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A szántóföldi kultúrák tekin-
tetében véget értek az idei évre
tervezett vetési és növényápo-
lási feladatok. A repce állo-
mányok szépen fejlődtek, kellő
fejlettségi állapotban indulnak
a téli időszaknak. Egyes táblá-
kon még erősnek is mondható
az állomány, ami azzal járhat,
hogy egy hidegebb téli perió-
dus után komoly mértékű 
lombvesztés következik be. Ez
igen csúnya látványt fog ered-
ményezni a kora tavaszi idő-
szakban, de terméscsökkenést
nem fog okozni, a jól kezelt
egészséges növények gond
nélkül kiheverik az így elszen-
vedett károsodást. Az őszi
kalászosok vetése jól sikerült,
habár a jelentős csapadék
deficit miatt a kelések nem
egyenletesek. Egyes helyeken,
ahol nem történt rovarölősz-
eres csávázás, (Yunta Quatro,
Signal) előfordult gabona-
futrinka kártétel. Ezt egy jól
irányzott piretroidos állomány-
kezeléssel jól lehetett kontrol-
lálni (Fendona 10 EC). Az
ősszel kijuttatott alapműtrá-
gyák, a lehullott csapadék
segítségével elkezdtek beol-
dódni, kedvező hatásukat min-
denképpen ki tudják majd
fejteni.

A tavaszi vetemények agro-
technikai munkái is elindultak,
a szántások jó minőségűek, re-
mélhetőleg a tél fagyos nap-
jainak köszönhetően, jó kultú-
rállapotba fognak kerülni.
Szántásnál mindenképpen fi-
gyeljük a kiforgatott évelő sza-
porító képleteket, ezzel tájéko-
zódhatunk a következő évi

gyomosodás mértékére. 

A mezei pockok felszaporo-
dása megkezdődött, ez ellen
mindenképpen védekezzünk.
Ismét lehetőség van Redentin
75 RB használatára, a
04.2/3567-2/2017 számú
NÉBIH határozat szerint. 

Gyümölcsösök tekintetében
most jött el az őszi lemosó per-
metezések időszaka. Sajnos
meg kell említeni, hogy a
szüret utáni lombvédelmeket a
termelők legtöbb esetben ki-
hagyják, lehetőséget biztosítva
a patogén gombák szaporo-
dására. Ezt a következő évben
mindenképpen végezzük el fel-
szívódó gombaölőszer (Folicur
Solo), valamint valamilyen
kontakt hatású rovarölőszer
kombinációjával (Karate Ze-
on). A lemosó permetezéseknél
ügyeljünk arra, hogy a lehullott
lombozatot is érje a növény-
védőszer, fertőtlenítve azt. Le-
mosásra réztartalmú készítmé-
nyek kivállóan alkalmazha-
tóak, 1,5-2,0 %-os dózisban
(Vegesol eReS, Bordóilé,
Champion, stb.)

A gyümölcsösök tápanyagel-
látásáról is gondoskodni kell,
250-300 kg/ha magas kálium
tartalmú műtrágyával (Polifos-
ka 6:20:30, Polifoska 8:24:24,
Genezis 4:17:30 stb.). Jó mi-
nőségű, kellő mennyiségű ter-
mést csak kiegyensúlyozott
tápanyagellátás mellett lehet
várni ültetvényeinktől.

Mitykó Sándor

Magyarországon az elmúlt
években egyre nagyobb gazda-
sági kárt okoznak a fonálfér-
gek, ezen belül is a gyökérgu-
bacs fonálférgek. Ennek egyik
fő oka a nem megfelelő vetés-
váltás, ugyanis ezeknek a kár-
tevőknek több mint 600 féle
tápnövényük van, köztük
gyom, lágy és fás szárú növé-
nyek. Magyarországon szabad-
földi termesztésben, a sárgaré-
pában, petrezselyemben, papri-
kában okozzák a legnagyobb
gazdasági kárt. Ha folyama-
tosan olyan növénykultúrát ter-
mesztünk, ami a fonálférgek-
nek tápnövényük, akkor ezzel
nagyban elősegítjük a felsza-
porodásukat. Vannak olyan nö-
vény kultúrák is, amiket kife-
jezetten nem kedvelnek ezek a
kártevők, mint pl. a facélia, ez-
zel gyéríthető az állományuk.
Terjesztőjük lehet a szerves trá-
gya is, kutatások folynak azzal
kapcsolatosan, hogy ha a fonál-
féreggel fertőzött sárgarépát
haszonállatokkal feletetik, és a
keletkezett szerves trágyát 
visszaforgatják a talajba, akkor
azzal a fonálféreg populáció
hogyan változik. Túléli-e a kár-
tevő, hogy a haszonállat táp-
csatornáján végig megy?
Hazánkban a gyökérgubacs fo-
nálférgeknek 4 fajtája fordul
elő. Ezek közül a kertészeti
gyökérgubacs fonálféreg (Me-
loidogyne hapla) telel át sza-
badföldön. A többi faj: kerté-
szeti gyökérgubacs fonálféreg
(M. incognita), növényházi
gubacs-gyökérgubacs fonálfé-
reg (M. arenaria) és a melegövi
gyökérgubacs fonálféreg (M.
javanica) csak növényházban
telel át, így szabadföldi kártéte-
le csak akkor következik be, ha
már a palántanevelőben meg-
fertőződött a palánta. A fonál-
férgek a talajban élnek, és sza-
porodnak, sokáig a növénye-
ken nem is látszódik a kártéte-
lük. A talajban szétterjedhetnek
szármaradványokkal, művelő
eszközzel, földes szaporító
anyaggal is.

Mikroszkopikus méretű élőlé-
nyek, a nőstény gömbölyded
alakú, és kb. 0,4-0,8 mm nagy-
ságú, míg a hím egyed fonal-
szerű, 0,-1,3 mm nagyságú. A
szaporodásukhoz optimális hő-
mérséklet 18-20 fok körül van,
ezért növényházi körülmények
között folyamatosan fejlődnek,
és így évente 10-12 nemzedé-
kük is lehet. Egyszerre 300-
500 db petét is lerakhatnak,
míg a szabadföldi gyökérgu-
bacs fonálféregnek 2-3 nemze-
déke van, de 400-3000 db petét
is lerakhat.
Ezek a fonálférgek a növények
szöveteiben élnek, tojásait a
tápnövény gyökerébe helyezi,
majd ha a hőmérséklet opti-
mális lesz, kikelnek a lárvák és
a fejlett szájszuronyuk segít-
ségével táplálkoznak a növény
szöveteiből, majd újabb nö-
vény keresnek maguk, ahova
befurakodva, ismét tojást rak-
nak.
Azzal, hogy táplálkozik, tojást
rak, gubacs képződik a növény
gyökerén, így a növény nem
tud megfelelő mennyiségű
tápanyagot és vizet felvenni a
fejlődéshez, ezért sárgul, és nö-
vekedése mérséklődik, helyen-
ként teljesen leállhat.
Egy-egy állat pár hétig, hóna-
pig él, de a nagy egyedszámá-
nak és gyors szaporodásának
köszönhetően, jelentősen fel
tud szaporodni akár egy te-
nyészidő alatt is.
(A következő lapszámban a
fonálférgek gazdasági jelentő-
ségéről és az ellenük való vé-
dekezési lehetőségekről lesz
szó.)

Márki Anita
Szaktanácsadók

Csatordai László
Tel.: 06-30/613-7952

Mitykó Sándor
Tel.: 70/328-2825

Márki Anita
Tel.: 30/537-8891
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A Biocont Magyarország
Kft. 2002-ben alakult azzal
a céllal, hogy hatékony
környezetkímélő, alterna-
tív növényvédelmi eljárá-
sokat honosítson meg ha-
zánkban és segítse a mező-

gazdasági termelőket, hogy magas mi-
nőségű, szermaradék mentes termékeket

állítsanak elő a környezet károsítása
nélkül. Ennek érdekében cégünk olyan
csúcsminőségű termékeket vezetett be a
hazai piacra, amelyek már külföldön
bizonyítottak és a világ vezető környezet-
kímélő termékei közé tatoznak. Az inno-
vatív vegyszermentes technológiák hazai
adaptálása cégünk specialitása, gondol-
junk csak az Isomate-Isonet feromon lég-

tértelítési termékekre, az első szabadföl-
dön is alkalmazható fürkészdarázs-tech-
nológiára a Trichoplus-ra, a különböző
egyedülálló hatóanyagú rovarölő szerekre
mint a DiPel DF, Madex, Naturalis vagy
Neem Azal, vagy a speciális, narancsolaj
vivőanyagú lombtrágyánkra a Prev-B2-re,
illetve az egyedülállóan sokoldalú hatás-
fokozó adjuvánsunkra a WETCIT-re. 
A Biocont Magyarország Kft. nem titkolt
célja, hogy termékeit egyre szélesebb kör-
ben illesszék az integrált növényvédelmi
technológiákba, hiszen így lehet megvaló-
sítani csökkentett vegyszerterhelés mellett
a megfelelő mennyiségű és minőségű ter-
mék előállítást. Számos termékünket (pl.
DiPel DF, Isomate CLR, OFM rosso,
Isonet L plus, Prev-B2, WETCIT, Ma-
dex) már most is elégedetten használják
integrált- vagy konvencionális termelők is. 
A jövő évben egy új, talajkondicionáló
készítménnyel fogunk jelentkezni, mely
a talaj vízháztartását, levegősségét és szer-
kezetét optimalizálja segítve ezzel a talaj-
mikróbák elengedhetetlenül fontos
munká-ját. Mind a tömörödött, kötött,
mind a laza homok talajon gazdálkodók
imádni fogják a terméket, de egyelőre csak
ennyit árulunk el. 
Bízva abban, hogy egyre többen csatlakoz-
nak a vegyszermentes technológiát alkal-
mazók táborához, minden kedves partne-
rünknek Békés, Boldog Ünnepeket és si-
keres, jövedelmező gazdálkodást kívánunk
a 2018-as esztendőre is!

A Biocont Magyarország Kft. csapata
www.biocont.hu

A XXI. század növényvédelme Biocont termékekkel
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A magyar Baromfi Coop Kft. hazai gyár-
tású Bio-Fer termékcsaládjának több tagját
is eredményesen lehet alkalmazni kukorica
termesztésben. Tapasztalataink bizonyít-
ják, hogy a termékeinkkel kijuttatott szer-
ves anyag kedvezőbb életfeltételeket biz-
tosít a talajban a növény számára valamint
a szerves kötésben jelenlévő hatóanyagok
könnyebben felvehetők és így jobban
hasznosulnak, szemben a műtrágyákkal
kijuttatott ásványi hatóanyagokkal. Ku-
koricában és más különböző kultúrákban
történő felhasználásuk során általános
tapasztalat volt az erősebb, fejlettebb, gyö-
kér kialakulása, az intenzívebb növényfej-
lődés, jobb stressztűrő képesség, a ter-
méseredmények mennyiségi, és minőségi
javulása. 
Az idei év tapasztalatai alapján elmond-
hatjuk, hogy már az őszi-téli talajelő-
készítés során is érdemes kijuttatni a Bio-
Fer termékeket, hogy a következő év

tavaszi kultúráinak fejlődését eredménye-
sen segítsék.
Példaként álljon itt két kísérlet eredménye.
Az első kísérletben, a kezelt területen csak
Bio-Fer P+K szervestrágyát juttattak ki,
300 kg/ha dózisban, vetéssel egy menet-
ben.
A kontroll felületen alapkezelésként, 150
kg 27%-os Pétisót és 150 kg 5-10-30-as
műtrágyát dolgoztak be a talajba, majd
vetéssel egy menetben 150 kg Bio-Fer
Foszfo Plusz-t adtak ki.  
A Bio-Fer P+K-val kezelt növények
gyökérzete, és vegetatív hajtása is inten-
zívebben fejlődött, már a kezdeti stádium-
ban is (1. kép).
A második kísérletben egyforma műtrá-
gyás alapkezelés mellett a kezelt területen
200 kg/ha Bio-Fer Natur Extra szervestrá-
gya, a kontroll felületen pedig 20 kg/ha

Pannon Starter műtrágya került kijuttatás-
ra vetéssel egy menetben. A 2. képen jól
látható, hogy mennyivel fejlettebb gyö-
kérzet alakult ki a növény mellé kijuttatott
szervesanyagnak köszönhetően.

Késztette: 
Balla Zsuzsanna Baromfi Coop kft

Bio-Fer granulált szerves trágyák használata kukorica termesztésben

1. ábra

2. ábra
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