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A termelők a téli kedvezőtlen
környezeti viszonyok mellett is
folytatják hidegfóliás hajtatás-
ban a gyökérzöldségek, cseme-
gehagyma, fokhagyma, póré-
hagyma, vajrépa, piros retek,
fejes saláta, spenót, stb. ter-
melését. A növények téli kö-
rülmények között is az optimá-
lis ellátottságot kívánják a táp-
elemek, fényviszonyok, pára-
tartalom és a talajhőmérséklet
viszonylatában. Ezeket a té-
nyezőket szinte alig tudjuk be-
folyásolni, ezért egy új helyzet
áll fenn a sikeres termesztés ér-
dekében. A legmeghatározóbb
a talaj hőmérséklete. A gyökér
élettevékenységéhez 16-22 fok
C talajhőmérséklet szükséges.
A kikelt és fejlődésben lévő
fiatal növényeknek magas a
kezdeti foszfor igénye. Ezzel
szemben a 10-22 fok C határok
között a foszfor felvétele 60%-
kal csökken, a nitrogén felvé-
tele 40%-kal, a káliumé 10%-
kal csökken. Az alacsony talaj-
hőmérséklet a nitrogén átala-
kulást lassítja, ezért az ammó-
nium nitrogén gyökérperzse-
lést is okozhat. Mindezek ki-
védésére megfelelő külső és
belső fóliatakarást és takaró
fátyolfóliát használnak. Ne fe-
ledkezzünk meg arról, hogy a
legmagasabb fajhővel a víz
rendelkezik, tehát a megfe-
lelően nedves talaj háromszor
annyi hőt tud beakkumulálni,
mint a száraz talaj. A nap
hosszúhullámú sugarait és
részben a középhullámú suga-
rakat is a talajfelszínre juttatja,
amely ott bizonyos hatásfokkal
elnyelődik, akkumulálódik. A
hajnali lehűlés során ez a be-
tárolt hőmennyiség áramlási
iránya megváltozik, ezt nevez-
zük kisugárzásnak, csökkentve
ezzel a talaj hőmérsékletét. A
kisugárzással a fóliaház légte-
rébe leadott hőt részben vissza
kell tartani fátyolfólia, belső és
külső fóliapalást segítségével.
Modern hajtató létesítmények-
ben ezt szolgálja az energia-
ernyő használata. További élet-
tani problémák az alacsony
talajhőmérsékletből eredően,
hogy erősen megváltozik a
nitrogén-foszfor aránya. Ezt a

helyzetet nagyságrendekkel
rontja az a biológiai körül-
mény, hogy lassabban ugyan,
de felveszi a növény a nitro-
gént, de nem tudja azt a sej-
tekbe beépíteni. Ezzel egy
„öngólt rúgunk”, mert a felvett,
de be nem épült nitrogén egy
nem kívánt állapotot hoz létre,
mivel a be nem épült nitrogén a
szöveteket fellazítja, meg- és
elfagyás lehetőségét fokozza és
a betegségekre fogékonnyá te-
szi. Egyes növények, mint pl. a
csemegehagyma, de a retek és
a fejes saláta, valamint a gyö-
kérzöldségek sem bírják a 
lombjuk saját súlyát megtarta-
ni, ezért részben vagy egészben
a földön elfekszenek. Ennek az
élettani problémának a mege-
lőzése érdekében megbízha-
tóan csak a lombon keresztül
tudunk beavatkozni. Erre a leg-
megfelelőbb készítmény a Fi-
to-Horm Turbó Kálium 5 L/ha
dózisban. Összetétele: 4% ni-
trogén + 36% kálium + 57%
szulfát. Ilyen mennyiségű szul-
fátot lombon keresztül más ké-
szítményekkel nem tudunk biz-
tosítani. Ez a szulfát mennyi-
ség segíti elő a nitrogén beépü-
lését. Mivel a nitrogén sejtal-
kotó enzimek, fehérjék, kloro-
fill építőeleme, növekedés
meghatározója, levelek örege-
dését gátolja. A szulfátnak to-
vábbi növényélettani szerepe is
van, mivel fehérje, vitamin és
enzimalkotó, és a fehérjeszin-
tézis nélkülözhetetlen eleme.
Javítja a fagytűrő képességet
is. A cinkkel és bórral együtt
segíti a növekedési hormonok
képzését a növényben. A ké-
szítmény magas kálium tartal-
ma szabályozza a fehérje szin-
tézist, a szénhidrát képzést,
tápanyag felvételt, betegség-,
szárazság- és hidegellenálló
képességét. Szulfátigényes nö-
vények: a káposztafélék, vajré-
pa, csemegehagyma, fokhagy-
ma, vöröshagyma, póréhagy-
ma, petrezselyem, retek, repce,
olajretek, mustár. 
A télen termesztett hidegfóliás
zöldségeknek a foszfor felvé-
tele is erősen akadályozott az
alacsony változó talajhőmér-

séklet miatt. A foszfor beindítja
az erős gyökérképződést, ser-
kenti a sejtosztódást, serkenti
az anyagcsere folyamatokat,
fokozza a szárszilárdságot, az
ellenálló képességet és mivel
fehérje alkotó is, növeli a ter-
més mennyiségét és koraiságát.
Ezeket a folyamatokat tovább
erősíti a magnézium jelenléte
is. A magnézium növeli a leve-
lek klorofill tartalmát, ezáltal
biztosítja a növények fotoszin-
tézis folyamatát. Az energiaát-
vivő és átalakító folyamatok
fokozásával kiszolgálja az
osztódó szövetek anyagcseréjét
amely közvetlen kihatással van
a gyökér aktivizálásra. Fokoz-
za a kálium és a foszfor felvé-
telét, növeli a szénhidrát kép-
zést. A fenti célok elérése érde-
kében hidegfóliás hajtatásban
nélkülözhetetlen a Fito-Horm
Turbó Magnézium. Ez a készít-
mény 2015-ben lett bevezetve.
Összetétele: 10% kelatizált
magnézium + 35% foszfor,
dózisa 5 liter/ha. A fent említett
készítményeket felváltva hasz-
náljuk, egy tenyészidőszakban
3-3 alkalommal. További fel-
használási javaslat: Plantafosz
Réz, Plantafosz Universal,
Amalgerol. Kiemelt szerepet
kell biztosítani a biológiai nö-
vényvédelemnek a Natur Bi-
okál alkalmazásával. A Natur
Biokál olyan természetes anya-
gokból előállított növénykon-
dicionáló, amely a növénytáp-
láláson túlmenően természetes
növényi savakat is tartalmaz,
úgymint: nikotinsav, akonitsav,
almasav, citromsav, csersav,
hangyasav, kovasav és oxálsav.
Ehhez társul még több mint 20
alkaloid. Ezek a hatóanyagok
együttesen elpusztítják a kóro-
kozó baktériumok és kórokozó
gombák szaporító képleteit is.
Rovarriasztó (repellens) hatá-
sú, a talajba juttatva mérsékli a
fonalféreg károsítást is.  
A téli, koratavaszi talajélet
felélesztésére feltétlenül hasz-
nálni kell 3 + 0,6 liter Natur
Microt és + 1 liter Amalgerolt
1000 négyzetméterenként.   
Fagymentes időben feltétlenül
végezzük el a gyümölcsfák re-

zes-kénes lemosó permetezé-
sét. Erre legalkalmasabb a Ve-
gesol eReS. Kiemelt fontos-
ságú az őszibarack tafrinás lev-
élfodrosodás megelőzésére és a
baktériumos gutaütés ellen,
almánál lisztharmat és Erwi-
niás tűzelhalás ellen, körtében
tűzelhalás és a micéliumokkal
is áttelelő ventúriás varasodás
ellen.
Kilenc fajta telelő énekes ma-
dár van Magyarországon, ezek
közül kiemelt fontosságú a
széncinke és a barát cinege.
Ezek apró szemű napraforgót
fogyasztanak télen, cserébe
nyáron egy-egy cinkecsalád
legalább 1 kg káros rovart
pusztít el. Gondoskodjunk a
hasznos kismadarak téli ete-
téséről.

Görög Zoltán
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
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A szántóföldi és kertészeti nö-
vénytermesztésben számos stressz
tényező akadályozhatja a növé-
nyek optimális fejlődését. A nem
megfelelő talajszerkezet, az a-
szály, vagy belvíz okozta tápanyag
felvételi zavar esetén Amalgerol
alkalmazásával tudjuk kivédeni,
enyhíteni a károkat. Az Amalgerol
könnyen felvehető szénforrásként
segíti a talajbaktériumokat, nagy
olajtartalma pedig életteret biztosít
számukra kedvezőtlen viszonyok
között is. A hatás eredményeként
javul a talaj morzsalékossága, lev-
egőzöttsége, vízháztartása, nő a
szerves anyag tartalma. Az Amal-
gerol a növények gyökereivel
szimbiózisban élő hasznos mikorr-
hiza („gyökérgomba”) állományt
képes meghétszerezni, ami tovább
javítja a növények tápanyag- és
vízfelvételi lehetőségét. 
Ezen évtizedes tapasztalatok nyo-
mán egyre többen alkalmazzák e-
redményesen az Amalgerolt már
vetés előtt, vagy vetéskor önma-
gában, talajbaktériumokkal együtt,
illetve mikrogranulátum formájú
starter műtrágya részeként is
(Radistart Turbo).
Az Amalgerol különböző állati és
növényi olajokból, gyógynövény

k i v o n a t o k b ó l ,
nyomelemekből,
esszenciákból és
al-gakivonatokból
álló folyékony ké-
szítmény.
A növényekre per-
metezve duplán
hasznosul, hiszen
egyrészt ekkor is jut a talajra, más-
részt az anyagcsere fokozása révén
javítja a növények tápanyagfel-
vételét, ellenálló képességét.
Az Amalgerol olyan nyomeleme-
ket tartalmaz, amelyek a talajból
már hiányoznak (kimosódás, csök-
kenő szervestrágya felhasználás
miatt) és kis mennyiségben ugyan,
de nélkülözhetetlenek a növények
számára (wolfram, vanádium, sze-
lén stb.). A növényi kivonatai pe-
dig olyan növényi hormonokat
(auxin, giberrelin) is tartalmaznak,
amelyek révén a növények erőtel-
jes növekedésnek indulnak, átvé-
szelik a stresszhelyzeteket és ter-
mésük növekszik.
Az elmúlt években az Amalgerol a
legkülönbözőbb növények és
stresszhelyzetek esetén bizonyí-
tott!

Növényi stressz ellen használjunk Amalgerolt!

Amalgerol – hogy kevésbé függjön az időjárástól!

A Biocont
M a g y a r o r -
szág Kft.
2 0 0 2 - b e n
alakult azzal
a céllal, hogy
h a t é k o n y
környezetkí-

mélő, alternatív növényvédelmi
eljárásokat honosítson meg ha-
zánkban és segítse a mezőgazdasá-
gi termelőket, hogy magas minő-
ségű, szermaradék mentes ter-
mékeket állítsanak elő a környezet
károsítása nélkül. Ennek érdeké-
ben cégünk olyan csúcsminőségű
termékeket vezetett be a hazai pi-
acra, amelyek már külföldön bi-
zonyítottak és a világ vezető kör-
nyezetkímélő termékei közé tar-
toznak. Az innovatív vegyszerme-
ntes technológiák hazai adaptálása
cégünk specialitása, gondoljunk
csak az Isomate-Isonet feromon
légtértelítési termékekre, az első
szabadföldön is alkalmazható für-
készdarázs-technológiára a Tric-
hoplus-ra, a különböző egyedülál-
ló hatóanyagú rovarölő szerekre
mint a DiPel DF, Madex, Natura-
lis vagy Neem Azal, vagy a spe-
ciális, narancsolaj vivőanyagú
lombtrágyánkra a Prev-B2-re,
illetve az egyedülállóan sokoldalú
hatásfo-kozó adjuvánsunkra a
WETCIT-re. 

A Biocont Magyarország Kft. nem
titkolt célja, hogy termékeit egyre
szélesebb körben illesszék az inte-
grált növényvédelmi technológi-
ákba, hiszen így lehet megvalósí-
tani csökkentett vegyszerterhelés
mellett a megfelelő mennyiségű és
minőségű termék előállítást. Szá-
mos termékünket (pl. DiPel DF,
Isomate CLR, OFM rosso, Iso-
net L plus, Prev-B2, WETCIT,
Madex) már most is elégedetten
használják integrált- vagy konven-
cionális termelők is. 
A jövő évben egy új, talajkondi-
cionáló készítménnyel fogunk
jelentkezni, mely a talaj vízház-
tartását, levegősségét és szerkeze-
tét optimalizálja segítve ezzel a ta-
lajmikróbák elengedhetetlenül
fontos munkáját. Mind a tömörö-
dött, kötött, mind a laza homok
talajon gazdálkodók imádni fogják
a terméket, de egyelőre csak eny-
nyit árulunk el. 
Bízva abban, hogy egyre többen
csatlakoznak a vegyszermentes
technológiát alkalmazók táborá-
hoz, minden kedves partnerünk-
nek Békés, Boldog Ünnepeket és
sikeres, jövedelmező gazdálkodást
kívánunk a 2016-os esztendőre is!
A Biocont Magyarország Kft. csapata
www.biocont.hu

A XXI. század növényvédelme Biocont termékekkel
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Meghívó
2016. Szakmai est – sorozat

Tisztelt Partnerünk!

- Az előadások helye: Aranyszöm Rendezvényház Színházterme – Mórahalom Röszkei út 1.
- Az előadások 17 -tól kezdődnek a színházteremben, ahol előadónként 45 perc áll rendelkezésükre.
- Az előadások után szeretettel várjuk egy állófogadásos vacsorára a nagyteremben!

00

A Móra-Input Kft. 2016. Januárjában kezdi el , amelyre Önt és Cégét is szívesen várjuk.
Az előadások tápanyag utánpótlásról, növényvédelemről, élettani és kórtani betegségekről és azok
megelőzéséről szólnak majd.

szakmai est-sorozatát

2016. Január 12. Kedd
Előadók:

17 - 17 Malagrow

Pecznyik Béla

17 - 18 Rijk Zwaan

18 - 19 Veritas Agro: Tégla Csaba

19 - 20 Spiess-Urania GmbH Bálint Béla

20 - 21 Vacsora

00 45

45 30

30 15

15 00

00 30

tehnológiával az intenzitás útján – termelői tapasztalatok
2015-ös szezonból

Milyen fajta újdonságokat ajánl a Rijk Zwaan a
Homokhátság kertészeinek 2016-ban?

Hónapos retek, karalábé, fehér paprika
és sütőtök termesztés technológiák

Bevált módszerek és újdonságok

2016. Január 14. Csütörtök

2016. Január 19. Kedd

17 - 17 K+S kali GmbH Zsom Eszter –

17 - 18 – Rádi László Syngenta

18 - 19 – Gáncse

Mihály Syngenta

19 - 20 Biocont Hungary Mórava Tamás

20 - 21 Vacsora

00 45

45 30

30 15

15 00

00 30

Fókuszban a magnézium!

Káposzta termesztési körkép

Termesztés technológia javaslatok, újdonságok

Szermaradék

nélküli növényvédelem

17 - 17 Bayer Cropscience Sipos József:

17 - 18 YARA Gyuris Kálmán :

18 - 19 Nunhems:

19 - 20 KITE Zrt.:

20 -21 Vacsora

00 45

45 30

30 15

15 00

00 30

Hatékonyság és eredményesség

a BAYER ajánlásával

Yara termékek és technológiák

Hogyan lehet kevesebb költséggel TV paprikát,

sárgarépát, káposztát és zellert termelni?

Komplex KITE technológia és termékkinálat

Előadók:

Előadók:

2016. Január 21. Csütörtök
Előadók:

17 - 17 Dupon: Hőgye Szabolcs

17 - 18 Hortiservice:

18 - 19 Orosco Halasy Endre -

19 - 20 Belchim: Bodó Péter,

20 - 21 Vacsora

00 45

45 30

30 15

15 00

00 30

Kertészeti növényvédelem
DuPont készítményekkel.

Tápanyag visszapótlás,lombtrágyákkal
támogatott növényvédelem.

Az Orosco Kft legsikeresebb
újdonságai a termesztéstechnológia fényében

Ha burgonya akkor Belchim

2016. Január 26. Kedd 2016. Január 28. Csütörtök

17 - 17 Rit Sat BEJO Benák Péter:

17 -18 Bátori Kert-Plusz Kft. Kiss László:

18 - 19 Cheminova: Lécz István

19 - 20 ZKI: Előadó: Kotroczó József

20 - 21 Vacsora

00 45

45 30

30 15

15 00

00 30

A Bejo Zaden 2016-os fajtaajánlata.
Mit kapok a pénzemért és

mennyiből termelek valójában?
a Cheminova kertészeti technológiai

megoldásai
Új fajták a ZKI palettáján

17 - 17 Kwizda

17 - 18 Monsanto:

18 - 19 Agro Naturtáp: Sáfián Attila, ifj Tóth Tihamér

19 - 20 Farmmix Kft.:

20 - 21 Vacsora

00 45

45 30

30 15

15 00

00 30

megoldások a „Táplálunk és Védünk” technológi-
ával a zöldségtermesztésben

Multirezisztens Seminis fajták 2016-ban is!
A korszerű

szerves trágyák jelentősége!
2016-os termékpalettája a kertészeti

kultúrákban!

Előadók: Előadók:

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket És Boldog Új Évet Kíván A Móra-Input Kft. !
Ünnepi nyitvatartás
dec.: 21-27 -ig zárva

dec.28-29 7.30-15.30 ig nyitva
dec.30 – Jan 3. zárva
2016 január 4. nyitva


