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Burgonya
A másodvetésű burgonya vé-
delmében továbbra is nagy
gondot kell fordítani a bur-
gonyavész elleni védekezésre.
Ha a csapadék és az öntözővíz
együttes mennyisége eléri a
120 mm-t, az átlag hőmérséklet
pedig 20 fok körüli, akkor
nemcsak helyi fertőzés, hanem
még járvány is kialakulhat.
Helyi fertőzés kialakulásához
elegendő a hajnali harmat-
képződés is. A vizekkel és er-
dőkkel határolt területek ked-
vező klimatikus viszonyokat
biztosítanak a kórokozó szá-
mára. A kórokozó hűvös, csa-
padékos, de magas páratar-
talmú körülmények között kü-
lönösen agresszív, ezért jobban
figyeljünk a nedves, mély fek-
vésű ködjárta területeken. A
tároló helyiséget fertőtleníteni
kell. Állományvédelemnél a
jelenleg legjobb minőségű réz-
hidroxidot, a kontakt Pomuránt
és a két felszívódó hatóanyagot
tartalmazó Infinitót együttesen
kombinációban használjuk.

Sárgarépa, petrezselyem,
zeller
Nyárvégi, ősz elejei gondot
szokott okozni sárgarépa levél-
szél feketedés a Xanthomonas
Carotae. A fertőzés nyomán
másodlagosan minden esetben
megjelenik az Alternaria is. Ez
utóbbit a levélnyél vályús ré-
szében is figyelni kell. Petre-
zselyem levélen Septoria, zel-
leren kis és nagy Septoria je-

lenhet meg. Megelőzésre a Fo-
licur Solo, gyógyítására felszí-
vódó és kontakt réz alkalmas.

Fejes káposzta, karalábé
Növény kondicionálása feltét-
lenül szükséges: Kén-S Bór
Plusz, Megafol, Terra Sol Fo-
liar, Plantafosz Universal,
Plantafosz Réz, Sergomil L-60.
Ezek megelőző növényvédelmi
célt is szolgálnak, valamint a
Natur Biokal. A Natur Biokal
használata különösen fontos
szedés előtt, vagy szedés alatt
álló állományban. Az áttelel-
tetés előtt álló növényeket fo-
lyamatosan kondicionáljuk és
vegyük figyelembe, az őszi
spenót bór igényét, valamint az
őszi póréhagyma bór és man-
gán igényét. Csemege hagyma,
póréhagyma kezelésekor min-
den alkalommal 100 liter per-
metlébe 5 dkg Mangánszul-
fátot is tegyünk. Átteleltetés
előtt és átteleltetés alatt gon-
dolni kell arra, hogy a ked-
vezőtlen hő és fényviszonyok
miatt zöldségnövényeink a
kalciumot és foszfort nem,
vagy csak nehezen tudják fel-
venni, ezért lombon keresztül
folyamatosan kalciumot kell
kijuttatni. A foszfor gyors őszi-
téli pótlására a Radistart FL
starter és levéltrágya szükséges
20 liter/ha vetéskor. A későb-
biekben további kezelés lehet-
séges, mert talajon és lombon
keresztül gyorsan felveszi a
növény. Minőséget javíthatjuk
póréhagyma, csemege hagyma,
karalábé és más káposztafélék

esetében a Kén-S Bór Plusz le-
véltrágya, valamint a Planta-
fosz Universal, Amalgerol, a
Plazma Csomag és Natur Bi-
okal használatával.

Őszibarack
Őszibarack zöldmetszés után
szükséges lenne egy Topsin-
Metil-es permetezés, de ennek
a szernek használata csak ta-
vasszal engedélyezett, ezért
rezes permetezéssel helyette-
sítsük. Őszibarackot nyugalmi
időszak kezdetén Vegesol eReS
vagy Cuprozin plusz olaj ké-
szítmény valamelyikével lemo-
só-szerűen permetezzük le,
majd a tél végén ismételjük
meg. 

Diófa
Nagyon sok diófán látható a
baktériumos dióburok foltos-
ság, a burok elfeketedik, rásül a
héjra, a bélállomány is fer-
tőződik. Kórokozó a Xantho-
monas juglandis. A védekezést
most kell elkezdeni, mivel a
fertőzési forrás a mumifikáló-
dott fán maradt termés, a ké-
regrepedések, és a lehullott
lomblevél. Tavasszal rügyfa-
kadás után Rézhidroxid +
Dithane kezelés szükséges a
lomblevél megjelenése után
megismételjük. 

Szamóca
Az átteleltetés előtt álló első
vagy másodéves szamóca ál-
lománynál figyelni kell a fi-

toftorás (Phytophthora cacto-
rum) gyökértörzs pusztulásra.
A gyökérnyakat merőlegesen
elvágjuk, és ha az rózsaszín,
akkor ez a betegség áll fenn, ha
barna, akkor víz túladagolástól
befulladt.

Fokhagyma
Őszi fokhagyma tápanyag
igénye: alaptrágyaként az ösz-
szes mennyiség 30 %-át, fe-
jesedés kezdetén az összes
mennyiség 40%-át, fejesedés-
ben az összes mennyiség 30%-
át juttassuk ki. Összes ható-
anyag mennyiség igénye: nit-
rogén 120 kg, foszfor 80 kg,
kálium 100 kg, kén 30 kg, kal-
cium 54 kg, tiszta hatóanyag
hektáronként. Mivel a fok-
hagyma erősen szulfát és mag-
nézium igényes, ezért 100 kg
keserűsót arányosan a te-
nyészidőszak folyamán ki kell
juttatni. 10 cm-es magasságnál
szárfonálféreg ellen védekezni
kell Bi-58-al.
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A gyakran szeszélyes és vál-
tozó időjárásunk mellett
egyetlen megbízható és állandó
tényező vigasztalhatja a nö-
vénytermesztőket, virágokat
nevelőket - a nappali óráink
száma, a természetes fényben
eltölthető időnk. Azonban en-
nek a növényeink által is hasz-
nosuló mennyisége ismét csak
függ az időjárástól ezért el-
mondhatjuk, hogy egy kis ki-
egészítő világítás mindenkép-

pen hasznos kultúrnövényeink
számára.

A növényeink számára viszont
gazdaságtalan az általánosan
ismert lámpák, az emberek
számára kifejlesztett fényforrá-
sok használata. A növényeink
teljesen máshogy „látnak” mint
a gondozóik, más színeket
hasznosítanak, más színek
ösztönzik növekedésre őket.
Éppen ezért a növények meg-
világítására alkalmazható, a

világon a legismertebb Syl-
vania GroLux lámpák fénye
számunkra idegen és furcsa,
pedig ez tartalmazza a legtöbb,
a fotoszintézisben hasznos
fénysugárzást. A növényeink
számára a vörös fény az egyik
legideálisabb a kék mellett,
amelyet mi emberek már szin-
tén nem úgy látunk és hasz-
nosítunk mint a növényeink.

A kisebb belmagasságú nö-
vényházakban, palántanevel-
dékben, fóliasátrakban a Gro-
Lux fénycsöves változatai al-
kalmazhatóak. A teljesen álta-
lános, normál fénycsövek üze-
meltetésére is alkalmas lámpat-
estek felhasználhatóak, csak a
megfelelő mechanikai védett-
ségre kell gondolnunk, a spe-
ciális fényt a bennük használt
GroLux fénycső nyújtja. Ezek-
nek színe optimalizálva van a
fotoszintézishez és igen magas
hatásfokkal működnek a vörös
tartományban. A palánta neve-
lésben még fontos lehet egy
speciális változata, amely a

növények legfiatalabb idősza-
kában nyújt megfelelő világí-
tást a Britegro, amelynek foto-
szintetizáló hatása igen magas,
de mélyvörös tartalma alacso-
nyabb, így nem okoz káros
megnyúlásokat a palántáknál,
viszont serkenti az oldalhajtá-
sok fejlődését. 

Bármilyen konstrukcióban is
legyen kialakítva pótvilágítá-
sunk, növényeink mindenkép-
pen meghálálják a kiegészítést.
A speciálisan számukra kifej-
lesztett fény vastagabb, erő-
sebb, hosszabb ágakat és jobb
minőséget eredményez. Gyor-
sabb növekedésre és a szezon-
tól eltérő, korábbi vagy későb-
bi termelésre is lehetőséget ad.
Mindezeket az eredményeket
igen energiatakarékos módon,
mert hosszú élettartam mellett
csak a növények által hasz-
nosítható színekbe fektet ener-
giát. 

Többet adsz, többet kapsz....
A kiegészítő világítás szerepe a növénytermesztésben

A Bátori Kert-Plusz Kft. kínálatában megtalálja az Önnek
legmegfelelőbb Sylvania lámpát. 

Üzletkötőinket keresse bizalommal! 

info: 70/610-2229
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A Nedel Market Kft. szakmai
vezetőjével, Tarjányi Ferenccel
készítettünk interjút a Terra
Sorb és az AminoQuelant ter-
mékek használatának tapaszta-
latairól.
Nedelkovics Antal a Nedel
Market Kft. tulajdonosa 1991-
ben vásárolta meg a volt Hel-
véciai Állami Gazdaság jakab-
szállási gyümölcs ágazatát.
Napjainkban 120 ha-on gyü-
mölcsöt (alma, kajszi, szilva,
meggy), 47 ha-on zöldség
kultúrákat (spárga, burgonya,
szabadföldi paprika), valamint
113 ha-on egyéb szántóföldi
növényeket termesztünk. A
kertészeti termékeink döntő
többségét Nyugat-Európiai ex-
portra értékesítjük, ezért is
fontos számunkra a kiváló pa-
raméterek elérése. 

Hogyan találkozott a Terra
Sorb és AminoQuelant ter-
mékekkel?
T.F.: 5 évvel ezelőtt a Pro-Feed
Kft. keresett fel minket, hogy
bemutassa a termékpalettá-

jukat. Meghallgatva a termé-
kek előnyeit, a növényekre
gyakorolt különböző pozitív
hatásait, kipróbálásuk mellett
döntöttünk. Úgy gondoltam,
hogy az egyre erősebb és gya-
koribb stressz hatásoknak kitett
kultúráinkban meg szeretném
tapasztalni a hallottakat.  

Mely kultúrákban lettek a ter-
mékek használva?
T.F.: Gyümölcs ültetvények
közül csonhéjasokban, vala-
mint spárga, paprika és bur-

gonya kultúrákban kezdtem el
az anyagokat alkalmazni a
különböző stressz helyzetek
(fagy, hő) kivédésére, illetve
akkor, amikor úgymond „a nö-
vényt be szerettem volna indí-
tani”. 

Milyen tapasztalataik voltak az
elmúlt időszakban? 
T.F.: A paprika palánták a kiül-
tetés előtt Terra Sorb Radicular
bemártást kaptak. Azóta a tech-
nológiánk része lett, melynek
célja a minél erőteljesebb „stra-
pabíróbb” gyökérzet kialakí-
tása, így az egész növény fej-
lesztése. A kiültetést követően
a tavaszi stressz helyzetek,
mint éjszakai lehűlések és erős
nappali felmelegedések, kivé-
désére a Terra Sorb Foliar ke-
zeléseket nagyon jónak tartom.
A vegetáció második felében a
július–augusztusi hőség napo-
kat megelőzően, szintén a Terra
Sorb Foliar kezeléseknek nagy
jelentőséget tulajdonítok. Az
érési időszakban a színeződés
és homogén érés fokozására az
AminoQuelant Kálium hasz-

nálatát tudom ajánlani. Az őszi
lehűlések idején a Terra Sorb
Foliar ismételt segítséget nyújt
a fagykárok megelőzésében. 

Javasolná termékeink haszná-
latát növénytermesztő kollé-
gáinak?
T.F.: A Pro-Feed Kft. termékei,
ár-érték arányukat, valmint a
növényekre kifejtett pozitív
hatásukat tekintve mindenkép-
pen tudom ajánlani. 

Köszönjük az interjút!

Terra Sorb és AminoQuelant termékcsalád gyakorlati tapasztalatairól…

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
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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

Terjesztési terület

Sajnos az idei szezonban is
több kertésznél tapasztaltam,
hogy a káposztafélékben a
Xanthomonas ismét pusztított.
A természet által biztosított
időjárási tényezők idáig nem
voltak optimálisak a fertőzé-
sekhez, így néhányan tudtukon
kívül adtak a baktériumnak
kitűnő esélyt, - mely élt is vele
és ilyenkor mindig a fajtákkal
van a gond. Igaz a szomszéd-
nak ugyanez a fajta van, az övé
egészséges az enyém ismét be-
teg.
„Mégis ez hogyan lehetséges?”
tehetik fel a kérdést. Igazán
meleg és száraz nyarat tudha-
tunk magunk után, mely nem
kedvez a fertőzésnek; ehhez
magas páratartalom is szüksé-
geltetik. 
Itt jön képbe a termelő, aki
szorgosan nap, mint nap elin-
dította az öntöződobot a ká-
posztafélében „relatíve” kis
vízadagokkal minden nap ön-
tözött, így biztosítva a már
sorzárodott állományban a ma-
gas páratartalmat. A 30oC kö-
rüli hőmérséklet adott volt
nyáron végig, melyhez társult a
folyamatos levélnedvesség és
magas páratartalom, így biz-
tosítva melegágyat az opti-
mális fertőzésnek.
Sajnos a folyamatos kis adagú

öntözések miatt nem lehet ha-
tékony vegyszeres védekezést
folytatni a Xanthomonas ellen. 
Ritkán (az igények figyelem-
bevételével) és olyankor nagy
vízadagokkal öntözzük növé-
nyeinket, ezzel van esélyünk
kiküszöbölni néhány kóroko-
zót!

Cheriette F1: Korai hibrid, a
termések fényes piros színűek
és gömbölyűek. Kis lomboza-

tú, ezért könnyen csomózható.
Az év bármely időszakában
vethető, alkalmas szabadföldi
és fólia alatti termesztésre.
Vékony rövid gyökere biztosít-
ja a könnyű értékesíthetőséget.

Scrivia F1: Korai hajtatási
fajta. Nagyméretű intenzíven
csillogó piros blocky termése
nagyon piacos. IR: CMV; HR:
ToMV: 0 / PVY: 1,2

Aktualitások, nyári tapasztalatok

Keresse standunkon
ÚJDONSÁGainkat a

Homokháti Vetőmagbörzén!

Papó-Kert Kft.
Papp Gábor  

+3630-9485044

Az Amalgerol talaj és növény-
kondicionáló termék. Több ál-
lati és növényi kivonat, vala-
mint adalékok elegye. Minden
növény hasonlóan reagál a ke-
zelés hatására. Az Amalgerol
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 ta-
lajhőmérséklet, magasabb CO2
kibocsátás, azaz röglazítás,
jobb talajszerkezet kialakulása,
vagyis jobb vízelvezetés, jobb
vízmegtartás az Amalgerol ke-
zelés eredménye. Az Amalge-
rol a gyümölcsösökben segíti a
gyümölcsök megkötődését,
csökkenti a gyümölcshullást és
egy jobb kondíciót biztosít a
gyümölcsfáknak. Dózia talaj-
kezelésre 4-5 l/ha a gyomirtó
permetezésekkel együtt kijut-
tatva, növénykezelésre 2-3
l/ha, a virágzás után 2-3 alka-
lommal kijuttatva.
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 mikroele-
met is tartalmaz, így mikro-
elem lombtrágyaként is műkö-
dik. A hatóanyagokat a növé-
nyek mind levélen, mind pedig
gyökéren keresztül fel tudják
venni, azok gyorsan elszállí-
tódnak a növény különböző ré-
szeibe és a növények immun-
rendszerét erősítik. A Planta-
fosz Universal lassítja a növé-
nyi kórokozók növekedését,
gátolja a spóraképződést, va-
lamint beindítja a növények
természetes védekező mecha-
nizmusait, a sejtfalak megvas-
tagszanak és a növény a gomba
és a baktérium fertőzésekkel
szemben ellenállóbbá válik.
Eddigi tapasztalatok szerint a
Plantafosz Universal használa-
ta során a peronoszpóra félék,
varasodás stb. gombás és a tűz-
elhalásos és gutaütéses baktéri-
umos fertőzések esetén nő a
növények betegségekkel szem-
beni ellenálló képessége. A
Plantafosz Universal haszná-
latával egy új megoldás áll a
termelők rendelkezésére a nö-
vénytáplálásban. A készítmény
a növények tápanyag ellátása
mellett a növényvédő szerek
hatékonyságát javítja néhány
gombafertőzéssel szemben.

Növénykondicionáló készítmények a Cheminova palettáján
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A lemosó permetezések álta-
lában valamilyen olaj illetve
növényvédő szer kombináci-
óját tartalmazzák, melyek célja
az áttelelő károsítók gyérítése

annak érdeké-
ben, hogy az
induló fertő-
zési nyomás
szignifikán-
san alacso-
nyabb legyen.
A paraffin- és
növényi ola-
jok elterjedt
h a s z n á l a t a
k ö r n y e z e t -
szenynyező,
továbbá a
nagy mennyi-
ség igen ma-
gas költség-
gel társul.
Egy hagyo-
mányos ola-

jos őszi lemosás akár 35.000-
50.000 Ft/ha költséget is jelent-
het. További hátrányuk az ola-
joknak, hogy a permet-léfe-
désük és penetrációjuk – ami
alapvető lenne annak érdeké-
ben, hogy a legkisebb kéreg-
repedésekbe is bejusson a per-
metszer – messze nem töké-
letes.
Az idei évtől azonban rendel-
kezésre áll egy teljesen új ható-

anyagú és hatásmechanizmusú
lemosásra is alkalmas adjuváns
készítmény: a WETCIT. A
WETCIT egy kiemelkedő
nedvesítő hatású, a permetlé
penetrációt nagymértékben ja-
vító, természetes összetevőjű
új adjuváns alkohol-etoxilát
hatóanyaggal. A készítmény
hatóanyaga mellett tartalmaz
hidegen préselt narancsolajat
is, amely a hagyományos ola-
joktól teljesen eltérő hatás-
módú illóolaj. Az illóolaj nem
befojt (mint a paraffin vagy nö-
vényi olajok) hanem kiszárít:
kiszárítja az apró, lágy kitin-
vázú károsítókat és a gomba-
micéliumokat (lisztharmat), rá-
adásul a kezelt felület is
gyorsabban felszárad.
A WETCIT kiemelkedő mó-
don javítja a permetlé terülését,
a WETCIT-tel kijuttatott nö-
vényvédő szer a legkisebb ké-
regrepedésekbe is bejut, még
durva kérgű fák esetében is.
Ráadásul teszi ezt úgy, hogy
0,15-0,3%-os koncentrációban

már tökéletesen működik, ami
egy 1000 l/ha-os lémennyiség
alkalmazása esetén csupán 1,5-
3 l/ha WETCIT dózist jelent!
A WETCIT legalkalmasabb
növényvédő szer partnerei a
lemosás során a különféle réz-
hidroxid és mikronizált kén
készítmények. Összefoglalva a
WETCIT lemosásra történő
alkalmazása a következő elő-
nyökkel jár:
- Kiemelkedő nedvesítő hatás,

minden más adjuvánsnál

jobb permetléfedés és penet-
ráció

- A partner növényvédő szer
hatékonyságának jelentős
növelése

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

kímélő adjuváns
- Kellemes illat
- Alacsonyabb költség

Morva Tamás növényorvos,
területi szaktanácsadó

Tel: 06 20 958 2040,

e-mail: morvat@biocont.hu

www.biocont.hu

Új, gazdaságos módszer az őszi lemosásra az új WETCIT készítménnyel
Fluoreszcenc festékkel megfestett lemosó permetezés kisérlet:

Egyéb olajos kezelés                          WETCIT 0,3%
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