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Korai szamóca
A korai szamóca termésméretének differ-
enciálódása bimbós állapotban megy
végbe. A sejtek számának a növekedése a
cél. A sejtszám növelés fokozására a Be-
nefit PZ használata szükséges, mert ké-
sőbbi fenofázisban már a sejtek számát
nem, csak a sejtek megnyúlását tudjuk
befolyásolni a McCream használatával.
Bimbós állapotban kell figyelni a szamó-
ca Bimbólikasztó bogár kártételét, mely
április-májustól kezdi a károsítását, ami-
kor a hőmérséklet eléri a 18 fok C-t. A
virágbimbóban lyukat rágnak és abba
lyukanként 1 tojást raknak. 
Egy nőstény akár 150 bimbót is károsít-
hat. Tojásrakás után a nőstény a bimbó
alatt átrágja a bimbókocsányt, azért az le-
csüng, vagy lehull a földre. Megelőzően
nem lehet védekezni, de figyeljük az ál-
lományt. A 2-5%-os károsodás már jelen-
tős. A lecsüngő átrágott kocsányokat, ki-
száradt virágbimbókat, gyűjtsük össze
mielőtt a kártevő lárvák elhagynák azt. A
Szamócaeszelény is áprilisban jelenik
meg, de ez nemcsak egy virágzatot, ha-
nem a teljes virágzatot tönkreteszi, sőt a
levélnyelet és a kocsányokat is megrágja,
ezért fokozottan ellenőrizzük a szamóca
állományt. A fiatal szamócaállományban
a tápanyag ellátásra is fokozott gondot
kell fordítani, mert a pulton tarthatóságot
nem a kálium, hanem a kalcium tartalom
határozza meg. A tenyészidőszak elején a
talajon keresztül juttassuk ki a kalciumot,
figyelembe véve azt, hogy a termés mo-
gyoró nagyságtól kezdve talajból már
nem, csak lombon keresztül veszi fel a
kalciumot. A virágzás kezdetétől nagyon
megnövekszik a szamóca bór igénye,
ezért lombon keresztül Boroplus + Me-
gafol + Plantafol kombinációval kezel-
jük.
A sejtszám növelésére és a sejtszám meg-
nyúlására nagy figyelemmel legyünk és
használjuk a Benefit PZ, valamint a
McCream készítményeket. Amikor a
gyümölcs mérete eléri az 1 cm átmérőt,
ne használjunk ammónium-nitrátot, mert
az akadályozza a kalcium felvételt és
beépülést. Kalcium hiányában a termés
mérete is kisebb lesz, de különösen a
szállíthatóságot és a pulton tarthatóságot
rontja.
A szamócának 9 féle tápanyagra van
szüksége, amelyet 13 megjelenési formá-
ban tudunk biztosítani, ami azt jelenti,
hogy bizonyos tápelemeket kétféle for-
mában is biztosítani kell a növény szá-
mára (kalciumnitrát-kalciumklorid, káli-

umnitrát-káliumszulfát). A tápoldat nem
megfelelő EC értéke miatt is puhul a ter-
més. Időjárástól függően általában a Cle-
ry esetében 1.8-1,9 EC, Asia esetében 2-
2,2 EC, szabadföldi szamócánál 2,5 EC
szükséges. A szamóca két legveszé¬lye-
sebb kórokozója a szürkepenészes ter-
mésrothadás és a szamóca lisztharmat.
A fertőzés megindulása korán kezdődik.
A szaporító képlet konidiumait a virágra,
a vacokra és a sziromlevélre egyaránt vi-
szi a légáram, itt fennmarad, majd a meg-
jelenő termést károsítja. A védekezést
már a virágzásban meg kell kezdeni.
Először Rovrallal, majd Signum WG-vel
folytassuk, amely egyúttal véd a mikosz-
ferellás, diplokarponos levélfoltosság, a
gnomónia ellen, viszont nem ad védel-
met a szamóca lisztharmat ellen. Ez
egyúttal véd a fitoftorás levélnyél és gyö-
kérnyak betegségtől is. A termés botritisz
ellen a továbbiakban Switch 62,5 WG
használatával védekezzünk. Jó ered-
ményt érünk el a 38 hatóanyagot tartal-
mazó növényvédő mellékhatással rendel-
kező Natur Biokal növénykondicionáló
használatával, mivel a várakozási ideje 0
nap, így a termés érés és szedés időszaka
alatt is alkalmazhatjuk (másnapi szedés-
sel).
A szamóca másik súlyos betegsége a sza-
móca lisztharmat, amely a korai és érzé-
keny fajtákon komoly levél- és termés
veszteségeket okozhat. A levelek foná-
kán selymes, kezdetben fehér színű lisz-
tes bevonat jelenik meg. A fertőzött leve-
lek pirosra, lilásra színeződnek és kana-
lasodnak. A tünetek a virágokon és a vi-
rág kocsányokon is megjelenhetnek. A
gyümölcsön először az aszmagokban
észlelhetők, majd onnan kiindulva a ter-
més egész felületére kiterjednek, amely-
nek hatására a gyümölcsök nem érnek be.
18-25 fok C-on kezd károsítani a fiatal
levelek megfertőzésével. Az idős, gyo-
mos, nitrogénnel túltrágyázott állományt
támadja meg igazán. Ellene több szer is
javasolt, de ezek közül csak a Topas 100
EC a hatásos, ezzel azonban úgy gazdál-
kodjunk, hogy csak az első két kezelés
eredményes, a továbbiak már nem.

Petrezselyem termesztés
Egy tonna petrezselyem talajból kivont
tápanyag mennyisége 3 kg nitrogén, 1,8
kg P2O5, 6 kg K2O, ebből is látszik,
hogy magasabb a foszfor és kálium igé-
nye, mint a sárgarépáé. Feltűnő jelenség,
hogy a kötött makói és Makó környéki
területeken milyen óriási mértéket ölt,

különösen a hosszú típusú, (de a rövi-
debb Aratnál is) a súlyos kalcium- és bór-
hiány. A kalcium hiány különösen feltű-
nő a makói térségben a nagyméretű pet-
rezselyem gyökerekben. Ennek az az
oka, hogyha a termés mérete nagy, a kal-
cium kötőhelyek száma a termés növeke-
dése során fajlagosan csökken, ezzel
csökken a kalcium tartalom is. Csökken a
sejteket összetartó középlemez fő alkotó-
részét adó kalcium-pektát mennyisége, a
szövetek fellazulnak, szövetelhalások, és
ebből adódóan termésüregesedés fordul
elő. Talajvizsgálatra alapozva szükséges
a kötött földeken is a kalcium ellátás,
azonban a kalcium talajból való felvéte-
lét akadályozzák a foszfor, vas, cink, bór
tápelemek. A másik jelenség a makói pet-
rezselyem termésekben a súlyos bórhi-
ány. A bór egy nemfémes elem, és annak
ellenére mégis nagyon fontos, hogy nem
enzimalkotó elem. A növekedési hormo-
nok képzésében és a szénhidrát – biosz-
intézisben meghatározó szerepe van.
Ugyancsak nélkülözhetetlen a nukleinsa-
vak bioszintézisében, a virágpollen csírá-
zásában és növekedésében, javítja a vi-
rágpor stabilitását és a cukroknak a leve-
lekből való továbbítását. Bór hiányában a
paprika legfiatalabb levelei is ráncosod-
nak, rozettásodnak, nem fejlődnek. A ta-
lajból még magas bór szint esetén sem
vagy csak minimálisan tudja a növény
felvenni, ha a talaj pH értéke 7.4-8,1 kö-
zött van.

Paprika palántanevelés
Általános irányelv, hogy a tőzegek általá-
ban nem tartalmaznak foszfort és kalciu-
mot. Mindkét elem meghatározó a gyö-
kérnövekedésben, valamint az általános
növekedésben. A palántákat akár szórt
vetés, akár tápkockás 1 ezrelékes, de leg-
feljebb 2,5 EC értékű tápoldattal öntöz-
zük rendszeresen, amikor az első két va-
lódi lomblevél megjelenik. Egy-két alka-
lommal kalcium-nitrátos oldattal is be
kell öntözni, másodszorra, amikor 4-6
lomblevél páros lesz.
A tápoldat elejében foszfordús legyen,
később kiegyenlített, a vége felé lehet al-
kalmazni a vízoldható Volldüngert, már
nagyobb dózisban is.
A palántanevelés folyamán egységes
lombvédelem a 0,5% Cuproxat + 0,2%
Dithane kombináció. Kondicionálás: leg-
alább egy alkalommal 0,3% Megafol +
0,3% Plantafosz Universal. Ez réztartal-
mú szerrel nem kombinálható. A palánta
közvetlen kiültetése előtt felszívatni

Radistart-tal vagy Radikulár-ral, a lom-
bot pedig megkezelni 0,3% Megafol +
0,3% Plantafosz Universallal.

Korai burgonya termesztés
A burgonya tápanyagigényes növény.
Fenofázisonként eltérő a tápanyagössze-
tétel-igénye, és igen érzékeny a nitrogén-
kálium arányra. Kiültetéskor 1 nitrogén-
hez 1,5 kálium arány legyen, gumónö-
vekedéshez 1:1,7, gumónövekedés végén
1: 2. Jelentős a magnézium igénye, átla-
gosan 30-50 kg/ha, korai hajtatásban 90
kg/ha hatóanyagban számítva. A mikro-
elemek közül nagyon igényes a bór,
mangán, cink és szulfát ellátottságra. A
kalcium hiány fokozza a sugárgombás
varasodásra való fogékonyságot is.

Korai fejes káposzta tápanyagellátás
fejtrágyázással
120 kg/ha ammónium-nitrát, 100 kg/ha
kalcium-nitrát, 100 kg/ha kálium-nitrát,
100 kg/ha kálium-szulfát, 33kg/ha mag-
nézium-nitrát, vagy 200 kg/ha keserűsó.

Kínai kel
Fokozottan kell ügyelni a kalcium
ellátásra, talajból teljes mértékben nem
tudja fedezni, ezért lombon keresztül kell
biztosítani Csöppmix 3 + Calbit C lomb-
ra, de a keserűsót ilyenkor ki kell hagyni.

Movento
Hatóanyaga: spirotetramat, felszívódik a
növényben és ott átalakul, a metabolitja
írtja a szívó kárlevőket. Káposztater-
mesztésben van engedélyezve, a hatás
feltétele, hogy a bekevert kész permetlé-
nek a pH értéke 6,5 legyen. Ettől eltérő
pH érték mellett nem hatékony.
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A februári újságban írt cik-
kemet ott hagytam abba, hogy
ha kikelt a növény milyen tápa-
nyagot kell neki adni a minél
gyorsabb indulás érdekében.
Tehát amikor már látjuk egy
kelő növénynél, hogy repeszti
a földet (könyököl), akkor star-
ter műtrágyát juttatunk ki. Ge-
nezis starter 15:30:15+ full
mikroelem. Ez egy olyan ma-
gas foszfortartalmú 1 az 1-es
nitrogén-kálium arányú vízben
oldható műtrágya, amely a
gyökeresedést serkenti és erő-
teljes növekedést eredményez.
Azért szükséges, mert a talaj-
ban lévő tápanyagot a hideg
talaj miatt még nem bírja föl-
venni, de ha a műtrágyát víz-
ben föloldjuk, akkor gyakor-
latilag a tápanyagot a vízzel
együtt megissza és gyorsan tud
indulni.
Feloldás módja: Tegyünk a tar-
tály aljába kb. 10cm vizet és a
műtrágyát szépen lassan önt-
sük bele, közben a töltővízzel
„nagy nyomással” (3-4bár)
kevertessük meg. Ebben az
esetben maradékmentesen, tö-
kéletesen oldódik. 100-150kg
műtrágyát tudunk föloldani
egy köbméter vízben. Miután
ez megtörtént lehet tápolda-
tozni.
Kijuttatás módja: Mindenféle
öntözési módszerrel lehetsé-
ges, lényeg, hogy arányos le-
gyen.
Kertészetben leggyakoribb a
mikroszórós öntözés, utána a
csepegtetés.
Van egy sokak által használt jól
bevált technológia: A tartályba
megcsináljuk a törzsoldatot,
azt a mennyiségű műtrágyát
tesszük bele amennyi szük-
séges az adott területre (vagy
annak többszörösét). A törzsol-
dat kimeneti nyílását össze-
kötjük a szivattyú szívó oldalá-
val, melyet egy golyós csappal
lezárunk. Indíthatjuk az ön-
tözést.
Tegyük fel, hogy 30 percet kell
öntöznünk. Ebben az esetben
20 percig tiszta víz menjen és
az utolsó 10 percben engedjük
rá a tápoldatot. Azért kell felül
hagynunk a műtrágyát, hogy az
esetleges kimosódást elkerül-
jük. A műtrágya úgyis lefelé
mozog, így átmegy a teljes
gyökérzónán és a növényünk
kiválóan fel tudja venni. Aki
dobbal öntöz, ennélfogva nem
tudja arányosan kijuttatni a
fejtrágyát, annak javaslom,
hogy oldja föl a műtrágyát a

keretes permetező tartályában
az előbb ismertetett módon és
kis nyomással bő lémenny-
iséggel permetezze ki a terüle-
tre.
Dózis: 250kg starter a javallott
mennyiség hektáronként két
részletben. A kelés időpon-
tjában kapjon 125kg-ot, és 7-
10 nap múlva (az időjárás füg-
gvényében) még 125kg-ot. Az-
ért kell megosztani, hogy ne

egyszerre kapjon nagy menny-
iséget, hanem fokozatosan
ahogy nő etetni kell a növényt.
Ha megkapta a szükséges adag
startert jöhet a nevelő fázis. Ez
sárgarépánál a színváltás ideje-
ceruza vastagság burgonyánál
pedig megjelennek a kis gu-
mók. Ekkor kell adni a Genezis
14:7:21-est 250-300kg/ hek-
táros adagban szintén megoszt-
va. Tehát 125-150-ot az utolsó
starter után 7-10 napra. A kö-
vetkező 125-150kg-os adag
szintén 7-10 nap múlva. Ehhez
a tápoldathoz kell adnunk 50-
80kg magnézium-szulfátot (ke-
serűsó) hektáronként. A legú-
jabb talajvizsgálati eredmé-
nyek szerint kiapadtak a talajok
magnézium és kén készletei,
ezért kell pótolni. Kálcium pót-
lásra homoktalajokon általában
nincs szükség, (kivétel, ha a ta-
lajvizsgálat indokolja) mert az
átlagos Ca tartalom80-120
mg/kg körül van. Ebben a fe-
nológiai fázisban érdemes még

adni 3-5l/ha Genezis szölő-
gyümölcs lombtrágyát a mik-
roelem pótlás miatt. Ha a nö-
vényünk úgy kívánja és az idő
is engedi adhatunk még fél
adag 14:7:21-est vagy ha már
olyan fejlettségi stádiumban
van, (répa 20mm-es, a burgo-
nya jércetojás nagyságú) akkor
kaphat Genezis 10:0:25-öst
125-150kg/ hektáros mennyi-
ségben. Ettől a magas kálium-

tartalomtól a répa és a burgo-
nya is még nőni fog és gyö-
nyörűen be fog színeződni, le-
het ásni. Tavalyi példák pozití-
van igazolták ezt a techno-
lógiát.
Két mórahalmi gazdánál, Far-
kas Györgyéknél és Tóth-Pördi
Gáboréknál a korai fátyolfóliás
burgonya június első hetében
(ballagásra) 350-450q/ha ter-
mést produkált. Ez a mennyi-
ség 150Ft/kg-os áron számolva
kiváló eredmény. Így a hek-
tárköltség műtrágyára számol-
va 550-620000Ft körül van.
Van egy kicsit lassúbb, de költ-
ségkímélőbb megoldás is a
Genezis palettáján.
Ebben az esetben kelés után
szintén starterrel kezdünk
250kg/ha-os adagban két rész-
letben 7-10 napos ismétléssel.
Ezután jön a kicsit lassúbb
szórható szulfátos Genezis
11:11:18+16S+full mikroelem
tartalommal, 400kg/ha-os men-
nyiségben, kettéosztva. Tehát

amikor a starter ideje lejárt
kiszórunk 200kg 11:11:18-ast
és két hét múlva megismételjük
ugyanekkora mennyiséggel.
Ebben az esetben a hektárkölt-
ség csökken 50-60000Ft-al és
kb két héttel később fogunk
betakarítani.
A kettő hét késést kompenzál-
hatja, hogy addig a burgonyánk
nő, ami terméstöbbletet ered-
ményez, és ha az árak nem

csökkennek drasztikusan, ak-
kor tudunk akkora bevételre
szert tenni, mint amennyi a bal-
lagás előtt volt.
A technológiámat kihegyeztem
a burgonyára és a sárgarépára ,
mert  kora tavasszal nálunk ez
a kettő a fő növény. Természe-
tesen a többi növényre is (ká-
posztafélék, hagyma, saláta
stb.) van kiforrott műtrágyázási
javaslatom, de a hely szűke mi-
att erre nem volt lehetőségem.
Ha bármilyen műtrágyázással
kapcsolatos kérdése van ker-
essen az alábbi telefonszámon.

06/30 6109177
Gárgyán István

Genezis üzletkötő,
szaktanácsadó 

Miért használjon Genezis műtrágyát?
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- Kezdjük a beszélgetést egy
rövid visszatekintéssel. Milyen
súlypontos kórokozók fordul-
tak elő meggyeseinkben az
elmúlt években?
Azokban az ültetvényekben
ahol komoly gazdálkodás fo-
lyik, ma már alig beszélünk le-
véllikasztó betegségről, vagy
blumeriellás levélfoltosságról.
A problémákat, leginkább a
kérdésben is szereplő „súly-
pontos” betegségek okozhat-
ják. Szerintem minden termelő
megismerkedett velük! Az első
pofont a moniliafélék adhatják,
és főleg a Monilia laxa, mely
gomba meggyben leginkább a
hajtás és virágfertőzésével te-
temes gazdasági kárt okozhat.
A Monilia fructigena leggyak-
rabban a gyümölcs barna rot-
hadását idézi elő, de vélemé-
nyem szerint, legkevésbé a
meggyet szereti. A Monilia
fructicola 2005-től fertőz Ma-
gyarországon, s mivel ép nö-
vényi felületen keresztül is
képes áthatolni, virág, hajtás és
terméspusztításával fokozódó
veszélyt jelent. A meggy kese-
rű rothadása illetve antraknó-
zisa járványos fellépéseivel
különösen próbára tette a 
meggytermelők idegeit. 2006-
ban, 2007-ben, 2010-ben és
2011-ben térségünkben is na-
gyon erős fertőzéseket észlel-
tünk.Vészharangot kongattak,
sőt a meggytermesztés végét
prognosztizálták az elkesere-
dett termelők. Közben a mole-
kuláris laboratóriumi vizsgála-
tok tisztázták a valódi növény-
kórtani hátteret, azaz a járvá-
nyokat előidéző gomba nem a
Colletotrichum gloeosporio-
ides, hanem a Colletotrichum
acutatum. A védekezési tech-
nológia kialakításában pedig
sokat tett a Sumi Agro Hungary
Kft. Csonthéjas Munkacso-
portja is.

Az említett betegségek közül a
veszedelmes antraknózis ese-
tében hogyan ítéli meg a faj-
táink fogékonyságát?
Ha kíváncsiak a véleményemre
elmondom, hogy Én úgy gon-
dolom sok tényező együttes
megléte esetén alakulnak ki
járványszerű, súlyos fertőzé-
sek. Az antraknózis mindig
érés közeli állapotnál jelent-
kezik. Ha számára kedvező
„sok tényező„ már a szezon
elején létrejön, megbetegíti az
Érdi bőtermőt és a Jubileumot,
de ha később nem jön létre a
kedvező „sok tényező” akkor
nem bántja a kései érésű faj-
tákat. Tehát úgy érzem, hogy
alapvetően az éréskori körül-
mények határozzák meg egy
fajta adott évi szereplését.
- Milyen fontosabb növényvé-
delmi kezelések történtek
önöknél moniliafélék és ant-
raknózis ellen, illetve mikor?
Vegetáció kezdetén – rügypat-
tanástól zöldbimbóig
- réztartalmú szerek-
kel javasolt véde-
kezni. Mi ebben az
időszakban legin-
kább az Astra réz-
oxiklorid tartalmú
készítményt alkal-
mazzuk két alkalom-
mal. Fe-hér bimbós
állapottól virágzásig
a megelőzésre a mo-
niliafélék esetében is
nagy hangsúlyt fek-
tetünk. Ilyenkor a
szerrotációt is figye-
lembe véve általában
két, három alkalom-
mal permetezünk.
Főleg a tebukonazol,
boszkalid – pirok-
lostrobin hatóanya-
gokra, ill. a virágzás
második felében a
Topsin –M 70 WDG
készítményre épí-
tünk. A Topsin-M 70
WDG méhekre nem
jelölésköteles, haté-
konysága pedig iro-
dalmi adatok szerint
is kiemelkedő.
A sziromhullás után
szoktak a gazdák el-
lazulni, mondván a
moniliafélék elleni
technológiai szakasz
lezárult, a zöld ter-
mésen semmi sem
látszik, ritkulnak a
kezelések, esetleg ki
is maradnak. Pedig a
kórokozók jelen van-
nak, és az antrak-
nózis konidiumai a
levél színén és foná-
kán egyaránt ott van-
nak és később érés-

kor fertőzhetik a termést. Ép-
pen ezért zöld termés fenológi-
ánál egészen az érés kezdetéig
ismét a megelőzésre fektetjük a
hangsúlyt! Itt kap szerepet az
antraknózis ellen engedélye-
zett TMTD hatóanyagú Tiu-
ram Granuflow kontakt ké-
szítmény, melyet tebukonazo-
los kombinációban két-három
alkalommal is használunk a
termés színeződés megindu-
lásáig az élelmezés egészségü-
gyi várakozási idő figyelembe
vételével.  
Bár az antraknózis fertőzésé-
nek veszélyét a megelőző per-
metezések jelentősen csökken-
tik, éréskori fellépése hűvös és
nedves időjárás esetén mégis
bekövetkezhet, ezért a gazda-
sági kár elkerülésének érdeké-
ben ilyenkor jó szolgálatot tesz
a 0 napos várakozási idejű
Sergomil-L 60. A készítmény
kondicionáló, rézpótló szerepe
mellett gyakorlati dózisban az

antraknózis ellen is hatással
van, ezért rendszeresen alkal-
mazzuk. Megfigyeltük, hogy
növeli a gyümölcs méretét is.
Betakarítás után sem hagyjuk a
kertet magára. Általában még
három kezelést adunk, melyből
egyszer rezes peszticiddel,
illetve kétszer kondicionáló
készítménnyel dolgozunk.
- A meggy keserű rothadása,
antraknózisa elleni sikeres vé-
delem melyik évtől számít-
ható?
Szerintem az igazi áttörést a
Tiuram Granuflow meggy-
ben történő felhasználásának
engedélyezése hozta meg
2013-ban, illetve  2014-ben. 

- További jó egészséget és ked-
vező „ meggyérlelő „ időjárást
kívánunk .
Köszönjük a beszélgetést.
Kántor Tamás és Mándoki András

VESZÉLYES KÓROKOZÓK MEGGYBEN
A meggy súlypontos kóroko-
zóiról és az ellenük való vé-
dekezések főbb lehetőségeiről
kérdeztük Szegedi Zoltán nö-
vényvédelmi és kertészeti 
szaktanácsadót, aki az elmúlt
években jelentős területű
meggyes szakirányítója volt
Nyírtass környékén. A szakem-
ber kitér az antraknózis elleni
növényvédelmi megoldásokra
is.       
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A címben feltett kérdésre egy-
szerűnek tűnhet a válasz, de azért
ez kissé bonyolultabb. A válasz
összetettségére utal, hogy külön
szeretném választani alaptrágyák,
nitrogén és lombtrágyák családjá-
ra. 
Alaptrágyák esetében nézzük meg
hogy melyik elem, elemek a leg-
fontosabbak, ennek megfelelően
kezdjük a választást. Majd nézzük
meg az összes hatóanyag mennyi-
ségét, különös tekintettel a fosz-
forra és a káliumra, utána számol-
junk hatóanyag százalékot. (Csak
iránymutatásként, egy magas ható-
anyag tartalmú, komplex műtrágya
esetében ez 3000 Ft/hatóanyag
százalék körül található). Termé-
szetesen figyelembe kell venni
még a fizikai tulajdonságokat, va-
lamint a vízoldhatóságot, illetve az
egyéb mezo-, és mikroelemeket.
Összegezve: növény igény, össze-
tétel, hatóanyag tartalom, száza-
lék/ár, fizikai tulajdonságok,
egyéb plusz jellemzők. Ezeket a
szempontokat figyelembe véve a
YaraMilaTM mű-
trágya család
minden megkö-
zelítésben vezeti
a mezőnyt (pl.:
YaraMilaTM 8-
24-24, Yara-Mi-
laTM 7-12-25, Ya-
raMilaTM 16-27-
7).
A nitrogénműtrágya esetében egy-
értelműen első helyen áll a hatóa-
nyag egységre számolt ára, de az-
ért itt is figyelembe kell venni szá-
mos kiegészítő információt. Amíg
a karbamid esetén 20%, nitrogén
oldatnál 12%, a MAS-nál csak 2%
a veszteség, ami gáz formájában a
levegőbe kerülhet. Valamint azt is
tudni kell hogy a MAS/AN átlago-
san 4%-kal magasabb termést je-
lent egy karbamidos kezeléshez
képest. Magyarul mindenképpen
indokolt a 27% hatóanyag tartalmú
MAS használata. Itt a különböző
termékek között a gyártástechno-
lógia következményeként bekö-
vetkező minőségi differenciákkal
számolhatunk, még ha egyesek
megtévesztő dolgokat is a hatóa-
nyaghoz számolnak. Külön kell
beszélni a kén, illetve kalcium pót-
lást is jelentő nitrogén műtrágyák-
ról. A nitrogén
piacon a Yara-
BelaTM Extran
a MAS műtrá-
gyák kiemel-
kedő terméke,
míg a YaraBe-
laTM Sulfan a
kénes nitrogé-
nek etalonja.
Kalcium és nit-
rogén együttes
pótlására újabb termékként a Ya-
raLivaTM Nitrabor felhasználása
került fókuszba pl. a borsó, lucer-
na, repce vetéseknél.
A fő prioritásokat illetően a lomb-
trágyák esetében hasonló a hely-

zet, mint az alaptrágyáknál. Kiin-
dulási pont a növényi tápanyag-
igény, ahhoz illeszkedő összetétel,
hatóanyag tartalom, majd arra 
visszaszámolt egységár. Természe-
tesen a keverhetőség, esőállóság,
tartamhatás növelik a lombtrágya
értéket. A lombtrágya piacon talál-
ható a legszé-
lesebb termék
paletta, amely-
hez a legki-
sebb döntési fi-
gyelem társul.
Próbaképpen
mindenkinek
azt javaslom,
hogy kertészeti

vonalon tegyen egy számolási,
összehasonlítási próbát a Yara-
VitaTM Frutrel és konkurensei,
valamint szán-
tós vonalon a
Ya r a V i t a T M

Gramitrel, Ya-
raVitaTM Bras-
sitrel Pro és
versenytárs ter-
mékek között,
hogy érthető le-
gyen a mon-
dandóm. Ehhez
nyújthat segítséget a www.yaravi-
ta.hu oldalon található kalkulátur. 
Egy gondolat zárásként: épp most
zajlik egy kiemelkedő gazdasági,

műtrágya értékesítéshez köthető
bűncselekmény vizsgálata. Szo-
morú apropó arra, hogy felhívjuk a
figyelmet, hogy csak megbízható
forrásból szerezzük be a felhasz-
nálni kívánt termékeket! A keres-
kedőknek különösen nagy a fele-
lősségük ebben. (Fogjanak gya-
nút, ha a beérkező kamionról több
szállítólevél is lekerül, melyekből
az látszik, hogy az áru ugyanazon
napon, ugyanazzal a járművel
megfordult már keleten, nyugaton,
a csomagolás és a termék nem
passzol egymáshoz, stb.)  

Gyuris Kálmán
Yara Hungária Kft

Hogyan válasszak műtrágyát?
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Laruna (nyári fejes saláta)
HR: Bl:16-28,30-32/Nr:0/Pb 
Nyári szabadföldi termesztésre ajánlott újdonságunk!
Javasolt kiültetési idő: 10. hét (márc.) – 36. hétig 
A fej alapja széles (fenekes) és tömör szerkezetű.
Mutatós fényes világoszöld levélszínnel rendelkezik.
Nem érzékeny a levélszél barnulásra.
Hosszú szedési ablakba tervezhető a betakarítása

Avaya F1 (fehér karalábé)
Nagyon egyöntetű új hímsteril karalábé fajta,
kora tavaszi és nyári termesztésre is. Sötétzöld
felálló viaszos, hamvas lombozata erős per-
onoszpóra ellenállóságot biztosít. Fehér, lapos
gumója, nem fásodó, nagy méretű, amit az erős
szikalatti szár szépen megtart. A gumó szikalatti
szár hosszú ez könnyű betakaríthatóságot segíti. 
Tenyészideje: 55-60 nap

Skytia (fehér TV paprika)
HR: Tm2 
Kimagasló termőképesség, nagy termés méret (130-
160g), vastag termésfal, fajsúlyos termés jellemzi a
fajtát. Genetikailag nem lilul a termése.
Ajánlott kiültetési időszak: február végétől - július
végéig. 

Mantra F1 (cukkini)
IR: Px, CMV, ZYMV, WMV, PRSV 
Korai termesztésre is ajánlott fajta.
Kompakt növekedésű, nagyon jó 
terméskötődés jellemzi. Egységes 
hengeres formájú termés jellemzi.
Középzöld termésszínű. Kimagasló
rezisztenciával rendelkezik.
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Ezúton szeretnénk figyelmébe aján-
lani a következő zöldségtermesztés-
ben használható vegyszermentes
növényvédelmi megoldást.
A Naturalis-L biológiai rovarölő
permetszer, mely hazánkban papri-
ka, paradicsom és tojásgyümölcs
kultúrákban molytetű és kétfoltos
takácsatka ellen rendelkezik enge-
déllyel.
A Naturalis-L a Beauveria bassiana
mikroszkópikus gomba élő spóráit
tartalmazza. A készítmény elsősor-
ban kontakt hatásmódú. 
A hatóanyag konídiumai megta-
padnak a kártevőn, majd kicsíráz-
nak és áthatolnak a
kültakarón. Ezt köve-
tően a gombafonalak
behállózák a kártevő
testét, és annak testned-
veit használják fel saját
fejlődésükhöz. Ennek és
egyéb, a gomba által el-
indított lebontó folya-
matoknak köszönhetően
a kártevő elpusztul.
Egyedi hatásmecha-
nizmusból adódóan nem alakul ki
a készítménnyel szemben rezisz-
tencia a kártevőkben, így kiváló

rezisztenciatörésre is.
A Naturalis-L a WETCIT naranc-
solaj tartalmú adjuvánsunkkal
tankkeverékben alkalmazva még
hatéko-nyabb! A WETCIT java-
solt dózisa ezesetben 0,15-0,2%.

Alkalmazása
Amint az első molytetveket és ta-
kácsatkákat felfedezzük, frissen el-
készített permetlé felhasználásával
védekezzünk, optimális esetben az
esti órákban. A hatékonysághoz jó
fedettség szükséges a kontakt hatás-
kifejtés miatt.
A szükséges mennyiség: 0,75 - 1 l/ha
800-1000 l/ha vízmennyiséggel szá-
molva.
Amennyiben a Naturalis-L felkel-
tette érdeklődését, forduljon biza-
lommal területi szaktanácsadó kol-
légánkhoz:

Morva Tamás
növényorvos, területi szaktanácsadó

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

Kedves Zöldségtermesztő!

ALKALMAS ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS,
DÍSZNÖVÉNY, DÍSZKERT KULTÚRÁKHOZ

A KERT-ŐR® kizárólag szerves
anyagokból előállított pelletált
szerves trágya. A pelletált anyag
szerves trágyát és szerves növényi
komponenseket egyaránt tartal-
maz. Ezeket az alapanyagokat
együtt vetik alá egy teljes körű fer-
mentálási-humifikálódási eljárás-
nak.
100%-ban természetes, nem tartal-
maz hozzáadott vegyi anyagot
vagy szintetikus anyagokat!
A KERT-ŐR® az alábbi tulajdon-
ságokkal rendelkezik:

- Kártevő riasztó hatású: a
lehető legtöbb földben élő ro-
varral és gyökeret megtámadó
élősködővel szemben (pocok,
lótetű, vetési bagolypille, le-
vélbogár stb.),

- Nematicid hatású: lelassítja a
legtöbb előforduló fonalfé-reg
fejlődését és csökkenti előfor-
dulásuk esélyét,

- Hatékony: a talaj „elhaszná-
lódása” ellen, mivel közvet-
lenül biztosít hasznos baktéri-
umokat a talajban végbemenő
biokémiai folyamatokhoz.

Ezeken a speciális tulajdonsá-
gokon felül a KERT-ŐR® egy
kiváló alap- szerves trágya, mivel re-

generálja a talajt és serkenti a gyökér
fejlődési területén végbemenő bioló-
giai folyamatokat, és lassan felsz-
abaduló, kizárólag szerves eredetű,
nitrogénnel látja el a környezetét.

A KERT-ŐR® beltartalma:
- Szerves Nitrogen (N): 5 %
- Foszforpentoxid (P2O5): 1 %
- Teljes Kálium-oxid (K2O): 1 %
- Kalcium (Ca): 4 %
- Magnézium (MgO): 0,5 %
- Szerves szén( C): 44–46%
- Szerves anyag: 88-92%
- Nedvesség tartalom: 9-11%
- Teljes aerob-baktérium:

865.000.000 UFC/g
- Teljes anaerob-baktérium:

686.000.000 UFC/g
- pH: 7
- Szerves anyag tartalom: 92%
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Mostani cikkükben, egy duna-
vecsei termelő 4 hektáros sza-
móca ültetvényét mutatjuk be.

A TERRA-SORB® biostium-

látor termékcsalád, az egyre

gyakoribb időjárási anomáliák

következményeként kialakult

növényi stressz helyzetek

csökkentésére, valamint meg-

szüntetésére került kifejlesz-

tésre. A TERRA-SORB® ol-

datok a növény által termelt

aminosavak kiegészítői, köz-

reműködésükkel lehetővé vá-

lik, hogy a növény energiát ta-

karítson meg a növekedés so-

rán és serkentik az élettani fo-

lyamatokat. Az egyedülálló en-

zimatikus gyártási technoló-

giának köszönhetően mind a 18

L-α biológiailag aktív szabad

aminosav megtalálható a ter-

mékekben különböző makró-

és mikroelemekkel együtt. 

Február közepén kezdődött a

szamóca ültetvény fóliás ré-

szének a tápoldatozása és lom-

bon keresztüli táplálása. A

Terra – Sorb Radicular oldat-

ként történő beöntözése 2-3 na-

ponta folyamatosan ismételve.

A beöntözés a technológiai ja-

vaslat alapján történik, attól el-

térés nem történt. A Terra –

Sorb Foliar lombon keresztüli

táplálása párhuzamosan a Ra-

dicularos kezeléssel halad. Idő-

beni eltérés, hogy 2 hetente tör-

ténő permetezéssel kerül kijut-

tatásra, szintén a technológiai

ajánlásnak megfelelően. A sza-

móca ültetvény, nagyon pozití-

van reagál a kezelésekre. A nö-

vények szépek, egészségesek,

vitalitást sugárzóak. Szemmel

láthatóan március 20.-a körül

több sátorban a bevirágzás lát-

ható.

www.profeed.hu

Területi képviselő: 

Turóczki Emese 30/394-8951

t.emese@profeed.hu

+36 30/3948951

+36 30/3274673

+36 28/541 031

Terra Sorb Technológia szamóca ültetvényre hangolva.
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A szántóföldi és kertészeti
növénytermesztésben számos
stressz tényező akadályozhatja
a növények optimális fejlő-
dését. A nem megfelelő talaj-
szerkezet, az aszály, vagy bel-
víz okozta tápanyag felvételi
zavar esetén Amalgerol alkal-
mazásával tudjuk kivédeni,
enyhíteni a károkat. Az Amal-
gerol könnyen felvehető szén-
forrásként segíti a talajbaktéri-
umokat, nagy olajtartalma pe-
dig életteret biztosít számukra
kedvezőtlen viszonyok között
is. A hatás eredményeként ja-
vul a talaj morzsalékossága, le-
vegőzöttsége, vízháztartása, nő
a szerves anyag tartalma. Az
Amalgerol a növények gyöke-
reivel szimbiózisban élő hasz-
nos mikorrhiza („gyökérgom-
ba”) állományt képes meghét-
szerezni, ami tovább javítja a
növények tápanyag- és vízfel-
vételi lehetőségét. Az ezt szem-
léltető kísérleteket, vizsgálati
eredményeket, üzemi példákat
a Cheminova Tavasz 2014. új-
ság vonatkozó cikkében rész-
leteztük.
Ezen évtizedes tapasztalatok
nyomán egyre többen alkal-
mazzák eredményesen az
Amalgerolt már vetés előtt,
vagy vetéskor önmagában, ta-

lajbaktériumokkal együtt, il-
letve mikrogranulátum formájú
starter műtrágya részeként is
(Radistart Turbo).
Stressz azonban sajnos a vege-
táció során is érheti a növény-
állományt, hiszen például az
időjárás anomáliáit még ne-
hezen tudjuk kivédeni (bár erre
is vannak lehetőségek, próbál-
kozások: jégháló, jégrakéta,
fagyvédelmi eszközök stb.),
illetve emberi hiba nyomán is
előállhat stressz (gyomirtószer
perzselés, elsodródás stb.). A
hirtelen felszaporodó kártevők
(levéltetvek, atkák) által le-
gyengített állomány is ide so-
rolható, hiszen még sikeres vé-
dekezés esetén is helyre kell
hozni a növény leromlott kon-
dícióját. 

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 ta-
lajból már hiányoznak (kimo-
sódás, csökkenő szervestrágya
felhasználás miatt) és kis 
mennyiségben ugyan, de nél-
külözhetetlenek a növények
számára (wolfram, vanádium,
szelén stb.). A növényi kivona-
tai 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 Amalge-
rol a legkülönbözőbb növé-
nyek és stresszhelyzetek esetén
bizonyított! 

Néhány példa a lehetséges
stresszhelyzetekre és megoldá-
sukra:
Az idei évben a korán bekö-
szöntő tavasz miatt sokan ha-
mar elkezdték a napraforgó,
kukorica vetését, akár már
március végén, ugyanakkor
áprilisban még jócskán voltak,
de még lehetnek is talaj menti
fagyok. Ez esetben a fagykáros
táblákon 4-5 l/ha Amalgerolt
juttassunk ki a fagy észlelé-
sekor, illetve 7-10 nap elteltév-
el. Ha a fagyot előre jelezték,
akkor megelőzésként előtte is
kijuttathatjuk, ez főleg gyü-
mölcsösökben lehet „életmen-
tő”.

Jégverés esetén, ha a jég nem
okozott végzetes károkat, mi-
helyt rá tudunk menni a terü-
letre, regenerálásra jutassunk
ki 4-5 l/ha Amalgerolt. Az
Amalgerol segít a sebek gyó-
gyulásában is, de a további fer-
tőzések megelőzésére az adott
kultúrában engedélyezett gom-
baölő szerrel együtt is kijut-
tathatjuk (Milstar, Riza 250
EW, Bordóilé Neo SC stb.) 

Gyomirtószer okozta stressz
többféle módon is előfordulhat.
Preemergens gyomirtószer (pl.
oxifluorfen, dimetenamid-P és
pendimetalin hatóanyag) hirte-
len lezúduló csapadék hatására
felverődhet a fiatal naprafor-
góra, posztemergens készítmé-
nyek (pl. imazamox hatóa-
nyag) is stresszelhetik a nap-
raforgót, későn kijuttatott hor-
mon gyomirtó (pl. 2,4-D ható-
anyag) a kukorica gyökérnyaki
szalagosodását okozhatja, kalá-
szosok kétszikűek elleni gyom-
irtói elsodródhatnak kétszikű
kultúrákra, de nem megfelelő
dózis, kombinációs partner,
vagy hőmérséklet is okozhat
stresszt és előfordulhat korábbi
évben kijuttatott – esetleg 
aszály miatt - le nem bomlott
gyomirtó hatóanyag károsítása
is.

Ezekben az esetekben az Amal-
gerol 4-5 l/ha-os dózisa látvá-
nyos javulást eredményez.
Még olyankor is javasolt kijut-
tatni, amikor a fitotoxikus ha-
tást magától is kinőné a nö-
vény, mert az így elvesztegetett
2-3 hét azért meglátszik a ter-
mésátlagon.

Károsítók okozta stressz: Sú-
lyos gombafertőzés, hirtelen
felszaporodó kártevők megje-
lenése esetén előfordulhat,
hogy az időjárás miatt nem
tudunk időben védekezni,
ekkor a károsítás megszünte-
tése mellett a kondíció helyre-
állítása is fontos. Ez esetben az
Amalgerolt már a károsítók
ellen alkalmazott készítmén-
nyel 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, tapadósz-
erként is funkcionál, másrészt
nagy melegben (25 Celsius
felett) kerüljük a kijuttatást,
illetve inkább a délutáni, esti
órákban permetezzük, amikor a
hőmérséklet a kezelés után
nem emelkedik, hanem csök-
ken.

Keverhetőségéről általában el-
mondható, hogy a legtöbb
gomba- és rovarölő szerrel
együtt kijuttatható. Ilyenkor a
partner készítmény leírását ja-
vasolt megnézni és ha az nem
tartalmazza az olajos jellegű
készítménnyel való együttes
kijuttatás tilalmát, akkor keve-
rési próba után bátran alkal-
mazzuk.

Az Amalgerol 5, 25 és 1000 l-
es kiszerelésekben kapható.
Különböző csomagokban ked-
vezményesen is beszerezhető
(Glyfos-Amal Pack: 20 l Gly-
fos + 25 l Amalgerol, Repce
Kondi  Pack: 5 l Riza 250 EW
+ 25 l Amalgerol)

Növényi stressz ellen használjunk Amalgerolt!
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Olaszországi központú cégünk
2008-óta van jelen önálló le-
ányvállalatként a  Magyaror-
szági piacon. A szamóca ter-
mesztők már régóta használják
Rizammina és Nitrocam pá-
rosunkat a termések növelésére
és gurulósabbá tételére. 
A komplex öntözőműtrágyák-

tól kezdve biostimulátorokon
és lombtrágyákon keresztül
igyekszünk kiszolgálni a ker-
tészek speciális igényeit. A
komplex öntöző műtrágyákból
kiemelendő a Hydrofert 14-
11-22+8Ca, ahol egyszerre
tudjuk a foszfort és a kalciumot
kijuttatni, ezzel biztosítva a
folyamatos Ca ellátást növé-
nyeinknek. A terméket a papri-
ka termelők nemcsak speciális
összetétele miatt szeretik, ha-
nem kiemelkedő ár-érték ará-
nya miatt is. Lombtrágyák
közül a Greenleaf, Nitrocam,
Phosfik és K-Bomber nevek
csenghetnek ismerősen. A bios-
timulátorok piacán is teljes
palettával rendelkezünk a
Fylloton (aminosav, stressz ol-
dás), Sprintalga (gyökeresí-
tés), Globalga (termésnöve-
lés), Nov@ (növény és talaj-
kondicionálás).

A homokhát egyik meghatá-
rozó növénye a korai burgo-
nya, melynek termesztéséhez
speciálisan erre a célra kifej-
lesztett lombtrágyát ajánlunk.
Azt sokan tudják, hogy a bur-
gonya Kálium igényes növény,
de mezo és mikroelem után-
pótlásra a termesztők közül

kevesen helyeznek hangsúlyt.
Érdemes tudni, hogy a népies
nevén krumpli kiemelkedően
mangán igényes növény (a bur-
gonyagumó keményítőtartalma
előállításához kell nagy meny-
nyiségben). Ezen tápelem után-
pótlására a Solavit Mn kiváló
megoldás, mert a 4 % Mn tar-
talom mellett, teljes makro és
mikroelem sort tartalmaz a
készítmény. A lombtrágyának
emellett komoly növényvédel-
mi mellékhatása is van a bur-
gonyavész (Phytophthora)  el-
len, mivel a termék speciális
foszfor komponense jelentős
növényvédelmi mellékhatást
fejt ki (alumínium-foszfonáttal
rokon vegyület de nem nö-
vényvédőszer minősítésű).
Erős Phytophthora nyomás
esetén indokolt a Phosfik Cu
lombtrágya használata, ahol a
másodlagos növényvédelmi

hatást a 4 % felszívódó Cu
tovább erősíti, így jobban véd a
kórokozó ellen. Kísérletben
három Solavit Mn-os kezelés
hatására közel 12 %-al nőtt a
termésmennyiség és pozitív
hatás volt tapasztalható a gu-
mószámra és az átlagtömegre
is.

Korai időszakban csepegtető-
öntözéses palántázott kultú-
ráknál nagy hangsúlyt kell fek-

tetni a megfelelő gyökértömeg
elérésére, ebben segít a
Sprintalga, amely speciális
összetételének köszönhetően
gyors gyökértömeg növekedést
indukál igen kedvező hektár

költség mellett. A készítmény
használatát csak talajos ter-
mesztés esetén javasoljuk 2-3
liter/ha dózissal illetve táp-
közeges palánták bemártása
esetén 50 ml/100 l víz az aján-
lott dózis. A készítmény a
növényre permetezve nem jut-
tatható ki! 

Sikeres termesztést kíván a
Biolchim csapata nevében
Csatordai László

Kérdés estén állunk az önök
rendelkezésére a 

06 30 691 6391 
telefonszámon.

BIOLCHIM HUNGARY KFT.
A KERTÉSZEK PROFI PARTNERE
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