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Talajélet 2015. 
Mikroelem hiányos talajok 2015-ben
A Homokhátsági termőtalajaink makro- és mik-
roelem tartalma a műszeres mérések alapján
részben vagy teljesen kimosódtak. A vízzel való
telítődés vagy a felszínhez közeli kapilláris víz
hatására a tápanyagok jórészt eltűntek, vagy az
említett tényezőknek köszönhetően talajkémiai
vagy talajbiológiai szempontból a megmaradt
kevés anionok és kationok jórészt nem felvehe-
tők, a növények számára. Veszélybe került a
mennyiségi és minőségi termesztés egyaránt, ez-
zel szemben fordított arányosságban a megválto-
zott piaci- és költségviszonyokat csak jó mennyi-
ségi és minőségi terményekkel lehet ellensúly-
ozni. 
Milyen talajkémiai és talajbiológiai helyzettel
kell megküzdeni a 2015. gazdasági évben?
A növények életfeltételeinek egyik alaptényező-
je a víz, minden kg növényi szárazanyag tarta-
lom létrehozásához több száz liter vízre van
szükség. A növények számára szükséges hasznos
vizet a talaj tárolja. Most azonban éppen ez a ta-
lajban tárolt víz okozza a termesztőknek a gon-
dot, akkor is, ha a felesleges talajvíz a talajból tá-
vozik párolgással és leszivárgással. A hosszú idő
alatt telítődött talajok azért okoznak maradandó
problémát, mert az altalajvíz feljött a kapilláris
zónába, esetleg a talaj felszínéig, sőt még most is
láthatunk olyan területeket, ahol a kapillárison
teljesen a felszín fölé tört a víz, amelyek még
most is láthatóak. A felszínhez közeli, vagy a fel-
színre törő altalajvíz hatására felszaporodtak a
levegőt nem igénylő anaerob káros mikroorga-
nizmusok, amelynek következménye, hogy a ta-
laj szerves anyag tartalmának egy része metánra
bomlik le, amely minden növény – beleértve a
fás növényeket is – gyökérzetét károsítja, tartós
esetben el is pusztítja. A másik kényes talajkémi-
ai probléma az altalajvíz a kapilláris zónába,
vagy a gyökérzónába a talaj szintbe, vagy talaj-
szint fölé emelkedve felhozta a nátrium sókat. „
Abban az esetben, amikor a talajoldat só koncen-
trációja megnövekszik és a sók összetételében a
natriumsók túlsúlya figyelhető meg, sajátos sós
szikes talajok képződnek.” (Stefanovits 1977.) A
Homokhátság térségben az altalajvízben a külön-
böző nátriumsók a jellemzőek, ezért a nátrium
ionok nátrium-karbonáttá indukálódnak. A ho-
moktalajokban lévő kalcium, kalcium-hidrogén-
karbonáttá alakul: Ca (HCO3)2. Ezek a sók azzal
is veszélyeztetik a talaj termékenységét, hogy a
só koncentráción túlmenően a talaj pH-értékét is
károsan megemeli.  A magas pH-értékű talaj gá-
tolja a foszfor felvehetőségét, 5 pH-értéknél a ta-

laj foszfor tartalma átalakul H2PO4, vagyis di-
hidro-foszfát formába, amelyet a növények 
könnyen felvesznek. A 7,7 pH-értéknél a foszfor
zöme HPO4, vagyis hidro-foszfáttá alakul, ame-
lyek a növények számára kevésbé kedvező fosz-
forforma. Ezzel párhuzamosan a molibdén ki-
vételével az összes mikroelem felvétele lecsök-
ken.  A 7 pH-érték felett a burgonya sugárgom-
bás varasodása erősen megnövekszik.
Ezt a fertőzést kénpor talajba dolgozásáva,l vagy
a Natur Micro felhasználásával tudjuk csökken-
teni, vagy megszüntetni. A paprikatermesztésben
optimális a 6,8- 6,95 pH. A 7,2 pH-érték fölött a
paprikatermesztés intenzitása már nem, vagy
csak kevésbé fokozható. A talaj akkor termékeny,
ha megfelelő pH-érték mellett a talaj hézagtérfo-
gat víz-levegő aránya optimális, vagyis a talaj
40-70% szilárd részt tartalmaz.  A fennmaradó
30-60% a pórustérben helyezkedik el a víz és a
levegő, így a káros anaerob mikroorganizmusok
helyett a hasznos aerob szervezetek működnek a
talajban, amelyet élővé és jó víz- tápanyag szol-
gáltatóvá alakítanak. A talajélet visszaállása (re-
generálódása) viszonylag hosszú folyamat, ame-
lyet okszerű agrotechnikával a termesztés folya-
matába beépítve és annak érdekében fel kell
gyorsítanunk, valamint a hiányzó mikroelemeket
növénykondicionálással pótolni kell. 
Talajkondicionálás: átlagos körülmények között
10 liter+ 1 liter/ha Natur Micro + 4-5 liter/ha
Amalgerol, speciális esetben 20 liter + 2 liter/ha
Natur Micro + 4 liter Aamalgerol, fóliás termesz-
tés esetén 3 liter+ 0,6 liter/ha Natur Micro / 1000
m2 + 1 liter /1000 m2 Amalgerol bedolgozva.  A
Natur Micro készítmény 1 cm3 mennyiségében
több lebontó, feltáró, fertőtlenítő talajélet helyre-
állító mikroorganizmus van, mint a föld összes
lakosságának száma. További nagy előnye, hogy
olyan baktérium és gombatörzseket tartalmaz,
amelyek nemcsak talajfertőtlenítést, tápanyag
mobilizálást, légköri nitrogén lekötést végez, ha-
nem lignin bontó hatása is van, amelyben jelen-
leg egyedül álló Magyarországon. A talajban el-
fekvő növényi gyökérmaradványok életteret biz-
tosítanak a szaprofita talajból fertőző kórokozók-
nak (Fusarium, Verticillium, Pítium, Rizoktónia). 
A talajból fertőző baktériumok pl. Erwinia a ta-
lajkolloidokon nem tud áttelelni - elsősorban a
talaj regenerálódó, öntisztuló képességének kö-
szönhetően- csak növényi maradványokon, ame-
lyeket a Natur Micro lebont, így a talajban a bak-
tériumok élettere megszűnik. 
A víznyomásos földterületek jó talajregeneráló,
megújító készítménye, ökotermesztésben is
használható. A talaj tápanyagszolgáltató képessé-

gét –különös tekintettel a víznyomásos területek-
re – magas, 65-70 % szervesanyag tartalmú gra-
nulátum trágya talajba dolgozásával tovább tud-
juk fokozni. A talajba juttatott lassú vagy gyors
vízoldékonyságú műtrágyák a szerves granulá-
tum trágyával szerves komplexeket képez, ame-
lyek a kedvezőtlen talaj pH érték esetén is kön-
nyen felvehetővé válik a növény számára úgy,
hogy közben a kimosódás veszélye nem áll fenn. 
Növénykondicionálás:
Natur Plasma igen nagyszámú élő algákat tartal-
maz, amely stimuláló, tápláló, regeneráló a nö-
vény számára lombon keresztül. Nem lombtrá-
gya, hanem lombon keresztüli növénykondicio-
náló, amely 14 mikroelemmel van dúsítva.
Új lehetőség: a magas algaszám és a 14 mikroe-
lemen túlmenően cink+réz , valamint bór+szulfát
dúsítású Natur Plasma. Kérésünkre a termelői
igényeknek megfelelően már folyamatosan kap-
ható mindig friss szállítmány formájában, a
nagykereskedelem kiiktatásával közvetlenül a
gyártótól leszállítva.  Kettő db 5 literes kanna
mellé csomagolnak grátiszban 2 liter tömény
cink oldatot. 1 %-os töménységben kell használ-
ni, max. 5 liter/ha dózisban egy-egy alkalommal
a tenyészidőszak folyamán folyamatosan. 
További növénykondicionáló lombtrágyák: 
Yara Vita Mantrac összetétel: 500 mg/liter man-
gán. Felhasználás: almaféléken sziromhullás u-
tán, kiemelten csemege hagyma, póréhagyma
0,5-1 liter/ha.
Yara Vita Magphos összetétel: 440 gr/liter
P2O5, 60 gr/liter magnézium. Felhasználás: cse-
megehagyma, burgonya 2-4 liter/ha. 
Yara Vita Zeatrel folyékony foszfor, kálium,
magnézium és cink tartalmú lombtrágya.
Felhasználás: kukorica, paprika, tenyészidőszak
elején összes zöldség 2-4 liter/ha.
Yara Vita Seniphos foszfor, kalcium, nitrogén
tartalmú. Felhasználás: alma 10 liter/ha szirom-
hullás után, burgonya 10 liter/ha kezdeti növeke-
déskor, gumónövekedéskor legalább két kezelés
5-10 liter/ha adagban. Cseresznye 5 liter/ha szi-
romlevélhullástól 2-5 alkalommal. Körte 5 li-
ter/ha 3-6 alkalommal sziromlevélhullástól. 
Őszibarack 10 liter/ha sziromlevélhullástól 2-5
alkalommal. Sárgabarack 5 liter/ha  2-5 alkalom-
mal sziromlevélhullástól. Szamóca nem folyton-
érő fajtáknál 10 liter/ha, virágzástól kezdve 3 ke-
zelés, folytonérő fajtáknál 5 liter/ha 6 kezelés.
Szőlő 10 liter/ha kötődéstől 2-4 alkalommal. A
legtöbb növényvédő szerrel keverhető.
Tytanit: titánium hatóanyagú, amely a földkéreg-

ből nem vehető fel a növény számára. Nö-vény-
élettani folyamatok serkentője, termésminőség
és mennyiség növelő. Kiemelkedő védelem a bi-
otikus és az abiotikus stressz hatások ellen. Hő
stressz, hideg stressz, belvíz, gombabetegségek.
Növényvédő szerekkel keverhető.
Natur Biokal Terra: fiatal növényekre és talajra
egyszerre 14 liter/ha.
Natur Biokal 01: szedés előtt, vagy alatt álló
zöldségekben vagy gyümölcsösben felhasznál-
ható, különös tekintettel a fejessalátára, szamó-
cára, málnára szederre, paprikára, paradicsomra.
Csöpp Mix 3 + keserűsó: minden növekedés alatt
álló növényre.
Megafol, Plantafosz Universal: intenzív növeke-
dés kezdetén és stresszhatás esetén.
Calbit C: nitrátmentes kalcium lombtrágya
perzselésveszély nélkül.
Basfoliar Aktiv: tartalmazza az összes növe-
kedési hormont és, aminósavat és mikroele-
meket. 
Fiatal, vagy kezdeti satnya növésű növényeken
látványos eredményt hoz.
Amalgerol: a növény minden fenofázisában
látványos hatása van, beöntözésre max. 0,5%,
lombra max. 1 %-os töménységben önmagában. 
Fűszerpaprika és más paprika palánták két
lombleveles állapottól 1 ezrelékes tápoldattal be-
öntözni minden alkalommal, később 2 ezrelé-
kessel az NPK arány 1:1:1., vagy azt megkö-
zelítő legyen. Négy lombleveles korban 1 ezre-
lékes kalcium-nitrát oldattal beöntözni. 
Lombvédelem: hetente 0,25% Cuproxat.
Palánta dőlés esetén: 0,1% Proplant, vagy
Previcur Energy + 0,3% Tiuram Granuflow
beöntözés formájában.

Görög Zoltán
30/479-9343
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FAJTAAJÁNLAT
NYÁRI

TERMESZTÉSHEZ
CONCEPT F1
Kitűnő fajta tavaszra, nyárra és őszre
egyaránt. Rózsatömörségében, hozamában
és ízében egyaránt kiváló. 1-1,5 kg körüli
fejméretével kiválóan alkalmas áruházlán-
ci árualapnak. 85-90 napos tenyészidejé-
vel a 2 menetes vágás jól időzíthető.
Szélsőségesen meleg hazai körülmények
között is bizonyított már.

CASERTA F1: 
100-110 napos tenyészidejű, 1,5 kg-os,
erősen hólyagos, kékeszöld levélzetű
kelkáposztafajta. Nyári árualap céljából is
sikerrel termeszthető; az őszi-, téli ter-
mesztésben akár tél alól is vágható.

VARNA F1
A vöröskáposzták Coronetje. Kései 110-
120 napos tenyészidejű fajta, tömör inten-
zív vörös, kissé megnyúlt formájú fejei 2
kg-osak. Mélyvörös, viaszos színének
köszönhetően nagyon piacos termék
állítható elő, mely tárolásra is alkalmas.

CORONET F1
A tárolási fajták régóta egyik legnépsz-
erűbb fajtája, 110-120 napos érésidejével
kitűnő tárolási alapot képez. Fuzárium-
rezisztenciájával, kiváló termesztési, tá-
rolási és piaci tulajdonságaival népes ter-
mesztői és fogyasztói tábort tudhat magáé-
nak. Minősége, fejtömörsége (2 kg körüli

fejméret) miatt alkalmas áruházlánci ér-
tékesítésre. Tripsztoleranciája miatt nyári
termesztésre, 85-90 napra szedve, is na-
gyon jól bevált.

Ne feledje időben megrendelni Totem ve-
tőmagját a mutatós nyári kötözőhagymá-
jához! 
Akciós cékla fajtáinkról (Kestrel,
Cardeal, Red Hawk) érdeklődjön a
Móra-Input Kft. boltjában!
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Ez a csapadékos idő kedvez a betegségeknek,
ezért jobb a fertőzést megelőzni, és idejekorán
felerősíteni a növény immunrend-szerét.
Zöldségfélék esetében csapadékos, párás időben
veszélyt jelent a peronoszpóra, fitoftóra, stb.
Amennyiben növeljük növényünk ellenálló ké-
pességét, megnehezítjük a fertőzés előretörését,
és erre a célra kiváló az Alginure, mely védő-
oltás a növénynek!
Az Alginure o-
lyan természetes
eredetű anyagok-
ból lett összeállít-
va (pl. barnaalga
kivonat, növényi
aminósavak, po-
liszacharidok, ká-
lium és foszfor
vegyületek), ame-
lyek a növények
védekező rend-
szerét beindítják. Az Alginure hatására a
növényi sejtek azon a-nyagokat előállításába
kezdenek, amelyek a kó-rokozók elpusztítására
szolgálnak. Ezek az a-nyagok a növényben alap
esetben akkor kezde-nek el képződni, amikor a
kórokozó behatol a szövetekbe. Ekkor az im-
munválasz már elkésett. Az Alginure segítsé-
gével viszont a növény immunizálása már a
betegség megjelenése előtt megtörténik, így a
kórokozót egy felkészült, aktív immunrend-
szerű növény fogadja. Ily’ módon segíthetjük
a növények gombabetegségekkel szembeni
védelmét.
Az  Alginure  egy  egyedülálló  három-az-egy-
ben  termék,

mivel egyszer tartalmazza a növények optimális
fejlődését biztosító algakivonatokat, az indukált
rezisztenciát kialakító növényi anyagokat, továb-
bá jelentős foszfor és kálium forrást biztosít a
növénynek.
Alkalmazása
Szükséges dózis 3-4 l/ha. Kijuttatási koncentrá-
ciója legfeljebb 1 % legyen. Több csapadék és
hűvös időjárás esetén csökkentett dózisú rézhid-
roxiddal (Pomuran Réz) kombináltan is alkal-
mazható.

Az Alginure növénykondícionáló engedélyezett
szőlőben, gyümölcsfélékben, szántóföldi kultú-
rákban és zöldségfélékben is, úgymint saláta,
uborka, paradicsom, karfiol és kínai kel.
Amennyiben az Alginure felkeltette érdeklő-
dését, forduljon bizalommal területi szaktanács-
adó kollégánkhoz.

A WETCIT® az új univerzális adjuváns
A WETCIT® egy kiemelkedő nedvesítő hatá-
sú, a permetlé penetrációt nagymértékben javító,
természetes összetételű új adjuváns 8,15% alko-
holetoxilát hatóanyaggal. A készítmény hatóa-
nyaga mellett tartalmaz hidegen préselt narancs-
olajat is (6,2% mennyi-ségben), amely a hagyo-

mányos 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 gombamicéliu-
mokat (lisztharmat), ráadásul a
kezelt felület is gyorsabban fel-
szárad.
A felületi feszültség csökkentő

hatást a WETCIT® a benne lévő alkohol-etox-
ilátnak köszönheti. Ezen anyag felelős a perme-
tcseppek elterüléséért az egyébként víztaszító le-
vél és termés felszínen. Az egyéb adjuvánsok
nagy része meg is áll ennél a pontnál, ráadásul
egy hagyományos olaj vagy szilikon adjuváns
nem képes olyan szép terülést elérni mint a
WETCIT®. A WETCIT® azonban ennél to-
vább is megy: a növény felszínét védő viaszréteg
egy jelentős akadályt jelent a vizes oldatú perme-
tlé számára, hogy elérje a levél felszínét és a nö-
vényvédő szer a célfelületre, vagy a növényi szö-
vetbe jusson. Ezen segít a narancsolaj, mely egy
esszenciális illóolaj és kisméretű molekulái – mi-
vel lipofil, azaz zsír „kedvelő” tulajdonságúak –
áthatolnak a levelek-termések viaszrétegén és a
hatóanyagot a megfelelő helyre juttatják. Figye-
lem! Nagyon fontos, hogy a WETCIT® nem le-
mossa a viaszréteget, hanem a növényvédő 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 csupán egy jó nedvesítő
szerre van szüksége, ilyen koncentrációban al-
kalmazva a WETCIT® egy kitűnő és költség-

kímélő megoldást jelent. 
Ha – különösen erősen viaszos felületű növények
esetében, vagy ha felszívódó növényvédő szert
alkalmazunk – fontos a penetráció is, akkor a
WETCIT®-et 0,25-0,3%-os koncentrációban
alkalmazzuk! Ekkor ráadásul a narancsolaj ki-
szárító hatása is érvényesülni fog.
További érdekessége a készítménynek az úgyne-
vezett újranedvesítő képessége, ami azt jelenti,
hogy ha a kezelés után néhány napon belül eső
esik, a nedvesség hatására újra aktiválódik a
WETCIT® nedvesítő hatása és újra aktiválja és

teríti a partner növényvédő szert. Természetesen
ez az újranedvesítés a rövid (kb. 1 hét) lebomlási
időn belül érvényes csak.
Mikor alkalmazzuk a WETCIT®-et?
Gyakorlatilag a szezon bármely időszakában al-
kalmazható. Kezdjük az elején.

Morva Tamás növényorvos, 
területi szaktanácsadó

+36-20/958-20-40;  morvat@biocont.hu
Biocont Magyarország Kft. - Növényvédelem

új szemléletben www.biocont.hu

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

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 mezőgazdaságban a profitorientált termelés fon-
tossága mellett egyre hangsúlyosabbá válik a fenn-
tartható mezőgazdaság elvének érvényesülése, a-
melynek egyik célja a környezeti terhelés csökken-
tése és ezen keresztül az agrokemikáliák ésszerűbb
felhasználása. A növénytermesztésben a peszticide-
ken túl a műtrágya felhasználás okoz nagyobb kör-
nyezeti terhelést (talajok szerkezetének romlása, sa-
vanyodás, talajélet leromlása stb.), ezért fontos az o-
lyan környezetkímélő, költség hatékony trágyázási
technológia alkalmazása, mely biológiai hatással is
rendelkezik, és ezáltal fokozza a tápelemek felve-
hetőségét a talaj fizikai és mikrobiológiai tulajdon-
ságainak a javításával. Az ilyen trágyázási rendszer
egyik eleme a mikrogranulált starterműtrágyák al-
kalmazása. Fontos, hogy a forgalomban lévő mikro-
granulált starter műtrágyák közül nem mindegyik
rendelkezik biológiai hatással, ezért a megválasz-
tásánál keresse fel a honlapunkat. (www.chemino-
va.hu)
A Cheminova Magyarország Kft. biológiai hatású
mikrogranulált starter műtrágyái a Radistart Turbo
és a legújabb fejlesztésű Radistart Algit. A bioló-
giai hatás eléréséhez több módszer is lehetséges, de
a legjobb megoldás az olyan összetevők használata,
melyek a természetben is fellelhetők. Ezt a tulajdon-
ságot a Radistart Turbo és a Radistart Algit ese-
tében sikerült megvalósítani.
A Radistart Turbo (Biológiai hatású startertrá-
gya és talajkondicionáló 4,5 m/m% N; 24 m/m%
P2O5; 1,5 m/m% K2O; 3,5 m/m% CaO; 1,5
m/m% MgO; 5 m/m% SO3; 2 m/m% Zn; 12,5 %
Zeolit; 10 % Amalgerol tartalommal)   biológiai
hatását az Amalgerol talaj- és növénykondicionáló
készítmény biztosítja, amely több mint 20 éve a
növénytermesztési technológiák jól bevált eleme.

A talajok mikrobiális életét jelentősen javítja, élet-
teret és energiát biztosítva a talajban élő honos mik-
roorganizmusoknak, elősegíti a tápanyag feltáródást
és a jó talajszerkezet kialakulását (levegős, jó víz-
gazdálkodású talaj). A növénnyel kapcsolatba ke-
rülve látványosan fokozza a gyökérrel szimbiózis-
ban élő mikorrhiza népesség növekedését (akár 7-
szerese is lehet), melyek segítségével, sokkal tá-
volabbról is biztosítottá válik a víz és a tápanyag fel-
vétel, harmonizálja a tápanyag ellátottságot, fokoz-
za az anyagcsere folyamatokat, erősíti a növények
stressz tűrő képességét és a növények jobb kondí-
ciója a hozamokban és a minőségben valósul meg. A
hagyományos mikrogranulált starter műtrágyák
esetében tapasztalható volt, különösen a kötött tala-
jok esetében, hogy a formuláció és a magas koncen-
tráció ellenére a hasznosulás nem volt megfelelő. A
Radistart Turbo bevezetésével a készítményben
lévő Amalgerol, már ismert biológiai hatása bi-

zonyító erejű.

A Cheminova Magyarország Kft. legújabb biológiai
hatású mikrogranulált starter műtrágyája a
Radistart Algit. 
A Radistart Algit (Biológiai startertrágya 10 %
zeolit; 15 % alginit; 6,6 m/m% N; 30 m/m%
P2O5; 3,5 m/m% CaO; 1,5 m/m% MgO; 2
m/m% Zn; 0,5 m/m% Fe; 0,1 m/m% Mo; 100

ppm Ti; 100 ppm Va tartalommal), olyan bioló-
giai hatású műtrágya, mely olyan anyagokat is tar-
talmaz, mint a zeolit és az alginit, melyek a ter-
mészetben is megtalálhatók és egyensúlyban tartják
a talaj fizikai és kémiai tulajdonságait elősegítve a
tápelemek felvehetőségét.
A zeolit Magyarországon, Tokaj-Hegyalján találha-
tó különleges kőzet, kémiailag a szilikátokhoz tar-
tozik. Olyan mezoelemeket, mikroelemeket, esszen-
ciális elemeket tartalmaz melyet más műtrágyákban
nem találhatók meg és a növények alapvető életfo-
lyamataihoz szükségesek. Az alginit olyan meg-
kövesedett alga biomasszából és elmállott tufából
álló kőzet, amely 4-5 millió évvel ezelőtt keletkezett
különleges körülmények között, Magyarországi
területen. Az alginit mind a talajra, mind a növé-
nyekre pozitív élettani hatással bír. Eddig 64 ás-
ványi elemet mutattak ki belőle, melyek közül ki-
emelkedő a nitrogén, a foszfor, a kálium és a

magnézium tartalma. Magas mész tartalma (30-
40%) szintén jelentős. Az egyoldalú NPK műtrágyá-
zás jelentős mértékben tehető felelőssé a talajok el-
savanyodásáért. Szakmai hiba, hogy NPK trágyá-
zást (különösen 5,5 pH alatti területen) meszezés
nélkül alkalmazzunk. Gyakorlati adatok alapján
hektáronként 100 kg NPK műtrágya hatóanyagra
vonatkoztatva ammónium-nitrát esetén 160 kg, kar-
bamid műtrágya esetében pedig 180 kg kalcium-
karbonátot kellene kiszórni a műtrágyák savanyító
hatásának a kompenzálására. Az alginit magas mész
tartalma a gyökérzet körül részben orvosolja ezt a
problémát is. Magas cinktartalma elősegíti a gyö-
kérzet további erősödését és ellensúlyozza a tápele-
mek antagonizmusából eredő tápelem felvételi
problémákat. Kalcium és magnézium tartalma fo-
kozza a készítmény zeolit és alginit tartalmának bi-
ológiai hatását és részben biztosítja a növények kal-
cium és cink igényét is. 

Több, mint starter
Új biológiai mikrogranulált starterek a Cheminovától

A Radistart Turbo 10 %-ban Amalgerolt is tartalmaz

Radistart Algit 10% Zeolit és 15% 
Alginit tartalommal

Balra Radistart Turbo 15 kg/ha, jobbra üzemi
kontroll  2013
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