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A burgonyatermesztés egyik
legkritikusabb pontja a gyom-
mentesség biztosítása. A szé-
leslevelű magról kelő T4-es
kétszikű gyomok ellen nagyon
kevés herbicid áll rendelke-
zésünkre. Legelterjedtebb ha-
tóanyag a metribuzin, amely-
ből több készítmény és gyári
kombinációja kapható. A Sen-
corra nem érzékeny burgonyák
gyomirtásánál, amennyiben
muhar és disznóparéj az ural-
kodó gyom, jó kombináció a
Sencor és a Titus együttes
használata. Szükség esetén ezt
a kombinációs kezelést megis-
mételhetjük. Állományban a
kétszikű gyomok 2, de legfel-
jebb 4 leveles állapotában ke-
zelhetőek. A metribuzin ható-
anyagra érzékeny keszthelyi
fajták speciális kezelést igé-
nyelnek. Érzékeny fajták ese-
tében kiváltható a metribuzin
hatóanyag, a fluorkloridon ha-
tóanyagú Racer, valamint a
klomazon hatóanyagú Com-
mand 48 EC, illetve e kettő
hatóanyag gyári kombinációja
a Lingo 1,5-2 liter/ha készít-
ménnyel. 

Az érzékeny fajták csak pre-
emergensen vetés után, kelés
előtt részesíthetők alapkezelés-
ben. 

Az étkezési- és vetőburgonya
termesztés sarkalatos kérdése,
hogy meg tudjuk-e védeni fő-
leg a fitoftora és alternária kór-
okozók ellen és tudjuk-e kel-
lőképpen biztosítani a nélkü-
lözhetetlen mikroelemeket a
növény számára. A fitoftora
elleni klasszikus védekezés
alapja a megfelelő rézhidroxid,
valamint két felszívódó kom-
ponens együttes felhasználása.

Homoktalajaink rendkívül sze-

gények mikroelemekben, ezért
még fokozottabban mutatkozik
a magnézium, cink, bór és
mangán hiány. Mindezek a
tárolhatóságot is befolyásolják.

A Homokhátsági termesztés
esetén még fokozottabb figyel-
met kell fordítani a tápanyag
arányokra, valamint egyes nö-
vények speciális igényeire. A
gyökérzöldségek magas káli-
um igényűek, a téli reteknek és
a petrezselyemnek magasabb a
foszfor igénye. A petrezselyem
bór, mész és kén igényes. A
sárgarépa a petrezselyemnél
magasabb nitrogén és alacso-
nyabb kálium ellátást igényel.
Gumós zeller különösen igé-
nyes a cink, réz, kén és bór
mikroelemekre. A tenyészidő-
szak végén magas a kálium
igénye. A csemegehagyma és a
cékla kifejezetten mangán igé-
nyes, de a céklának az átlagos-
nál nagyobb a bór és réz igé-
nye. A hónapos retek egyenle-
tes víz, nitrogén és kálium el-
látást igényel, amely a szína-
nyagot is befolyásolja.

Burgonya speciális igénye: az
intenzív növekedés kezdetén a
jó nitrogén ellátottság erős
lombozatot, és nagyszámú gu-
mó kötését indukálja. A gumó-
kötődés után fokozódik a káli-
um igénye. A tápanyag felvé-
teli csúcs a kelés utáni 25. és
45. nap közé esik. A nitrogén a
burgonya gumók fehérje tartal-
mát növeli, a keményítő tartal-
mat csökkenti. Magasabb nit-
rogén arányt csak a korai friss
fogyasztásra termesztett faj-
táknál kell alkalmazni. A fosz-
fornak meghatározó szerepe
van a vetőburgonya előállí-
tásánál. A kálium túladagolás

egyensúly zavart okozhat, ezért
az 1: 2 nitrogén kálium arányt
nem szabad túllépni annak el-
lenére, hogy a kálium javítja a
burgonya vízgazdálkodását,
ellenállóságát, javítja a sütési-
főzési tulajdonságait, csökken-
ti a tárolási veszteségeket.
Meghatározó tápelem a mag-
nézium, amelyből termesztési
módtól függően 30 - 60 kg-ig
igényli a burgonya. A burgonya
klórra érzékeny növény. A káli-
umszulfát növeli a gumóter-
mést és a szárazanyag tartal-
mat, azonban ha túladagoljuk,
csökkenti a hajtásnövekedést. 

Burgonyavész elleni védeke-
zés: A fitoftora oospóra sza-
porító képlete 5 éven keresztül
is fertőzőképes marad, ezért a
vetésváltással önmagában nem
érünk el megfelelő eredményt.
Hatékony rézkészítmény és két
felszívódó komponens szük-
séges, amelyeket kombináci-
óban juttatunk ki. A Pomurán
rézhidroxid 1 millimikron át-
mérőjű tűkristály szerkezettel
és ahhoz szorosan kapcsolódó
tűkristály ragasztóval rendel-
kezik, a kiváló két hatóanyagot
tartalmazó Infinitóval kombi-
nálható. A talajvizsgálati ered-
mények erős mikroelem hiányt
mutatnak. A talajjavítás egy
hosszú, bonyolult és drága fo-
lyamat, ezért a talajainkból hi-
ányzó mikroelemek pótlására
lombon keresztüli növénykon-
dicionálást alkalmazzunk. Erre
kiválóan alkalmas a Natur Mix
csomag. 

Őszibarackosban folyamatosan
jelent veszélyt a Sztigminás ág-
és termés foltosság és levél-
lyukacsosodás. Az utóbbi idő-

ben a levélzetet kevésbé, a ter-
mést pedig agresszíven támad-
ja. Fogyaszthatóságát nem, de
a termés értékesíthetőségét
megakadályozza. Védekezés:
kaptán hatóanyag és poralapú
kénkészítmény együttes hasz-
nálata.

Az alma venturiás varasodás és
az almamoly károsítása foko-
zatosan fennáll, a védekezést
folytatni kell.

A szabadföldi nem baktérium
rezisztens paprika fajtákat le-
vélfoltosság ellen folyamato-
san védeni kell Cuproxat +
Dithane valamint Cuproxat +
Natur Biokal kombinációk vál-
togatásával. Az első termés-
kötések megjelenésétől biztosí-
tani kell a folyamatos kalcium
ellátást.

Kukorica gyomirtás: amennyi-
ben a kukorica állomány fe-
nyércirokkal fertőzött, akkor a
nikofulszuron hatóanyag fel-
használása elengedhetetlen.

A káposztalégy nyűvei ellen
leghatékonyabb védekezés a
Movento alkalmazása.
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Az Amalgerol különböző állati
és növényi olajokból, gyógy-
növény kivonatokból, nyom-

elemekből, esszenciákból és
algakivonatokból álló folyé-
kony készítmény.
A növényekre permetezve dup-
lán hasznosul, hiszen egyrészt
ekkor is jut a talajra, másrészt
az anyagcsere fokozása révén
javítja a növények tápanyag-
felvételét, ellenálló képességét.
Az Amalgerol olyan nyomele-
meket tartalmaz, amelyek a
talajból már hiányoznak (ki-
mosódás, csökkenő szervestrá-
gya felhasználás miatt) és kis
mennyiségben ugyan, de nél-
külözhetetlenek a növények
számára (wolfram, vanádium,
szelén stb.). A növényi kivona-
tai pedig olyan növényi hor-
monokat (auxin, giberrelin) is
tartalmaznak, amelyek révén a
növények erőteljes növekedés-
nek indulnak, átvészelik a
stresszhelyzeteket és termésük
növekszik.
Az elmúlt években az Amal-
gerol a legkülönbözőbb növé-
nyek és stresszhelyzetek esetén
bizonyított! 

Néhány példa a lehetséges
stresszhelyzetekre és megoldá-
sukra:

Jégverés esetén, ha a jég nem
okozott végzetes károkat, mi-
helyt rá tudunk menni a terület-
re, regenerálásra jutassunk ki
4-5 l/ha Amalgerolt. Az Amal-
gerol segít a sebek gyógyulá-
sában is, de a további fertő-
zések megelőzésére az adott
kultúrában engedélyezett gom-
baölő szerrel együtt is kijut-
tathatjuk (Milstar, Riza 250

EW, Bordóilé Neo SC stb.) 
Károsítók okozta stressz: Sú-
lyos gombafertőzés, hirtelen
felszaporodó kártevők megje-
lenése esetén előfordulhat,
hogy az időjárás miatt nem tu-
dunk időben védekezni, ekkor
a károsítás megszüntetése mel-
lett a kondíció helyreállítása is
fontos. Ez esetben az Amal-
gerolt már a károsítók ellen al-
kalmazott készítménnyel
együtt is kijuttathatjuk.

Az alkalmazás során vegyük fi-
gyelembe az Amalgerol olajos
jellegét. Ez egyrészt azért fon-
tos, mert más készítményekkel
együtt kijuttatva fokozza azok
hatását, tapadószerként is funk-
cionál, másrészt nagy meleg-
ben (25 Celsius felett) kerüljük
a kijuttatást, illetve inkább a
délutáni, esti órákban perme-
tezzük, amikor a hőmérséklet a
kezelés után nem emelkedik,
hanem csökken.

Keverhetőségéről általában el-
mondható, hogy a legtöbb
gomba- és rovarölő szerrel
együtt kijuttatható. Ilyenkor a
partner készítmény leírását ja-
vasolt megnézni és ha az nem
tartalmazza az olajos jellegű
készítménnyel való együttes
kijuttatás tilalmát, akkor keve-
rési próba után bátran alkal-
mazzuk.

Amalgerol – hogy kevésbé
függjön az időjárástól!

Növényi stressz ellen használjunk Amalgerolt!
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A Bacillus thuringiensis kurs-
taki baktériumtörzs toxin-
kristályait és spóráit tartal-
mazó DiPel készítmény már
egy új, vízoldható granulá-
tum formulációban kapható,
aminek köszönhetően vízoldé-
konysága rendkívül gyors, a
termék könnyen kezelhető. Rá-
adásul hatóanyag tartalma is
kétszeres lett!

A DiPel DF felhasználási te-
rülete kiterjed olyan kultúrára
és kártevőre is, amikre korábbi
Bt formulációk nem voltak en-
gedélyezve. Többek között a
hatalmas károkat okozó para-
dicsommolyra (Tuta absolu-
ta) is. A DiPel DF ezért fontos

eleme a hajtatott paradicsom
növényvédelmének és párhu-
zamosan a gyapottok bagoly-
lepke ellen is hatékony.

A DiPel DF igen széles kör-
ben felhasználható különféle
lepkehernyók ellen:

● kukorica (csemege, takar-
mány és vetőmag) ► kuko-
ricamoly, gyapottok-bagoly-
lepke

● káposztafélék (fejes ká-
poszta, brokkoli, kelbimbó,
karfiol) ► káposzta-bagoly-
lepke, répalepke, lombrágó
hernyók

● paprika ► gyapottok-ba-
golylepke, lombrágó her-
nyók

● hajtatott zöldségfélék
(paprika, paradicsom, ubor-
ka, padlizsán, bab) ► gya-
pottok-bagolylepke, paradi-
csommoly, lombrágó her-
nyók

● hajtatott dísznövények

(szegfű, muskátli, gerbera,
hibiszkusz, rózsa) ► lomb-
rágó hernyók

● almatermésűek (alma, kör-
te) ► almamoly, aknázó-
molyok, sodrómolyok

● szőlő (bor-, csemege-) ►
szőlőmolyok

● őszibarack ► barackmoly,
keleti gyümölcsmoly

● cseresznye meggy, kajszi,
szilva ► lombrágó hernyók,
gyümölcsmolyok, amerikai
fehér medvelepke

● bogyós gyümölcsűek (mál-
na, szeder, köszméte, ribisz-
ke, fekete bodza, szamóca)
► lombrágó hernyók, ame-
rikai fehér medvelepke

● héjas gyümölcsűek (dió,
mandula, mogyoró, szelíd-
gesztenye) ► lombrágó her-
nyók, gyümölcsmolyok,
amerikai fehér medvelepke

Hatásmód:

A készítményt előrejelzés

alapján a fiatal lárvastádiumok
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 to-
xinkristályaiból fogyasztó
hernyók fél órán belül abba-
hagyják a táplálkozásukat és
3-5 napon belül elpusztulnak.

Fontos, hogy a DiPel DF mun-
kaegészségügyi várakozási
ideje 0 nap, élelmezés-egész-
ségügyi várakozási ideje pedig
mindössze 2 nap.

Amennyiben a DiPel DF fel-
keltette érdeklődését, fordul-
jon bizalommal területi szak-
tanácsadó kollégánkhoz:
Morva Tamás, növényorvos

területi szaktanácsadó

+36-20/958-20-40,
morvat@biocont.hu

Nélkülözhetetlen rovarölő szer a szermaradék-mentes
növényvédelemhez: DiPel DF

Terjesztési terület

Biocont Magyarország Kft. - Növényvédelem új szemléletben

www.biocont.hu

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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Két családi gazdálkodónkat
kérdeztük a Terra Sorb tech-
nológiáról.

Drahota Szabó István 1995 óta
mintegy 4500 m2 hideg és 3000
m2 fűtött fóliában vezeti a csa-
ládi gazdaságot. Fűtött fóliában
hegyes erős paprikát állítanak
elő, a hideg fóliában kápia pap-
rika termesztése folyik. Bio-
lógiai növényvédelmet alkal-
maznak az egész gazdaságban.
Az előállított termékeket a Dél
Kertész Kft. vásárolja fel.

Másik partnerünk,

Mangó Katalin családi gazda-
sága 30 hektár kertészeti és
gyümölcs kultúrákból tevődik
össze. Főbb növényeik prita-
minpaprikából, sárgarépából,
őszibarackból és faiskolai ter-
mékek előállításából áll.

Milyen tapasztalatai vannak
a termékek használata so-
rán? 

D. Sz. I.: A kihelyezett kápia
paprikák gyökérképződése a
hideg hatására nem indult el,
így a lombozat sem volt elég-
séges. A Terra Sorb Radicular-t
alkalmazva (100ml/100L) a
második beöntözés után erőtel-
jes gyökeresedés mutatkozott.
A kiültetés után (14. hét) heti
rendszerességgel alkalmaztuk
a lombkezelést. A Terra Sorb
Foliar-ral 7 naponta alkalmaz-
zuk párhuzamosan a Terra Sorb

Radicular-os beöntözéssel
együtt. Később már csak lomb-
kezelést végeztünk (kezdetben

25ml/10L-el, később és jelen-
leg is 75ml/10L dózisban).

A kontroll növényekhez képest
lényegesen nagyobbak a virá-
gok, tele virágporral, ill. na-
gyobb lombozat tapasztalható,
így jobb kitermelésre képes a
növény. 

M.K.: Folyamatos jó kondíciót
tapasztaltam. Vannak olyan fel-
szívódó hatású gombaölő sze-
rek, melyek a növény fenoló-
giájában megtorpanást idéznek
elő. Ilyen esetekben a vegyszer
mellé alkalmazott Terra Sorb
Foliar teljes mértékben kiiktat-
ja ezt a hatást. Szintén a vegy-
szerek okozta előre haladott
öregedési fázis. A Terra Sorb
Foliar ellensúlyozza, megszün-
teti ezt a hatást. Terméskép-
zésre nézve egyöntetű, kie-

gyenlített állományt kapunk.
Csodákra nem kell várni, azon-
ban hozamra vetítve megmu-

tatja azt, ami a növények ge-
netikai potenciáljában van. Mi-
nőségi egyöntetűséget ad (pl.
95 láda I.oszt, 5 láda II.oszt.)
ez nagyon jó eredmény.

Megelégedett a technológiá-
val?

D. Sz. I.: Maximálisan!

M.K.: Igen. 

Ár- érték arányban, hogyan
értékelné a termékeket? 

D. Sz. I.: Versenyképes az álta-
lam ismert, növény kondici-
onálókkal szemben.

M.K.: Árban kedvezőbb, mint
a konkurens termékek. Min-
denképpen többet hoz, mint
amennyibe kerül (sokszorosa).

A termékek használatának
eredményeképpen hány %-
os árbevétel többletet lehetne
meghatározni?

D. Sz. I.: Hegyes erős papri-

kában 25-30%-os termésnöve-
kedést tudtunk elérni. A koráb-
bi 12-13 láda helyett 33 ládát
töltöttünk meg. Ez önmagáért
beszél.

M.K.: Összességében 20%-ot
lehet biztosan megállapítani.
Ez a termékcsaládnak köszön-
hető.

Az Önök vevői, felvásárlói
milyen visszajelzéssel vannak
az értékesített terményekkel
kapcsolatban?

M.K.: Maximálisan kihozza az
ízeket és az eltarthatóság is na-
gyon jó. Elégedettek a felvá-
sárlók.

Javasolná-e a szer haszná-
latát más termelőknek?

D. Sz. I.: Mindenféleképpen!

M.K.: Igen, javaslom is!

Köszönjük szépen! 

Magyarországi forgalmazó:

www.profeed.hu 

Területi képviselő: Túróczki
Emese

t.emese@profeed.hu

+36 30/394 89 51

+36 30/327 46 73

+36 28/541 031

Stressz mentes övezetet biztosítunk!
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