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MÓRA-INPUT 
6782 Mórahalom, Kissori út 2-4.

MAROS-FARMER
6900 Makó, Állomás tér 15.

A makói tájkörzet meghatározó
ipari növénye az őszi káposztarep-
ce. Biztonságosan termeszthető,
mert az őszi, téli, tavaszi csapadé-
kot tudja hasznosítani és bizton-
sággal értékesíthető exportcikk. A
siker egyik fő záloga, hogy gondo-
san elvégezzük-e az őszi állomány
védelmét és az őszi gombavéde-
lemmel egybekötött regulátoro-
zást. Amennyiben a termelő nem
tudja mindkét regulátorozást –
őszi, tavaszi – elvégezni csak az
egyiket, akkor mindenképpen az
őszi kezelés legyen elvégezve. Az
őszi regulátorozás hatására a lomb
intenzív növekedése lelassul, zö-
mökké válik, és a gyökérnyak
megvastagodik, jó esetben elérheti
a 30-35 mm átmé-rőt, miközben a
gyökerek intenzíven hatolnak lefe-
lé. A tavaszi - sorrendben a máso-
dik regulátorozás - elhagyása nem
praktikus, mivel az oldalhajtások
számát is növeli, ami egyúttal ta-
vaszi lombvédelem is.  
Az őszi növényvédelem legfonto-
sabb eleme a szik- és lombleveles
állomány megvédése a hatféle ke-
resztesvirágúak földibolhájától,
repcebolhától és a még ezeknél is
nagyobb pusztítást végző repce-
darázs álhernyóitól. A földibolhák
először hámozgatnak, majd lyug-
gatnak, ha megreped a föld, akkor
a repedésbe is belebújhat és a
kelőfélben levő szárat elrágja. 
A repcedarázs a levélélbe rakja to-
jásait, a kikelt apró neonzöld színű
álhernyók a levél fonákon hámoz-
gatnak, majd amikor elérik az L4-
L5 lárvastádiumot, akkor feljön-
nek a levél felszínére. Ekkor már
3-4 cm hosszúak, kékes-fekete
színűek és néhány nap alatt meg-
semmisítik a lombot, csak a fő le-
vélerek maradnak meg. Ha ezt ész-
leljük, az őszi védekezés elmarad-
hatatlan. 
A repcegyomirtás fontosságát az
szabja meg, hogy milyen a kikelt
gyomállomány összetétele. A-
mennyiben a veszélyes galaj, pi-
pacs, vadkamilla, pipitér, parlagfű
van jelen, amelyek főleg tavasszal

károsítanak, és a betakarítást nehe-
zítik meg, akkor célszerű az Ika-
rusz hasz-nálata. Ha az őszi- kora
tavaszi károsítású árvacsalán, ve-
ronika, tyúkhúr gyomok vannak
jelen, akkor célszerű a Sultan Top,
vagy Butisan Star használata. Rep-
céből a vadrepcét gyomirtani csak
a vadrepce korai stádiumában le-
het. Erre alkalmas a Salsa. 

A megváltozott ökológiai viszo-
nyok és a talajok kimerültsége, a
talajok mikroelem tartalmának
majdnem teljes elfogyása, a folya-
matos és erős műtrágyázás miatt
felértékelődött a talajaink, a talaj-
élet megújításának, helyre állításá-
nak, a talaj tápanyag-szolgáltató
képességének feljavítása. 
A szerves trágyázással csak a szer-
ves kolloidok mennyiségét tudjuk
növelni, amely azért fontos, hogy a
szerves kolloidok ellentétes tölté-
sűek a vízmolekulákkal szemben,
ezért azok egy vízburokkal veszik
magukat körül. A szerves kollo-
idok a kijuttatott műtrágyákkal
szerves komplexeket képeznek,
amely a talajból nem mosódik ki,
ugyanakkor a növények számára
könnyen felvehető tápanyagforrás.
Ezzel párhuzamosan a talajéletet
és a talaj tápanyag-szolgáltató ké-
pességét is növelnünk kell, erre
valók a talajbaktérium készítmé-
nyek az Amalgerollal együtt. Ta-
lajainkban évente 20-50 kg/hektár
humusz bomlik le, a termőtalaj-
réteg humuszkészletéből. A hu-
muszképződés évszázados folya-
mat, a folyamatos lebomlást ellen-
súlyoznunk kell. Ennek a módja:
folyékony humuszkivonatot jut-
tatunk a talajba évente, ami egy-
ben szénforrás is a hasznos talaj-
baktériumok számára. Dózisa: 10-
20 liter/hektár kész talajbaktérium
koncentrátum. 
A talajban lévő növényi maradvá-
nyok cellulóz és lignin tartalmát
lebontatjuk a cellulóz és lignin-
bontó Natur Microval. A növények
és a talaj számára csak a lebontott
szár- és gyökérmaradványok a

hasznosak. A talajban le nem bon-
tott, hanem megrothadt növényi
maradványok anaerob körülmé-
nyek között metánt termelnek,
amely nemcsak a talajt, hanem a
növényt is mérgezi. Ez a folyamat
megy végbe a vízállásos, „vízhúz-
ta” területeken.

A globális felmelegedés nem-csak
a talajéletre, hanem a rovarok fel-
szaporodására is hatást gyakorol.
A meleg periódusok, valamint a
vertikális és horizontális hőmér-
séklet emelkedés a rovarok bioló-
giáját felgyorsítja, ugyanakkor új
rovarok megjelenését is hozza ma-
gával. Ilyenek az Amerikai lepkek-
abóca, Puszpángmoly, Foltos-
szárnyú muslinca, Márvány polos-
ka, Vándor poloska, várható a Cit-
romlepkefajok megjelenése is. Ka-
rantén kártevő a Szőlősárgaság
fitoplazmát terjesztő Amerikai
szőlőkabóca.

A termelők gyakran a kikelt nö-
vény fejtrágyázását csak nitrogén-
nel végzik. Figyelembe kell venni,
hogy a növények kezdeti fejlődé-
séhez létfontosságú tápelem a 
foszfor is. A lágyszárú növények
az összes foszfor szükségletük
75%-át a tenyészidőszak kezdetén
az első 20%-ában veszik fel. Ez a
záloga nemcsak a kezdeti, hanem a
későbbi intenzív fejlődésnek is. A
szabadföldi zöldségnövények fosz-
for igénye csökkenő sorrendben: 
1. borsó
2. bab és csemegekukorica
3. korai burgonya
4. petrezselyem, sárgarépa, fejes

saláta
5. uborka
A foszfor erősen kötődik a talaj-
részecskékhez, mozgása a talajban
lassú. A gyökértől 2,8 mm-nél tá-
volabb elhelyezkedő foszfort a nö-
vény gyökere nem éri el, ezért
eggyel több okunk van arra, hogy
a foszformobilizáló törzseket is
tartalmazó Natur Micro-t dolgoz-

zuk be a talajba.

Októberben még vethetünk tri-
tikálét, amely némely paraméteré-
ben jobb, mint a búza, ugyanakkor
kevésbé igényes. 
Az árpa októberi vetése az árpa-
sárgaság vírus szempontjából ked-
vezőbb, mint a korábbi vetés.
A szikleveles petrezselymet, sár-
garépát, a magról vetett hagymát
kaszahányásig ne fejtrágyázzuk. A
felszabaduló ammónium és a meg-
növekedett talaj EC a gyökérsző-
röket károsítja. 
A vajrépa (népiesen sörretek) bírja
a hideget, és hidegben is tud fej-
lődni, de a lehűlt talajviszonyok
miatt a kalciumot nem tudja fel-
venni, annak hiányában pedig re-
pedésre hajlamos. A kalciumot
csak lombon keresztül tudjuk pó-
tolni. Most végezhetjük az őszi fa-
ültetést, a gyökér visszavágása
után Bentonitos-rezes pépbe márt-
suk ültetés előtt (Agrobaktéri-um
tumefaciens megelőzés).
A fóliás csemegehagyma állo-
mányt időnként kezeljük Fito-
Horm Turbo Kaliummal és Fito-
Horm Turbo Magnézium-mal 1 %-
os töménységben.
A másodvetésű burgonyát erősen
kondicionáljuk a Plazma-csomag
+ Zöldítő Komplex-szel, mivel a
késői fagy hatását - a tavaszi meg-
fagyással ellentétben - nem tudjuk
semmivel sem regenerálni.

Görög Zoltán
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A Biocont Magyarország Kft. 2002-ben alakult
azzal a céllal, hogy hatékony környezetkímélő,
alternatív növényvédelmi eljárásokat honosít-
son meg hazánkban és segítse a mezőgazdasági
termelőket, hogy magas minőségű, szermara-
dék mentes termékeket állítsanak elő a környe-
zet károsítása nélkül. Ennek érdekében cégünk
olyan csúcsminőségű termékeket vezetett be a
hazai piacra, amelyek már külföldön bizonyí-
tottak és a világ vezető környezetkímélő termé-
kei közé tartoznak. Az innovatív vegyszermen-
tes technológiák hazai adaptálása cégünk spe-
cialitása, gondoljunk csak az Isomate-Isonet fe-
romon légtértelítési termékekre, az első szabad-
földön is alkalmazható fürkészdarázs-technoló-
giára a Trichoplus-ra, a különböző egyedülálló
hatóanyagú rovarölő szerekre mint a DiPel DF,
Madex, Naturalis vagy Neem Azal, vagy a spe-
ciális, narancsolaj vivőanyagú lombtrágyánkra
a Prev-B2-re, illetve az egyedülállóan sokolda-
lú hatásfokozó adjuvánsunkra a WETCIT-re. 
A Biocont Magyarország Kft. nem titkolt célja,
hogy termékeit egyre szélesebb körben illesz-
szék az integrált növényvédelmi technológiák-
ba, hiszen így lehet megvalósítani csökkentett
vegyszerterhelés mellett a megfelelő mennyi-
ségű és minőségű termék előállítást. Számos
termékünket (pl. DiPel DF, Isomate CLR, OFM
rosso, Isonet L plus, Prev-B2, WETCIT, Ma-
dex) már most is elégedetten használják integ-
rált- vagy konvencionális termelők is. 
A jövő évben egy új, talajkondicionáló készít-
ménnyel fogunk jelentkezni, mely a talaj víz-
háztartását, levegősségét és szerkezetét optima-
lizálja segítve ezzel a talajmikróbák elengedhe-
tetlenül fontos munkáját. Mind a tömörödött,
kötött, mind a laza homok talajon gazdálkodók
imádni fogják a terméket, de egyelőre csak eny-
nyit árulunk el. 
Bízva abban, hogy egyre többen csatlakoznak a
vegyszermentes technológiát alkalmazók tábo-
rához, minden kedves partnerünknek Békés,
Boldog Ünnepeket és sikeres, jövedelmező

gazdálkodást kívánunk a
2017-os esztendőre is!
A Biocont Magyarország
Kft. csapata
www.biocont.hu
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Továbbra is a Marha-Jó a
legismertebb és legelismer-
tebb szerves trágya a hazai
termelőknél. Beltartalmá-
nak, szerves anyag tartal-
mának és élő baktériumál-
lományainak köszönhetően
egyre több elégedett ter-
melőnek (kertész, szőlő-
gyümölcstermesztő és

szántóföldi gazda) biztosít a termék meg-
felelő tápanyagellátással összekötött szer-
ves anyag kijuttatást.
Az Agro Naturtáp Kft. egy nagyobb volu-
menű bővítésnek köszönhetően 2017 ele-
jétől megkezdi a virágföldek, kertészeti ki-
egészítők és profi földkeverékek, ter-
mesztő közegek forgalmazását is. A ter-
mesztő közegeknél lehetőség lesz egyéni
igények (összetétel) kiszolgálására is. Az
új termékpalettánkat keresse a Mórahal-
mon a Móra-Input Kft-nél és Makón a
Marosfarmer Kft-nél!
A termesztő közeggel kapcsolatos infor-
mációkkal keresse szaktanácsadónkat:

Kovács Ibolya +36 70 612 6184

MARHA-JÓ Magyarország legismertebb szerves trágyája!
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Nehéz évet könyvelhetnek el
2016-ban a káposztafélékkel
foglalkozó magyar gazdaságok:
ebben az évben betegségek sora
tizedelte a növényeket, a piaci ár
is alacsonyabb a korábbiaknál
és a betakarításra sem nagyon
találnak kétkezi munkást. A
Syngenta mai ágazati rendez-
vényén elhangzott: a káposzta,
brokkoli, karfiol fogyasztása át-
alakulóban van hazánkban is,
ugyanis egyre többen fogyaszta-
nak frisspiaci zöldséget savanyí-
tott, tartósított termékek helyett.

Ócsa, 2016. október 8.
A hazánkban is évszázadok óta
termesztett káposztafélék élet-
tani szempontból nagyon fon-
tos és előnyös tulajdonságokat
hordoznak: kedvező áruk, ma-
gas vitamin-, ásványianyag és
rosttartalmuk miatt kedvelt
élelmiszernövények Európá-
ban. Magyarországon átlago-
san évente 5 ezer hektáron te-
rem kelkáposzta, brokkoli, kar-
fiol és fejeskáposzta. Utóbbit
ezek közül a legnagyobb, átla-
gosan évente 2,5 ezer hektáron
termesztik a gazdálkodók. Az
idei termőterület 10 százalék-
kal nagyobb az előző évhez ké-
pest, ám vannak eltérések az
egyes fajtacsoportok között:
míg a fejes- és vöröskáposzta
termesztési területe nőtt, addig
a kelkáposzta, karfiol és brok-
koli felülete valamelyest csök-
kent, hangzott el a Syngenta
hagyományos ágazati rendez-
vényén, amelyet tizenegyedik
alkalommal rendeztek ma
Ócsán, a vállalati zöldségne-
mesítő központjában.

A káposztafélék hazai fo-
gyasztása Európában átalaku-
lóban van, hangsúlyozta Antal
Gyula, a Syngenta kampány-
menedzsere. Mivel ma már
egész évben elérhető szinte
minden friss zöldségféle a pul-
tokon, a hagyományos téli vita-
minforrások, mint például a
tartósított, savanyított káposz-
tafélék fogyasztása háttérbe
szorul. Ráadásul a jelentős
mennyiségben érkező import is

rontja a hazai termelők eladási
esélyeit.
A termelési szezon ugyan még
nem ért véget, de az már lát-
szik, hogy idén nem túl sike-
res évet könyvelhetnek el a
szektorban érdekelt gazdálko-
dók. Az enyhe telet követő vál-
tozékony – hol száraz, hol
rendkívül csapadékos – időjá-
rás komoly növényvédelmi
problémát eredményezett, szá-
mos kártevő és a kórokozó
veszélyeztette a növényállo-
mányt, mondta Antal Gyula. A
növényvédelem költségei így
jelentősen megemelkedtek. A

piaci árak viszont a tavalyiak
alatt maradtak szinte egész év
folyamán, és a következő hó-
napok kilátásai sem bíztatóak.
Az elmúlt két évben a ter-
mésátlag fejeskáposztából 40-
120 tonna, karfiolból 30-45
tonna, a brokkoliból 20-30 ton-
na, míg a kelkáposzta és a vö-
röskáposzta esetében 30-50

tonna között alakult hektáron-
ként, idén ez várhatóan alacso-
nyabb lesz.
A gazdálkodók gondjait a szek-
torban tapasztalható munka-
erőhiány tetézi. A káposztafé-
lék termelésének kézimunka-
erő igénye főként a betakarítás
időszakában nagyon magas, és
ez egyre inkább megoldhatat-
lanná kezd válni a gazdáknak.
Emiatt várható, hogy a gépi be-

takarítás egyre nagyobb arány-
ban jelenik meg a gazdaságok-
ban. Ez a technológia azonban
a fajtafelhasználásban is vál-
tozást hozhat idővel: azok a
magasabb törzsű, stabil tartású
fajták, amelyeket a betakarító-
gépek veszteség nélkül tudnak
kivágni, valószínűleg jobban el
fognak terjedni.
- A káposztafélék fajtaössze-
tétele konzervatív, nincsenek
nagy változások évről évre –
ismertette Antal Gyula. 
- Az elmúlt szezonban az
aszályos, száraz körülmények
között jobban teljesítő fajták,

mint például Syngenta Agres-
sor F1 hibridje jobban tel-
jesítettek és az idei évben eze-
ket szívesebben ültették el. Az

európai trend a káposztafélék
esetében is az egyéb zöldség-
félékhez hasonlóan elsősorban
az alak-, szín-, méretbeli vál-
tozatosság irányába halad. 

A Syngenta, mint a terület
meghatározó vetőmag forgal-
mazó és növényvédelmi vál-
lalata, több mint egy évtizede
Magyarországon nemesít és az
itteni éghajlati, termelési körül-
ményeknek legjobban megfe-
lelő fajtákat kínálja a hazai ter-
melők számára. A vállalat min-
den termékcsoportban mutatott
be ebben az évben is újdonsá-
got, amelyet az ócsai fajtabe-
mutatón a közönség is meg-
nézhetett. Ezek közé tartozik
olyan jól ismert hibrid új, kor-
szerűbb verziója, mint a korai
Preludium F1 kelkáposzta,
vagy a hiánypótló Remala F1
vöröskáposzta és a Besty brok-
koli, amelyek sok gazdálkodó
figyelmét felkeltették. 
Fotó: Buza Virág
Kapcsolat:

Szellő Gábor
KRQ Communications
szello.gabor@krq.hu

30/7498810

Nem tudni, ki szedi le a káposztát idén

A Syngentáról
A Syngenta a világ egyik ve-
zető vállalata, 90 országban
van jelen és mintegy 27.000
munkatársa van. A Syngenta
Magyarországon évek óta pi-
acvezető a növényvédő szerek
területén. Cégünk Magyaror-
szágon vezető szerepet játszik
szántóföldi vetőmagok neme-
sítésében, előállításában és for-
galmazásában, valamint zöld-
ség vetőmagok nemesítésében
és forgalmazásában.
Elkötelezett célunk, hogy élet-
re keltsük a növényekben rejlő
lehetőségeket. Világszínvona-
lú tudományos eredményeink,
globális hálózatunk, és part-
nereink iránti elkötelezettsé-
günk képessé tesz minket arra,
hogy növeljük a növények ter-
mőképességét, elősegítve ez-
zel az emberek egészségének
és életszínvonalának javulását,
miközben tudatosan óvjuk
környezetünket. További infor-
mációért keresse fel a
www.syngenta.hu honlapot.

Jövőre vonatkozó megállapítá-
sokkal, nyilatkozatokkal kap-
csolatos figyelmeztetés. Ez a
dokumentum jövőre vonatko-
zó nyilatkozatokat, előrejel-
zéseket is tartalmazhat. Ezen
nyilatkozatok esetében fennáll
az a kockázat, hogy a valódi
eredmények eltérnek a jövőbe
tekintő kijelentésektől. Kérjük,
tekintse meg az ezzel kapcso-
latos nyilvános Syngenta ira-
tokat, melyet az egyesült álla-
mokbeli adatvédelmi bizott-
sághoz (Securities and Ex-
change Commission) benyúj-
tottunk. Ezekben információt
kaphat a kockázatokról és
egyéb bizonytalan tényezők-
ről. A Syngenta nem rendel-
kezik kötelezettséggel az elő-
retekintő kijelentéseinek aktu-
alizálására, az érvényes ered-
mények, vagy új feltételezések
elfogadására vonatkozólag. Ez
a dokumentum nem képezi
ajánlat, eladási, vagy kiadási
felszólítás, vagy részvényje-
gyzési ajánlat részét. A doku-
mentum szerződéskötés alap-
ját sem képezheti.
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