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Az előttünk álló nyárra fel kell ké-
szülnünk nemcsak öntözéssel, ha-
nem a biológiai alapok megfelelő
létrehozásával is. Az ideálistól eltérő
körülmények lépnek fel nyáron: ma-
gas UV sugárzási szint, magas lég-
hőmérséklet, légköri aszály, melyek
nemcsak a turgornyomást csökken-
tik, hanem korlátozzák a növények
fotoszintetikus hatékonyságát, csök-
kentik a fotoasszimiláták termelődé-
sét, csökken a növények hormonális
tevékenysége, megváltoznak a sejt-
osztódási folyamatok. Ilyenkor nem-
csak a makro- és mikroelemekről
kell gondoskodni, hanem arról is,
hogy a növényekben ilyen körül-
mények között sem álljanak le a hor-
monális és sejtosztódási folyamatok.
Ilyen folyamatnak a következménye,
például amikor a nyári forróságban
olyan sárgarépagyökér alakul ki,
mintha karcsúra esztergálták volna a
répatest közepét vagy annak végét.
Ma egy feloldhatatlan kettősséggel
állunk szemben: a talajaink kimerül-
tek, ugyanakkor a zöldség termé-
nyek egyre intenzívebb körülménye-
ket igényelnek. Az ozmotikus
stressz, a légköri aszály, a forró talaj
okozza a nevezett jelenséget. Ezek-
nek a kivédésére már nem elegendő
a makro- és mikroelemek jelenléte
önmagában, hanem olyan biológi-
ailag aktív elemekre is szükség van,
mint például a betainok. Ezeket a
bioaktivátorokat az algakészítmé-
nyek tartalmazzák. Legfontosabb al-
gakészítmények: Amalgerol, Mc
Cream és a dúsított élőalga készít-
mény a Natúr Plazma. Létfontosságú
makroelem a kalcium, amely segíti a
kálium, a foszfor és a nitrát felvéte-
lét, ugyanakkor akadályozza a nátri-
um sejtbe való behatolását. Kalcium
hiányában a gyökérnövekedés korlá-
tozott - különös tekintettel kell len-
nünk a petrezselyem kalcium ellátá-
sára- mivel a fölmelegedés és a tala-
jok kimerülése következtében meg-
jelent a petrezselyem gyökér kalci-
umhiány kártétele. A gyökér oldala,
hegye barnul, elhal, majd elnyálká-
sodik. Paprikatermésnél kalciumhi-
ány miatt fóliás termesztésben nem
„rúgja el” időben a virágot, a ter-
mésre rászorul és eleiben baktérium,
később – a nyár második felében –
már botritisz is megjelenhet az el
nem rúgott virág alatt a termésen. A
fóliás és korai sárgadinnye és cukki-

ni termés esetén a kis terméskez-
deményt virággal együtt elrúgja, a
paprika terméscsúcsa foltosodik, a
padlizsántermés vége kilágyul. To-
vábbi nélkülözhetetlen elemek: cink,
bór, mangán, réz, vas és szulfát. A
mangán az összes élettani folyama-
tot szabályozza, indukálja az auxin
hormon képződését. Kimagasló a
mangánigénye a csemegehagymá-
nak és a céklának, a burgonyának és
a gabonaféléknek. Csemegehagymá-
ban a mangánhiányt gyakran össze-
tévesztik a tripsz kártétellel. Legjobb
mangánforrás a Yara Vita MANT-
RAC, amely 500 g mangánt tartal-
maz literenként. Nélkülözhetetlen a
használata az összes zöldségfélében,
burgonyafélében, szőlőben és almá-
ban. Leghatékonyabb kalciumpótlás
a Yara Stopit, használata különösen
indokolt paprika, paradicsom, pad-
lizsán, petrezselyem, sárgadinnye,
görögdinnye, cukkini, alma és sza-
móca esetén. Általános kondicioná-
lásra a Yara Vita SENIPHOS való az
összes kertészeti kultúrában. A Yara
Vita FRUTREL a legmagasabb kal-
ciumtartalmú lombtrágya, miközben
foszfort, magnéziumot, bórt és cin-
ket is tartalmaz. Nélkülözhetetlen a
szabadföldi- és fóliás termesztésben.
A Yara Vita MAGTRAC 500 nyolc-
tízszer több magnéziumot tartalmaz,
mint a magnézium szulfát; ezen túl-
menően nitrogént is tartalmaz. A
Yara Vita COPTRAC 500 ötször
több rezet tartalmaz, mint más ha-
sonló kelát termék, ezen kívül nitro-
gént is tartalmaz. Nélkülözhetetlen
eleme lesz a szabadföldi sütőtök és
cukkini termesztésnek. Permetezés-
sel magára a termésre kell jutnia,
majd felszívódik és így a betárolás
utáni baktériumos rothadó pöttyöket,
foltokat tudjuk megakadályozni.

Megindult a burgonya Fitoftora
„szezon”. Ezt a hajnali harmat- és
ködképződés, páralecsapódás idézi
elő. Oospórával szaporodik, ezért
vetésforgóval és vetésváltással nem
tudunk védekezni ellene, mivel az
oospóra tíz évig is fertőzőképes ma-
rad a talajaban. Más kórokozókkal
ellentétben az oospóra önállóan is
megél a talajkolloidok felületén. Az
ellene való védekezés kettős: a talaj-
ba dolgozzuk vetés előtt 20-25 l/ha
Natúr Microt plusz 3,5-4 l/ha Amal-

gerolt együttesen, kombinációban. A
lombszinti védekezést meghatározza
az a tény, hogy a Fitoftora csak félig
gomba, félig pedig alga, kilenc pont-
ban teljesen azonos az algákkal. Ez a
védekezés abban különbözik más
kórokozók elleni védelemtől, hogy a
védekezés is kétirányú, vagyis az al-
ga ellen rézzel, a gomba ellen pedig
két hatóanyagú felszívódó gombaölő
szerrel védekezünk. Az alga elleni
rézkészítmény legyen Pomurán réz-
hidroxid, amely a legfinomabb – 1
mikronos – tűkristály szerkezettel
rendelkezik. Egyedülálló tulajdonsá-
ga, hogy a jó fedettség biztosításán
túlmenően tűkristály ragasztóval is
rendelkezik, amely teljes mértékben
esőállóvá teszi a készítményt. Mind-
ezek ellenére a felületi feszültség
csökkentő Trend használata nem
mellőzhető a jó cseppméret kialakí-
tása érdekében. A gomba-rész elleni
védekezéshez két felszívódó ható-
anyag szükséges. Erre a legalkalma-
sabb az Infinito (1,2-1,6 l/ha). A nyár
közepétől megjelenhet a burgonyán
az Alternária száron és levélen egy-
aránt, de ugyanakkor még a Fitoftora
is jelen van. Ekkor a Pomurán réz-
hidroxid használata továbbra is ma-
radjon, de az Infinito-t a Tanos ké-
szítményre cseréljük, mivel ez egy-
szerre alkalmas az Alternária és a
Fitoftora elleni védelemre Pomurán-
nal együtt. A korai vetésű burgonyák
terméskötésének a kineveléséhez
már csak kondicionáló készítmé-
nyeket tudunk használni. Nagy haté-
konyságú, sokoldalú, mikorelemek-
kel dúsított élőalga készítmény a
Natúr Plazma, amelyet egy szezon-
ban legalább háromszor kell hasz-
nálni. Dózisa: 1 csomag/2ha. Virág-
záskor nagy hatékonyságú a 3kg/ha
foszfordús Plantafol lombtrágya
használata. 
Az elmúlt 40-50 évben a zöldség-
növények mikroelem tartalma 50-
95%-kal csökkentek. Ez jelzést ad a
talajaink állapotáról is: mikroele-
mekből kimerültek, a talajélet nem
eléggé aktív, ezért – különösen gyö-
kérzöldség, burgonya és paprika ter-
mesztés esetében – elengedhetetlen a
Natur Micro 25 l/ha plusz 4 l/ha
Amalgerol együttes talajba való dol-
gozása. Ezzel felgyorsítjuk a talaj-
életet, mobilizáljuk a lekötött tápa-
nyagokat, légköri nitrogént kötünk

le. Mivel egyedülálló tulajdonsága a
ligninlebontás, ezért a talajban elfek-
vő gyökérmaradványokat lebontja,
így megszűnik a szaprofita kóroko-
zók élettere.

Erős az almavarasodás levélen és
termésen egyaránt. A Fontelis-t
blokkban alkalmazva minden eset-
ben Dithane-nal kiegészítve, későb-
biekben Polyram plusz Score kom-
binációt használjuk. Folytassuk az
alma kalcium ellátását lombon ke-
resztül a sztipikesedés elkerülése ér-
dekében! Az almamolyok kikeltek,
védekezni kell!

Kiültetett paprika kondicionálása,
fiatal petrezselyem és sárgarépa
kondicionálása: 0.3% Megafol vagy
Terra Sorb Foliar plusz 0.3% Plan-
tafosz Universal. Sorzáródás után
ezek dózisa mindegyik esetén 2 l/ha.
F
óliaházakban – különösen a padli-
zsán és paprikatermesztés esetén –
megjelenhetnek a takácsatkák. Vé-
dekezés: tartsuk nyirkosan a sorkö-
zöket, emeljük a relatív páratartal-
mat és fokozzuk a kalciumellátást.
Ha mégis megjelenik a takácsatka,
akkor a rövid várakozási idejű Voli-
am Targo szükséges.

Fokhagymasárgulás: 1%-os Fito-
horm Turbo Magnézium, majd a Fi-
tohorm Turbo Kálium szükséges az
57% szulfáttartalom miatt. Ha ennek
ellenére a sárgulás nem szűnik meg,
akkor azt vírus okozza, erre egyedi
megoldást ajánlunk.
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A Bacillus thuringiensis kurstaki baktéri-
umtörzs to-xinkristályait és spóráit tartal-
mazó DiPel készítmény már egy új, vízold-
ható gra-nulátum formulációban kapható,
aminek köszönhetően vízoldékonysága rend-
kívül gyors, a termék könnyen kezelhető.
Ráadásul hatóanyag tartalma is kétszeres lett!
A DiPel DF felhasználási területe kiterjed olyan

kultúrára és kártevőre is, amikre korábbi Bt formulációk nem
voltak engedélyezve. Többek között a hatalmas károkat okozó
paradicsommolyra (Tuta absoluta) is. A DiPel DF ezért fontos
eleme a hajtatott paradicsom növényvédelmének és párhu-
zamosan a gyapottok bagolylepke ellen is hatékony.
A DiPel DF igen széles körben felhasználható különféle lepke-
hernyók ellen:
● kukorica (csemege, takarmány és vetőmag) ► kukoricamoly,

gyapottok-bagolylepke
● káposztafélék (fejes káposzta, brokkoli, kelbimbó, karfiol) ►

káposzta-bagolylepke, répalepke, lombrágó hernyók
● paprika ► gyapottok-bagolylepke, lombrágó hernyók
● hajtatott zöldségfélék (paprika, paradicsom, uborka, padlizsán,

bab) ► gyapottok-bagolylepke, paradicsommoly, lombrágó
hernyók

● hajtatott dísznövények (szegfű, muskátli, gerbera, hibiszkusz,
rózsa) ► lombrágó hernyók

● almatermésűek (alma, körte) ► almamoly, aknázómolyok,
sodrómolyok

● szőlő (bor-, csemege-) ► szőlőmolyok
● őszibarack ► barackmoly, keleti gyümölcsmoly
● cseresznye meggy, kajszi, szilva ► lombrágó hernyók,

gyümölcsmolyok, amerikai fehér medvelepke
● bogyós gyümölcsűek (málna, szeder, köszméte, ribiszke, fekete

bodza, szamóca) ► lombrágó hernyók, amerikai fehér medve-
lepke

● héjas gyümölcsűek (dió, mandula, mogyoró, szelídgesztenye)
► lombrágó hernyók, gyümölcsmolyok, amerikai fehér med-
velepke

Hatásmód:
A készítményt előrejelzés alapján a
fiatal lárvastádiumok ellen kell alkal-
mazni (L1-L2). Erős fertőzésnél és
elhúzódó rajzás esetén 7-10 nap múlva
szükséges megismételni a kezelést.
Permetezést követően a DiPel DF készítmény toxinkris-

tályaiból fogyasztó hernyók fél órán belül abbahagyják a
táplálkozásukat és 3-5 napon belül elpusztulnak.
Fontos, hogy a DiPel DF munkaegészségügyi várakozási ideje 0
nap, élelmezés-egészségügyi várakozási ideje pedig mindössze 2
nap.
Amennyiben a DiPel DF felkeltette érdeklődését, forduljon biza-
lommal területi szaktanácsadó kollégánkhoz:

Morva Tamás, 
növényorvos területi szaktanácsadó

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

Nélkülözhetetlen rovarölő szer a szermaradék-mentes növényvédelemhez: DiPel DF



2016/3. Idejében szólunk! 3

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

Maros Farmer Kft.  Makó, Állomás tér 15. Ny: H-P: 7.30- 17.00-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig 
Rendelés felvétel: 20/450-9174, 30/505-7644    Szaktan.: Mitykó Sándor: 70/328-2825

Ha az utóbbi évtizedben a rovar kártevők elleni védekezések ala-
kulását vizsgáljuk az európai kontinensen, hasonló tendenciával
találkozunk, mint Magyarországon, azaz a szívókártevők jelentő-
sége fokozatosan emelkedik, míg a rágókártevőké valamivel
csökken. Persze, mint annyi más dolog, ez sem fehér és fekete,
hiszen vannak olyan „sztár” kártevők a rágó rovarok között, mint
az almamoly, aminek semmivel sem mérséklődött a jelentősége,
de vannak olyan „nagy” nevek is a palettán, mint például a vala-
ha „rettegett” nyerges szőlőmoly, amely az utóbbi években szinte
eltűnt a szőlőültetvényekből. A jelenség okai közül első helyen a
klímaváltozást emlegetik, (ami ráadásul a Kárpát-medencében
valószínűleg jobban érezteti hatását és erősebbre is prognosz-
tizálják a közeljövőben, mint Európa számos térségében). Való-
ban, bizonyos szívókártevők szárazság és hőmérséklettűrő ké-
pessége jobb, mint a rágókártevőké – tojásaik kevésbé könnyen
száradnak be, illetve a vegetáció második felében, amikor meg-
emelkedik a hő sokkos időszakok száma, már a felszaporodásu-
kat nem hátráltatja a magas hőmérséklet - mert elevenszülők,
vagy, mert már begöngyölődött levelekben, védettebb mikroklí-
mában szívogatnak stb.. Talán ezért is (no meg a számos enge-
délyokirat visszavonás miatt is) kíséri oly nagy figyelem egy-egy
új rovarölő szer bevezetését. Különösen, ha ez olyan veszélyes
szívó kártevő ellen alkalmazható, mint pl. a vértetű, vagy a kör-
te levélbolha. Nem volt tehát meglepő, hogy a 2013-ban enge-
délyt kapott Movento rovarölő szerünkkel kapcsolatban is nagy
volt a várakozás. A készítményt ráadásul a jó híre már megelőz-
te, mert 2011-ben elnyerte a leginnovatívabb növényvédelmi ter-
mék díját (Agrow Award). A díj odaítélését két teljesen új tulaj-
donságának köszönheti. Az egyik, hogy kipermetezésekor a ha-
tóanyag még nincs toxikus formában, szívó kártevőkre ártalmas
vegyületté, csak a növényen belül alakul át. A másik, hogy a nö-
vény háncs részének segítségével felfelé (az új hajtások felé) és
lefelé (az új gyökér növekmények felé) is elvándorol és az ott élő
kártevőkre is kifejti hatását.
A hagyományos felszívódó rovarölő szereknek a szállítását a fa-
rész végzi. Itt a víz és a szervetlen tápanyagok áramlása passzív:
ezeket a levelek párologtatása mozgatja felfelé. A Movento vi-
szont egyedi fiziko-kémiai tulajdonságai miatt képes a háncsban
mozogni, amiben elsősorban az asszimilációs termékek (cukrok
és egyéb szerves vegyületek) aktív módon szállítódnak felfelé és
lefelé. Az egy irányban felszívódó rovarölő szerekkel szemben a
Movento - kétirányú szállítódása miatt - a kipermetezés után fej-
lődő leveleket és gyökereket is képes megvédeni. Ugyanakkor
kiváló a hatékonysága a nehezen irtható, rejtett életmódú rova-
rok, mint pl. a káposztafejben, vagy a lombkorona belsejében,
vagy épp a gyökereken élősködő tetvek ellen. 
A Movento együtt dolgozik a kártevők természetes ellenségeiv-
el, mert ártalmatlan, vagy csak kis mértékben ártalmas a nem cél
szervezetekre. Ez a tulajdonság abból adódik, hogy hatóanyaga
a spirotetramat a növényekre permetezve még hatástalan. A to-
xikus forma a növény belsejében (enyhén lúgos közegben) ala-
kul ki, és a háncs részben, az asszimilátákkal együtt áramlik az
új hajtások felé. A szívó kártevők legkedveltebb táplálkozási he-
lye szintén az új hajtásokon van, sőt a szívókártevőkkel táplál-
kozó hasznos szervezeteket is ez a növényi rész vonzza a legjob-
ban. Szerencsés egybeesés! A Movento itt találkozik ezekkel a
szervezetekkel, de mivel kontakt módon hatástalan így egy csa-
patmunka alakul ki a hasznos rovarokra ártalmatlan Movento és
a predátorok között. 
A Movento felhasználása világszerte nő. Ennek egyik oka, hogy
olyan, elsősorban rejtett életmódú kártevők ellen ért el látványos
sikereket, amelyek ellen eddig nagyon nehéz volt védekezni.
Ilyen károsító a szőlő gyökértetű, azaz a filoxéra, a különböző
pajzstetvek szőlő és gyümölcs ültetvényekben, a vértetű almán
stb. Engedély okiratának kiterjesztése ezeken a területeken to-
vább fog szélesedni.
A bevezetést követő évek rámutattak arra, hogy a jó hatékonyság
eléréséhez, jól kell ismerni a készítmény tulajdonságait. A spiro-
tetramat egyedi és jelentős előnyökkel rendelkezik, de ugyanak-
kor az átlagosnál több tényezőre érdemes odafigyelni. A legfon-
tosabb, (ami általában igaz minden rovarölő szerre, de különö-
sen igaz ez a Moventora) hogy a kártevők a szívogatásukkal mi-
nél több hatóanyagot vegyenek fel. Mivel a növényen belül a
háncs részben áramlik, a növény aktív növekedésben legyen.
Minden olyan tényező, ami ezzel ellentétes hatású (pl. szárazság
stressz, növekedés gátlás stb.) ronthatja a hatékonyságot. Kellő
nagyságú zöld lombfelület kell, amin keresztül a hatóanyag be-
jutása is könnyebb és a mennyisége is nagyobb – a lombkorona
külső és belső felületeit is permetezzük be (pl. a vegetáció elejei

kis lombfelület kevés, kerüljük a száraz, poros kondíciókat – leg-
jobb a harmatos esti-hajnali kezelés). A megfelelő permetléborí-
tást és felszívódást adalék anyaggal is segíthetjük. A Movento
100 SC formulációja tartalmaz adjuváns anyagokat, de pl. az erő-
sen viaszos levelű káposztánál tapadásfokozó anyag használata
ajánlott (a demetilált olajokat részesítsük előnyben). A permetlé
mennyisége ne legyen túl magas, hogy az adalékanyag hatása
kellően érvényesüljön. A Movento 100 SC esetében a permetlé
mennyiségét 1000 l fölé ne emeljük. Szintén fontos, hogy a per-
metlé pH-ját tartsuk ala-csonyan 3-7 pH között, így elkerülhetjük
a hatóanyag lebomlásának megindulását már a permetlében – az
a jó, ha a növényben uralkodó enyhén lúgos pH alakítja ki a szí-
vó kártevőkre toxikus „enol formát”. Kerüljük a kaptán ható-
anyagú készítményekkel tankkombinációban történő kijuttatását
– legjobb önállóan alkalmazni. A hajtásnövekedés lezárulása
után alkalmazását nem javasoljuk. 
Mivel a Movento elsősorban a kártevők fiatal egyedei ellen hat,
azok vedlési állapotában a zsírbioszintézist gátolja, hatása vi-
szonylag lassú. A tökéletes hatás érdekében a kezelés időzí-
tésénél törekedjünk arra, hogy a permetezést a kártevő felsza-
porodása előtt végezzük el. Egy vegetációs időszakban, évelő
kultúrákban (pl. vértetű, vagy körte levélbolha ellen) két perme-
tezésnél többször ne alkalmazzuk, így hosszú időn keresztül el-
kerüljük a rezisztencia kialakulását. 

A Movento széles hatásspektrummal rendelkezik a szívó kár-
tevők ellen. Ez a széles hatásspektrum, a hosszú hatástartam, és
a munkamegosztás a hasznos rovarokkal - kevesebb védekezést
tesz lehetővé, mint egy hagyományos rovarölő szer esetében. A
célzott kártevőkön kívül más kártevőket is visszaszorít. Jó példa
erre almában a Movento vértetű ellen irányzott kezelése, amely
egyúttal hatásos a zöld, a szürke almalevéltetűk és a levélpirosító
almalevéltetű ellen is, valamint mellékhatása van az atkákra. 
Figyelem, a Movento I-es kategóriájú növényvédő szer.

Movento  -  rovarölő szer szakembereknek! 
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Az Amalgerol különböző állati
és növényi olajokból, gyógy-
növény kivonatokból, nyome-
lemekből, esszenciákból és al-
gakivonatokból álló folyékony
készítmény.

A növényekre permetezve dup-
lán hasznosul, hiszen egyrészt
ekkor is jut a talajra, másrészt
az anyagcsere fokozása révén

javítja a növények tápanyag-
felvételét, ellenálló képességét.
Az Amalgerol olyan nyomele-
meket tartalmaz, amelyek a
talajból már hiányoznak (ki-
mosódás, csökkenő szervestrá-
gya felhasználás miatt) és kis
mennyiségben ugyan, de nél-
külözhetetlenek a növények
számára (wolfram, vanádium,
szelén stb.). A növényi kivo-
natai pedig olyan növényi hor-
monokat (auxin, giberrelin) is
tartalmaznak, amelyek révén a
növények erőteljes növekedés-
nek indulnak, átvészelik a
stresszhelyzeteket és termésük
növekszik.
Az elmúlt években az Amal-
gerol a legkülönbözőbb növé-
nyek és stresszhelyzetek esetén
bizonyított! 
Néhány példa a lehetséges
stresszhelyzetekre és megoldá-

sukra:
Jégverés esetén, ha a jég nem
okozott végzetes károkat, mi-
helyt rá tudunk menni a terület-
re, regenerálásra jutassunk ki
4-5 l/ha Amalgerolt. Az Amal-
gerol segít a sebek gyógyu-
lásában is, de a további fertő-
zések megelőzésére az adott
kultúrában engedélyezett gom-
baölő szerrel együtt is kijut-
tathatjuk (Milstar, Riza 250
EW, Bordóilé Neo SC stb.)
Károsítók okozta stressz:
Súlyos gombafertőzés, hirtelen
felszaporodó kártevők megje-
lenése esetén előfordulhat,
hogy az időjárás miatt nem tu-
dunk időben védekezni, ekkor
a károsítás megszüntetése mel-
lett a kondíció helyreállítása is
fontos. Ez esetben az Amal-
gerolt már a károsítók ellen al-
kalmazott készítménnyel
együtt is kijuttathatjuk.

Az alkalmazás során vegyük
figyelembe az Amalgerol ola-
jos jellegét. Ez egyrészt azért
fontos, mert más készítmé-
nyekkel együtt kijuttatva fo-
kozza azok hatását, tapadó-
szerként is funkcionál, más-
részt nagy melegben (25 Cel-
sius felett) kerüljük a kijutta-
tást, illetve inkább a délutáni,
esti órákban permetezzük, ami-
kor a hőmérséklet a kezelés
után nem emelkedik, hanem
csökken.
Keverhetőségéről általában
elmondható, hogy a legtöbb
gomba- és rovarölő szerrel
együtt kijuttatható. Ilyenkor a
partner készítmény leírását
javasolt megnézni és ha az nem
tartalmazza az olajos jellegű
készítménnyel való együttes
kijuttatás tilalmát, akkor ke-
verési próba után bátran alkal-
mazzuk.

Növényi stressz ellen használjunk Amalgerolt!

Amalgerol – hogy kevésbé függjön az időjárástól!

Mind a szántóföldön, mind a
kertészetben fokozott figyel-
met kell fordítani a tápanyag
utánpótlás speciális módja, a
lombtrágyázásra. A termelők
nagy része határozottan rávág-
ja, hogy lombtrágyázok, per-
sze, szükség van rá. Amikor a
termék neve kerül szóba, akkor
már visszafogottabb a beszéd,
az esetleges összetevőket ille-
tően inkább a csend a jellem-
zőbb. Pár percben a legfonto-
sabb dolgokra rávilágítva meg-
mutatjuk a YaraVita lombtrá-
gyák előnyét, pozitív tulajdon-
ságait. 

Szántóföld: aktuális a kukori-
ca kezelése, ahol a YaraVitaTM

Zeatrel 3-5 l/ha dózisával a
magas foszfortartalom mellett
igen jelentős a cink és a mag-
nézium kijuttatás. A nehezen
induló kukorica állomány meg-
hálálja ezt a beavatkozást,
meggyorsítva a kezdeti fejlő-
dést. A napraforgó növekvő
vetésterülete a több éven át
tartó kedvező árral együtt min-
denképpen a YaraVitaTM Bras-
sitrel használatát hozza magá-
val, a széles mezo- és mikro-

elem spektrum magas ható-
anyaggal tartalommal jár
együtt. Kalcium, magnézium,
mangán, bór, molibdén, minde-
gyik létfontosságú a naprafor-
gó életében, és a növény igény
szerinti arányban találhatóak a
termékben. A 2,5-3 l/ha dózis
fedezi a szükséges tápelemek
jelentős részét. Lehetőleg 8-10
levélpár környékén juttassuk
ki, tartamhatása és esőállósága
hosszú időn keresztül fenntart-
ja a pozitív élettani hatásokat.
Kalászosok esetében a követ-
kező kalászvédelemmel min-
denképpen javasolt YaraVi-
taTM Thiotrac kijuttatása 4-5
l/ha mennyiségben.
Kertészet: Első helyen egyér-
telműen a YaraVitaTM Frutrel
neve szerepel az ajánlatban,
rendkívül magas hatóanyag
tartalom széles tápelem szám-
mal párosul. Szinte minden
elem olyan magas hatóanyag-
gal tartalommal van jelen a ter-
mékben, hogy mono készít-
ményeket külön-külön túl-
szárnyalja. Elsősorban szőlő-
gyümölcs kultúrákban, de
egyes zöldségfélében is aján-
lott. A többszöri alacsonyabb
dózisú kijuttatást javasoljuk, 2-
3 l/ha mennyiségben , 2-3 alka-
lommal. Mono készítmények
közül kiemelendő a YaraVi-
taTM Stopit a kalcium, a Ya-
raVitaTM Bortrac a bór pót-
lására. Kálium kijuttatásásra
YaraVitaTM Safe K a megfe-
lelő termék, a benne lévő 500
g/l hatóanyag a YaraVitaTM
termékek esetében átlagos, ami
viszont kiemelkednek a me-
zőnyből. Termékválasztás előtt
érdemes a yaravita.hu web-
oldalra kattintani, hiszen nem-
csak a Yara lombtrágyáiról

tájékozódhat és tudhat meg
érdekességeket, hanem kalku-
látorunk segítségével köny-
nyedén összehasonlíthatja más
gyártók termékeivel is. 
Számoljon, megéri!

Gyuris Kálmán
+36-30-3839-341

Yara Hungária Kft.

Lombtrágyázás felsőfokon!
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Miért használjon Genezis műtrágyát?
Ebben az időszakban az áprilisi cikkemben
választott korai intenzív fátyolfóliás bur-
gonyák és répák vannak betakarítás alatt.
Mindkét növénynél a Genezis műtrágyával
kezelt területet hasonlítjuk a gazda által
használt műtrágyával kezelt területhez.

Nagyon jók a tapasztalataink a Genezis
műtrágyák javára.

Burgonyában Farkas György gaz-
daságában a Genezis műtrágyával
tápoldatozott terület 100q-val többet
termett hektáronként, mint amelyik
terület a gazda által választott műtrá-
gyával volt tápoldatozva. Azt hiszem,
hogy a 100q-ás többlet magáért be-
szél, még akkor is, ha a ráfordítás a

genezis műtrágyás területre 550000Ft/ha,
míg a kontroll terület hektárköltsége
350000Ft.

A jelenlegi árakon számolva a 100q-ás
többlettermés a gazdának nettó
1300000Ft-ot jelent hektáronként. Véle-
ményem szerint a többlettermés annak

tudható be, hogy a Genezis műtrágyával
Genezis technológiával kezelt terület min-
dig könnyen felvehető vízoldékony műtrá-
gyát kapott abban a fenológiai fázisban
amikor a növény éppen kívánta. Tehát a si-
ker titka a gyors műtrágya és a jó technoló-
gia. (Mit, mikor és mennyit.) A múltkori

cikkemben írtam, hogy azért kell a
korai növényeknek vízoldékony mű-
trágyát adni, mert a hideg talaj miatt
csak ezt tudják gyorsan fölvenni.

Ezt az előbb közölt terméseredmé-
nyek maximálisan igazolják.

A másik termelő Kispéter László. Ő
sárgarépát és petrezselymet termel.

Itt is a Genezisműtrágya és a Genezis
technológia nyert. A vízoldékony

Genezisműtrágyával kezelt répa és pet-
rezselyemgyökér 5-8cm-el volt hosszabb,
mint a konkurens műtrágyával kezelt te-
rületen termett répa és petrezselyem. A
gyökér és répatest fényesebb, egészsége-
sebb volt, köszönhetően a starterben ada-
golt mikroelemeknek.

Az eladásnál nagyon fontos a küllem, min-
den kereskedő szemmel vásárol. A gazda
elmondása szerint a budapesti nagybani
piacon az első répáit 250Ft/csomós áron
adta el. Ennek az időpontja V.04. Jelenleg
a 10kg-os ládás répát adja 2000-
2200Ft/láda áron.

Ha bármilyen tápanyagutánpótlással kap-
csolatos kérdése van keressen az alábbi
telefonszámon.

06/30 610 9177

Gárgyán István

Genezis üzletkötő-
szaktanácsadó

Idejében szólunk!
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A váratlanul és korán berobant tavaszban,
erős és maradandó stressz hatást váltott ki
a május első hetében megjelenő kora
reggeli fagy. Elmondhatjuk, hogy azok a
partnereink akik fagymegelőző kezelést
végeztek, illetve fagy után azonnal alka-
lmazták a Terra Sorb Foliar által biztosí-
tott stressz oldást, nem szenvedtek el fagy-
kárt. Ez szilvától a megygyen át az ősz-
ibarackig így volt. Előadásainkon is szok-
tuk hangsúlyozni a sikeres fagykár védel-
met.
A fagy növényélettani káros hatásai: sérül-
nek a szállító szövetek, akadozik a tápa-
nyag szállítás, csökken a fotoszintézis,
csökken a lombfelületi produktivitás, a
virágzat -3 C fokon 50% -ban is károsod-
hat.

Hogy megy végbe a folyamat?
A növényi sejt membránokban külső
hőmérséklet fagypont alá esésekor a víz-
készlet jégszilánkosra fagy, és a jégszi-
lánkok a sejtfalat átszúrva elpusztítják az
érintett növényi részeket. A Terra Sorb
Foliar jelenléte, a sejtben lévő fagyásnak
indult víz részecskéket, jégkristályokat
egy kémiai folyamat hatására lekeríti, így
a megfagyott víz nem tudja átszúrni a
növény sejtfalát. Ezáltal a növény nem
szenved szemmel látható fagykárt, vi-
szont a fagyok után azonnali Terra Sorb
Foliar permetezés szükséges, roboráló
hatása miatt és gondoskodunk az azonnali
aminosav feltöltésről is.

Az egyik őszibarack és nektarin ültet-
vénnyel rendelkező partnerünk március
15-i héttel kezdődően az első rezes lemo-
só permetezést megcsinálta. Ezt követően
húsvét hetében már az aktuális növény-
védelmi munkálatokkal egybekötve fo-
lyamatosan alkalmazta a Terra Sorb
Foliar által a növény feltöltést és kondi-
cionálást. Április hónapban 7-10 naponta

az időjárás függvényében aktuális növény-
védelmi beavatkozással egy menetben 2-
3l/ha dózisban volt alkalmazva a Terra
Sorb Foliar. A technológiának köszön-
hetően elmondható, hogy sem a húsvét
hétfői -4 C fok és sem a május 2-i reggeli
-3C fok semmilyen kárt nem okozott egyik
barack ültetvénynél sem.

Az utolsó Terra Sorb Foliar kezelést a
május 2-i fagy után kapta az ültetvény,
mint egy roborálás céljából.

Turóczki Emese
Vezető Szaktanácsadó

+36(30)394-8951

FAGYKÁR KIVÉDÉSE TERRA SORB FOLIAR PERMETEZÉSSEL

megritkított ültetvény rész

fotó készítésekor még ritkítatlan ültetvény rész

nektarin


