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Gabonafélék gyomirtása
Az időjárástól alig függ az a tény,
hogy a T1 életformájú gyomnövé-
nyek már ősszel kicsíráznak a talaj-
ban és kora tavasszal kikelnek. A
bokrosodás kezdetén lévő gabona-
féléktől rendkívül sok vizet és tápa-
nyagot vonnak el. A vadkamilla- és
árvacsalán-féléken túlmenően a leg-
agresszívebb gyomok a veronika-fé-
lék. Látszólag nem jelentősek, de su-
baszerűen fedik be a talajt, kékes-li-
lás virágzatuk alapján alig-alig lehet
megkülönböztetni őket egymástól.
Öt fajtája ismert, de csak kettő van
tömegesen elterjedve: a Perzsa vero-
nika (Veronica persica), valamint a
nehezen gyomirtható Borostyán le-
velű veronika, vagy Repkény veroni-
ka (Veronica hederifolia). Ez utóbbi
nagyon ellenálló, gyomirtása nehe-
zebb. 
Amennyiben gabona után repcét,
vagy kertészeti kultúrát akarunk ter-
melni, akkor egyes gabona gyomirtó
szerek után vetési korlátozás áll
fenn. Ezt a helyi szaktanácsadóval
kell tisztázni. A gabonagyomirtás a
bokrosodás ideje alatt, de lehetőleg a
szárba szökkenés előtt történjen,
ugyanis ekkor van a legnagyobb 
foszfor és réz igénye, amelyet a
gyomirtással egy menetben ki tu-
dunk elégíteni. A foszfonátokat ala-
csonyabb hőmérsékleten is fel tudja
venni, jó társítás a kettő együtt réz-
foszfonát formában, ez a Plantafosz
Réz, mely gyomirtással egymenet-
ben kijuttatható. Szárba szökkenés
után már nem tudják felvenni a rezet
a gabonák.
A foszfonátok és a réz a bokroso-
dáskor a legfontosabb, mert ez na-
gyon tápanyagigényes folyamat, a
rézionok segítik a gabonában az
anionok és kationok felvételét, áram-
lását és annak beépülését. Egyes
esetekben a kalászfuzáriózis is okoz-
hat a rézhiányból adódó kalászkife-
héresedés tünetet. (Együtt is előfor-
dulhat.)

Korai szamóca
Korai szamócák tápanyag indítása is
lassan megkezdődik, hogy mennyire
lesz finom ízű egy szamóca az első-
sorban a fény és a hőmérséklet
egyensúlyán múlik, de az okszerű
tápanyagellátással is tudjuk befolyá-

solni. Nem helyes az NPK műtrágya
ellátás önmagában, hiszen a szamó-
cának 9 féle tápanyagra van szüksé-
ge 13 féle megjelenési formában pl.
kalcium-nitrát, kalcium-klorid, káli-
um-nitrát, kálium-szulfát. Az ammó-
nium tartalmú műtrágyát kerülni
kell, mert ez éréskor gátolja a kalci-
um felvételt, ezért puhul a gyümölcs.
Amikor a gyümölcs elérte az 1 cm
nagyságot, már ne használjunk am-
mónium tartalmú műtrágyát. A táp-
oldat túl alacsony EC értéke miatt is
puhulhat a gyümölcs. Időjárástól
függően általában a Clery esetében
1,8-1,9 EC, Asia esetében 2-2,2 EC,
míg szabadföldi szamócáknál 2,5 EC
érték szokott jó lenni. A mikroele-
meknél különösen figyelembe kell
venni, hogy a tenyészidőszak kezde-
tén a virágzás kezdetétől nagy a bór-
igénye. Ilyenkor meghatározó a pol-
len életképessége, ezért célszerű a
Boroplus + Megafol + Plantafol
kombináció, amely a stressztől is
véd, kevés lesz a deformált termés. A
másik fontos korai tápelem a kalci-
um, amelyet kalcium-nitrát formá-
ban fokozatosan juttassuk ki talajon
keresztül. Vegyük figyelembe, hogy-
ha a bogyó eléri a mogyoró nagysá-
got, attól kezdve gyökéren már nem
tudja felvenni, ezért lombon keresz-
tül kell táplálni kalciummal. A te-
nyészidőszak folyamán végig magas
a vas igénye, valamint a termés sok
cinket von el. Praktikus megoldás
mindezeket figyelembe véve a cit-
rátkomplex- képzős Csöpp-Mix 3 +
Calbit C kombinációja. (Ilyenkor ti-
los keserűsót beletenni!) A virágzás
elején kötött termések lesznek dara-
bosak, nagyok. A későbbi kötések a
sejtszámnövelő Benefit PZ + a sejt-
megnyúlást segítő MC Cream , vagy
Amalgerol segítségével nem apró-
sodnak el. A szamócaállomány nö-
vény egészségét a Kendal kondici-
onáló biostimulátor alkalmazásával
valamint a növényvédő mellékhatás-
sal rendelkező növény ápláló, nö-
vénykondicionáló Natur Biokal fo-
lyamatos használatával segítjük. Az
eddig felsorolt készítmények mun-
ka- és élelmezés-egészségügyi vára-
kozási ideje 0 nap. 

Korai burgonya
A kiládázott, előcsíráztatott korai ve-
tőburgonya gumót ültetés előtt per-

metezzük meg 0,5% Radifarm, vagy
Radicularral. A sugárgombás varaso-
dást a nevével ellentétben egy bak-
térium okozza, amely ellen 20 liter+
2 liter/ha Natur Micro + 5 liter/ha
Amalgerol együttes kijuttatásával –
amelyet bedolgozunk a talajba – vé-
dekezünk. A sugárgombás varasodás
erőteljes terjedése miatt vált szük-
ségessé a 20+ 2 liter/ha dózis alkal-
mazása. A varasodásnak élettani oka
is van, a gumóhéj nem tartalmaz ele-
gendő kalciumot. A magnézium tar-
talmat is növelni kell, 100-200 kg/ha
keserűsó, vagy Patentkáli alkalma-
zásával. A kalcium pótlásához jó len-
ne egy talajvizsgálati eredmény. Ha
ezzel nem rendelkezünk, de ebben a
meghatározott talajban sugárgombás
gumótermés szokott lenni, akkor
mérés nélkül is pótolni kell a kalciu-
mot közvetlenül, vagy a kalcium-
magnézium-karbonát tartalmú dolo-
mitot tartalmazó Pétisó használatá-
val. Akár korai, akár késői burgonyát
termesztünk, vegyük figyelembe azt
a biológiai törvényszerűséget, hogy
a burgonya kelése utáni 25. és 45.
nap között már minden tápanyagnak
ott kell lenni a talajban. Új jelenség a
burgonya mangánhiánya, ami már
nemcsak a csemegehagymán és a
céklán jelentkezik. Nyári burgonyá-
nál már most gondoljunk arra, hogy
a fitoftora csak félig gomba, félig pe-
dig alga. (A tűkristály ragasztóval
rendelkező Pomurán rézhidroxid
ezért létfontosságú.)

A fóliaházakban áttelelt petrezse-
lyem, sárgarépa, retek, csemege-
hagyma hűvös, hideg talajviszonyok
között él, hideg-meleg időjárás vál-
takozása közepette. Ezek a növények
átstagnálták a telet, ezért most újra
kell őket indítani. Az újraindítás
módjai: célirányos növénytáplálás
starter tápoldattal. A talaj alacsony
hőmérséklete miatt a foszfor felvétel
szinte leállt, a nitrogén felvétel csök-
kent hatékonysággal ugyan, de fo-
lyamatos, ugyanakkor a felvett nitro-
gén nem tudott beépülni a növény
sejtjeibe, azokat fellazítja, ezért a nö-
vények levele – különösen csemege-
hagyma, fokhagyma, fejes saláta,
retek - az egészséges zöld szín elle-
nére a talajra fekszik. Ezt a hiányos
állapotot lombon keresztül tudjuk
megszüntetni. A felvett, de be nem
épült nitrát- nitrogén beépüléséhez

szulfát kell lombon keresztül 1 %-os
Fitohorm Turbo Kalium , amely 57%
szulfátot is tartalmaz. A hirtelen
növekedésben megindult áttelelt
zöldségnövények magnézium igénye
ugrásszerűen megnő, mivel a sejtek
közötti energia átadást a magnézium
szolgálja, 1% Fitohorm Turbo Mag-
nézium.
Reteknél, vajrépánál (amit tévesen
sörreteknek neveznek) óvakodjunk a
cink túladagolástól, mert piacképte-
len hosszúkás termés képződik.

Egy újra felfedezett termék kerül
forgalomba a nitrogén és kalcium-
cianid tartalmú fonálféreg ölő mel-
lékhatású Perlka műtrágya.

A tavaszi növénykondicionáló ké-
szítmények: Megafol, Terra Sorb Fo-
liár, BASFOLIÁR Aktív, Plantafosz
Universal, Plantafosz Réz, Fitohorm
Turbo Kalium, Fitohorm Turbo
Magnézium, MC Cream, Kendál,
Amalgerol, Natur Biokál

A fagyok megszűnésével elérkezett a
rezes kénes lemosó permetezések
ideje. Alma, körte, birsalma, naspo-
lya és csonthéjasok Vegesol eReS
olajos réz és kén készítménnyel. Al-
mástermésűeknél tűzelhalás ellen,
körtén ezen túlmenően az ágakon
micéliummal áttelelő Ventúriás vara-
sodás ellen is szolgál. Őszibarack
esetében ha a november enyhe idő-
járású volt az április pedig hűvös
csapadékos lenne, akkor szinte nem
tudjuk a Tafrinás levélfodrosodás el-
len megvédeni.

Görög Zoltán
0630/479-9343
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Három érvem szól a Genezis
műtrágyák mellett.
1.A saját kategóriájában (alap

és fejtrágya) a legjobb
ár/érték arányú termékek.

2.Garantált hatóanyag tarta-
lom, komplex műtrágyáink
minden szemcséjében azo-
nos hatóanyag összetétel
van.

3.Aki magyar műtrágyát hasz-
nál az sok magyar embernek
ad munkát.

A kertészeti ágazatban kevesen
ismerik még a Genezis műtrá-
gyáit, korábban használták, mi
azon dolgozunk, hogy újra
megkedveljék és használják.
Harmadik éve vagyok a cégnél
és végre sikerült kiharcolnom,
hogy a szántóföldi mellett az
igen jelentős kertészeti terüle-
tre is gyártsunk speciális ker-
tészeti műtrágyákat.
Az első évet kísérletekkel
kezdtük.
A kísérleteket Mórahalom tér-
ségében állítottuk be öt gazdá-
nál. Ebből egy a saját gazdasá-
gomban volt. Csak úgy tudok
hiteles lenni, ha látom és érzé-
kelem az egész folyamatot az
oldódástól egészen a végső
produkcióig. 
A kontrollt a gazda a saját meg-
szokott technológiájával csi-
nálta, a Genezis oldalra kidol-
gozott technológiát megbe-
széltük a gazdával. Térítés-
mentesen leszállí-
tottuk a technoló-
giához szükséges
termékeket és kö-
zösen meghatároz-
tuk, hogy mit mi-
kor és mennyit
használjon. A műt-
rágya nem olcsó
termék, ezért na-
gyon fontos a költ-
séghatékony fel-
használás. A Gene-
zis parcellákon a
kontrollhoz képest
a plusz műtrágya
ráfordítás ellenére
is komoly nettó fo-
rintok keletkeztek
hektáronként. A hi-
telesség és az el-
l e n ő r i z h e t ő s é g
kedvéért felsoro-
lom a kísérletben
szereplő mindenki
számára ismert
gazdák nevét és a
kísérletek eredmé-
nyeit (az Ő belee-
gyezésükkel): Pin-
tér Zoltán Móra-
halom burgonya,
saját: 600q/ha Ge-
nezis: 750q/ha.

Pintér Árpád Do-maszék sár-
garépa, saját: 750q/ha Ge-
nezis: 850q/ha. Oltványi Gyula
Mórahalom burgonya, saját:
400q/ha Genezis: 530q/ha.
Tanács Zoltán Mórahalom ká-
poszta, saját: 600q/ha Genezis:
850q/ha. Gárgyán István Móra-
halom paprika, (kápia elefánt-
fül) saját: 430q/ha Genezis:
520q/ha.
A kertészeti kultúrák számára
szükséges és megfelelő össze-
tételű műtrágyákat leraktuk
Mórahalomra a Móra-Inputhoz
és Makóra a Maros-farmerhez.
Itt lehet kedvező áron megvá-
sárolni őket.
Ennyi bevezető után térjünk a
lényegre, a technológiára:

Javasolt műtrágyák
kultúránként:
paprika, paradicsom, burgo-
nya, káposztafélék, tökfélék,
hagymafélék. A korai vetésű,
ültetésű növények (fátylas)
Genezis NPK 0:10:28 5-7q/ha.
A fátyol nélküli korai ter-
mesztésű növények Genezis
NPK 5:10:30 5-7q/ha. A fátylas
alá azért javaslom az NPK
0:10:28-ast, mert a nitrogént a
hideg talaj miatt a növények
nem tudják fölvenni, és így
nem hasznosul, meg még ol-
csóbb is. Sárgarépa, petrezse-
lyem ,zeller: Genezis NPK
4:17:30 5-7q/ha. Azért kell a
magasabb foszfortartalom,

mert a répa vagy gyökértest nö-
vekedése több foszfort igényel,
mint a paprika vagy a burgo-
nya. Az 5q/ha-os mennyiség
akkor elegendő, ha kapott szer-
vestrágyát (300-500q/ha).
Ezek az alaptrágyák mind
komplexek, tehát minden
szemben ugyanaz a hatóanyag-
tartalom és arány van, mint egy
zsákban. A kálium kálium-
klorid formában van jelen,
ezért a kiszórási időre figyelni
kell. Javasolt kiszórási idő és
mód: A klóros műtrágyákat
mindig vetés, vagy ültetés előtt
5-14 nappal kell kiszórni, (ta-
lajhőmérséklet függvénye)
azért, hogy a klór le tudjon
válni a káliumról, ugyanis ká-
ros a növény számára. Szeren-
csére a klór elég mobilis elem,
a liotróp sor elején van és kön-
nyen le tud válni, lemosódik az
altalajba. Fontos megjegyezni,
hogy a kiszórás idejében a ta-
lajnak talajnedvesnek kell len-
ni, mert a klór csak így tud le-
válni és marad a növény szá-
mára hasznos kálium egyszere-
sen pozitív ionos formában.
Műtrágyaszórás: Röpítő tár-
csás géppel a talaj felszínére
kiszórni, utána 10-15cm mé-
lyen a talajba betárcsázni, ha
van szerves trágya akkor azzal
együtt. Ezután a növény által
kívánt mélységben (25-35cm)
megszántjuk. (A karógyökerű
növények meghálálják az ásó-
gépezést). Ekkor kerül a szer-

ves és a műtrágya is abba a
mélységbe, ahol a gyökérzóna
van. Ennek az időpontja a vetés
vagy ültetés előtt 5-14 nappal.
Ezután várjuk, hogy a talaj
melegedjen és a klór menjen le.
Ha kell az esetleges kelő gyo-
mok, vagy a talaj állapota miatt
mehet egy kombinátorozás. Ha
kivártuk az előírt időt lehet vet-
ni vagy ültetni. Ezután minden-
féle korai növénynek starter
műtrágya (Genezis Komplex
15:30:15+0,2% mikroelem)
kell a gyors indulás miatt, (ez
egy olyan 100%-osan vízoldé-
kony műtrágya, amely ideális
arányban tartalmazza az induló
növények számára szükséges
összes tápelemet) mert a talaj-
ban lévő tápanyagot a hideg
talaj miatt még nem bírja föl-
venni. Erről azonban aktu-
álisan majd a következő áprilisi
újságban fogok írni. Ha bármi-
lyen tápagyag-utánpótással
kapcsolatos kérdése van ker-
essen bátran az alábbi telefon-
számon.

Gárgyán István
Genezis üzletkötő, 

szaktanácsadó
Tel.: 06/30 610 9177

Miért használjon Genezis műtrágyát?
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Egyre növekvő kihívást jelent a
kertészeti kultúrák növényvé-
delme. A szerpaletta folyama-
tosan szűkül, kevés az új nö-
vényvédő szer, azok használata
is fokozott óvatosságot és pre-
cíz tervezést igényel a rezisz-
tencia megelőzése érdekében.
Egyre jobban kell ügyelni a
szermaradékokra is, mivel a
legtöbb felvásárló már szigo-
rúan ellenőrzi, hogy milyen
hatóanyag, milyen mennyiség-
ben található a termésben. Rá-
adásul sok külföldi hipermar-
ket lánc még a hivatalosan el-
fogadott szermaradék értékek-
nél is szigorúbb határértékek
alapján szűri a beszállítókat.
Ugyanakkor természetesen
csak első osztályú minőségű és
minél nagyobb mennyiségű
árualappal lehet jövedelme-
zően termelni.
Ezért egyre fontosabb a kor-
szerű növényvédelemben a ha-
tékonyság fokozására és ezzel
párhuzamosan a szerterhelés
csökkentésére törekedni. Hogy
hogyan teljesíthető ez a lát-
szólag ellentmondásban álló
két szempont, erre ad választ a
WETCIT® permetezőszer se-
gédanyag alkalmazása.

WETCIT® rügyfakadástól a
szüretig 
A tél végi – kora tavaszi lemo-
sás rendkívül elterjedt növény-
védelmi eljárás a hazai gyü-
mölcsösökben. A lemosó per-
metezések általában valami-
lyen olaj illetve növényvédő
szer kombinációját tartalmaz-
zák, melyek célja az áttelelő
károsítók gyérítése annak érde-
kében, hogy az induló fertőzési
nyomás szignifikánsan ala-
csonyabb legyen. A paraffin- és
növényi olajok elterjedt hasz-
nálata azonban több gondot is
felvet, a legnagyobb probléma
velük az, hogy nagyon nagy
mennyiségben kerülnek ki a
környezetbe, ami jelentős kör-
nyezetszennyezés, továbbá a
nagy mennyiség igen magas
költséggel társul. További hát-
rányuk az olajoknak, hogy a
permetléfedésük és nedvesítő
hatásuk – ami alapvető lenne
annak érdekében, hogy a leg-
kisebb kéregrepedésekbe is be-
jusson a permetszer – messze
nem tökéletes. A szezonális
permetezések során a lombfe-
lületre juttatott hagyományos
olajok pedig filmréteget képez-
nek a növény felületén és zá-
ródásra késztetik a gázcsere
nyílásokat. Ezzel gátolják a
fotoszintézist, ami jelentős ter-
méscsökkenéshez vezet: ame-
rikai kutatások alapján 15%
körüli terméskiesést okoz a
hagyományos olaj alkalmazá-
sa. 
De van-e olyan adjuváns ké-

szítmény, amelyiknek nincs ká-
ros mellékhatása a növények-
re? Van! A tavalyi évtől már
hazánkban is elérhető egy telje-
sen új hatóanyagú és hatás-
mechanizmusú hatásfokozó
adjuváns készítmény, mely a
korai állománykezelések, nyitó
permetezések során és a sze-
zonális lombkezelések során
egyaránt bevethető: a WETC-
IT®. 

Mi is az a WETCIT®?
A WETCIT® egy kiemelkedő
nedvesítő hatású, a permetlé
penetrációt nagymértékben ja-
vító hatásfokozó szer alkohol-
etoxilát hatóanyaggal. A készít-
mény hatóanyaga mellett tar-
talmaz hidegen préselt na-
rancsolajat is, amely a hagyo-
mányos olajoktól teljesen elté-
rő hatásmódú illóolaj. Az illóo-
laj nem befojt (mint a paraffin
vagy növényi olajok) hanem
kiszárít: kiszárítja az apró, lágy
kitinvázú károsítókat és a gom-
bamicéliumokat (lisztharmat),

ráadásul 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
0,2-0,3%-os koncentrációban
már tökéletesen működik, ami
egy 1000 l/ha-os lémennyiség
alkalmazása esetén csupán 2-3
l/ha WETCIT® dózist jelent.
További érdekessége a készít-
ménynek az úgynevezett újra-
nedvesítő képessége, ami azt
jelenti, hogy ha a kezelés után
néhány napon belül eső esik, a
nedvesség hatására újra aktivá-
lódik a WETCIT® nedvesítő
hatása és újra aktiválja a part-
ner növényvédő szert. Termé-

szetesen ez az újranedvesítés a
rövid (kb. 1 hét) lebomlási időn
belül érvényesül csak.
A WETCIT® alkalmazása a
következő előnyökkel jár:
- Kiemelkedő nedvesítő hatás,

minden más adjuvánsnál
jobb permetléfedés az alko-
hol-etoxilát hatóanyagnak
köszönhetően

- A partner növényvédő szer
hatékonyságának jelentős
növelése

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

kímélő adjuváns
- Kellemes illat
- Csökkenő növényvédelmi

költség

A WETCIT® legalkalmasabb
növényvédő szer partnerei a
kora tavaszi permetezések so-
rán a különféle réz-hidroxid és
mikronizált kén készítmények.
Mivel a WETCIT® sokkal kí-

méletesebb a növényre nézve
mint más hatásfokozók, a korai
állománykezelések során az
olajos lemosásnál későbbi idő-
pontban is alkalmazható, pél-
dául egérfüles állapotban. Az
ilyen kezelés jelentős előnye,
hogy ekkorra már lényegesen
több károsító jön elő, tehát a
korai lemosáshoz képest sok-
kal több károsítót tudunk el-
pusztítani.
A szezonális növényvédelem
során is bebizonyosodott a
WETCIT® jelentős hatásfo-

kozó tulajdonsága, ahogyan a
következő ábra is mutatja. A
vizsgálatban vértetű állomány
elleni védekezésben szerepelt a
WETCIT® mint hatásfokozó
adjuváns.
Összefoglalva
A WETCIT® egy új, alkohol-
etoxilát hatóanyagú permete-
zőszer segédanyag narancsolaj
tartalommal.
A WETCIT® a korai állo-
mánykezelések során egyedül-
álló permetléfedést és ható-
anyag penetrációt idéz elő a
társ növényvédő szer kitűnő
hasznosulását okozva.
A WETCIT® a vegetációban
történő alkalmazása során a
termék illóolaj tartalma nem
készteti zárásra a légzőnyílá-
sokat, nem stresszeli a növényt. 
A WETCIT® önmaga tudja
mindazt, amire a különböző tí-
pusú adjuvánsok csak külön-
külön képesek: növeli a per-
metléfedést, átjuttatja a ható-
anyagot a növény viaszrétegén

és fokozza a növényvédő szer
tapadását.
Extraként a WETCIT® még
újranedvesítő hatással is bír, a
harmat vagy a gyenge eső né-
hány nappal a kezelés után tu-
lajdonképpen egy újabb per-
metezés hatását váltja ki. 

Morva Tamás
növényorvos, területi szaktanácsadó

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

Bemutatkozik a WETCIT – egy új sokoldalú hatásfokozó adjuváns
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Tisztelt partnereink!
A Yara termékpalettája, illetve technoló-
giai javaslatai lefedik a kertészeti és szán-
tóföldi növénytermesztés teljes vertiku-
mát.
A szántóföldi növénytermesztésnél első
helyen szerepel a YaraMilaTM termékcsa-
lád. A melegen granulált, magas ható-
anyag tartalmú NPK műtrágyák kiválóan
alkalmasak a tavaszi vetésű növények
alaptrágyázására. Teljes felületre szórva
250-300 kg biztosan fedezi a növény
igényét. Vetéssel egy menetben elegendő a
150-200 kg is. A szántós palettáról kiemel-
ném még a YaraVitaTM lombtrágyák közül
a kalászosokra javasolt YaraVitaTM Gra-
mitrelt, illetve a sokoldalú YaraVitaTM

Brassitrelt, amely nemcsak napraforgó,
repce, de mák, bab, borsó lombtrágyázá-
sára is ideális. Mindkét termék esetében
2,5-3 l/ha a javasolt mennyiség.
Kertészeti termesztésnél alaptrágyásra
klórérzékeny kultúráknál a YaraMilaTM

Cropcare termékcsaládot javasoljuk.
Ezek közül kiemelném a YaraMilaTM

Complex terméket, ahol a
polyfoszfát tartalom meg-
akadályozza a talajszem-
csékhez való kötődést, le-
hetővé tévő gyors és fo-
lyamatos felvételét. Ideális
alaptrágyája többek között
a gyökérzöldségeknek,
hagymaféléknek. A tech-
nológia fejlesztésén gondo-
lkodóknak javaslom a Ya-
raLivaTM Nitrabor granu-
lált termékünket, amellyel
egyszerre valósítható meg a kal-cium és a
nitrogén kijuttatás (26% kalcium, 15%
nitrogén, 0,3% bór). Kertészetben javasolt
lombtrágyáink közül a YaraVitaTM Frut-
rel a vezető termék, amely magas foszfor,
kalcium, magnézium tartalma mellett bórt,
cinket is tartalmaz. A termékpalettánkon
található minden lombtrágya ismertetésé-
től most eltekintünk, de fontos megjegyez-
ni, hogy minden tápelem pótlására, szinten
tartására találhat megfelelő összetételt.
(Külön felhívnám azért a hagymatermesz-
tők figyelmét  a mangán, YaraVita Mant-
rac használatára, melyet 1 l/ha adagban
érdemes kijuttatni. 
A termékek és technológiák részletesen
megtalálhatók a Yara honlapján, illetve
nyomtatott formában is elérhetőek a
kereskedőknél.

Gyuris Kálmán
Yara Hungária Kft

Idejében szólunk!
Mezőgazdasági információs kiadvány

Kiadja: Móra Input Kft.
Mórahalom, Kissori út 2-4.

Felelős szerkesztő:
Kopasz Tibor

Tördelés: RRD kereskedelmi és marketing vál-
lalkozás

Nyomtatás: Tiszapress nyomda
Terjesztés:

Külterületen: Magyar Posta
Belterületen: Feibra Kft.

Készül: 32 000 példányban
Megjelenik 2 havonta 

Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Mórahalom,
Öttömös, Röszke, Ruzsa, Zákányszék, Makó,
Maroslele, Klárafalva, Ferencszállás,
Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanád,
Királyhegyes, Óföldeák, Földeák területén
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Már a neve is meggyőző ter-
mékünknek, hát még a homo-
kos területekre gyakorolt ha-
tása!

min. 50% szerves anyag tar-
talma révén a kolloid és hu-
muszképzés elsőrangú támo-
gatója, továbbá a tápanyag fel-
táró mikroorganizmusok "ke-
nyéradója".

A felhasználók tapasztalatai
alapján kijelenthető, hogy a
talaj mikro- és mezoelem ki-
merült tartalékai elkezdődnek

visszatöltődni, természetesen a
kijuttatott mennyiség egy ré-
szét a növény felveszi, ez a
stressz tűrő képességét javítja a

növénynek, hiszen a kezdetek-
től egészségesebben tud fejlőd-
ni. Kiegyensúlyozott tápanyag
tartalma (NPK 4-4-4) a legjobb
alap minden növényi kultúra
termesztéséhez, melyet egy ve-
getációs időszak alatt fel is tud
használni.
Fizikai tulajdonságai miatt az
addig "látogatóban" megjelenő
folyadékot jobban megtartja,
így a növény egyenletesebb
vízellátottsággal tudja a terme-
lést szolgálni.
Összességében elmondható,
hogy a homokos területeken
termelők legnagyobb segítője a
Marha-Jó pelletált szerves
trágya, a Homok Királya.

ifj. Tóth Tihamér
Tápanyag-utánpótlási 

szaktáncsadó

Marha-Jó, a Homok Királya
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A talajtrágyák így a nitrogén-
tartalmú műtrágyák felvételét
is számos tényező befolyásolja,
melyek közül a csapadék men-
nyisége a legmeghatározóbb.
Ahhoz, hogy a szilárd műtrá-
gya megfelelően oldatba tud-
jon menni és a növények szá-
mára hasznosíthatóvá váljon
legalább 20 mm bemosó csapa-
dékra van szüksége. Sokan
szembesültek 2014 tavaszán is
azzal a látvánnyal, hogy a ki-
juttatott szilárd nitrogén műtrá-
gya több hétig a talaj felszínén
„várta” a bemosó csapadékot. 
A csapadék mennyiségén túl

annak eloszlása is meghatározó
a nitrogén hasznosulásában. A
hirtelen jövő nagy intenzitású
csapadék hatására nagy a ki-

mosódás lehetősége, a néhány
mm csapadék pedig nem ele-
gendő. Ezeknek a negatív té-
nyezőknek a hatására akár 50%
is lehet a hatóanyag veszteség.
Tehát a szilárd műtrágyák ha-
tékonyságát és egyben gazda-
ságosságát a csapadék nagy-
mértékben meghatározza.
Ezért a nitrogén hatóanyag
számítását érdemes úgy ter-
vezni, hogy a tápanyag egy ré-
szét folyékony formában jut-

tassuk ki. Fontos, hogy a nitro-
gént olyan folyékony formában
kapja meg a növény, hogy az a
számára könnyen felvehető le-
gyen, ne okozzon túlsúlyával
tápelem felvételi zavart a táp-
elem arányok eltolódásával, el-
enyésző nitrogén hatóanyag
veszteséggel hasznosuljon, és
ne okozzon perzselést. Számta-
lan esetben fordult elő idén is,
hogy a hagyományos nitrogén
oldatok erősen „megperzsel-
ték” a kalászosokat, mely szin-
tén termés veszteséget képes
okozni. 
A Speedy Max (Összes nitro-

gén (N) 240 g/l (ebből 120 g/l
karbamid-nitrogén, 60 g/l
nitrát-nitrogén, 60 g/l ammó-
nium-nitrogén), 25 g/l kén

(SO3), 5 g/l cink (Zn), ásvá-
nyi őrlemény (zeolit) 30 g/l,
kelátképző: EDTA) nitrogén
tartalmához fokozatosan jutnak
a növények a három különböző
nitrogén összetevőjének kö-
szönhetően. A tápelem arányok
fenntartása és a tartósabb hatás
érdekében a Speedy Max
olyan tápelem feltáródást sza-
bályozó anyagokat is tartal-
maz, amely a különböző nitro-
génformák felvehetőségét sza-

bályozzák. Formulációjának
köszönhetően a tápanyag szol-
gáltató képessége tehát sokkal
tovább tart, mint egy hagyomá-
nyos folyékony nitrogén mű-
trágya esetében. A hagyomá-
nyos folyékony nitrogén mű-
trágyákat nagy koncentráci-
óban csak rövid ideig tudják
felvenni a növények, de hasz-
nosítani csak egy részét képe-
sek, hiszen a nagy nitrogén
koncentrációt a többi tápelem
koncentrációja arányaiban nem
tudja követni, ezáltal a nitrogén
és más tápelemek hasznosulása
is gátolt lesz. A Speedy Max
fokozatos nitrogénszolgáltató
képessége egyensúlyi helyzetet
teremt a tápelem arányok kö-
zött biztosítva a többi tápelem
felvételét is. A Speedy Max-
ban megtalálható a kén és a
cink is, mely elemek nagyban
hozzájárulnak ahhoz, hogy a

növényekben a nitrogén meg-
felelően hasznosuljon.
Különösen jó eredményt érhe-
tünk el, ha a Speedy Max-ot
Amalgerollal kombinációban
juttatjuk ki, melyet az alábbi
felhasználás is igazol. Mély-
kúton 2013-ban a gyomirtást
követően a kukorica 8-10 leve-
les fejlettségénél juttatták ki a

Speedy 10 l/ha + Amalgerol
3l/ha dózisának a kombináci-
óját. A terület 10,5 t/ha termést
adott, míg a mellette lévő terü-
leten 6 tonnás termésátlag volt.
Miért jó választás a Speedy
Max:
- hatása bemosó csapadéktól

független
- speciális tápanyag feltáró-

dást lassító adalék anyagok
lekötik az ammóniát, ezért
nem perzsel, gyakorlatilag
minimális a hatóanyag vesz-
teség és nem tolja el a táp-
elem arányokat

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

- karbamid-nitrogén tartalma
gyors zöldítő hatást biztosít

- nitrát-nitrogén és ammóni-
um-nitrogén tartalma tartós

hatást biztosít 
- jól kombinálható növényvé-

dő szerekkel
- jól kombinálható az Amal-

gerollal
- gazdaságos, mert haszno-

sulása biztonságos
- növekszik a termésátlag
- növekszik a profit

Gazdaságos és hatékony nitrogén utánpótlás Speedy Max-al

1. ábra A szilárd műtrágya hasznosulása csapadékfüggő.

2. ábra Hagyományos nitrogén oldat és a Speedy Max nitrogén szolgáltató képességének összehasonlítása Forrás: Nutrikon Kft., 2012.

4. ábra Speedy Max 10 l/ha + Amalgerol 3 l/ha nagyban hoz-
zájárult a10,5 t/ha terméshez Mélykút, 2013
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Napjaink legnagyobb kérdé-
sére próbálok választ adni eb-
ben a cikkben. A kérdés pedig
nem más, mint hogy az ön-
tözött kertészeti növények alá
kiadott műtrágyaadagok med-
dig maradnak a gyökérzóná-
ban?!
Sajnos nem sokáig, ha nem tar-
tós nitrogén hatású műtrágyát
használunk! A kisebb-nagyobb
vízadagokkal, lehulló csapa-
dékkal a nitrát nitrogén olyan
gyorsan mozog a talajban,
hogy észbe sem tud kapni a
gazda, mire már újból szórhat-
ja is a tápanyagot.
Ezen segít a Novatec tartós
hatású műtrágya!

Hisz nem csak
az számít, meny-
nyit szórunk ki,
hanem az is,
hogy milyen
műtrágyát. Ha jó
m ű t r á g y á t
v á l a s z t u n k ,
nemcsak jobb
t e r m é s e r e d -
ményt érünk el,

de a zsebünkben is több ma-
rad! Homokos, gyenge ter-
mőképességű talajon verhe-
tetlen a Novatec. Hogy miért?
Mert hiába magasabb árú

műtrágya, 30%-al kisebb adag-
gal jobb eredményt érnek el ve-
le a termelők, mint bármilyen
másik termékkel. Erősebb nö-
vényállomány, kiegyensúlyo-
zott tápanyag-feltáródás ho-
moktalajokon is, jobb termés-
mennyiség és jobb minőség.

Kevesebb Novatec műtrágya
kellett a rekordszintű répater-
méshez.
Riasztó az ára, de aki kipró-
bálta azután csak ezt veszi.
Számoljunk együtt! Melyik
műtrágya a drága, ha tudjuk,
hogy az egyiket kijuttatva a

tápanyag 30%-a az öntözővíz-
zel elvész a gyökérzónából. A
másikat alkalmazva pedig, ki-
sebb dózissal is magas termés-
eredményt ér el, minimalizálva
a tápanyag kimosódást?! A
Novatec műtrágya háromszor
olyan hosszú ideig marad a

gyökérzónában, mint bárme-
lyik másik műtrágya. Ezzel
számolva, ugyan magasabb a
tonnára vetített ára más műtrá-
gyákhoz képest, viszont a ter-
méstöbblet, amit kapunk és az
alacsonyabb dózis együtt már a
legversenyképesebb műtrágyá-

vá teszi a piacon. Sajnos na-
gyon sokan csak az árakat fi-
gyelik, de nem számolnak az-
zal, hogy mit is kapnak cseré-
be. Így inkább az olcsóbb ter-
méket választják, nem figyelve
a tápanyag veszteséggel és az
ezzel járó időszakos tápelem-

hiányból adódó terméskiesést.
Tápanyagozzon okosan! Kér-
dezze szaktanácsadóinkat és
gyűjtsön tapasztalatot a ter-
mékről!

Kiss László +3670/6102229
laszlo.kiss@kertplusz.com

Műtrágyázás? De mennyiért? És mivel?

A őszibarack tafrinás beteg-
ségének kórokozója konídi-
umokkal szaporodik.
A tafrina hőigénye alacsony,
optimuma: 4-14 Celsius. A nö-
vényfelület nedvessége kedve-
ző feltételeket teremt a gomba
szaporodásához. A konídiu-
mok sarjadzása az enyhe téli
napokon a vázágakon és
vesszőkön folyamatos.
Az őszibarack ágelhalását és
kajszi gutaütését baktériu-
mos fertőzés okozza. A bak-
téium (Pseudomonas syringae
pv. syringae van Hall) ősszel
csapadékos időjárás esetén fel-
szaporodik, majd sebzési felü-
leteken - amelyek lehetnek
metszési felületek, fagylécek,
művelőeszközök okozta sérü-
lések – támadja meg a nö-
vényt. A folyamat az enyhe téli
napokon folytatódik. A háncs-
szövet pusztulását mézgafo-
lyás kíséri. A teljesen elpusz-
tult háncs feletti rész elhal. A
fertőzött fák fagytűrése csök-
ken.
A fagyérzékenység okai:
1.A baktérium feléli a háncs-

ban található cukrot, a
növény fagykárosodási ve-
szélye fokozódik.

2.A baktérium köpenyfehér-
jéje jégmagképző. E fehérje
körül alakulnak ki a jég-
kristályok, ez alkotja a jég-
kristályok magját.

Ezek következtében a növény
fagytűrése drasztikusan
csökken. Az egészséges haj-
tásban található szövetnedv
–6,7 celsius fokon fagy meg. A
károsított növényi részek ned-
vességtartalma cukor hiányá-
ban már –1 celsius fokon
megfagy. 
Dr. Glits Márton és dr. Folk
Győző kertészeti növénykór-
tan könyve szerint a kórokozó
elleni védekezés során fel-
használt rézkészítmények kö-
zül a rézoxiklorid hatásfoka
gyengébb.
A rézkészítmények közül a
kórokozók elleni védekezés-
ben (különösen a baktériumos
fertőzésekkel szemben) a réz-
hidroxid készítmények bizo-
nyultak leginkább hatékony-
nak. A POMURAN RÉZ 1
mikronos tűkristályaival, eső-
állósági adalékkal hatékonyan
véd a korai tavasz kórokozói-
val szemben. 

Bálint Béla
Spiess-Urania Chemicals

GmbH

A KÓROKOZÓK SEM ISMERIK A NAPTÁRT!

Kevesebb Novatec műtrágya kellett a rekordszintű répaterméshez.
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Kezdődik a palánta előállítási,
nevelési időszak, kertészeink
figyelmébe ajánljuk egyedül
álló 18 kizárólag L – formá-
tumú aktív aminosavas gyökér
serkentő, gyökereztető készít-
ményünket.

Terra – Sorb Radicular
öntözéses bejuttatáshoz.
Formuláját a szabad aminosa-
vak erősítik meg, amelyek fon-
tos szerepet játszanak, mint
tápanyag komlex vegyületek
és mint gyökér fejlődést elő-
segítő aktivátorok.

A készítmény kiegyensúlyo-
zott mennyiségű nitrogént, 
foszfort, és káliumot tartalmaz,
amelyek hozzájárulnak a nö-
vények megfelelő tápanyag
ellátásához.

Használata javasolt a gyökér-
fejlődés elősegítésére és a tápa-
nyagok gyökér általi felszí-
vásának javítására. A legjobb

eredményeket úgy érhetjük el,
ha a készítményt egy kezelési
program keretében alkalmaz-
zuk, a kiültetéstől kezdve
egészen a termés kifejlődésig.

Balra a képen Kínai kel
gyökérzete látható 

Terra Sorb Radicalr tech-
nológiával.

Területi képviselő: 
Turóczki Emese 

30/394-8951

ERŐS GYÖKÉRZET KÉPZÉSE TERRA SORB RADICULAR-RAL
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