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A makói térség meghatározó
növénye lehet a jövőben az
őszi káposztarepce.
Az olajsav összetétele megkö-
zelíti az olivaolaj összetételét,
ezért a repcemag, mint olaj-
növény korlátlanul exportál-
ható. Termesztése több szem-
pontból is előnyös, hasznosítja
az őszi-téli-tavaszi csapadékot,
mint áttelelő növény, így a
nyári aszály befolyásolhatja
ugyan a termést, de tönkretenni
az állományt nem tudja. Nagy-
tömegű karógyökere mintegy
áttöri az egyes talajrétegeket. A
gyökértömeg betakarítás után
amennyiben nem engedjük
megrothadni, hanem ligninbo-
tót is tartalmazó Natur Micro-
val kezeljük a talajt, akkor hu-
musz alkotóval és igen nagytö-
megű szerves anyaggal gazda-
gítjuk a talajt. Mivel a Natur
Micro gazdag összetétele mel-
lett nemcsak a növényi gyökér-
maradványokat, hanem a nagy
szártömeget is lebontja, így az
azon élősködő gombakóroko-
zók szaporító képleteit is meg-
semmisíti. Ezek a lombszinten
károsító kórokozók: szürkepe-
nészes rothadás (Botrytis cyne-
rea), becőrontó betegség (Al-
ternária fajok), fómás betegség
(Pfoma lingam), peronoszpóra
félék stb. Ezek a betegségek a
virágzás környékén és virágzás
után tudnak nagy kárt okozni,
ezért különösen fontos, hogy a
letermett repceállomány szár-
és gyökérmaradványait betár-
csázzuk és Natur Microval ke-
zeljük, hogy a növénymaradvá-
nyokon lévő szaporató képle-
tek megsemmisüljenek és a ta-
lajt tápanyaggal gazdagítsuk. A
repcét vetésforgóban ter-
mesztjük, mégis a cél az, hogy
amikor újra ide vetünk repcét,
már ne találkozzon a talajban
elfekvő szaporító képletekkel.
Ezzel egyszerre valósítjuk meg
és hozunk létre egészséges ter-
mőtalajt. A 2015-ben a Talajok
Nemzetközi Éve mottója volt: 
„Egészséges talajokat az
egészséges életért!” Tehát
nemcsak az egészséges talaj
létrehozása a cél, hanem a rep-

ce után vetésre, vagy ültetésre
kerülő növények ne károsod-
janak a repce gazdanövényen
létrejövő sok éven keresztül át-
telelő szaprofita kórokozóktól
(Sclerotinia, Fusarium, Vertici-
lium, Pitium, és a talajban élő
baktérium kórokozók stb.). 

Ha Natur Microval – amely
egyedülállóan tartalmazza a
ligninbontót is - lebontatjuk a
növényi gyökér és szármarad-
ványokat, akkor tápanyagot
nyerünk és megszabadulunk a
talajban lévő szaprofita kóro-
kozóktól. Mindenképpen ki
kell jelentenünk, hogy a repce
és más növények termesztési
sikerének az alapja a mikroor-
ganizmusokkal és szerves
anyagokkal dúsított jó tápa-
nyagszolgáltató- képességű ta-
laj. A jó talaj az agyagkollo-
idok mellett szerves kolloido-
kat is kell, hogy tartalmazzon.
A szerves kolloidok mennyi-
sége a növényi maradványok
lebontása folytán szoros össze-
függésben van a talaj egészségi
állapotával és annak mikrobi-
ológiai tartalmával. A repce-
földeket nem szokták istál-
lótrágyázni, ezért a letermett
növények gyökér és szárma-
radványának (ligninbontó, cel-
lulózbontó) lebontásával jut-
tatjuk a talajt szerves kolloidok
képzéséhez szükséges szerves
anyagokhoz. Amennyiben ki-
zárólag szervetlen tápanyago-
kat használnánk akkor az átla-
gos hasznosulása önmagában a
40 %-ot sem érné el. További
hatékonyság vesztéssel kell
számolni, amennyiben a talaj
pH értéke magas. A szervetlen
műtrágyák hatékonyságát csak
az említett szerves anyagok
hozzáadásával, ill. helyben
hasznosításával és a mikrobi-
ológiai élet serkentésével tud-
juk fokozni. A Natur Micro jól
beilleszthető az integrált nö-
vényvédelembe, amelynek az
elemei a következők: agrotech-
nikai védekezés, vegyszeres
védekezés, genetikai védeke-
zés (toleráns vagy rezisztens
fajták használata) és végül a

biológiai védekezés. Ez utóbbit
másként kell értelmezni nö-
vényházi termesztés esetén és
szabadföldi termesztésben.
Szabadföldi termesztésben a
biológiai védekezés alapja az
elhalt növényi maradványok –
a lignin tartalmú szaprofita
kórokozókat hordozó gyökér,
valamint a szár és gyökértö-
meg- lebontása. Ezért elenged-
hetetlen a repcetermesztésben
a Natur Micro felhasználása.
Ebben az esetben egészen biz-
tos, hogy bőségesen megtérül a
lombszinti kórokozók és kár-
tevők elleni védelem költsége
is. 

A közelgő repcevetés előtt fel-
tétlenül a talajba kell dolgozni
a Natur Microt, hogy ezzel már
ősszel is biztosítsuk a megfe-
lelő talajéletet, talajfertőtlení-
tést és tápanyag mobilizálást.
Ősszel és tavasszal a külön-
böző körülmények miatt kevés
lehetősége van a kezdeti fejlő-
déshez szükséges foszfor fel-
vételéhez. Itt különösen elő-
nyös, hogy a Natur Micro fosz-
formobilizáló, a foszfor felvé-
teléhez szükséges baktérium
törzseket is tartalmaz. Kihasz-
náljuk ezt a kedvező lehetősé-
get, hiszen a repce is, mint
minden más növény az összes
foszfor szükségletének a 75%-
át a tenyészidőszak első ötöd-
részében használja fel. Ez ad
egy kezdeti lendületet a fiatal
növénynek.

Kertészeti termesztésben ahol
még most is vetnek, ill. ültet-
nek gyökérzöldséget, hagymát,
ültetnek káposztát, a gyors
kezdeti fejlődés és a későbbi
fejlődés érdekében vegyük fi-
gyelembe, hogy az összes fosz-
for szükséglet 75%-át a te-
nyészidőszak első ötödrészé-
ben veszi fel a növény. A ter-
melők gyakran fordítva cselek-
szenek, mert a starterolást nit-
rogén kijuttatásával kezdik 
foszfor helyett. 
Új lehetőség a Scudo használa-
ta, 9% felszívódó rezet és a nö-
vények számára szükséges nél-

külözhetetlen aminosavakat
tartalmaz felszívódó formában.
Eddig ilyen lehetőség nem
volt, hogy úgy juttathatunk ki
9% felszívódó rezet, hogy
közben a Scudo pH értéke 8-as,
tehát nem kell félni a perzse-
lődés veszélyétől. Kiemelten
javasolt a használata gyökér-
zöldségben Septória ellen, bur-
gonyában burgonyavész ellen,
káposztafélékben baktérium és
Peronoszpóra ellen. Kiemelten
kell kezelni a szabadföldi pap-
rika védelmében. A szabadföldi
paprikán baktériumos levélhul-
lás és levélfoltosság ellen 1 li-
ter/hektár dózisban kell alkal-
mazni. Védekezés: 3,5 liter/ha
Cuproxat + 1 kg Dithane + 1
liter/ha Scudo. A paprika bak-
tériumos betegsége kb. augusz-
tus 10-e körül véget ér, ezért
addig a nevezett kombináció-
val védekezni, ill. helyrehozni
szükséges.

A másodvetésű burgonyák táp-
anyagellátását és kondicioná-
lását intenzíven végezzük, mi-
vel a tavaszi burgonyával el-
lentétben az őszi korai fagyot
nem tudjuk regenerálni. A bur-
gonya 20 cm-es magasságánál
a legnagyobb a nitrogén igé-
nye, a keléstől számított 25. és
45. nap között minden tápa-
nyagnak rendelkezésre kell áll-
ni.

Görög Zoltán
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A talajtrágyák így a nitrogéntar-
talmú műtrágyák felvételét is szá-
mos tényező befolyásolja, melyek
közül a csapadék mennyisége a
legmeghatározóbb. Ahhoz, hogy a
szilárd műtrágya megfelelően ol-
datba tudjon menni és a növények
számára hasznosíthatóvá váljon
legalább 20 mm bemosó csapa-
dékra van szüksége. Sokan szem-
besültek 2014 tavaszán is azzal a
látvánnyal, hogy a kijuttatott szi-
lárd nitrogén műtrágya több hétig
a talaj felszínén „várta” a bemosó
csapadékot. 
A csapadék mennyiségén túl annak
eloszlása is meghatározó a nitro-
gén hasznosulásában. A hirtelen

jövő nagy intenzitású csapadék ha-
tására nagy a kimosódás lehetősé-
ge, a néhány mm csapadék pedig
nem elegendő. Ezeknek a negatív
tényezőknek a hatására akár 50 %
is lehet a hatóanyag veszteség. Te-
hát a szilárd műtrágyák hatékony-
ságát és egyben gazdaságosságát a
csapadék nagymértékben megha-

tározza. Ezért a nitrogén ható-
anyag számítását érdemes úgy ter-
vezni, hogy a tápanyag egy részét
folyékony formában juttassuk ki.
Fontos, hogy a nitrogént olyan fo-
lyékony formában kapja meg a nö-
vény, hogy az a számára könnyen
felvehető legyen, ne okozzon túl-
súlyával tápelem felvételi zavart a
tápelem arányok eltolódásával, el-
enyésző nitrogén hatóanyag vesz-
teséggel hasznosuljon, és ne okoz-
zon perzselést. Számtalan esetben
fordult elő idén is, hogy a hagyo-
mányos nitrogén oldatok erősen
„megperzselték” a kalászosokat,
mely szintén termés veszteséget
képes okozni. 

A Speedy Max (Összes nitrogén
(N) 240 g/l (ebből 120 g/l kar-
bamid-nitrogén, 60 g/l nitrát-
nitrogén, 60 g/l ammónium-nit-
rogén), 25 g/l kén (SO3), 5 g/l
cink (Zn), ásványi őrlemény
(zeolit) 30 g/l, kelátképző: ED-
TA) nitrogén tartalmához fokoza-
tosan jutnak a növények a három

különböző nitrogén összetevőjé-
nek köszönhetően. A tápelem ará-
nyok fenntartása és a tartósabb ha-
tás érdekében a Speedy Max olyan
tápelem feltáródást szabályozó
anyagokat is tartalmaz (alginit),
amely a különböző nitrogénfor-
mák felvehetőségét szabályozzák.
Formulációjának köszönhetően a
tápanyag szolgáltató képessége
tehát sokkal tovább tart, mint egy
hagyományos folyékony nitrogén
műtrágya esetében. A hagyomá-
nyos folyékony nitrogén műtrá-
gyákat nagy koncentrációban csak
rövid ideig tudják felvenni a nö-
vények, de hasznosítani csak egy
részét képesek, hiszen a nagy nit-

rogén koncentrációt a többi tápe-
lem koncentrációja arányaiban
nem tudja követni, ezáltal a nitro-

gén és más tápelemek hasznosu-
lása is gátolt lesz. A Speedy Max
fokozatos nitrogénszolgáltató ké-
pessége egyensúlyi helyzetet te-
remt a tápelem arányok között biz-
tosítva a többi tápelem felvételét
is. A Speedy Max-ban megtalálha-
tó a kén és a cink is, mely elemek
nagyban hozzájárulnak ahhoz,
hogy a növényekben a nitrogén
megfelelően hasznosuljon.

Miért jó választás a Speedy Max:
- hatása bemosó csapadéktól

független
- speciális tápanyag feltáródást

lassító adalék anyagok lekötik
az ammóniát, ezért nem per-
zsel, gyakorlatilag minimális a
hatóanyag veszteség és nem
tolja el a tápelem arányokat

- cink és kén tartalma tovább
növeli a növények számára a
nitrogén hasznosulását

- karbamid-nitrogén tartalma
gyors zöldítő hatást biztosít

- nitrát-nitrogén és ammónium-
nitrogén tartalma tartós hatást
biztosít 

- jól kombinálható növényvédő
szerekkel

- jól kombinálható az Amalge-
rollal

- gazdaságos, mert hasznosulása
biztonságos

- növekszik a termésátlag
- növekszik a profit

Gazdaságos és hatékony nitrogén utánpótlás 
Speedy Max-al

Hagyományos nitrogén oldat és a Speedy Max nitrogén szolgáltató képességének összehasonlítása Forrás: Nutrikon Kft., 2012.
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Békés megyében Körösszaká-
lon szabadföldi kápia paprika
állományban használják a tel-
jes körű Terra Sorb és Amino
Quelant technológiát.  
A kipalántázás május19 – 21
között történt mint egy 40 000
tő/ha állomány beállítással.
Ültetésnél a Terra Sorb 4 Mac-
ro Radicular kapta a főszere-
pet. A palánták alapos beázta-
tás után kerültek végeleges he-
lyükre. Majd ezt követően a
beöntözés folytatódott Terra
Sorb Macro Radiculárral. 
Fontos kiemelni, hogy míg a
gyártói javaslat nem ajánlja a
3l/ha dózis átlépését, tekintettel
a szer tapasztalt használatára
5l/ha dózisra emelés történt.
Nem volt tapasztalható semmi-
lyen kellemetlen tünet. Ellen-
ben, nagyon gyorsan regenerá-
lódott az állomány a kiültetés-
kor jelentkező stressz tünetek
abszolút nem voltak észreve-
hetőek.
A kiültettet palánták 06.05.-én
megkapták a 3l/ha Terra Sorb
Foliar permetezést az aktuális
növényvédelmi munkálatokkal
egy menetben. Ezt követően
06.19.-én 3l/ha Terra Sorb
Foliar aktuális növényvéde-
lemmel egy menetben. Majd
06.23-án az aktuális növényvé-
delmi munkákkal 2l/ha Terra

Sorb Foliar és 1l/ha Amino
Quelant Bór kezeléssel zárult a
június hónap.
Július 11.-én 1,5l Terra Sorb
Foliar és 2l/ha Amino Quelant
Ca aktuális növényvédelem-
mel. Majd július 21 és 25.-én
ismétléssel 1l Amino Quelant
K aktuális növényvédelemmel.

Összefoglalva az alaptechnoló-
giát: Radiculárral egy erőteljes
intenzív gyökeresedés induká-
lása történt ami megadta a jó
alapot a további kezeléseknek.
A radicular oldott állapotban és
azonnal felvehető formában
tartalmazza az alapvető makro-
elemeket (N P K), ezen kívül a
teljes aminosav készletnek kö-

szönhetően a már megelőzően
kijuttatott talajkolloidokhoz le-
tapadt szilárd műtrágyák felvé-
telét segíti a különböző töltésű
ionok kiegyenlítésével és ol-
datba indukálásával.
A Terra Sorb Foliar szabad
aminosav aránya a legnagyobb
az összeshez képest. Ehhez

még adalékként jön a hozzá-
adott mikroelemek (Bór Cink
Mangán) növény élettani sze-
rep aktivitása. A Foliar a leg-
megbízhatóbb legjobb barátja
partnereinknek, állandó homo-
genitása, vegyszerekkel való
biztonságos használhatósága
példa értékű. Jelen esetben is
volt hogy adott kezelésnél 5
vegyszer volt egy egyidejűleg a

tankerben. A Foliar sztóma ak-
tivitása révén a különböző nö-
vényvédő szerek felszívódását,
hatásmechanizmusát is fokoz-
zák. Az Amino Quelantok tech-
nológiánkban a mikroelem túl-
súlyos termékek körébe tartoz-
nak. Nem csak a tápanyagfel-
vétel hatékonyságának növelé-
sét teszik lehetővé, ha nem
plusz aminosavakat juttatnak
be a növénybe, mely biostim-
uláló hatású a kritikus hely-
zetekben ( stressz faktorok).
A paprika ültetvényt egy nagy
alföldi tész vezető szaktanács-
adója is látogatja és komoly
elismeréssel részesítette a tech-
nológiát.

Turóczki Emese
Vezető Szaktanácsadó

+36(30)394-8951

TERRA SORB TECHNOLÓGIA KÁPIA PAPRIKÁBAN

még több 

*

10+2 liter AKCIÓ!Szárbontás?

Natur Plasma Mix csomag:

10 liter + 3x2 liter MONO készítmény

(MONO B, Mg és Zn)

NATUR AGRO Hungária Kft. SARUSI KIS RÓBERT
tanácsadó, Natur Agro

+36 (30) 958-5022
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A WETCIT®
egy teljesen
új hatóanyagú
és hatásmec-
h a n i z m u s ú
adjuváns ké-
s z í t m é n y .
Ö s s z e t e v ő i
k iemelkedő
nedvesítő ha-
tást, tapadást
és permetlé
pene t r ác ió t
biztosítanak
az alkohol-
etoxilát ható-
anyag és a
hidegen pré-
selt narancs-
olaj adalék-
anyag jóvol-

tából. A narancsolaj rendel-
kezik az egyéb olajok fontos
pozitív tulajdonságaival, mint
például a víztaszító növényi vi-
aszrétegen történő áthatolás
képessége, de nem alkot a nö-
vényi légzést gátló olajfilmet a
leveleken, terméseken, ezzel
nem okoz tartós stresszt a ke-
zelt növénynek. Ugyanakkor a
narancsolaj kiszárító hatása
érvényesül a lágy kitinvázzal
rendelkező károsítókon (pl.
gombafonalak, lágy testű kár-
tevők), jelentősen növelve ez-
zel a társ-növényvédő szer ha-
tékonyságát. Az alkohol-etox-

ilát hatóanyag a felelős az
egyedülálló permetlé terülésért
és nedvesítő hatásért, már na-
gyon kis koncentrációban
(0,15%) is. Ezen komplex tu-
lajdonságok miatt bátran állít-
hatjuk, hogy a WETCIT®
egymagában elvégzi a külön-
féle típusú és funkciójú adju-
vánsok dolgát. 
Ön dönti el mire akarja hasz-
nálni a WETCIT®-et:
0,15%-os koncentrációban ki-
tűnő nedvesítőszer, ahogy nö-
veljük a koncentrációt növek-
szik a tapadásfokozás és a
penetráció, 0,3%-os oldatban
használva pedig már a kiszárító
hatás is érvényesül.

Mit nyújt a WETCIT® a fel-
használóknak?
A WETCIT® permetléhez
adása hatékonyan csökkenti a
permetlé felületi feszültségét.
Ez szignifikánsan javítja a per-
metlé fedettséget és a permetc-
seppek terülését a kezelt
felületen.

A WETCIT® növeli a kon-
takt növényvédő szerek ha-
tékonyságát, mivel:
- Benedvesíti a rovarok vias-

zos külső kitinvázát.
- Benedvesíti a víztaszító

gombamicéliumokat és spó-
rákat.

- Bejuttatja a rovarölő szereket
a testmembránokon át és a
légzőnyílásokon keresztül a
rovarok testébe.

WETCIT-tel (0,2%) kezelt repcelevél
A WETCIT® a penetráció fo-
kozó hatásával növeli a felszí-
vódó szerek hatékonyságát is,
gyorsítja azok hatáskifejté-
sét.
A WETCIT® kiszárítja (de-
szikkálja) azokat a növényi sej-
teket, amelyeket rovar vagy
gomba károsítás ért. Ezen sej-
tek deszikkálása megakadá-
lyozza a károsító továbbterje-

dését.
A mézharmatot, amit olyan
szívó kártevők, mint pl. a levél-
tetvek vagy pajzstetvek válasz-
tanak ki, a permetlében kijutta-
tott WETCIT® felszárítja.
A WETCIT®-tel kezelt növé-
nyi felületek a kezelés utáni
harmat, vagy gyenge eső hatá-
sára újranedvesednek. Ez meg-
akadályozza a nagy cseppek ki-
alakulását, és gyorsítja a nö-
vény felszáradását. Az újraned-
vesedés elősegíti a kiperme-
tezett növényvédő szer újra
terülését a növény felületén.

Amennyiben a WETCIT® fel-
keltette érdeklődését, fordul-
jon bizalommal területi szak-
tanácsadó kollégánkhoz:

Morva Tamás
növényorvos, területi szak-

tanácsadó
+36-20/958-20-40

morvat@biocont.hu

Ismerje meg új hatásfokozó növényvédőszer-segédanyagunkat a WETCIT®-et!
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Ebben az időszakban a nyári,
vagy másodvetésű növények
vannak abban a fenológiai
fázisban, hogy a műtrágyázásra
és az egyéb szempontokra
erősen figyelni kelljen.
A nyári időszak miatt a ter-
ménypaletta jelentősen bővült,
mert gyakorlatilag az összes
hazánkban termesztett zöld-
ségfélét lehet vetni, vagy ültet-
ni. Ez azonban a növények
szempontjából nem jó, mert el-
térő a hőigényük. Ennélfogva
figyelni kell a hosszú távú me-
teorológiai előrejelzést, hogy a
várható kelési idő abba a stádi-
umba essen (sárgarépa, petre-
zselyem) amikor nagyon nagy
forróság nincs. Köztudottan a
július a legmelegebb hónapunk
és ez nem kedvez az alacsony
hőigényű növények fejlődésé-
nek. Ha a napi hőmérsékleti
maximum 15-18 °C meghalad-
ja a növények hőoptimumát,
akkor a fejlődésük megáll. A
gazdák számára meglepő, hogy
a szaktanács alapján mindent
megad a növényének mégsem
nő sehova. Amennyiben össze-
rakjuk a növények számára
szükséges összes feltételt, ak-
kor rájövünk arra, hogy rajtunk

kívülálló okok miatt (magas
hőmérséklet) nem nőnek. Ezért
kell figyelni a körülbelüli kelé-
si időt, hogy az egy „hűvö-
sebb” periódusra essen. Külön-
ben a kikelt kis növénykék
kiégnek a földből. (Ezek az ál-
lítások a mórahalmi és kör-
nyékbeli futóhomokokra érvé-
nyesek.) Ezt a tavalyi és az idei
példák is igazolták, hogy a jú-
nius derekán - végén vetett sár-
garépa és petrezselyem akár
20-30%-át is szétégette a Nap,
még akkor is, ha a gazda na-
ponta 5-ször, 6-szor öntözte
20-30 percig alkalmanként. Ez
azért van, mert a magas hőmér-
sékletet nem bírja a répa és a
petrezselyem nyaka (a homok-
talajok felszíne ilyenkor elér-
heti az 50-60 Celsius fokot) és
gyakorlatilag szétég a Naptól,
csak a kis ernyőszerű égett haj-
táscsúcs marad meg a gyö-

kérnyak fölött. Erre még ráse-
gít az ilyenkor gyakori forró
szél és a gyorsan felszáradó
homokkal a gyenge kis gyö-
kérnyakat lereszeli.
A műtrágyázás nem tér el a ta-
vaszitól. Ilyenkor is Genezis
starter 15:30:15 + teljes mikro-
elem sorral indítunk, hogy a
növényünk minél hamarabb
erős gyökereket eresszen. Ez-
után kettéválik a technológia.
Aki sürgeti a növekedést, an-
nak Genezis 14:7:21-est javas-
lom 300kg/ha-os mennyiség-
ben kettéosztva 7-10 napos
különbséggel kijuttatva. A má-
sik lehetőség, hogy a starter
után kapjon Genezis
11:11:18+16s + teljes mikro-
elemű szórható szulfátos NPK
alaptrágyát. Ez lassabb, de
költségkímélőbb megoldás.
Ebből szórjunk 400 kg-ot hek-
táronként 2 osztásban 2-3 hét

különbséggel. Ennek a kiszó-
rását növénytől függően lehet
kétszer is ismételni. Például
egy szabadföldi intenzív pap-
rikánál addig kaphatja, amíg a
paprikák nem kezdenek el szí-
nesedni (pritamin, kápia faj-
ták). A fehér fajtáknál ezzel a
műtrágyával addig lehet dol-
gozni, amíg a legfelső virágok
várhatóan beérnek. Ennek az
ideje szeptember első hetére
szokott esni. A piros paprikák-
nál színesedéskor váltani kell
egy magasabb nitrogén-kálium
arányra, (1:1,8) tehát ki kell
egészítenünk Genezis 10:0:25-
tel. A betárolásra szánt ter-
ményeknél gyakran előfordul,
hogy a tápanyag augusztus vé-
gére elfogy, ha ezt nem pótol-
juk nagy lesz a betárolási vesz-
teség (gondoljunk a káliumra).
Növénytől függően erre is van
Genezises megoldás!
Amennyiben bármilyen tápa-
nyag-utánpótlással kapcsolatos
kérdése van keressen az alábbi
telefonszámon bizalommal.

06/30 610 9177
Gárgyán István

Genezis kertészeti 
szaktanácsadó

Miért használjon Genezis műtrágyát?

Vegyes a kép a fűszerpaprika
táblákon az idei évben is. A
már-már megszokott aszályos
forró nyárhoz képest az idei
csapadékosabb időjárás, a hű-
vösebb nyáresték, az időként
20 fokot is meghaladó hirtelen
időjárási változások jelentősen
kihatottak az állományok fejlő-
désére.
Talán ebből kifolyólag találunk
az idén nagyobb arányban mik-
roelem hiányokat, nitrogén-
hiányt, kalcium hiányt, és ál-
talánosan gyenge kondíciójú,
növényvédelmi problémákkal
küzdő lemaradt ültetvényeket
is. A jó kondiban lévő egész-
séges állományok – mert sze-
rencsére azért ilyen is van, -
viszont lassan érni, pirosodni
kezdenek. Ez a folyamat a nö-
vekedési fázistól jelentősen
eltérő tápanyag felvételi ará-
nyokat is indukál a növé-
nyeinkben, amelyre célszerű
tekintettel lenni a siker érde-
kében.
A fűszerpaprika érési folya-
matában a káliumnak kiemelt
jelentősége van. Amíg az inten-
zív növekedés során a nitro-
gén-kálium arányt a nitrogén,
addig az érés során ezt az
arányt egyértelműen a kálium
irányába kell átfordítani. A
kálium pótlása döntően a tala-
jon keresztül történik, de ebben

az időszakban már kálium dús
műtrágyát a talajba nem tudunk
bedolgozni, kijuttatni (nem
tápoldatozott paprika esetén!!!)
Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a szilárd nitrogén kijut-
tatását leállítjuk, helyette ma-
gas kálium hatóanyag tartalmú
lombtrágyát használunk 7-10
napos fordulókkal. Ennek az
eszköze lehet a FITOHORM
TURBÓ KÁLIUM 4l/ha dó-
zisú alkalmazása, amely magas
kelatizált kálium tartalmával
jelentősen elősegíti az érési
folyamatot. 

Az érési folyamat természete-
sen legalább annyira mikro-
elem igényes folyamat, mint az
előző fenofázisok, ezért ezek

pótlásáról sem szabad elfeled-
keznünk. A FITOHORM
MikroMax kelatizált mik-
roelem komplex 2L/ha men-
nyiségben fedezi a betakarítás
végéig hátralévő életszakasz
mikroelem igényét, továbbá
elősegíti a többi tápelem fel-
vételét, ezzel a kiegyensúlyo-
zott kondíció fenntartását.

A termésnek kedvezne a napos
meleg augusztus, mert köztu-
dott, hogy az egészséges, tox-
inmentes szép piros fűszerpap-
rika terméshez erre is szükség
van. Persze a jóból is megárt a
sok, ne feledjük, hogy a
napégés ellen is védekeznünk
kell! A kalcium ezekben a
napokban korlátozottan vehető
fel a növény számára, pedig,
éppen ebben az időszakban van
rá a legnagyobb szükség. Be
kell tehát avatkoznunk lombon
keresztül is. A FitoHorm 40
Ca nevű kalciumoldatunk nagy
előnye, hogy nem tartalmaz
nitrogént, így a fent emlegetett
nitrogén-kálium arányt nem
befolyásolja. 2l/ha/alkalom
mennyiségben 5-7 napos for-
dulókkal a legmelegebb napok-
ban is biztosítja a paprika szá-
mára szükséges magas kalci-
umszintet, csökkentve ezzel a
napégés okozta kieséseket.

Aktualitások a fűszerpaprikában
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A paprika termesztők 2015-ben
egy eddig ismeretlen jelen-
séggel találkoztak. Fóliaházban
termesztett fehérpaprika ter-
mésben tripsz kártétel-szerű
károsodás volt látható. A ter-
mést támadja, és áttetsző, vagy
szűrkés-barnás pöttyek, vagy
csíkok jelennek meg. Végül
összefüggő károsodás látható a
termés falában, amely hossz-
abb tárolás után megrothad. A
kórkép hasonlít részben a tripsz
kártételre, részben a szulfát hi-
ányra. Ezt egy baktérium okoz-
za, amelynek a biológiája nin-
csen tisztázva, csak megelőzni
lehet, gyógyítani nem. Állo-

mánykezelést permetezéssel az
aminosavakat is tartalmazó fel-
szívódó réz készítménnyel a
Scudoval lehet. Új lehetőség a
Scudo használata, szinte min-
den zöldségben, de kiemelten a
paprikatermesztésben a fent
említett okok miatt. Rendkívül
nagy jelentőségű a burgonya-
vész elleni védekezésben is,
gyökérzöldségekben, zeller
esetén mindkét szeptoria el-
len, petrezselyemben a szep-
toriás levélfoltosság ellen, sár-
garépában a xanthomonas bak-
tériumos levélfoltosság ellen.
Új lehetőség a sütőtök ter-
mesztésben, hogy a kráterszerű
termésrothadást okozó baktéri-
um ellen, már most az állo-
mányban megkezdjük a véde-
kezést a Scudoval. A Scudo
aminosav és glukózsav bázisú
rezes felszívódó lombtrágya. A
szerves nitrogén és aminosav-
val együtt kijuttatott réz kom-
binációja hatására a növény
természetes ellenállóképessé-
ge növekszik. Az aminosav

azonnal felszívódik a lombon
keresztül, és az adjuváns hatá-
sának köszönhetően a réz az
aminosavval együtt a szállító
szövetekbe jut. A réz nem a
lomb felszínen, hanem a szö-
vetekben fejti ki hatását, ennek
köszönhetően a gomba-és bak-
tériumos betegségek nem ké-

pesek a növényen megteleped-
ni. Adagolása zöldségnövé-
nyekben 1 l / ha, a növény réz-
zel való feltöltésénél figyelem-
be kell venni, hogy a benne
levő felszívódó réz két hét alatt
lebomlik. Élelmezés egészség-
ügyi várakozási ideje 0 nap.

Új lehetőség a baktériumok és egyes gombabetegségek elleni védekezésben Scudoval

A szakirodalomban fellelhető
adatok valamint a termelőknél
szerzett tapasztalatok alapján e
két növény jövedelmezőségét
alapvatően befolyásolja a lomb-
betegségek elleni védekezés sike-
ressége. A kérdéskör hazánkban
nem eléggé feltárt, a védekezés
nagyrészt egyéni tapasztalatokon
alapul. A sikeres védekezéshez
alapvető a károsítók biológiájá-
nak ismerete. A megfelelő szer-
választás mellett az időzítés, a ki-
juttatás technológiája, a permetlé
mennyiség alapvető fontosságú a
védekezés eredményessége szem-
pontjából.

A spárga sztemfiliumos
betegsége erős lombfertőzést
okoz amely korai levéhullással
jár. A levélfelület idő előtti el-
vesztése kedvezőtlenül hat a kö-
vetkező év hozamára. 
Az első tünetek a száron fellel-
hető kicsiny, 2-6 mm nagy-ságú,
ovális, barna foltok melyeknek
közepe világossá válik. Az első
foltok a talaj közelében a száron
találhatók, majd rövidesen ezután
a lombozatra is átterjednek. A le-
hullott „tűleveleken” található fe-
kete foltok tipikus jellemzői a
betegségnek.
A kórokozó gomba az egész vilá-
gon előfordul. 2 °C és 30 °C kö-
zött képes a növekedésre. A gom-
ba kórokozó számára a 22-25 °C
hőmérséklet és a 8 órát elérő le-

vélnedvesség biztosít ideális
körülményket. 
A Stemphylium fertőzött lomb-
maradványokon telel. Május-júni-
usban okozza az első fertőzéseket
a talaj közelében található szárré-
szeken. A későbbiekben kedvező
körülmények esetén, gyorsan sza-
porodva átterjed a lombozatra.
Erős fertőzés a lombozat teljes el-
vesz-tésével járhat.
Németországban az alsó-szászor-
szági illetve észak-rajna-vesztfáli-
ai agrárkamara technológiai kísér-
letekben vizsgálta a sztemfiliu-
mos levélbetegség elleni növény-

védelmi lehetőségeket. 6 külön-
féle növényvédelmi javaslat közül
(amelyben növényvédőszergyár-
tók és független szakemberek ál-
tal összállított technológiák „ver-
senyeztek”) a Spiess-Urania
Chemicals GmbH rézkészít-
ményeinek megelőző alkalma-
zása mutatta a legjobb eredményt
a 2015. szeptember végén végzett
értékelés során 

A sárgarépa lombozatát
károsító betegségek
1. Alternáriás levélfoltosság
Kórokozó: Alternaria dauci. A le-
vélen apró, kerek vizenyős foltok
mutatkoznak, amelyek később
megnagyobbodnak, és sárgásbar-
na színűek lesznek. Ha a foltok

összeolvadnak, a levélkeosztatok
elszáradnak. Először a külső, idős
levelek pusztulnak el és a sárgaré-
pa új, zsenge, egészséges levele-
ket fejleszt, amely erőforrásokat
von el gyökérzet fejlesztésétől.
A gomba a légzőnyílásokon ke-
resztül jut a szövetekbe, az első

tünetek 24°C-on a fertőzést kö-
vetően későn, 6 hét múlva jelen-
nek meg, teljes lombpusztulás
pedig 12 hét múlva következik be.
A kórokozó növekedésének hő-
mérsékleti optimuma 24–32 C. A
gomba relatív-páratartalom-igé-
nye szintén nagy.
2. Baktériumos betegség
Kórokozó: Xantomonas cam-
pestris pv. Carotae A tünetek elő-
ször a fiatal leveleken jelennek
meg, ahol apró vizenyős foltok
mutatkoznak. A foltok később ki-
terjednek és fokozatosan elbar-
nulnak. Az elhalt foltokat sárga
udvar szegélyezi. A levélke gör-
bül, csónak alakúvá válik.
A beteg növényrészekről a bakté-
rium vízcseppel kerül az egészsé-
ges levelekre, ahol a levélkeoszta-
tok szélén és a légzőnyílásokon
keresztül a növénybe jut. A magas
relatív páratartalom a baktérium-
nyálka beszáradását akadályozza.
Az alternária és baktérium okozta
lombbetegségek tünetei gyakran
együttesen jelentkeznek, nehezen
különíthetők el egymástól. A vé-
dekezés viszont hasonló módon

történik. A kórokozók ellen a
Spiess-Urania Chemicals
GmbH rézkészítményei haté-
konynak bizonyoltak. A réz a
gomba- és baktériumölő hatás
mellett erősebbé teszi a lomboza-
tot (ligninizáció). A védekezés so-
rán felhasznált rézhidroxid készít-

mények felhasználása során az
alábbiara kell ügyelni: 
I. Az alternária kórokozó-já-

nak lappangási ideje 6 hét! 
II. Az első kezelés 10-15 cm

lombmagasságnál, sorzá-
ródás előtt!

III. A további kezeléseket 7-10
naponként kell végezni!

IV. Permetlé mennyiség. (600
liter/ha!)

V. Intenzív csapadék után
meg kell ismételni (kb 25
mm-nagy intenzitás)

Forrás:-Glits-Folk: Kertészeti
Nö-vénykórtan, Spiess-Urania
Chemi-cals GmbH Németország

Bálint Béla Spiess-Urania
Chemicals GmbH Magyarországi

Fióktelepe 30/789 1682

A spárga és a sárgarépa lombvédelméről
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Móra-Input Kft.  Mórahalom, Kissori út 2-4. Ny: H-P: 7.30- 17.00-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig 
Rendelés felvétel: 30/295-3571  30/688-1622    Szaktan.: Görög Zoltán: 0630/479-9343
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