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Az agronómiai és meteo-
rológiai viszonyok megváltoz-
tak az utóbbi években. Ez kü-
lönösen igaz a 2014. évre, de
várhatóan a 2015. évre is. Tér-
ségünk egyik meghatározó nö-
vénye a burgonya, amelynek
növényvédelmi szempontból
megnövekedett a kitettsége az
új, minden eddiginél agresszí-
vebb fitoftora rasszok megje-
lenése miatt. Már eddig is
nehezítette a védekezést ellene,
hogy az ivaros szaporító kép-
lete az oospóra a talajba mo-
sódva évekig meg tudja őrizni
fertőző képességét, ezért a ve-
tésforgó betartása csak a talaj-
untság elleni és más kórokozók
elleni védekezésben nyújt se-
gítséget, a burgonyavész ellen
nem. Tovább nehezíti a bur-
gonyavész elleni védekezést az
új agresszív rasszok megje-
lenése. 

Mi a különbség a régi és az új
rasszok között?
A normál hagyományos rassz a
levél egy fertőzési forrásából
8-10 nap alatt fejleszt a megje-
lenéstől számítva mintegy 
50 000 spórát. Ezzel szemben
az új rassznak erre mindössze
csak 4 nap szükséges. Ezzel
mintegy megduplázódik a fer-
tőzés, és a megbetegítés dina-
mikája. Váratlanul gyors lefo-
lyású hirtelen megbetegedések
várhatók ezek után a burgonya
állományokban. Új alapokra,
új szemléletre, új készítmé-
nyekre is szükség lesz a már
bevált készítmények mellett.
Továbbra is figyelembe vesz-
szük, hogy tág hőmérsékleti
határok között tud fertőzni és
minden esetben levélfelület
vízborítottság szükséges a fer-
tőződéshez. Továbbra is mesz-
szemenően figyelembe kell
venni, hogy a burgonyavész
nem csak gomba, hanem alga-
szerű is. Két felszívódó ható-
anyag szükséges, plusz kontakt

kombinációs partnerként a leg-
finomabb kristályméretű, leg-
jobban tapadó kontakt réz-
hidroxid nem hagyható ki. Új
készítmények és új ható-
anyagok bevonása 2015. évben
már elengedhetetlen. 
Ilyen új hatóanyag a valifena-
lát, aminek a mankocebes
kombinációja fitoftora és al-
ternária ellen a Valis M gom-
baölő, valamint zöldítő hatása
mellett a növény önvédekező
rendszerét is aktiválja, legfel-
jebb 3 alkalommal lehet hasz-
nálni. 
Külön-külön két ismert ható-
anyag a propamokarb és ci-
moxanil gyári kombinációja az
Axidor. Az időben észrevett
megjelent betegséget a két fel-
szívódó hatóanyag gyógyítani
tudja. 
Egyes termelőknél jelentős
gondot okoz a veszélyes gyo-
mok, mint pl. az ebszőlő meg-
jelenése, amely ellen elfogad-
ható eredményt lehet elérni a
Metric készítmény használatá-
val. 
A keszthelyi fajtájú burgonyák,
pl. a Balatoni rózsa kifejezetten
érzékenyek a metribuzin ható-
anyag használatára. Új lehe-
tőség nyílik 2015-ben, hogy
újra visszakerül a termesztésbe
a metobromuron karbamid
származék, Proman néven, 3
liter/ha dózisban, amely rend-
kívül kímélő a kultúrnövényre.
A metribuzin hatóanyag kivál-
tására alkalmas lehet még a
klomazon + linuron, Lingo szer
néven, azonban vizsgálni kell,
hogy a laza homoktalajon
okoz-e a burgonya növényre
toxikus hatást. A Proman két-
ség kívül a leghatékonyabb a
burgonyára, de nem túl széles
hatásspektrumú. A Lingo széle-
sebb hatásfokú, „ütősebb” met-
ribuzin mentes, de meg kell
bizonyosodni róla, hogy a mi
talajviszonyaink között (0,2-
0,4 % humusz, 25-26 KA )

mennyire tolerálják egyes bur-
gonya fajták. Jelen ismeretünk
szerint fel fog értékelődni a
burgonya termesztésben,
gyomirtásban a Proman, a
Lingo, Valis M és a Metric. 
Lombvédelemben az Infinito,
Tanos, és az elmaradhatatlan 1
mikron átmérőjű tűkristályú
tűkristály ragasztóval is ren-
delkező rézhidroxid a Pomu-
ran.  
Új lehetőség lesz 2015-ben
gyökérzöldségek gyomirtásá-
ban az Afalon mellett egy ol-
csóbb linuron hatóanyagú
NUFLON használata, amely-
nek engedélyezése most van
folyamatban. 

Zöldségnövények termeszté-
sében is új szemléletre van
szükség, a kor elvárásának és
az egyre szigorodó szabályok
és ellenőrzések miatt már
2015-ben is sokkal több bioló-
giai eredetű készítményt kell
használni, az egészségesebb,
szebb, jól pulton tartható szer-
maradék mentes zöldségek
érdekében. A talajlakó szapro-
fita kórokozók ellen még job-
ban fokozni kell a kétkompo-
nenses Natur Micro haszná-
latát. A fejessaláta termesztése
esetén a fej borulása kezdetén
egy alkalommal a SWITCH
62,5 WG alkalmazása szük-
séges szürkepenész ellen,
előtte és utána biztonsággal
használhatjuk az új Natur Bi-
okál Terra-t 3 %-os töménység-
ben. Kelőfélben lévő sárgaré-
pa, petrezselyem, palántaágyi
növények védelmében vetés
előtt Natur Micro, kelés után
Natur Biokál Terra, BASFO-
LIAR Aktív, Plantafosz Uni-
versal + Amalgerol, Plantafosz
Réz, Amalgerol, Natur Biokál
és a legújabb készítmények
közül az OPTYSIL. 
A térségben fellendülőben van
a fűszerpaprika termesztés.
Figyelembe kell venni már

most, hogy a szegedi fajták kö-
zül csak a Meteorit a Xantho-
monas rezisztens, a többi nem.
Nagyon ügyelni kell arra, hogy
a különböző fajtákat a külön-
böző érzékenység miatt nem
lehet összekeverni. A Szegedi
80-as és a Mihályteleki fajta
nem rezisztens a baktériumos
levélhullás ellen, ezért azokat
védeni kell. A Szegedi 20-as
rendkívül vírus érzékeny.
A szegedi fajták közül a leg-
kisebb csumával a Szegedi 80-
as rendelkezik, bő termő csak
úgy, mint a Mihályteleki fajta
is. A legújabb nemesítésűek
közül a kecskeméti ZKI hibrid-
jei igen bőtermőek, de intenzív
ellátást igényelnek.

IDEJÉBEN SZÓLUNK !

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



2015/1.2 Idejében szólunk!

Móra-Input Kft.  Mórahalom, Kissori út 2-4. Nyitva: H-P: 7.30- 17.00-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig   Rendelés felvétel: 30/505-7644  30/688-1622    Görög Zoltán: 0630/479-9343



3Idejében szólunk!2015/1.

Móra-Input Kft.  Mórahalom, Kissori út 2-4. Nyitva: H-P: 7.30- 17.00-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig   Rendelés felvétel: 30/505-7644  30/688-1622    Görög Zoltán: 0630/479-9343



Idejében szólunk!4 2015/1.

Móra-Input Kft.  Mórahalom, Kissori út 2-4. Nyitva: H-P: 7.30- 17.00-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig   Rendelés felvétel: 30/505-7644  30/688-1622    Görög Zoltán: 0630/479-9343



2015/1. Idejében szólunk! 5

Móra-Input Kft.  Mórahalom, Kissori út 2-4. Nyitva: H-P: 7.30- 17.00-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig   Rendelés felvétel: 30/505-7644  30/688-1622    Görög Zoltán: 0630/479-9343



Idejében szólunk!6 2015/1.

Móra-Input Kft.  Mórahalom, Kissori út 2-4. Nyitva: H-P: 7.30- 17.00-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig   Rendelés felvétel: 30/505-7644  30/688-1622    Görög Zoltán: 0630/479-9343



2015/1. Idejében szólunk! 7

Móra-Input Kft.  Mórahalom, Kissori út 2-4. Nyitva: H-P: 7.30- 17.00-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig   Rendelés felvétel: 30/505-7644  30/688-1622    Görög Zoltán: 0630/479-9343



Idejében szólunk!8 2015/1.

Móra-Input Kft.  Mórahalom, Kissori út 2-4. Nyitva: H-P: 7.30- 17.00-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig   Rendelés felvétel: 30/505-7644  30/688-1622    Görög Zoltán: 0630/479-9343

A gyakran szeszélyes és változó i-
dőjárásunk mellett egyetlen meg-
bízható és állandó tényező vigasz-
talhatja a növénytermesztőket, virá-
gokat nevelőket - a nappali óráink
száma, a természetes fényben el-
tölthető időnk. Azonban ennek a
növényeink által is hasznosuló
mennyisége ismét csak függ az idő-
járástól ezért elmondhatjuk, hogy
egy kis kiegészítő világítás min-
denképpen hasznos kultúrnövénye-
ink számára.
A növényeink számára viszont gaz-
daságtalan az általánosan ismert
lámpák, az emberek szá-mára kifej-
lesztett fényforrások használata. A
növényeink teljesen máshogy „lát-
nak” mint a gondozóik, más színe-
ket hasznosítanak, más színek ösz-
tönzik növekedésre őket. Éppen
ezért a növények megvilágítására

alkalmazható, a világon a legismer-
tebb Sylvania GroLux lámpák fé-
nye számunkra idegen és furcsa,
pedig ez tartalmazza a legtöbb, a
fotoszintézisben hasznos fénysu-
gárzást. A növényeink számára a
vörös fény az egyik legideálisabb a
kék mellett, amelyet mi emberek
már szintén nem úgy látunk és
hasznosítunk mint a növényeink.
A kisebb belmagasságú növényhá-
zakban, palántaneveldékben, fólia-
sátrakban a GroLux fénycsöves
változatai alkalmazhatóak. A telje-
sen általános, normál fénycsövek
üzemeltetésére is alkalmas lámpa-
testek felhasználhatóak, csak a
megfelelő mechanikai védettségre
kell gondolnunk, a speciális fényt a
bennük használt GroLux fénycső
nyújtja. Ezeknek színe optimalizál-
va van a fotoszintézishez és igen

magas hatásfokkal működnek a vö-
rös tartományban. A palánta neve-
lésben még fontos lehet egy speci-
ális változata, amely a növények
legfiatalabb időszakában nyújt
megfelelő világítást a Britegro, a-
melynek fotoszintetizáló hatása i-

gen magas, de mélyvörös tartalma
alacsonyabb, így nem okoz káros
megnyúlásokat a palántáknál, vi-
szont serkenti az oldalhajtások fej-
lődését. 
Bármilyen konstrukcióban is le-
gyen kialakítva pótvilágításunk,
növényeink mindenképpen meghá-
lálják a kiegészítést. A speciálisan
számukra kifejlesztett fény vasta-
gabb, erősebb, hosszabb ágakat és
jobb minőséget eredményez. Gyor-

sabb növekedésre és a szezontól el-
térő, korábbi vagy későbbi terme-
lésre is lehetőséget ad. Mindezeket
az eredményeket igen energiataka-
rékos módon, mert hosszú élettar-
tam mellett csak a növények által
hasznosítható színekbe fektet ener-

giát. A Bátori Kert-Plusz Kft. kíná-
latában megtalálja az Önnek leg-
megfelelőbb Sylvania lámpát.
Üzletkötőinket keresse bizalom-
mal! 
Info: 70/610-2229

Többet adsz, többet kapsz....
A kiegészítő világítás szerepe a növénytermesztésben
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A versenyképes gyümölcs- és zöld-
ségtermesztés egyik alapfeltétele ma
már a kiváló minőségen és mennyi-
ségen túl a termés szermaradék-
mentessége is. E feltételek megva-
lósításához kínál korszerű megoldá-
sokat a Biocont Magyarország Kft.
Új, gazdaságos módszer a tél végi
lemosásra az új WETCIT készít-
ménnyel
A lemosó permetezések általában
valamilyen olaj illetve növényvédő
szer kombinációját tartalmazzák,
melyek célja az áttelelő károsítók
gyérítése annak érdekében, hogy az
induló fertőzési nyomás szignifikán-
san alacsonyabb legyen. A paraffin-
és növényi olajok elterjedt használa-
ta környezetszennyező, továbbá a
nagy mennyiség igen magas költség-
gel társul. Egy hagyományos olajos
télvégi lemosás akár 35.000-50.000
Ft/ha költséget is jelenthet. További
hátrányuk az olajoknak, hogy a per-
metléfedésük és penetrációjuk – ami
alapvető lenne annak érdekében,
hogy a legkisebb kéregrepedésekbe
is bejusson a permetszer – messze
nem tökéletes.

Az idei évtől azonban
rendelkezésre áll egy
teljesen új hatóanyagú
és hatásmechanizmusú
lemosásra is alkalmas
adjuváns készítmény: a
WETCIT. A WETCIT
egy kiemelkedő nedve-
sítő hatású, a permetlé
penetrációt nagymér-
tékben javító, termé-
szetes összetevőjű új

adjuváns alkohol-etoxilát hatóa-
nyaggal. A készítmény hatóanyaga
mellett tartalmaz hidegen préselt na-
rancsolajat is, amely a hagyományos
olajoktól teljesen eltérő hatásmódú
illóolaj. Az illóolaj nem befojt (mint
a paraffin vagy növényi olajok) ha-
nem kiszárít: kiszárítja az apró, lágy
kitinvázú károsítókat és a gombami-
céliumokat (lisztharmat), ráadásul a
kezelt felület is gyorsabban fel-
szárad.
Nedvesítő hatás káposztalevélen:

Szilikon adjuváns

WETCIT 0,1%
A WETCIT kiemelkedő módon
javítja a permetlé terülését, a
WETCIT-tel kijuttatott növényvé-
dő szer a legkisebb kéregrepedések-

be is bejut, még durva kérgű fák ese-
tében is. Ráadásul teszi ezt úgy, hogy
0,15-0,3%-os koncentrációban már
tökéletesen műkö-dik, ami egy 1000
l/ha-os lémennyiség alkalmazása
esetén csupán 1,5-3 l/ha WETCIT
dózist jelent! A WETCIT legalkal-
masabb növényvédő szer partnerei a
lemosás során a különféle rézhid-
roxid és mikronizált kén készítmé-
nyek. Összefoglalva a WETCIT le-
mosásra történő alkalmazása a kö-
vetkező előnyökkel jár:
- Kiemelkedő nedvesítő hatás, min-

den más adjuvánsnál jobb perme-
tléfedés és penetráció

- A partner növényvédő szer haté-
konyságának jelentős növelése

- Közvetlen kiszárító hatás
- Újranedvesítő hatás
- Gyors lebomlású, környezetkí-

mélő adjuváns
- Kellemes illat
- Alacsonyabb költség
Meg kell említeni még a WETCIT-
hez hasonló összetételű, de 2,1%
bórt és 4,2% narancsolajat tartalma-
zó lombtrágyánkat a PREV-B2-t is,
mely alkalmazásával az növények
megfelelő bórellátása biztosítható,
miközben a narancsolaj pozitív hatá-
sait is kihasználhatjuk.
A WETCIT növényvédelemben be-
töltött szerepéről lesz még szó a ké-
sőbbi hírlevelekben, most annyit

árulunk el, hogy érdemes lesz a liszt-
harmat, a liszteskék, atkák és levél-
tetvek elleni védekezések során is
használni!
Hatékonyabb védelem a gombabe-
tegségek ellen a növény ALGIN-
URE-os immunizálásával
Kísérleti és gyakorlati felhasználá-si
tapasztalatok alapján a növények im-
munrendszerének aktiválásával sok-
kal könnyebbé válik a különféle kór-
okozók elleni növényvédelem. Az
elmúlt években végzett kísérletek-
ben mindenhol az ALGINURE
komplex összetételű immunaktiváló
hatású növénykondicionáló szer sze-
repelt a legjobban a növényvédelem
hatásfokozásában. 
Az ALGINURE egy komplex ké-
szítmény: Barnaalga kivonat képezi
az alapját, ehhez adagoltak különféle
aminósavakat és szacharidokat (oli-
go- és poliszacharidok egyaránt), to-
vábbá kálium- és foszfor vegyüle-
teket. Ezen komplex összetétel 
komplex hatást eredményez:
- Aktiválja a növény védekezési

rendszerét (indukált rezisztencia)
– amit úgy kell elképzelni, hogy a

kezelt, betegségre érzékeny fajtájú
növény időlegesen (7-10 napig)
rezisztenssé válik.

- Aminósav tartalma fokozza a
fagy-űrést – különösen a virág-
zás-terméskötődés környéki fagy-
veszélyes időszakban fontos.

- Kíméletes feltárással készült alga-
kivonat tartalma javítja a növény
erőnlétét, fokozza ellenállóképes-
ségét, kiegyensúlyozottá teszi a
tápanyag-hasznosítást, zöldítő ha-
tású, javítja a színesedést és jelen-
tős termésnövelő hatással bír.

- Jelentős kálium (17,5% K2O) és
foszfor (20% P2O5) tartalma miatt
foszfor-kálium lombtrágyaként is
funkcionál.

Az ALGINURE almavarasodás el-
leni növényvédelmet segítő hatását
2014-ben sok almatermelő megta-
pasztalhatta, különösen a nappali
erős fertőzési nyomás esetén, amit
éjszakai fagy közeli hőmérséklet kö-
vetett tavasszal. Ilyen körülmények
között akik ALGI-NURE-t használ-
tak sokkal eredményesebben véde-
keztek a varasodás ellen, már csak
azért is, mert hűvös időben a szisz-

temikus felszívódó gombaölő szerek
kevésbé működnek. Amikor ALGI-
NURE-t használunk, nem szükséges
a felszívódó gombaölő szert a tank-
keverékbe rakni, elegendő (és szük-
séges) a kontakt szert az ALGIN-
URE-ral együtt kijuttatni. 
A zöldségfélék közül a legátütőbb
hatást salátában, paradicsomban és
uborkában tapasztalhatjuk, ezen nö-
vényeknél nem csak a növény-
védelem eredményességét fokozza
az ALGINURE, hanem jelentős ter-
mésnövelő és minőségjavító hatást is
eredményez.
Kiemelkedő hatékonyságú véde-
lem az almamoly, szilvamoly, ke-
leti gyümölcsmoly ellen ISO-
MATE feromon légtértelítéssel
2014-ben ugrásszerűen megnöveke-
dett a feromon légtértelítés felhasz-
nálási területe Magyarországon.
Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében 2014-ben 27 almatermesztő
lépett be az ISOMATE CLR légtér-
telítést használók táborába és a kivá-
ló eredmények (molymentes alma)
alapján a technika térhódítása bi-
zonyosan folytatódni fog. 
Mi is az a feromon légtértelítés?
A technológia angol elnevezése job-
ban rámutat a lényegre: mating dis-
ruption = párosodás gátlás. Az ültet-
vény légterébe nagy töménységben
juttatjuk ki a kártevő molylepke faj
szexferomonját, mintegy feromon-
felhőbe burkolva a teljes ültetvényt.

A szexferomon kijuttatására a speci-
ális kialakítású ISOMATE párolog-
tató eszközök (diszpenzerek) szol-
gálnak, melyek gyárilag vannak fel-
töltve a célkártevő faj szexferomon-
jával. Ezeket az eszközöket kell e-
gyenletesen kihelyezni az ültetvény-
ben, a hajtásokra való egyszeri rá-
csavarással, célkártevőtől függően
500 (keleti gyümölcsmoly, szilva-
moly) – 1000 (almamoly, almailon-
ca) db/ha mennyiségben. A párolog-
tatókból folyamatosan kiáramló
nagy mennyiségű szintetikus szex-
feromon elfedi a nőstények termé-
szetes feromonját, így a hímek nem
tudnak rátalálni a nőstényekre, sőt a
túl sok ingerlő feromon molekula
abnormális viselkedést vált ki a hí-
mekben. Így a párosodás, tehát a
nőstények megtermékenyülése és
peterakása elmarad, vagy jelentős
mértékben lecsökken. A technika al-
kalmazhatóságának legfontosabb
kritériuma az ültetvény mérete: az
optimális területméret 5-10 ha-nál
kezdődik, a minimális méret ne-
hezen állapítható meg, hiszen többen
eredményesen alkalmazták 1-3 ha-os
gyümölcsösben is – különösen jég-
hálós ültetvényben – de ekkora terü-
letméret esetén egy erős molypopu-
láció ellen már nehezebb lesz a vé-
dekezés. 
A légtértelítéses technológiát mint a
növényvédelmi rendszer egy elemét
kell kezelni, és a helyi viszonyoknak
megfelelően kell az ültetvény tulaj-
donságaihoz adaptálni. A légtértelí-
téssel a védelem hatékonyságát tud-
juk jelentősen növelni, a molypopu-
lációt leszorítani és a rovarölő szer
felhasználást jelentősen csökkenteni,
vagy akár a moly elleni szereket tel-
jesen kiváltani. 

Isomate CLR feromon párologtató
(Kölcse, 2014, fotó: László Gyula)
A japán ISOMATE-ISONET disz-
penzerek biztosítják az egész sze-
zonra szóló állandó feromon szintet
az ültetvény légterében, továbbá az
egyedülállóan hosszú 150-180 napos
hatástartamot. A technológia ISO-
MATE CLR néven az almamoly és
az almailonca, ISOMATE OFM
rosso néven a keleti gyümölcsmoly
és a szilvamoly, ISONET L plus né-
ven pedig a tarka- és nyerges szőlő-
moly ellen alkalmazható.

László Gyula
Biocont Magyarország Kft.

Bővebb információért keresse Bi-
ocont szaktanácsadónkat:
Morva Tamás – tel: 06-20/958-
2040, e-mail: morvat@biocont.hu
Biocont Magyarország Kft. – A
XXI. század növényvédelme.
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