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Fitoftóra járvány burgonyában
A rendkívüli ökológiai változá-
sok következtében soha nem
látott agresszivitással lépett fel
a térség burgonya állomá-
nyaiban. Ez a növényi betegség
1846-ban jelent meg Magyar-
országon, de végzetes járvány-
szerű pusztítást csak Írország-
ban végzett. Mennyiségi és
minőségi veszteséget okoz,
nemcsak a lombot teszi tönkre,
hanem az oospórák talajba mo-
sódásával a gumót is károsít-
hatja. Amióta az ivaros sza-
porodási módja létrejött, a kór-
okozónak megnövekedett a
genetikai változékonysága,
újabb és újabb agresszív rasz-
szok jelennek meg. Az ivaros
alak, vagyis az oospora biz-
tosítja a talajba mosódva az
áttelelést, ahol évekig megőrzi
életképességét, így a vetés-
forgó betartása ebből a szem-
pontból nem biztosít védelmet.
Előfordulhat, hogy a lombot
meg tudjuk ellene védeni - ami
egyre nehezebb -, ugyanakkor
a gumót károsítja. Az agresszív
rasszok megjelenése együtt
járhat egyes hatóanyagokkal
szembeni rezisztenciával.
1994-ben mutatták ki a meta-
laxyllal (Ridomil) szembeni
rezisztenciát. A burgonyane-
mesítés eddig nem tudott szá-
mottevő eredményt elérni, mi-
vel más-más gének szabályoz-
zák a lombon és más gén a
gumón történő fertőződést. E
két tulajdonság egyesítése egy
genotípusba nagyon nagy fela-
dat, mivel a nemesítők inkább
a termőképesség, a gumófor-
ma, az étkezési és feldolgozási
alkalmasság irányában neme-
sítenek elsősorban. A 2014. évi
tenyészidőszak időjárása előse-
gítette a betegség kialakulását.
A sporangiumok a növény
hajtásaira, leveleire jutottak
légáram útján, az ott jelen lévő
levélfelület vízborítottságának
köszönhetően csíratömlőt fej-
lesztve a légzőnyílásokon ke-
resztül behatolt a levélbe és azt
megfertőzi. Amennyiben app-
resszóriumot fejleszt az abból

kinyúló hifák az épséges epi-
dermisz falát áttörve szintén
megfertőzi a burgonya lombját.
Ugyanez játszódik le a paradi-
csom növénynél is, ahol már a
zöld termést is megfertőzheti.

Védekezés szempontjai:
A Fitoftora a moszatgombák
osztályába tartozik, ezért a
Phytophthora infestans jobban
hasonlít az algákra, mint a
gombákra, 9 pontban azonos
vele. Legfeltűnőbb, hogy a
gombák sejtfalát kitin alkotja,
míg a fitoftora és az algák sejt-
falát glükán képezi. A lombon
és száron megjelenő szaporító
képleteket – micélium, sporan-
giumtartó, sporangium, rajzó
spórák, cisztospórák, - mielőtt
a fertőzést megkezdik, el kell
pusztítani növényvédő szerrel.
Ehhez kettő db felszívódó
komponensre és megfelelő réz-
re van szükség.
Melyik a megfelelő réz? Elvi-
leg jó lenne a bordói lé, azon-
ban a kijuttatása nehézkes.
Legalkalmasabb rézforma az a
rézhidroxid, amely a legfino-
mabb tűkristály szerkezettel
rendelkezik és mellé gyárilag
speciális ragasztószer van be-
építve, amely a rézhidroxid tű-
kristályát oda ragasztja a bur-
gonya levél és szár viaszréte-
géhez. Ezzel biztosítva van a
lemosódás mentesség. Az em-
lített ragasztó komponens nem
azonos a felületi feszültség
csökkentővel, amelyet e mel-
lett még feltétlenül alkalmazni
kell. Hatékonyság másik felté-
tele, hogy a rézhidroxid tűkris-
tály mérete minél kisebb le-
gyen, lehetőleg 1 mikron átmé-
rőjű, ezzel tudunk egységnyi
mennyiséggel minél nagyobb
felületet beborítani. Azért van
erre szükség, mert a burgonya
levél 1 mm2-én több száz
oospora megtelepedhet és le-
vélfelület borítottság hiányá-
ban nem megy tönkre, hanem
csíratömlőt fejleszt. Magyar-
országon van olyan rézhidro-
xid készítmény, amelyet 18 éve

engedélyeztek, van olyan,
amelyet mintegy 30 éve. A fent
említett feltételeknek csak a
legújabb generációs rézhidro-
xid készítmények felelnek
meg. 

Sárgarépa baktériumos 
levélszél és levélfeketedés
Az idei fülledt, párás klíma le-
hetővé tette a Xanthmonas
carotae levélbetegség kiala-
kulását. Második lépésként a
száron is megjelent kb. 1 cm
hosszú kissé tompa végű, csó-
nak alakú foltokban. A labo-
ratóriumi vizsgálatok minden
esetben bizonyították, hogy
ezeken a fertőzési foltokon
(szár és levél) minden esetben
megjelent másodlagos gyen-
gültségi kórokozóként az al-
ternária is. Tehát a baktérium
elleni védekezést minden eset-
ben társítani kell az alternária
elleni egyszerre való védeke-
zéssel. A baktérium elleni vé-
dekezésben a leghatékonyabb a
jó felületborítottságot biztosító
finom tűkristályos szerkezetű
rézhidroxid. Hátránya, hogy
strobilurin hatóanyagú készít-
ménnyel együtt perzselést
okozhat. 

A paprika betegségei
Az idei nyár a szabadföldi pap-
rika termesztőknek is nagy ki-
hívást jelentett. A nem rezisz-
tens fajtákon fellépett a bak-
tériumos levélfoltosság, és a
faeoramuraliás levélfoltosság,
a rezisztens fajtákon csak ez
utóbbi jelent meg. Még mindig
jelentős gondot okoz az egész-
séges, nem beteg paprika tő
gyenge gyökérzete. Ezen vál-
toztatni kell, az öntözéssel és a
fejtrágyázással. Gyakran lehe-
tett tapasztalni a sűrű kisadagú
öntözés következtében a felső
5-6 cm-es talajréteg kellően
nedves volt, de a megfelelő
talajszelvény nem volt átáztat-
va, így a felső talaj száradásá-
val – ami be sem következett-
nem volt kényszerítve a papri-
ka gyökere, hogy egyre jobban

hatoljon lefelé a szükséges víz
és tápanyag megtalálása érde-
kében. Feltétlenül szükséges a
tenziométer alkalmazása, hogy
a talaj felső 15-25 cm-es szel-
vényében megfelelő vízkapa-
citásig fel legyen töltve a talaj
és a kialakuló gyökérzóna.
Fejtrágyázással is elő kell se-
gíteni a kívánatos gyökér-lomb
arány kialakulását. A fent em-
lített öntözési móddal és fosz-
fordús fejtrágyával alakítható
ki a megfelelő gyökértömeg. A
föld feletti vegetatív részek
fejlődéséhez nitrogén fejtrá-
gyát kell adni a virágzás kezde-
téig úgy, hogy kialakuljanak az
elsődleges és másodlagos elá-
gazódások és csak ezután a kö-
tések. A vegetatív generatív
arányt a nitrogén kálium arány
szabályozza. Nagyobb figyel-
met kell fordítani a mikroelem
ellátásra, mert csak így tudjuk
biztosítani a növény számára a
növekedési hormonok képzé-
sének feltételeit. A szabadföldi
paprika a talaj 7,2 pH értéke
felett nem tud magas termésát-
lagot hozni, ezért mindenkép-
pen a talajélet aktivitását fo-
kozni kell Natur Micro és
Amalgerol együttes talajba
dolgozásával. Az idei nyáron a
kalcium hiány nem okozott
problémát, de aszályos évjárat-
ban erre külön gondot kell
fordítani. Jelentős kárt okozott
a rendkívül erős mértékű UV-B
sugárzás, amely a légkör ózon-
rétegnek aránytalan elvéko-
nyodásának a következménye.
Elkerülhetetlen lesz a jövőben
az ikersorok fölé kifeszített

A 2014. év eddigi tapasztalatai és a jövőre nézve követendő tanulságai
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sárga színű Raschel-háló sáv
alkalmazása. A zöld színű háló
alkalmatlan, mert a paprika
számára létfontosságú sárga
fénytartomány egy részét ki-
szűri, lényeges termés csök-
kenést okozva.

Zeller lombkifehéredés
A rendkívül sok csapadék miatt
a gyökérzónába mosódott li-
nuron hatóanyagot a növény a
gyökerén keresztül nagyon
könnyen felvette és az asszi-
miláció gátlás következtében
kifehéredett a lomb. Megafol,
Plantafosz Universal, Amalge-
rol, Csöpp Mix 3, majd később
Mikramid készítményekkel
való lombkezeléssel regene-
ráljuk. Petrezselymet, zellert,
paprikát, burgonyát, zöldbabot
jelentősen károsította az UV-B

sugárzás sejtroncsoló hatása.
Az említett problémák térsé-
günkben jelentős gondot okoz-
tak ezért már a Börzén, majd a
téli szakmai esteken speciális
előadók közreműködésével,
ezekkel bővebben is fogunk
foglalkozni.

Szamóca lisztharmat
Amennyiben tartós meleg lesz
és télen esetenként előforduló
+ 10 fok C hőmérséklet mellett
folytatni kell a kiültetett sza-
móca állomány lisztharmat
elleni védelmét kontakt kén
készítmény felhasználásával
akkor is, ha pillanatnyilag nem
látszanak a lisztharmat sza-
porító képletei.

Görög Zoltán
szaktanácsadó

30/4799343

Kedves Zöldségtermesztő!
Ezúton szeretnénk figyelmébe
ajánlani a következő zöld-
ségtermesztésben használható
vegyszermentes növényvédel-
mi megoldást.
A Naturalis-L biológiai ro-
varölő permetszer, mely ha-
zánkban paprika, paradicsom
és tojásgyümölcs kultúrákban
molytetű és kétfoltos takács-
atka ellen rendelkezik enge-
déllyel.

A Naturalis-L a Beauveria
bassiana mikroszkópikus
gomba élő spóráit tartalmazza.
A készítmény elsősorban kon-
takt hatásmódú. 
A hatóanyag konídiumai
megtapadnak a kártevőn,
majd kicsíráznak és áthatol-
nak a kültakarón. Ezt köve-
tően a gombafonalak behál-
lózák 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
narancsolaj vivőanyagú
lombtrágyával tankkeverék-
ben alkalmazva még haté-
konyabb! A PREV-B2 java-
solt 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 számol-
va.

Amennyiben a
Naturalis-L felkel-
tette érdeklődését,
forduljon bizalom-
mal területi szak-
tanácsadó kol-
légánkhoz:

Morva Tamás
növényorvos, területi szak-

tanácsadó
morvat@biocont.hu

+36-20/958-20-40

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

Naturalis-L - Új, egyedi hatásmechanizmusú
rovarölőszer zöldségtermesztők részére
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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-
BA-SE 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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Álló kultúráink növényvédel-
mében kiemelkedő fontossá-
gúak az ún. lemosó perme-
tezések, melyek kétségtelenül
az ideális növény-egészségü-
gyi helyzet megalapozói. Va-
lamennyi gyümölcsfajunk vé-
delménél jelentős műveletnek
számítanak, almástermésűek-
nél és csonthéjasoknál egya-
ránt, hiszen elmaradásuk
következményei súlyosak le-
hetnek. Fontos tudni, hogy
ezeket a kezeléseket nagy
lémennyiséggel kell elvégezni
az érdemi hatékonyság biz-
tosítása érdekében. A lemosó
permetezések hatása a válasz-
tott készítménytől függően
kiterjedhet mind a kóroko-
zókra (gombák és baktériumok
képleteire), mind a területen
előforduló rovarok és atkák
fejlődési alakjaira is. Megkü-
lönböztetett jelentőséggel bír
azonban az őszi lemosó per-
metezések növényi kórokozók-

kal szembeni hatása! Ugyanis
míg egy, főleg csak állati kár-
tevők ellen hatékony lemosás
(pl. olajos kezelés) elmaradása
a vegetációban többnyire hely-
rehozható hiányt jelent, addig
ez nem mondható el a betegsé-
gekkel szemben igazán megha-
tározó jelentőségű réztartalmú
permetezésekről. Gondoljunk
csak a zömében lombhulláskor
csonthéjasokat levélripacso-
kon keresztül fertőző háncs-
nekrózist, ág és vesszőelhalást

okozó gomba és baktérium
fajokra (pl. Cytospora cincta
gomba, Pseudomonas syringae
baktérium stb.), vagy az almás-
termésűeket károsító tűzel-
halásra, ill. varasodást előidéző
gombabetegségekre. Fontos
azt is megjegyezni hogy az
őszi lemosásnak a jelentősebb
csonthéjas levélbetegségek (le-
vélfodrosodás, levéllikasztó
gombák) visszaszorításában is
jelentős szerepe van. 

A nyugalmi időszak elején,
azaz lombhullás végétől mind
a csonthéjas, mind az almáster-
mésű ültetvényeinkben java-
solhatók a kiemelt kórokozók
elleni őszi lemosó permete-
zések. Erre a célra az optimális
szemcseméretű 88% hatóanya-
got tartalmazó ASTRA
RÉZO-XIKLORID alka-
lmazható SPUR hatásfokozó
a d a l é k o - l á s á v a l .
Almástermésűek ese-tében
3,0-4,0 kg/ha, míg csont-héja-

sok védelménél 2,0-3,0 kg/ha
ASTRA RÉZOXIKLO-RID
juttatható ki.

Fontos megjegyezni, hogy az
őszi lemosókat megelőző ún.
kontakt gombaölő szeres  zá-
rópermetezésre ahol még ez ki-
vitelezhető, kiváló hatékonysá-
ga miatt (vesszőelhalások, lev-
élbetegségek és meggyant-
raknózis stb.ellen) megelőzés-
szerűen is rendelkezésre áll a
TIURAM GRANUFLOW
gombaölő szer.    

Sumi Agro Hungary
Csonthéjas Munkacsoport

AZ ŐSZI LEMOSÓ PERMETEZÉSEK MEGHATÁROZÓ SZEREPE
GYÜMÖLCSFÉLÉINK VÉDELMÉBEN
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Az Amalgerol talaj és növény
kondicionáló termék. Több
állati és növényi kivonat,
valamint adalékok elegye.
Minden növény hasonlóan
reagál a kezelés hatására. Az
Amalgerol egy erőteljes nö-
vekedésre készteti a növényt. A
kezelés hatására a növény
gyökér szőrözöttsége meghét-

szereződik. A készítmény a
talajra jutva az ott lakó, honos
bontó baktériumok számát igen

rövid időn belül, mérhetően
megsokszorozza és ezek jelen-
tős szervesanyag-bontásba
kezdenek. Ennek következmé-
nye, hogy a felvehető tápele-
mek mennyisége jelentősen
megnő (pl. Ca plusz 42 %, P
plusz 30 %, Zn plusz 35 %,
stb.). Magasabb talajhőmérsék-
let, magasabb CO2 kibocsátás,
azaz röglazítás, jobb talajszer-
kezet kialakulása, vagyis jobb
vízelvezetés, jobb vízmegtartás
az Amalgerol kezelés eredmé-
nye. Az Amalgerol a gyümöl-
csösökben segíti a gyümölcsök
megkötődését, csökkenti a
gyümölcshullást és egy jobb
kondíciót biztosít a gyümölcs-
fáknak. Dózia talajkezelésre 4-
5 l/ha a gyomirtó permetezé-
sekkel együtt kijuttatva, nö-
vénykezelésre 2-3 l/ha, a vi-
rágzás után 2-3 alkalommal ki-
juttatva.

Plantafosz Universal folyé-
kony levéltrágya erősíti a nö-

vények természetes védekező-
képességét, és tápanyagot is
biztosít a növényeinknek. A
készítmény a foszfor és a káli-
um mellett még sok mikroe-
lemet is tartalmaz, így mik-
roelem lombtrágyaként is mű-
ködik. A hatóanyagokat a
növények mind levélen, mind
pedig gyökéren keresztül fel
tudják venni, azok gyorsan
elszállítódnak a növény külön-
böző részeibe és a növények

immunrendszerét erősítik. A
Plantafosz Universal lassítja a
növényi kórokozók növekedé-
sét, gátolja a spóraképződést,
valamint beindítja a növények
természetes védekező mecha-
nizmusait, a sejtfalak meg-
vastagszanak és a növény a
gomba és a baktérium fer-
tőzésekkel szemben ellenállób-
bá válik. Eddigi tapasztalatok
szerint a Plantafosz Universal
használata során a peronosz-
póra félék, varasodás stb. gom-
bás és a tűzelhalásos és guta-
ütéses baktériumos fertőzések
esetén nő a növények beteg-
ségekkel szembeni ellenálló
képessége. A Plantafosz Uni-
versal használatával egy új
megoldás áll a termelők ren-
delkezésére a növénytáplálás-
ban. A készítmény a növények
tápanyag ellátása mellett a
növényvédő szerek hatékony-
ságát javítja néhány gombafer-
tőzéssel szemben. 

Növénykondicionáló készítmények a Cheminova palettáján
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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

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

Terjesztési terület
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