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A környezetünkben végbemenő
változások következménye a
globális felmelegedés, ame-
lynek velejárója a hőstressz
megjelenése, amely új kihívást
jelent az egész ökológiára néz-
ve. Emberek, állatok, növények
érintettek, vagyis az egész
környezetet érinti.
Milyen kihívást jelent a ter-
melők számára a hő-stressz
kivédése? 

1.Az állattenyésztésben meg
kell változtatni a takarmány
összetételét, különös tekin-
tettel az intenzív tejelő szar-
vasmarhák esetében, de a
hízósertés és a baromfite-
nyésztés esetében is.

2.Új kártevők lépnek fel, pl.
Drosophila Suzuki Kétfoltos
muslica, amely az érő gyü-
mölcsöket károsítja. 2008.
óta van Magyarországon, ez
évben a Dunántúlon már ká-
rosított is. Főleg az ősziba-
rackot és a szamócát károsít-
ja. Amerikai Scaphoideus
Titánus, egy nemzedékes
Amerikai szőlőkabóca. A
szőlőben végzetes sárgaság a
Fitoplazma betegségét ter-
jeszti. Karantén kártevő.
Tojás alakban telel át. 2015-
ben károsította a retek állo-
mányt a Repcedarázs álher-
nyója. Felerősödőben van a
Gyepi hangya és a Fekete fa-
hangya együttes károsítása
zöldségnövények, különösen
a dinnye lágy gyökerét elrág-
ják. Rovarölő szerekre ellen-
álló, kivétel a Lannate. Egy-
szerű környezetkímélő vé-
dekezés ellenük sörös kupak
közepébe cseppnyi mézet
helyezünk, azt körül szórjuk
por alakú növényvédő szer-
rel, ezáltal közvetve a han-
gyabolyt mérgezzük le. Szí-
vó kártevők ellen már gyü-
mölcstermesztésben is alkal-

mazzák a Movento-t eseti
engedéllyel a gyümölcster-
mő tájkörzetekben, különö-
sen alma- és körtetermesz-
tésben. A Movento hatékony-
ságának a feltétele, hogy 7-es
pH-értékű legyen a permet-
léhez használt víz. A maga-
sabb pH-érték mellett a Mo-
vento nem működik. Érő
őszibarackban a darazsak
szúrása nyomán megjelenik
a szürkepenész. Védekezés:
az erre a célra gyártott sárga
tálak kihelyezése, amelyekbe
2 ujjnyi cukros-ecetes vizet
öntünk. 2020-ban újabb 20
növényvédő szert akar az EU
kivonni. Örvendetes, hogy a
gyártók részéről a fejlesz-
tések megkezdődtek a legú-
jabb 5. generációs biológiai
jellegű készítmények gyár-
tására. Belátható időn belül
mindössze 3-4 növényvédő
szer gyártó cég marad talpon,
a globalizációs felvásárlá-
soknak köszönhetően. Re-
méljük, hogy egymással
szemben nem kartellezés,
hanem fejlesztést fokozó
verseny alakul ki. 2015-ben
3 növényvédős cég olvadt be
ilyen módon. Egyre nagyobb
kihívás a nemesítők részére a
rezisztencianemesítés, amely
a burgonya fitoftora ellen
eddig nem hozott eredményt,
különösen az újabb agresszív
rasszok megjelenése miatt.  

3.Tudatos vízgazdálkodás fon-
tossága: A világ vízkészle-
tének mindössze 2,5-3%-a az
édesvíz, amelyből 1% alkal-
mas ivóvíznek. A szűkös
vízkészletek miatt a jövőben
változások várhatók. A me-
zőgazdaság a legnagyobb
édesvíz felhasználó a vilá-
gon, amely 70%-ot tesz ki,
ez háromszorosa az 50 évvel
ezelőtti mennyiségnek.
2050-re a mezőgazdaság víz-
igénye az öntözések fejlesz-
tése miatt további 19%-al

fog növekedni. Várhatóan a
világ élelmiszer-előállításá-
nak 40%-a mesterségesen
öntözött területen lesz előál-
lítva. Az 50/2008. (IV.24.)
FVM rendelet a Helyes Me-
zőgazdasági- és Környezeti
Állapot előírásaiban szabá-
lyozza a vizek védelmét és a
vízfelhasználás jogi kérdé-
seit.

4.Leghatékonyabb kondici-
onáló anyagok a növekedés
serkentésére és a stressz ki-
védésére: Megafol, Terra
Sorb Foliar, Plantafol, Plan-
tafosz Universal, Mc Cream,
Amalgerol, Natur Biokal és
Natur Plasma rézzel és cink-
kel, vagy bórral és szulfáttal
dúsítva.

5.Milyen azonnali feladataink
vannak a jelenlegi körül-
mények között? Az erős
rövid- és hosszúhullámú sug-
árzás ellen sárga színű
Rashcel háló alkalmazása
paprikatermesztésben. Más
növényeknél lehet zöld színű
is, de paprikatermesztésben a
zöld színű háló alkalmazása
25% termés kieséssel jár.
Előtérbe kerül a vízáteresztő
mohazöld színű talajtakaró
fólia alkalmazása. Fokozni
kell a talajélet javító, és
mikrobiológiai talajfertőt-
lenítő készítmények –Natur
Micro, Amalgerol, - együttes
használatát. Át kell térni a
kis intenzitású porlasztásos
szórófejek használatáról a
kis intenzitású vízsugaras
Szuper-10 jellegű szórófe-
jekre. Változásra van szük-
ség a szabadföldi petrezse-
lyemtermesztésben, elodáz-
hatatlan a bakhátas ter-
mesztés bevezetése, 25-26-
os kötöttségű KA talajokon
is megvalósítható bevált
módszer. Hátránya, csak
csepegtető rendszerrel lehet
öntözni. Ez előny is lehet,
mert tápoldat formájában

bármilyen tápelem gyorsan
kijuttatható. Ezzel az eljárás-
sal garantált a szép sima,
fehér felületű gyűrűsödés és
barna folt mentes gyökérter-
més. További feladataink a
sárgarépa Alternáriás fer-
tőzését elsősorban a levélzet
szárán, a baktériumos levél-
szél feketedést pedig a levél
szélén figyeljük. A petrezse-
lyem Septoria és a zeller kis
és nagy szeptoria ellen réz-
készítménnyel tudunk véde-
kezni. Csemege hagymában
a tűhegy szerű ezüstös pon-
tok észlelése dohánytripsz
szívogatása, a fehér szabály-
talan rajzolatok a bőrszö-
veten bórhiány, ha a levél
alulról felfelé sárgul, mag-
nézium hiány, ha a hagy-
malevél keresztmetszete fél-
kör alakú, az mangán hiányra
utal. Krizantémben várható a
vas- és mangánhiány és a
tripsz megjelenése. Török-
szegfű rozsda ellen a kontakt
Antracol, Bravo, vagy a fel-
szívódó Falcon. Őszibarack
lombon megjelent a vas-
hiány, mivel most van a jövő
évi termés differenciálódás,
ezért vaskeláttal pótoljuk. A
burgonya Fitoftora és Al-
ternária ellen együttes védel-
met jelent a Tanos, Pomurán
rézhidroxiddal kombinálva.
Időszerű feladat a szamóca
telepítés előkészítése.
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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: 2015. augusztus 19. (szerda), 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 leka-
nyarodva a „BEJO” irányjelző táblákat követve.

Program
9.00 - 9.30 Gyülekezés, regisztráció, büfé
9.30 - 9.45 Megnyitó, kollégák bemutatása, a program ismertetése
9.45 -10.45 Hagymafélék (magról vetett vörös-, lila- és fehérhagyma valamint kötözőhagyma) fajtabemutatója

10.45 - 11.45 Gyökérzöldségfélék (sárgarépa, gyökérpetrezselyem, pasztinák, gumószeller és cékla) fajtabemutatója   
11.45 -12.45 Káposztafélék (fejes-, kel- és vöröskáposzta, karalábé) hónapos retek és görögdinnye fajtabemutatója
13.30 - Ebéd

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándék jelzése 2015. augusztus 7-ig az alábbi elérhetőségeken:
Levelezési cím: RIT-SAT Kft., (2040 Budaörs, Mátyás király u. 25.)
Telefon: +36 23 440 511, Fax: +36 23 440 165
E-mail: info@ritsat.hu
Várjuk tisztelt vendégeinket!
A rendezők
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Kedves Zöldségtermesztő!
Naturalis-L - Új, egyedi hatásmechanizmusú rovarölőszer zöldségtermesztők részére

Ezúton szeretnénk figyelmébe ajánlani a
következő zöldségtermesztésben használha-
tó vegyszermentes növényvédelmi megol-
dást.
A Naturalis-L biológiai rovarölő permet-
szer, mely hazánkban paprika, paradicsom és
tojásgyümölcs kultúrákban molytetű és két-
foltos takácsatka ellen rendelkezik enge-
déllyel.
A Naturalis-L a Beauveria bassiana mik-
roszkópikus gomba élő spóráit tartalmazza.
A készítmény elsősorban kontakt hatás-
módú. 

A hatóanyag konídiumai megtapadnak a
kártevőn, majd kicsíráznak és áthatolnak
a kültakarón. Ezt követően a gombafonalak

behállózák a kártevő testét, és annak testned-
veit használják fel saját fejlődésükhöz. En-

nek és egyéb, a gomba által elindított lebon-
tó folyamatoknak köszönhetően a kártevő
elpusztul. 
Egyedi hatásmechanizmusból adódóan
nem alakul ki a készítménnyel szemben
rezisztencia a kártevőkben, így kiváló
rezisztenciatörésre is.
A Naturalis-L a PREV-B2 narancsolaj vi-
vőanyagú lombtrágyával tankkeverékben
alkalmazva még hatékonyabb! A PREV-
B2 javasolt dózisa ezesetben 0,15-0,2%.
Alkalmazása
Amint az első molytetveket és takácsatkákat

felfedezzük, frissen elkészített permetlé fel-
használásával védekezzünk, optimális eset-
ben az esti órákban. A hatékonysághoz jó
fedettség szükséges a kontakt hatáskifejtés

miatt.
A szükséges mennyiség: 0,75 - 1 l/ha 800-
1000 l/ha vízmennyiséggel számolva.

Nélkülözhetetlen rovarölő szer a szermaradék-mentes növényvédelemhez: DiPel DF
A Bacillus thuringiensis kurstaki baktéri-
umtörzs toxinkristályait és spóráit tartal-
mazó DiPel készítmény már egy új, víz-
oldható granulátum formulációban kap-
ható, aminek köszönhetően vízoldékonysá-
ga rendkívül gyors, a termék könnyen kezel-
hető. Ráadásul hatóanyag tartalma is két-
szeres lett!

A DiPel DF felhasználási területe kiterjed
olyan kultúrára és kártevőre is, amikre ko-

rábbi Bt formulációk nem voltak engedé-
lyezve. Többek között a hatalmas károkat
okozó paradicsommolyra (Tuta absoluta)
is. A DiPel DF ezért fontos eleme a hajta-
tott paradicsom növényvédelmének és
párhu-zamosan a gyapottok bagolylepke
ellen is hatékony.
A DiPel DF igen széles körben felhasznál-
ható különféle lepkehernyók ellen:
● kukorica (csemege, takarmány és vető-
mag) ► kukorica-moly, gyapottok-ba-
golylepke
● káposztafélék (fejes káposzta, brokkoli,
kelbimbó, karfiol) ► káposzta-bagolylepke,
répa-lepke, lombrágó hernyók
● paprika ► gyapottok-bagolylepke, lomb-
rágó hernyók
● hajtatott zöldségfélék (paprika, paradi-
csom, uborka, padlizsán, bab) ► gyapottok-
bagolylepke, paradicsommoly, lombrágó

hernyók
● hajtatott dísznövények (szegfű, muskátli,
gerbera, hibiszkusz, rózsa) ► lombrágó
hernyók
● almatermésűek (alma, körte) ► alma-
moly, aknázómolyok, sodrómolyok
● szőlő (bor-, csemege-) ► szőlőmolyok
● őszibarack ► barackmoly, keleti gyü-
mölcsmoly
● cseresznye meggy, kajszi, szilva ► lomb-
rágó hernyók, gyümölcsmolyok, amerikai
fehér medvelepke
● bogyós gyümölcsűek (málna, szeder,
köszméte, ribiszke, fekete bodza, szamóca)
► lombrágó hernyók, amerikai fehér med-
velepke
● héjas gyümölcsűek (dió, mandula, mogy-
oró, szelídgesztenye) ► lombrágó hernyók,
gyümölcs-molyok, amerikai fehér med-
velepke

Hatásmód:
A készítményt előrejelzés alapján a fiatal lár-
vastádiumok ellen kell alkalmazni (L1-L2).
Erős fertőzésnél és elhúzódó rajzás esetén 7-
10 nap múlva szükséges megismételni a ke-
zelést. Permetezést követően a DiPel DF
készítmény toxinkristályaiból fogyasztó
hernyók fél órán belül abbahagyják a
táplálkozásukat és 3-5 napon belül elpusz-
tulnak.

Fontos, hogy a DiPel DF munkaegészségü-
gyi várakozási ideje 0 nap, élelmezésegész-
ségügyi várakozási ideje pedig mindössze 2
nap.

ALGINURE - egy egyedülálló három-az-egyben növénykondicionáló
Védőoltás a növénynek!

Az Alginure olyan természetes eredetű a-
nyagokból lett összeállítva (pl. barnaalga ki-
vonat, növényi aminósavak, poliszachari-
dok, kálium és foszfor vegyületek), amelyek
a növények védekező rendszerét beindítják.
Az Alginure hatására a növényi sejtek azon
anyagokat előállításába kezdenek, amelyek a
kórokozók elpusztítására szolgálnak. Ezek
az anyagok a növényben alap esetben akkor
kezdenek el képződni, amikor a kórokozó
behatol a szövetekbe. Ekkor az immunválasz

már elkésett. Az Alginure segítségével vi-
szont a növény immunizálása már a be-
tegség megjelenése előtt megtörténik, így
a kórokozót egy felkészült, aktív immun-
rendszerű növény fogadja. Ily’ módon se-
gíthetjük a növények gombabetegségekkel
szembeni védelmét.
Az  Alginure  egy  egyedülálló  három-az-
egyben  termék,

mivel egyszer tartalmazza a növények opti-
mális fejlődését biztosító algakivonatokat, az
indukált rezisztenciát kialakító növényi
anyagokat, továbbá jelentős foszfor és káli-
um forrást biztosít a növénynek.
Alkalmazása
Szükséges dózis 3-4 l/ha. Kijuttatási koncen-
trációja legfeljebb 1 % legyen. Több csapa-
dék és hűvös időjárás esetén csökkentett dó-
zisú rézhidroxiddal (Pomuran Réz) kombi-
náltan is alkalmazható.

Az Alginure növénykondícionáló engedé-
lyezett szőlőben, gyümölcsfélékben, szántó-
földi kultúrákban és zöldségfélékben is, úgy-
mint saláta, uborka, paradicsom, karfiol és
kínai kel.
A WETCIT® az új univerzális adjuváns
A WETCIT® egy kiemelkedő nedvesítő
hatású, a permetlé penetrációt nagymérték-
ben javító, természetes összetételű új adju-
váns 8,15% alkohol-etoxilát hatóanyaggal.
A készítmény hatóanyaga mellett tartalmaz
hidegen préselt narancsolajat is (6,2% meny-
nyiségben), amely a hagyományos olajoktól

teljesen eltérő hatásmódú illóolaj. Az illóolaj
nem befojt (mint a paraffin vagy növényi
olajok) hanem kiszárít: kiszárítja az apró,
lágy kitinvázú károsítókat és a gombamicéli-
umokat (lisztharmat), ráadásul a kezelt felü-
let is gyorsabban felszárad.

A felületi feszültség csökken-
tő hatást a WETCIT® a ben-
ne lévő alkohol-etoxilátnak
köszönheti. Ezen anyag fele-
lős a permetcseppek elterülé-
séért az egyébként víztaszító
levél és termés felszínen. Az
egyéb adjuvánsok nagy része
meg is áll ennél a pontnál, rá-
adásul egy hagyományos olaj
vagy szilikon adjuváns nem

képes olyan szép terülést elérni mint a
WETCIT®. A WETCIT® azonban ennél
tovább is megy: a növény felszínét védő vi-
aszréteg egy jelentős akadályt jelent a vizes
oldatú permetlé számára, hogy elérje a levél
felszínét és a növényvédő szer a célfelületre,
vagy a növényi szövetbe jusson. Ezen segít a
narancsolaj, mely egy esszenciális illóolaj és
kisméretű molekulái – mivel lipofil, azaz
zsír „kedvelő” tulajdonságúak – áthatolnak a
levelek-termések viaszrétegén és a hatóa-
nyagot a megfelelő helyre juttatják. Fi-
gyelem! Nagyon fontos, hogy a WETCIT®
nem lemossa a viaszréteget, hanem a nö-
vényvédő szer azon történő áthatolását segíti
elő! A viaszréteg a kezelés után sértetlen

marad!
A WETCIT® nedvesítő hatását, már
0,15%-os koncentrációja esetén tökéletesen
kifejti. Annak a felhasználónak, akinek csu-
pán egy jó nedvesítő szerre van szüksége, i-
lyen koncentrációban alkalmazva a WETC-
IT® egy kitűnő és költségkímélő megoldást
jelent. 
Ha – különösen erősen viaszos felületű nö-
vények esetében, vagy ha felszívódó nö-
vényvédő szert alkalmazunk – fontos a pe-
netráció is, akkor a WETCIT®-et 0,25-
0,3%-os koncentrációban alkalmazzuk!
Ekkor ráadásul a narancsolaj kiszárító hatása
is érvényesülni fog.
További érdekessége a készítménynek az
úgynevezett újranedvesítő képessége, ami
azt jelenti, hogy ha a kezelés után néhány na-
pon belül eső esik, a nedvesség hatására újra
aktiválódik a WETCIT® nedvesítő hatása
és újra aktiválja és teríti a partner növény-
védő szert. Természetesen ez az újranedve-
sítés a rövid (kb. 1 hét) lebomlási időn belül
érvényes csak.
Mikor alkalmazzuk a WETCIT®-et?
Gyakorlatilag a szezon bármely időszakában
alkalmazható. Kezdjük az elején.
Morva Tamás növényorvos, területi szak-
tanácsadó
+36-20/958-20-40
morvat@biocont.hu

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

Mino Summer Cross F1:
Nagy hőtűrő képessége miatt
nyári vetéssel kitűnően beil-
leszthető őszi termesztésbe.
Gyökérteste 40 cm hosszúsá-
gúra nő meg, mely hegyben
végződik. Kiválóan alkalmas
nyári és kora őszi termesztésre.
Tenyészideje 45-50 nap. Re-
zisztens fekete- és lágyrotha-
dásra.

Tokyo Top F1:
50 napos tenyészidejű fehér
nagygumójú turnip fajta. 8-10
cm átmérőjű
enyhén lapított
gumója, kis
gyökerével na-
gyon piacos á-
rut ad. Vetése
áprilistól sza-
badföldre, fű-
tetlen fóliába
március végé-
től. A fejlett gu-
mók jól ellen-
állnak a hideg-
nek.

Mindkét fajta jól alkalmazha-
tó őszi vetéssel és december-
januári szedéssel fóliából.
Vetésideje szeptember-októ-

ber; fontos,
hogy vetés u-
tán csírázáskor
f a g y m e n t e s
idő legyen a
fóliában és a
komolyabb fa-
gyok beállta
előtt (novem-
ber vége-de-
cember eleje),
olyan 70-80 %

körül fejlettséget elérjünk a
növényünkkel, amely utána a
későbbiekben a talaj állapo-
tától (fagy) függően szedhető.

Fontos tél folyamán a növé-
nyeket fel be kell takarítani,
mivel a hideg hatására jaro-
vizálódnak és ennek köszön-
hetően tavaszszal az első ko-
molyabb melegek hatására
(március-április) elindulnak
magszárba.

Vetőmagjaink beszerezhetők a
Móra-Input Kft. boltjában!

Tisztelettel:
Papp Gábor 

+3630-948-5044

Jégcsapretek és turnip folyamatosan a tél folyamán

Terjesztési terület
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Az Amalgerol talaj és növény
kondicionáló termék. Több
állati és növényi kivonat, va-
lamint adalékok elegye. Min-
den növény hasonlóan reagál a
kezelés hatására. Az Amalge-
rol egy erőteljes növekedésre
készteti a növényt. A kezelés
hatására a növény gyökér sző-
rözöttsége meghétszereződik.
A készítmény a talajra jutva az
ott lakó, honos bontó baktéri-
umok számát igen rövid időn
belül, mérhetően megsokszo-
rozza és ezek jelentős szerves-
anyag-bontásba kezdenek. En-
nek következménye, hogy a
felvehető tápelemek mennyi-
sége jelentősen megnő (pl. Ca
plusz 42 %, P plusz 30 %, Zn
plusz 35 %, stb.). Magasabb
talajhőmérséklet, magasabb
CO2 kibocsátás, azaz röglazí-
tás, jobb talajszerkezet kiala-
kulása, vagyis jobb vízelveze-
tés, jobb vízmegtartás az
Amalgerol kezelés eredménye.
Az Amalgerol a gyümölcsö-
sökben segíti a gyümölcsök
megkötődését, csökkenti a
gyümölcshullást és egy jobb

kondíciót biztosít a gyümölcs-
fáknak. Dózia talajkezelésre 4-
5 l/ha a gyomirtó permete-
zésekkel 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 mikro-

elemet is tartalmaz, így mik-
roelem lombtrágyaként is mű-
ködik. A hatóanyagokat a nö-
vények mind levélen, mind pe-
dig gyökéren keresztül fel tud-
ják venni, azok gyorsan elszál-
lítódnak a növény különböző
részeibe és a növények im-
munrendszerét 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 fertő-
zésekkel szemben ellenállóbbá
válik. Eddigi tapasztalatok
szerint a Plantafosz Universal
használata során a peronosz-
póra félék, varasodás stb. gom-
bás és a tűzelhalásos és gutaü-
téses baktériumos fertőzések
esetén nő a növények betegsé-
gekkel szembeni ellenálló ké-
pessége. A Plantafosz Univer-
sal használatával egy új megol-
dás áll a termelők rendelke-
zésére a növénytáplálásban. A
készítmény a növények tápa-
nyag ellátása mellett a nö-
vényvédő szerek hatékonysá-
gát javítja néhány gombafer-
tőzéssel szemben.

Növénykondicionáló készítmények a Cheminova palettáján

Plantafosz Universal kajszibarackban, Lajosmizse, 2008.

Kezeletlen Kezelt

Minden idők egyik legnagyobb
kertész tanítója, Lippai János
Jezsuita szerzetes, a Pozsonyi
Püspökség főkertésze, azt írta
1664-ben a” Posoni kert” című
könyvében „mert szinte olly
szükséges a kerttel való bánás-
hoz az értelem, és tudomány,
mint az emberi testnek orvos-
lásához, a mint xenophon bi-
zonyíttya, Hogy a Gazdaem-
bernek, Kertésznek és az Or-
vosnak, egy hivatalok vagyon
abbúl, hogy mindent idejében
végezzenek el.” A 21. század-
ban olyan nagy ökológiai vál-
tozásoknak vagyunk a része-
sei, hogy a Lippai János által
írt tanácsok megtartása fontos,
de önmagában már nem vezet
eredményre. Új kihívások, új
készítmények, új válaszok
szükségesek. Ma a korszerű
termesztés nem oldható meg a
legújabb növénystimuláló/
kondíciónáló készítmények
használata nélkül. 
1. Hogyan látod a Terra Sorb
és AminoQuelant termék csa-
lád szerepét a piacon meg-
található egyéb anyagokhoz
viszonyítva?
Görög Zoltán: A Terra Sorb
családnak két magas biológiai

értékű növénykondícionáló
tagja van a Terra Sorb Foliar és
Terra Sorb Radicular. Egyre
inkább vezető szerepet tör
magának a gyakorlatban. Az
említett változások miatt.
Ár/érték arány önmagához vi-
szonyítva az általa kiváltott
hatásoknak köszönhetően, na-
gyon kedvező. 
2. Te, aki napi szinten látod a
területeken a különböző növé-
nyi élettant támogató anya-
gokkal kezelt növényeket, mik
a legszembetűnőbb különb-
ségek a Terra Sorb techno-
lógiát alkalmazó és egy más
technológiát használó gaz-
daság növényei között?
G. Z.: A Terra SorbFoliar ami-
nosav összetételéből adódó ha-
tásmechanizmus a stressz men-
tesítésen túlmenően más ké-
szítményekkel szemben a leg-

kevésbé engedi megállítani a
kritikus körülmények között a
növény fejlődését. A külön-
böző fenofázisok alakulása
nem periodikus, hanem folya-
matos lesz. Ez azt jelenti, hogy
használatával egyre kevésbé
lesz a kertészeti növények
évjárat függő és kevésbé lesz a
termés áldozata a szélsőséges
klimatikus viszonyoknak.
Mind ez a termés minőségét,
eltarthatóságát, szín, íz anyag
összetételét pozitívan befolyá-
solja.
3. A legtöbb mérhető pozitív
visszajelzésünk az időjárási
anomáliák és a növényvédő
szerek által okozott toxikus
hatások ellensúlyozásáról szól.
Szakértői szemmel Te hogy
látod ezt?
G. Z.: Ma már ezek a tényezők
meghatározók, több éves le-
bomlottnak hitt növényvédő
szer hatóanyagok kerülnek 
vissza a gyökérzónába és fejtik
ki a jól ismert toxikus hatá-
saikat a kertészeti növényeink-
re. A napi növény védőszer-
kezelések nem mindig mennek
végbe negatív körülmények
között (hőmérséklet, vízke-
ménység, kombinációk alkal-

mazása, fajtaérzékenység.)
Ennek kivédésére kiváló Terra
Sorb Foliar. 
4.Javasolnád a korábban hasz-
nált kondicionálók lecserélését
a Terra Sorb és AminoQuelant
termékekre? 
G. Z.: Minden körülmények
között javaslom. Hiszen a
térség termelői az év 11 hónap-
jában vetnek vagy ültetnek,
ezért a palánták Terra Sorb
Radicular felszívatását 0,5%
töménységben feltétlen javas-
lom. 
Köszönjük az interjút!

Terra Sorb és AminoQuelant termékcsalád a szakember szemével

www.profeed.hu 
Területi képviselő: 
Túróczki Emese

t.emese@profeed.hu
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