditiokarbamátok:
Antracol, Dithane DG, Vondo-
zeb DG, Polyram DF, de csak a
fent említett rézkészítmények-
kel való kiegészítéssel.
Jó eredményt tudunk elérni a
Bravo 500 alkalmazásával, ami
egyúttal az alternária ellen is
véd.

Szisztémikus szerek: 
Fenilamid származékok közül
legismertebb a Ridomil, mely-
nek felszívódó komponense a
metalaxil, jelentős rezisztenciát
mutat a kórokozóval szemben.
A kutatási eredmények és a
gyakorlat azt mutatja, hogy az
e szercsoportba tartozó bena-
laxil hatóanyag sem kellően
hatásos a kórokozó ellen. A
phytophtora ellen leghatéko-
nyabb hatóanyagok: a felszí-
vódó dimetomorf, cimoxanil és
famoxadon. A kontakt ható-
anyagok közül a leghatéko-
nyabb a rézszulfát, a bordói
por, a rézhidroxid és a tribá-
zikus rézszulfát.
Ma már jó lehetőségünk van az
önálló cimoxalinos kiegészí-
tésre, és Rézszulfát kiegészí-
tésre. 
A kísérletekben a cimoxanil
+dimetomorf+ rézhidroxid ha-
tóanyagokkal értek el legjobb
eredményt.
A mezosztémikus hatású Tanos
0,4 kg/ha ugyancsak kiegészít-
hető 2 kg/ha rézszulfáttal. To-
vábbi javító hatást érhetünk el
a foszfonátok, elsősorban Plan-
tafosz Réz kiegészítéssel.
A magas hőmérséklet esetén
fertőz az alternáriás levélfol-
tosság. Hőmérsékleti optimu-
ma a 25-27C fok, de 35 C fok-
nál is fertőz. A lombozatot fő-
leg akkor fertőzi, ha napközben

a hőmérséklet 26 C fok feletti,
a páratartalom magas, és haj-
nali harmatképződés van. A le-
vélre kerülő spórái magas pá-
ratartalomnál, harmat esetén
gyorsan csíráznak, és a légző-
nyíláson át behatolnak a levél-
szövetekbe. Védekezésre a
mankoceb (Dithane, Antracol,
Polyram DF) Bravo 500, Tanos
50 DF, és az Acrobat MZWG
alkalmas. 

A szamóca védelme
A homokhátságon egyre na-
gyobb területen termelnek sza-
mócát, amelyet tévesen eper-
nek is neveznek. Magyaror-
szágon évente kb. 8-9 ezer
tonna szamóca terem. Az egyik
legelterjedtebb fajta a Cleri,
amely külföldön már nem szá-
mít korszerű fajtának, de a faj-
tahasználati licencdíj problé-
mák miatt a külföldi fajtatulaj-
donos cégek nem bocsátják
rendelkezésére a magyar ter-
mesztők részére a legújabb na-
gyobb termőképességű faj-
tákat.
Sok termelőnél gyökér és gyö-
kérnyaki pusztulás volt tapasz-
talható, amelyet a Phytoftora
fregariae esetleg a Verticilium
vagy a Fusarium okozhat. A
térségben azonban szinte min-
den esetben élettani oka volt a
gyökérnyak pusztulásnak. A
bakhát talaja telítődött vízzel,
az levegőtlenné vált. Amennyi-
ben a gyökér, vagy gyökérnyak
pusztulást fitoftóra okozná, ak-
kor a gyökérnyakat merőlege-
sen kettévágva rózsaszín el-
színeződést látunk. A megoldás
élettani alapokon nyugszik.
Úgy tudjuk elkerülni, hogy a
termőre forduláskor a rendel-
kezésünkre álló holland tápa-
nyag ellátási receptúra alkal-
mazásával napi kétszer 16 per-
ces tápoldat becsepegtetést
végzünk. A tápoldat recept har-
monikus arányban tartalmazza
a N, P2O5, K2O, MgO, CaO

makroelemeket, valamint a
vas, mangán, bór, cink, molib-
dén mikroelemeket.

A szamóca leggyakoribb
lombbetegségei:
lisztharmat, hatékony ellene a
Signum WG, a Topas 100 EC,
amelyet kétszer használhatunk,
a harmadik védekezés már nem
eredményes.  
Mikoszporellás levélfoltosság,
3-4 mm átmérőjű, kerek, lilás-
barna szegélyű, középen kife-
héredő foltok. A diplokarponos
levélfoltosság, egyszerű lila
foltok, a zítiás levélfoltosság,
nagy ovális vagy félköríves
foltjait lilásbarna szegély veszi
körül. A dendrofómás levélfol-
tosság, apró kerek egynemű,
világosbarna, foltjait ugyan-
csak lilásbarna szegély határol-
ja. Signummal és Natur Bi-
okállal védekezhetünk. A ter-
mést a szürkepenész károsíthat-
ja, jó ellene a felszívódó
SWITCH 62,5 WG, valamint a
kontakt Teldor 500 SC. A ter-
mést károsíthatja még a gno-
moniás termésfoltosság- és
rothadás: Signum WG 1,8
kg/hektár É.V.I. 3 nap.
Szellős telepítés, talajfóliával,
vagy szalmával történő taka-
rása, indanövények eltávolí-
tása, harmonikus tápanyagel-
látás. A letermett szamóca ál-
lományt tovább kell gondozni,
vagy új telepítés esetén azonnal
el kell távolítani a földből.

Burgonya védelme és kondicionálása
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Gyökérzöldségek védelme
A térség homoktalajaiban ter-
melt gyökérzöldségek közül
elsősorban a petrezselyem gyö-
kerén találkozunk élettani
problémákkal. A gyökér bőr-
szövetén mikro repedések ke-
letkeznek, amelynek forradása
barna színű csíkokat alkot.
Minden esetben élettani jelen-
séget találtunk a tárgylemezes
mikroszkópos diagnosztikai
vizsgálat során. Ennek oka a
talaj magas pH értékéből adó-
dik. Egyik előidézője a talaj és
az öntözővíz hidrogén-karbo-
nát tartalma, amely megakadá-
lyozza a talajban lévő kalci-
umoxid oldódását és annak
felvehetőségét. A mérések kal-
ciumot mutatnak ki, de ez a
növény számára nem felvehető
formában van. A talaj savanyí-
tására nagymennyiségű gipsz-
re, vagy vasszulfátra lenne
szükség. Ameddig a talajjavítás
nem történik meg, addig más
módon kell a talaj tápanyag
szolgáltató képességét javítani.

Az öntözővíz káros kalcium-
hidrogénkarbonát tartalmát sa-
létromsav alkalmazásával át
kell alakítani hasznos kalcium-
nitráttá. A talajéletet tovább
javítjuk mikrobiológiai készít-
ménnyel, a Natur Micro-val,
mely két komponensű gomba
és baktérium készítmény, va-
lamint Amalgerol együttes fel-
használásával. Tápanyagellátás
céljából a magas 60-65% szer-
ves anyag tartalmú granulált
trágyákat használjunk, ame-
lyekkel a kijuttatott műtrágyák
szerves komplexeket képez-
nek, amely a növény számára
könnyen felvehető tápanyag
forma. 
A homoktalajok szerves kol-
loid tartalmát zöldtrágyázással
lényegesen növelni tudjuk.
Ezek közül kiemelt növény a
facélia, amely szárazanyag
össztömegének 50 %-át a gyö-
kérzet teszi ki, amely egyúttal
fonalféreg irtó cianidot állít
elő. Minimális öntözés mellett
július végéig vethető.

Paprikák védelme
A szabadföldi paprikák lomb-
védelmére kell nagy hangsúlyt
fektetni. A gyakori és súlyos
károsodást a Xanthomonas
baktériumos levélfoltosság és
levélhullás okozza, ellene Cup-
roxat, Dithane és Natur Biokál
kombinációval védekezhetünk.
A rezisztens hibrideket és faj-
tákat ez a baktérium nem tá-
madja, ezért nem is kell ellene
védekezni. Ilyen többek között
a Meteorit fűszerpaprika, és a
Bihar F1 hibrid pritamin papri-
ka. A legfogékonyabb a Nagy-
kúti almapaprika. Terméskö-
téstől lombon keresztül is pó-
tolni kell a kalciumot, mivel
annak már a relatív hiányától is
terméscsúcs foltosság lép fel. 

A cékla termesztésénél gon-
doskodnunk kell 6 kg/hektár
mangánszulfát talajba juttatá-
sáról, ugyanezt kell tenni cse-
megehagyma termesztés esetén
is. 

Alma és körte varasodás
Az alma venturiás varasodás
(Venturia inaequalis) szaporító
képletei a lehullott levelekben
telel át, ahonnan tavasszal az
aszkospórák szóródásával
megindul a fertőzés. A körte
venturiás varasodásának kór-
okozója (Venturia pyrina) a
vesszőkön is át tud telelni,
ahonnan a konídiumok indítják
a fiatal levelek fertőzését. Nyár
folyamán közvetlenül eső után
ismétlődik a fertőzés és a kór-
okozó továbbterjedése. Minél
magasabb a levegő hőmérsék-
lete, páratartalma, és a levél-
felület vízborítottsága, annál
hamarabb következik be a fer-
tőződés. Ez a folyamat július-
augusztusig is eltarthat. 
A másik veszélyes kórokozó az
alma lisztharmat (Podosphaera
leucotricha. A gombafonalak a
fertőzött rügyek rügypikkelyei
között telelnek át. Tavasszal a
beteg rügyekből kihajtott lev-
eleket vastagon fedi a fehér
lisztes bevonat. A nyár folya-
mán ezekről a beteg levelekről
hullanak a továbbfertőzést
okozó konídiumok az addig
egészséges levelekre. A nappali
magas hőmérséklet és az azt
követő harmatos éjszakák ked-
veznek a kórokozó terjedé-
sének.
Védekezés varasodás és liszt-
harmat ellen: Polyram DF+
Score, Polyram DF+ Systhane
Duplo, Poyram DF+ Domark
10 EC, Tiuram Granuflow+
Systhane Duplo, Dithane +
Systhane Duplo, befejező vé-
dekezés Antracol 70 WG+Flint
Max.

Elhúzódó almamoly lárvakelés
van . Jó eredményt érhetünk el
a Runner 2F, valamint a Di-
milin 25WP használatával,
amennyiben nincs levéltetű.
Amennyiben levéltetű is van,
akkor a Mospilan 20 SG szük-
séges. Az alma növényvédelme
során folyamatosan használ-
junk kontakt kén készítmé-
nyeket, amelynek a lisztharmat
elleni védekezésen túlmenően
fontos élettani hatása is van. A
kén használata mellett a takács-
atkák nem szaporodnak fel je-
lentősen, ellenük a védekezés
könnyebb. A növényvédelem
során feltétlenül gondoskodni
kell a kalcium ellátásról. Kis
dió nagyságig veszi fel a nö-
vény lombon keresztül a kalci-
umot. Zöld dió nagyságtól már
csak a termés felületére jutta-
tott kalciumot tudja felvenni. A
lombtömeg kalcium szintje ha
csökken, akkor a kalcium visz-
szaáramlása történik meg,
vagyis a lomb a szükséges kal-
cium mennyiséget a terméstől,
vonja el. Ennek káros követ-
kezménye a sztipikesedés,
vagy keserű foltosság, amely a
tavaszi kitárolás után válik
láthatóvá.

A nyári hőség, valamint a hőin-
gadozások okozta stressz csök-
kentésére biostimulátorokat
kell alkalmazni. A biostim-
ulálás nem más, mint a növényi
intenzitás érdekében az élettani
folyamatokba való tudatos bea-
vatkozás. A biostimulátorok
kész aminósavakat, növényi
hormonokat, növekedést sza-
bályozó anyagokat tartalmaz-
nak. A növény az aminósavakat
bonyolult biológiai folyamatok
során szintetizálja, alakítja ki,
addig a biostimulátorokkal a
kész aminósavakat és növe-
kedési hormonokat juttatunk a
növénybe. Látványos hatást
érünk el algakivonatok, vagy
élő alga használatával. Hatá-
sára nagyobb lesz a növekedési
erély, a cukor és olajtartalom,
javul a stressztűrő képesség,
intenzívebb lesz a gyökér-
növekedés, a termés szín- és íz
anyagai. Növekszik a pulton
tarthatóság ideje. Magasabb
össztermést eredményeznek. 

Görög Zoltán
30/479-9343
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Alaptétel, hogy ha el sze-
retnénk kerülni a burgo-
nya betegségeinek a gom-
baölő szerekkel szembeni
rezisztenciájának kialaku-
lását, akkor a használt ké-
szítményeket folyamato-
san váltogatnunk kell. A
lehetőségek szélesítésére
a MIXANIL és a LIETO
két új hatóanyag-kombi-
náció a SUMI AGRO-tól
a termelők részére.
Mindkét gombaölő szer
egyik hatóanyaga a felszí-
vódó cymoxanil, amely
rendkívül hatékonyan gá-
tolja a gombák lebontó,
oxidatív biokémiai folya-
matait. Egy órán belül fel-
szívódva a növénybe
gyorsan esőállóvá válik,
majd mintegy 3–6 napos
belső védőhatást biztosít,
ezért a betegségek mege-
lőzésére, blokkolására és
gyógyítására egyaránt al-
kalmas. 
A MIXANIL másik ható-

anyaga a klortalonil,
hosszú hatástartamú, kon-
takt hatással rendelkező
molekula, amely a levél
felületére jutva behatol a
kórokozó spóráiba, mega-
kadályozza azok csírázá-
sát és bejutását a növény
belsejébe mielőtt még a
fertőzés bekövetkezne.
Széles hatásspektrumá-
nak köszönhetően a fitof-
tóra mellett az alternáriás
levélfoltosság ellen is ha-
tékony. A készítmény dó-
zisa 2,0 liter/ha.

A LIETO cymoxanil
melletti társhatóanyaga a

zoxamid. Utóbbi a fel-
szívódás után a viaszré-
tegben és az epidermisz-
ben raktározódik, ahon-

nan hosszú ideig egyen-
letesen táródik fel. Tehát a
LIETO két felszívódó
hatóanyagot tartalmaz
igen magas koncentráci-
óban, így a dózisa ala-
csony 0,45 kg/ha. 10 dkg-
os kiszerelése szabad for-
galmú!

A burgonyabogár és a
levéltetvek elleni véde-
lemre kiváló megoldás le-
het a szabad forgalmú

MOSPILAN 20 SG.
Egyéb információ:

paprika, paradicsom,
uborka kultúrákban bak-
tériumos betegségek ellen
jún. 1.-től 120 napra újra
forgalomba kerül a fel-
szívódó hatású  KASUM-
IN 2L készítmény. A ké-
szítmény felhasználása
növényvédelmi szakmér-
nök irányítása mellett tör-
ténhet és termelői regiszt-
ráció szükséges!

További információért

keresse fel folyamatosan
megújuló honlapunkat a
www.sumiagro.hu -t. 
SUMI AGRO HUNGARY Kft.

Átfogó, tartós védelem a burgonya betegségei ellen
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Az Anarsia lineatella a kajszi-
és őszibarack, a nektarin, a
szilva, a mandula kártévője, de
megtalálható az almán, körtén
és Prunus nemzettség tagjain
is. 
Kártétele során a hajtást és
gyümölcsöt egyaránt károsítja.
Kora tavasszal az áttelelt her-
nyók berágnak a fakadó rü-
gyekbe, majd kirágják a növe-
kedésnek induló kis hajtások
belsejét. Ennek eredményekép-
pen ezek hervadnak, barnul-
nak, majd elpusztulnak. Nyár
elején az első hernyónemzedék
részben a hajtásvégekben, rész-
ben a gyümölcsben károsíta-
nak. A hajtásokban 5-10 cm
hosszú járatokat rágnak. Nyár
folyamán már csak a zöld vagy
már érőfélben lévő gyümölcs-
ben táplálkoznak. Csak azokat
támadja meg, amelyek csont-
héjas magva már megkemé-
nyedett. A berágó hernyó
gyümölcskárosítását ürülék és
mézgafolyás jelzi. Többnyire a
kocsánynál vagy két gyümölcs
találkozásánál rágnak be a
gyümölcshúsba, egészen a
magig. Másodlagosan utat nyit
más korokozóknak, főleg a
moníliának.
Hazánkban évente három teljes
és egy csonka negyedik nem-
zedéke fejlődik ki, ha a nyár
meleg és hosszú. Az elszapo-
rodásának kedvez a száraz, me-
leg, szélcsendes időjárás. A fi-
atal hernyó a vesszőben rágott
kamrában telel. A hernyók áp-
rilisban előjönnek és behatol-
nak a fakadó rügyekbe. Fejlő-
désük előrehaladtával 3-5 haj-
tást pusztíthatnak el. A kifejlett
hernyók április végétől bábo-
zódnak (12-20 nap). Az első
nemzedék imágói május végé-
től rajzanak, tojásaikat egyesé-
vel rakják a hajtásokra vagy a
fiatal gyümölcsökre. A hernyók

kifejlődésének ideje 41-52 nap,
ami a hőmérséklettől és táp-
növénytől is nagymértékben
függ. A második nemzedék
egyedei júliusban, míg a har-
madiké augusztusban rajzanak.
Az okszerű és hatékony véde-
kezés elengedhetetlen feltétele
az imágó egyedszámának is-
merete. Az egyedszám alaku-
lását és a rajzáscsúcs várható
időpontját fény- és szexfero-
mon csapda segítségével álla-
píthatjuk meg. A lárvák fer-
tőzését hajtásvizsgálattal lehet
figyelemmel követni.
A védekezést a rajzáskezdettől
számított három hét múlva,
illetve a tömeges rajzást követő
7-10 nap elteltével, a lárvák tö-
meges kikelésekor célszerű
megkezdeni. A védekezés a raj-
záscsúcs és a hernyók tömeges
kikelése időszakában igazán
hatékony. 
A védekezés lehetőségei:
- Téli fatisztogatás
- Fertőzött hajtásokban telelő

hernyók eltávolítása és meg-
semmisítése metszés során

- Vegyszeres védekezés az át-
telelő lárvák ellen, a tömeges
tojásrakáskor (rajzáscsúcsot
követő napon). Javasolt ké-
szítmény: Steward® 30 DF
(II. forgalmi kategória)
0,17 kg/ha dózisban

Steward® 30 DF
Széles hatásspektrumú, alac-
sony dózisú, új hatásmódú
környezetbarát rovarölő szer.
Hatóanyag: 30 % indoxacarb
Az indoxacarb a nátrium-ion
áramlását gátolja az idegsejtek-
ben és az idegsejtek között. A
kiváltott teljes ingerhiány, táp-
lálkozás gátlást, paralízist, tel-
jes bénultságot okoz, amely rö-
vid időn belül elvezet az érzé-

keny rovarok pusztulásához.
Az indoxacarb lárvaölő és to-
jásölő hatással is rendelkezik.
Főleg gyomorméregként hat,
de bőrön át is felszívódik. A
teljes pusztulás 24-60 óra múl-
tával bekövetkezik.
A Steward® 30 DF kiváló sta-
bilitással rendelkezik a permet-
lében (stabil pH 5-10 illetve 5-
45 oC között). A hatóanyag
bomlása UV hatására mini-

mális valamint kiváló esőálló-
sággal rendelkezik (2 órával a
kezelést követően már esőálló).
Ezeken kívül szelektív és kí-
méletes a hasznos predátor
szervezetekkel szemben.
Technológiai javaslat:
A készítmény kontakt és gyo-
morméreg. Felszívódó hatás-
mechanizmusa alapján a lárvák
táplálkozását gátolja, és rész-
leges tojásölő hatással is ren-
delkezik.
A barackmoly áttelelő lárvái el-

len a tavaszi védekezés szük-
ségességét és időpontját a
vessző és rügyvizsgálatok sze-
rint kell megállapítani. A to-
vábbiakban a barackmoly és
keleti gyümölcsmoly elleni ke-
zelést a rajzáscsúcsot követő 7-
10. napon ajánlott végrehajta-
ni, és nemzedékenként 2-3 al-
kalommal, 10-14 naponként ja-
vasolt ismételni (1. ábra). A
kártevők rajzása szexferomon-

csapdás megfigyeléssel követ-
hető.
Kiszerelés:170 és 510 g-os mű-
anyag doboz.
Élelmezés Egészségügyi Vára-
kozási Idő csonthéjasok esetén
7 nap.
Munka Egészségügyi Várako-
zási Idő 0 nap.
Forgalmi kategória II.

További információért biza-
lommal forduljon a DuPont
szakembereihez!

Hőgye Szabolcs
DuPont területi képviselő

Hatala Ákos
DuPont növényvédelmi szaktanácsadó

Barackmoly és az ellene való hatékony védekezés!

1. ábra
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Kedves Zöldségtermesztő!

Ezúton szeretnénk figyelmébe
ajánlani a következő zöldség-
termesztésben használható
vegyszermentes növényvédel-
mi megoldást.

A Naturalis-L biológiai rovar-
ölő permetszer, mely hazánk-
ban paprika, paradicsom és
tojásgyümölcs kultúrákban
molytetű és kétfoltos takács-
atka ellen rendelkezik enge-
déllyel.

A Naturalis-L a Beauveria
bassiana mikroszkópikus gom-
ba élő spóráit tartalmazza. A
készítmény elsősorban kontakt
hatásmódú. 
A hatóanyag konídiumai
megtapadnak a kártevőn,
majd kicsíráznak és áthatol-

nak a kültakarón. Ezt köve-
tően a gombafonalak behálóz-
zák a kártevő testét, és annak
testnedveit használják fel saját
fejlődésükhöz. Ennek és
egyéb, a gomba által elindított
lebontó folyamatoknak kö-
szönhetően a kártevő elpusztul. 

Egyedi hatásmechanizmus-
ból adódóan nem alakul ki a
készítménnyel szemben re-
zisztencia a kártevőkben, így
kiváló rezisztenciatörésre is.
A Naturalis-L a PREV-B2 na-

rancsolaj vivőanyagú lomb-
trágyával tankkeverékben
alkalmazva még hatéko-
nyabb! A PREV-B2 javasolt
dózisa ezesetben 0,15-0,2%.

Alkalmazása
Amint az első molytetveket és
takácsatkákat felfedezzük, fris-
sen elkészített permetlé fel-
használásával védekezzünk,
optimális esetben az esti órák-
ban. A hatékonysághoz jó fe-
dettség szükséges a kontakt
hatáskifejtés miatt.
A szükséges mennyiség: 0,75 -
1 l/ha 800-1000 l/ha vízmeny-
nyiséggel számolva.

Amennyiben a Naturalis-L
felkeltette érdeklődését, for-
duljon bizalommal területi sza-
ktanácsadó kollégánkhoz!

Naturalis-L - Új, egyedi hatásmechanizmusú rovarölőszer 
zöldségtermesztők részére

A NeemAzal T/S hatóanyaga
a trópusi Neem-fa magjából
kivont azadirachtin. E ható-
anyag megállítja a kártevők
táplálkozását, csökkenti ter-
mékenységüket és gátolja ved-
lésüket.
A NeemAzal T/S felszívódik a
levéllemezbe, ezért hatástar-
tama hosszú, és olyan nehe-
zen kontrollálható kártevők
ellen is hat, mint a moly-
tetvek és az aknázómolyok.
Érdekesség, hogy Németor-
szágban a NeemAzal T/S a bi-
oburgonya termesztés piacve-
zető készítménye a burgo-
nyabogár elleni védelemben.
Magyarországon nincs burgo-
nyában engedélye, így nálunk
burgonyabogár ellen nem hasz-

nálható!
Már 100 ml-es kiszerelésben is
elérhető!
Már közterületen vadgeszte-
nyelevél aknázómoly ellen is
használható!

A NEEMAZAL T/S ELŐ-
NYEI:
- Valódi növényvédőszer, EU

hatóanyag engedéllyel.
Figyelem! Más, sokszor ille-
gálisan forgalmazott „neem”
terméknek nincs rovarölő
hatása!

- Magas hatékonyság szívó és
kisebb méretű rágó kártevők
ellen.

- Felszívódó hatóanyag.
- Új, egyedi hatásmechaniz-

mus, rezisztencia törésre is
alkalmas. 

- Rejtett életmódú aknázó kár-
tevők ellen is hatékony.

- Új lehetőség a közterületi
növényvédelemben vad-
gesztenyelevél aknázómoly
ellen!

A készítmény a hasznos élő

szervezetek többségét (pl. für-
készdarazsak, katicabogarak,
ragadozó atkák) nem károsítja.

Alkalmazása:
0,3-0,5%-os oldatban alkal-
mazható a kártevők L1-L2 lár-
vaalakjai ellen az alábbiak
szerint:
- Hajtatott paradicsomban
üvegházi liszteske lárvák ellen,
nem sokkal az első imágók

megjelenése után kell használ-
ni. A liszteske rajzás a Biocont
sárga színcsapdás rovarfogó
lapok segítségével követhető
nyomon! Szükség esetén 7-14
nap múlva a kezelés megis-
mételhető.
- Almában a készítményt a lár-
vakelés időszakában kell kijut-
tatni. Aknázómoly feromon-
csapdák alkalmazása nélkülöz-
hetetlen a megfelelő időzítés
biztosítása érdekében! A ke-
zelés az első két lárvastádium
ellen hatásos. Elhúzódó rajzás
esetén a kezelés 10 nap eltel-
tével megismételhető.

- Vadgesztenyelevél aknázó-
moly ellen (közterületen is) az
első két lárvastádium ellen,
akár 3-szor ismételve..
Amennyiben a NeemAzal T/S
felkeltette érdeklődését, for-
duljon bizalommal területi
szaktanácsadó kollégánkhoz,
vagy látogassa meg webol-
dalunkat.

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

A NeemAzal® T/S az egyetlen felszívódó, biológiai kitinszintézis gátló és
táplálkozás blokkoló rovarölő szer, amit biotermesztők is használhatnak!
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Növénytermesztésünk legfőbb ter-
melőeszköze a talaj. Minősége, ál-
lapota nagymértékben meghatározza
a terméspotenciált. A napjainkra igen
jellemző szélsőséges időjárás miatt
azonban olykor az aszály, más eset-
ben a belvíz okoz nehézséget a föl-
deken.
A belvíz és az aszály tulajdonkép-
pen egyazon problémának két
megnyilvánulása. Nevezetesen a ta-
laj szerkezetében, állapotában kere-
sendő az ok. A tömörödött, vagy túl
laza talaj nem képes megfelelő víz-
gazdálkodásra. De miért is alakult ez
ki? A megerőltető talajművelés, tö-
mörödötté, levegőtlenné tette a tala-
jokat, a túlzott műtrágyázás pedig a
savas irányba tolta el a pH-t. Ezáltal
csökkent, korlátozódott a talaj mik-
roflórájának életlehetősége. Ezek a
hasznos élő szervezetek azonban
nélkülözhetetlenek a normális talaj-
működéshez.

Hogyan segít az Amalgerol?

Az Amalgerol a talajproblémák
okát szünteti meg. A különböző nö-
vényi stb. olajtartalma miatt ugyanis
óriási határfelületen terül szét a
talajszemcséken, nagy életteret biz-
tosítva a talajmikrobáknak. Köny-
nyen felvehető széntartalma pedig
azonnal hasznosuló tápanyagot is
ad számukra. Így a talaj hasznos élő
szervezetei látványos működésbe
kezdenek, gyors szaporodásnak in-
dulnak.
Az intenzív talajélet következmé-
nye a CO2 termelés növekedése. A
széndioxid egyrészt lazítja a talajt,
másrészt a vízzel szénsavvá alakul,
ami javítja a tápanyagok felvehe-
tőségét. A kötött kalcium kioldásá-
val javul a talaj pH-ja. Emellett nő a
talajhőmérséklet, ami a növények
gyors, egyöntetű kelését is segíti.

Az Amalgerol rendszeres haszná-
latával ez a folyamat az alsóbb talaj-
rétegekben is megfigyelhető, így ott
is javul a talajszerkezet és a tápanya-

gok felvehetősége. A talaj idővel 
visszanyeri normális vízgazdál-
kodó képességét.
Amennyiben a talajnak jó a vízgaz-
dálkodása, képes elvezetni, illetve
megtartani a csapadékot, a kapilláris
vízvezetés elvén pedig a mélyebb ta-
lajvízszintből a növénynek szolgál-
tatni azt.
Megfelelő talajélet esetén a szer-
vesanyag képzés nő, a porosodás
megszűnik, kialakul a morzsalékos
talajszerkezet, nem képződnek
nagy, élettelen rögök. A jó, levegős
talajba visszatérnek a földigiliszták,
valamint a növények gyökerei is
könnyebben fejlődnek, ezáltal biz-
tosítva a jobb stressztűrést. 

Mi az a mikorrhiza? Miért jó a
növénynek?
A mikorrhiza szó szerint gombás
gyökeret jelent (3-4. ábra). Ezek a
hasznos élő szervezetek szimbiózis-
ban élnek a növények gyökereivel és

mintegy azok „meg-
hosszabbított karjai”,
sokkal messzebbről ké-
pesek a vizet és a tápa-
nyagokat a gyökér
számára biztosítani. A
zöld növények 80-90 %-a számára a
mikorrhiza kapcsolat elengedhe-
tetlen.
Az Amalgerol kezeléssel a mikorr-
hizás gyökértömeg meghétsz-
ereződik (5. ábra)!

Az Amalgerol talaj hatásának
eredményei:
Az Amalgerol kezelés révén tehát a
talajbaktériumok felszaporodnak,
lebontják az ott lévő növényi marad-
ványokat, felvehetővé teszik a talaj
lekötött tápanyagait, a mikorrhizák
segítenek a szállításban és akár egé-
szen a gyökérbe hatolva (endomi-
korrhizák) juttatják el a vizet és ás-
ványi anyagokat, a gyökérzet a leve-
gős, lazább, morzsalékosabb talaj-
ban maga is jobban növekszik, erő-
sebb lesz, így az egész növény el-
lenállóbbá válik a stresszté-nyezők-
kel szemben. 
Az Amalgerol használatával úgy
tudjuk növelni a termésátlagot és
a jövedelme-zőséget, hogy közben
a talaj minősége nem romlik,
hanem javul!
További információ: 

www.cheminova.hu3. ábra 4. ábra 5. ábra

Amalgerol – talajaink jövőjéért
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SKYTIA F1 (fehér (TV) paprika)

HR: Tm: 0-2 (L3) dohánymozaik vírus rezisztens

Méretes csüngő termés jellemzi (6-7cm -13-18 cm)

Kiültetésre március közepétől ajánlott

Erőteljes növekedés, erős gyökérzettel párosul

Kimagasló termőképesség 

Egyöntetű méret a kultúra végéig

Genetikailag nem  lilul vagy nem antociánosodik

Hajtatásra és szabadföldi termesztésre is ajánlott

Ca – hiányra nem érzékeny

Fajsúlyos termés, vastag termésfal jellemzi

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

Terjesztési terület Idejében szólunk!
Mezőgazdasági információs kiadvány
Kiadja:

Móra Input Kft.
Mórahalom, Kissori út 2-4.

Felelős szerkesztő:
Kopasz Tibor

Tördelés:
RRD kereskedelmi és marketing
vállalkozás

Nyomtatás:
Tiszapress nyomda

Terjesztés:
Külterületen: Magyar Posta
Belterületen: Feibra Kft.

Készül: 12 000 példányban
Megjelenik 2 havonta 

Ásotthalom, Bordány, Domaszék,
Mórahalom, Öttömös, Röszke,
Ruzsa, Zákányszék területén


