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Az egyik legfontosabb teendőnk a
fagymentes napokon a gyümölcsfák
lemosó permetezése, valamint a sza-
móca állomány védelme. Különös fi-
gyelmet fordítsunk a körte, az alma
és az őszibarack állomány lemosó
permetezésére, amelyet fagymentes
napokon el kell végezni. A munka-
folyamat eltolódása miatt legkésőbb
zöldbimbós állapotig be kell fejezni.

Körte: 5 nagyon meghatározó káro-
kozó ellen végezzünk olajos-rezes-
kénes lemosó permetezést. Az almá-
val ellentétben a körte venturiás va-
rasodása nemcsak a lehullott lombon
lévő peritéciumokban, hanem a fás
részeken telelő micéliumokkal is át-
telel. Ezzel párhuzamosan a körte-le-
vélbolha is a kéregrepedésekben
imágó alakban telel át. Tavasszal
már + 5 fok C hőmérsékleten páro-
sodnak, és március elején megkezdik
a tojásrakást vesszőkre, ágakra, rü-
gyekre, lombhajtás után a fiatal rü-
gyekre, levelekre. A védekezést most
kezdjük el lemosó permetezéssel,
hogy az első nemzedék létrejöttét ez-
zel gátoljuk. A tenyészidőszak folya-
mán így csökkenteni tudjuk a fer-
tőzési nyomást.

A vegetációban majd rovarlárvák és
atkák ellen eredményesen tudjuk
használni a Vertimec, az Envidor
240 SC, a Movento, és a Pyranica 20
WP készítményeket. 

Jelenleg a legfontosabb feladat az
olajos-rezes-kénes lemosó permete-
zés Vegesol eReS használatával. A
készítményben lévő rézhidroxid a
varasodáson túlmenően az Erwinia
amilovora baktériumos tűzelhalás
ellen jó hatékonysággal működik. A
körterozsda ellen is védelmet ad, de
a legfontosabb, hogy a körte közelé-
ben ne neveljünk boróka fákat, mert
ennek a rozsdának a körte, csak a
köztes gazdája. Az Erwiniás tűzel-
halás késői észlelése végzetes lehet a
fa életére, ezért mindenképpen a
megelőzést kell végezni az említett
rezes készítménnyel, mivel a kóro-
kozó a fán található sebeken, a fa fe-
lületén, és a rügypikkelyek alatt telel
át. A tavasszal, illetve nyáron akkor
alakul ki erős fertőzésveszély, ami-
kor minden ezt segítő tényező egy

pontban találkozik: három egymást
követő napon a hőmérséklet + 18 fok
C felett van, az átlagos napi közép-
hőmérséklet elérte a + 15,6 fok C-t, a
lehullott csapadék mennyisége több
mint 0,25 mm, harmatképződés és
erős köd miatt tartósan nedves a nö-
vények felülete, a levegő páratartal-
ma pedig 75% feletti. Fogékony nö-
vényi rész a kinyílt virág és a fiatal
hajtás.

Alma esetében a tűzelhalás szem-
pontjából ugyanez az eset áll fenn,
de a venturiás varasodás micélium
formában nem telel át, csak a lehul-
lott lombon peritéciumokban. Az al-
mánál is fontos, hogy a kéregrepedé-
sekben áttelelő levéltetű tojásokat
befojtsuk az olajos készítményekkel,
a kéntartalmával pedig a rügypikke-
lyekben telelő lisztharmatot gyérít-
jük.

Őszibarack: az áttelelő tafrina kóro-
kozót kizárólag réz készítménnyel
tudjuk gyéríteni. A készítményben
lévő rézhidroxiddal, a kéntartalmá-
val a stigminás levéllyukacsosodás
és az áttelelő lisztharmat ellen véde-
kezünk, az olaj tartalmával pedig be-
fojtjuk az áttelelő levéltetű tojásokat,
amelyekből a következő tavaszokon
kikelne az ősanya és elkezdődne a
levéltetűk újra történő szaporodása
és károsítása.
Őszibarack, kajszibarack esetében a
baktériumos gutaütés ellen is rezes
lemosó permetezéssel tudunk véde-
kezni.

Diófák esetében az őszi rezes lemo-
só permetezés fontos, de nem ele-
gendő, tavasszal még nyugalmi álla-
potban meg kell ismételni, különös
tekintettel az új dióbél betegségre.

Szamóca: A letermett szamóca állo-
mányt sok helyen meghagyják a má-
sodik éves termelésre. Ilyenkor a
szamóca rövid levélnyéllel rendel-
kező zömök, tömör lombállományt
képez, így jobban fertőződhet és a
beteg, áttelelt tavaszi állomány nem
a termés differenciálódására, hanem
a kórokozó elleni védelemre fordítja
energiáját. Az új ültetésű állomány
hosszú levélnyéllel rendelkező laza,

átszellőző állományt fejleszt, ezért
kisebb a fertőződési veszély. Az át-
telelő állományban megjelenhet a
mikoszferellás, diplokarponos, zí-
tiás, dendrofómás levélfoltosság és a
lisztharmat. A fitoftorás gyökérnyak
betegség is majd tavasszal fog je-
lentkezni.

A fóliaházakban lévő fiatal petrezse-
lyem és sárgarépa állomány a csök-
kent fényviszonyok és az alacsony
talajhőmérséklet miatt két esszenci-
ális tápelemet, a foszfort és a kalciu-
mot nem, vagy csak korlátozottan
tudják felvenni a talajból, ezért elen-
gedhetetlen feladat ezeknek az ele-
meknek a lombon keresztüli kijutta-
tása. Ellenkező esetben a fiatal állo-
mány a lehetőséghez képest is gyen-
gén fejlődik, leöregedhet. Ezzel pár-
huzamosan a mikroelemekről se fe-
ledkezzünk meg, amelyeket lombon
keresztül tudunk pótolni. A föld la-
kosságának fele szenved vas, cink,
szelén hiányban. Ez a mikroelem hi-
ányos növények miatt van. A jelen-
ség már Magyarországon is fennáll,
de a lakosság körében még nem túl
látványos a következménye.

Az őszi-koratavaszi retek állomány-
ban a vegetáció megindulásakor fel-
tétlenül ki kell juttatni 1,5 dkg/m2

kalcium-nitrátot. Az új vetésű retek
esetében a kelés után 2 héttel szintén
1,5 dkg/m2 kalcium nitrátot kell ki-
juttatni.

Gyümölcsfa ültetés: ültetéskor a
gyökeret visszavágjuk, ezzel viszont
utat nyitunk az agro-baktérium beju-
tásának, ezért keverjünk Bentonitból
pépet, tegyünk bele 0,5 % rézoxi-
kloridot és ebbe mártsuk be a fa gyö-
kerét, majd ezt 1-2%-os Natur Mic-
ro-s beöntözés kövesse. 

Január hónapban Mórahalmon és
Makón megtartott Szakmai Est so-
rozat előadásai is rávilágítottak arra,
hogy a globális felmelegedés miatt –
amely szélsőséges hideg, fagyos idő-
járással is együtt járhat - változtatni
kell a talajművelésen, a növény- és
talaj kondícionáláson, valamint a nö-
vények fokozott mikroelem ellátását
meg kell oldani üzemi körülmények
között.

Újabb kártevők megjelenésére pl.
foltos szárnyú muslica, új dió és
meggy betegségek jelenlétére, a már
meglévő kártevők agresszívebbé vá-
lása, a fokozott UV sugárzás embert
és növényt jobban károsítja, tovább
terjed a szőlő-sárgaság fitoplazmás
betegsége. 2016-ban jelen volt a ka-
bócák által terjesztett fitoplazmás
betegség petrezselyemben is levél
kifehéredés és levélvörösödés for-
májában, amely egyúttal a növény
satnyulásával járt.

Saját tapasztalatunk, és az ezzel fog-
lalkozó elemző szakemberek véle-
ménye szerint a zöldségtermesztési
ágazat nagyon rossz irányba halad. A
zöldséghajtatás 6000 hektárról 2700
hektárra esett vissza, a szabadföldi
paradicsom területe 90%-al esett 
vissza. Ami még ennél is rosszabb,
hogy a hazai termelés színvonala,
vagyis a hatékonyság 30-70%-al ma-
rad le a legfejlettebb kertészeti ter-
mesztésű országokhoz viszonyítva.
Mindössze három szakágazat terme-
lésében történt növekedés: a spárga,
padlizsán és a tök-félék termés 
mennyisége mintegy 1,5%-al növe-
kedett, ez 6000-7000 tonna termés-
többletet jelent.

Elemzők szerint az európai zöldség
piacon helye lehet a magyar zöldség-
gyümölcs ágazatnak, ezért – az
elemzők szerint - az ágazat képes le-
het az elkövetkező 10 év alatt, 1,5-2-
szeresére növekedni. Ehhez magas
fokú ágazati szervezettség, mégjobb
fajták, megfelelő árualapok létreho-
zása és a jelenlegi rendkívül ala-
csony hatékonyság növelésére van
szükség.

Görög Zol tán:  0630/479-9343
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A 2015-ös napraforgó és kuko-
rica vetési időszakban továbbra
is fontos növényvédelmi szem-
pont a két évvel ezelőtti EU
rendelet jelenlegi érvényes-
sége, amely több neonikotinoid
típusú rovarölő hatóanyag csá-
vázásra és talajfertőtlenítésre
történő felhasználását felfüg-
gesztette. Ismerve az elmúlt
időszak rendkívül szélsőséges
csapadékos körülményeit ok-
vetlenül fontos, hogy ismerjük
a leendő kukorica, illetve nap-
raforgó területeink talajla-
kókkal való fertőzöttségi szint-

jét. A talajlakó kártevők (drót-
férgek, pajorok) (1. ábra) a ter-
mesztett növény fajától függet-

lenül potenciális kártételi ve-
szélyforrást jelentenek. A leg-
veszélyesebb periódus a nap-

raforgó és kukorica vetések
és kelések, majd kezdeti fej-
lődésük időszaka. Mindene-
setre tény, hogy ezek a talajla-
kó kártevők a csíranövény és
annak gyökérzetének károsítá-
sán keresztül komoly vesztesé-
geket, drasztikus esetben a
növényállomány 70-80 %-os
redukálását is előidézhetik.
Ezen szempontokat figyelembe
véve ajánlott a területeken elő-
rejelzést alkalmazni, ugyanis
ha bármelyik talajlakó eseté-
ben 1 db/m2 fertőzöttséget ta-
pasztalunk a talajfertőtlenítés
elvégzése ’kötelező’!!
A talajlakók elleni védekezési
stratégiában a következő szem-
pontokat szükséges figyelembe
vennünk:
1, Talajfertőtlenítés elvégzésé-
re az erős gőztenzióval rendel-
kező gázosodó hatóanyagot al-
kalmazzunk. A Kentaur 5 G
talajfertőtlenítő mikrogranu-
látumának hatóanyaga 50
g/kg klórpirifosz, amely kon-
takt gyomor és gázosodó ideg-
méreg. A Kentaur 5 G talaj-
fertőtlenítő granulátum ku-
korica, napraforgó, burgo-
nya, zöldségfélék esetében
rendelkezik okirattal 8-10
kg/ha-os dózisban, vetéssel
egy menetben, a sorba kijuttat-
va. A kijuttatás helyén talaj-
nedvesség hatására gázosodik,
az ott előforduló talajlakó kár-
tevőket elpusztítja.
2, Gyökértömeg és kezdeti
kondíció erősítését a speciális
biológiai hatékonyságú Radi-
start mikrogranulátumok al-
kalmazásával érhetjük el. A
Radistart® Turbo 10 %
Amalgerolt és 12,5 % zeolitot,
míg a Radistart® Algit 10 %
zeolitot és 15 % alginitet tartal-
maz. A Radistartok alkalmazá-
sával a gyökértömeg 40 %-os
növekedését is elérhetjük.
3, Termesztés technológiai
szempontból legjobb megoldás
az előző lehetőségek kombi-
nált alkalmazása.
Erre biztosít megfelelő megol-
dást az idei évtől a Cheminova
új gyári keveréke, amely 1:1
arányban tartalmazza a Ken-
taur 5 G talajfertőtlenítő és a
Radistart® Algit mikrogranu-
látumokat (2. ábra). A keverék
20 kg/ha-os dózisának alkal-
mazásával egyedi lehetőség
nyílik a nap-
raforgó és
kukorica ve-
téseknél a ta-
lajfertőtlení-
tés és starter-
t r á g y á z á s
egy menet-
ben történő
elvégzésére.

TALAJFERTŐTLENÍTSEN ÉS STARTEREZZEN EGY MENETBEN!
KENTAUR 5 G+RADISTART® ALGIT GYÁRI KEVERÉK!

1.ábra. A drótféreg és a pajor komoly gazdasági kárt okozhat-
nak a kukorica és napraforgó vetésekben (Zala megye, 2012)

2. ábra
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A Bacillus thuringiensis kurstaki baktéri-
umtörzs toxin-kristályait és spóráit tartal-
mazó DiPel készítmény már egy új,
vízoldható granulátum formulációban
kapható, aminek köszönhetően vízoldé-
konysága rendkívül gyors, a termék köny-
nyen kezelhető. Ráadásul hatóanyag tartal-
ma is kétszeres lett!
A DiPel DF felhasználási területe kiterjed
olyan kultúrára és kártevőre is, amikre
korábbi Bt formulációk nem voltak engedé-
lyezve. Többek között a hatalmas károkat

okozó paradicsommolyra (Tuta absoluta) is.
A DiPel DF ezért fontos eleme a hajtatott
paradicsom növényvédel-mének és
párhuzamosan a gyapottok bagolylepke
ellen is hatékony.

A DiPel DF igen széles
körben felhasználható
különféle lepkehernyók
ellen:
● kukorica (csemege,
takarmány és vetőmag)
► kukoricamoly, gyapot-

tok-bagolylepke
● káposztafélék (fejes káposzta, brokkoli,
kelbimbó, karfiol) ► káposzta-bagolylepke,
répalepke, lombrágó hernyók
● paprika ► gyapottok-bagolylepke, lom-
brágó hernyók
● hajtatott zöldségfélék (paprika, paradic-
som, uborka, padlizsán, bab) ► gyapottok-
bagolylepke, paradicsommoly, lombrágó
hernyók
● hajtatott dísznövények (szegfű, muskátli,

gerbera, hibiszkusz, ró-
zsa) ► lombrágó her-
nyók
● almatermésűek (al-
ma, körte) ► almamoly,
aknázómolyok, sodró-
molyok
● szőlő (bor-, csemege-)
► szőlőmolyok
● őszibarack ► barack-
moly, keleti gyümölcs-
moly
● cseresznye meggy,
kajszi, szilva ► lomb-
rágó hernyók, gyümölcs-
molyok, amerikai fehér
medvelepke
● bogyós gyümölcsűek
(málna, szeder, köszmé-
te, ribiszke, fekete bod-
za, szamóca) ► lombrá-
gó hernyók, amerikai fe-
hér medvelepke
● héjas gyümölcsűek

(dió, mandula, mogyoró, szelídgesztenye) ►
lombrágó hernyók, gyümölcsmolyok, ame-
rikai fehér medvelepke

Hatásmód:
A készítményt előrejelzés alapján a fiatal lár-
vastádiumok ellen kell alkalmazni (L1-L2).
Erős fertőzésnél és elhúzódó rajzás esetén 7-
10 nap múlva szükséges megismételni a
kezelést. Permetezést követően a DiPel DF
készítmény toxinkristályaiból fogyasztó
hernyók fél órán belül abbahagyják a
táplálkozásukat és 3-5 napon belül elpusz-
tulnak.
Fontos, hogy a DiPel DF munkaegészségü-
gyi várakozási ideje 0 nap, élelmezés-
egészségügyi várakozási ideje pedig mind-
össze 2 nap.

Amennyiben a DiPel DF felkeltette érdek-
lődését, forduljon bizalommal területi sza-

ktanácsadó kollégánk-hoz:
Morva Tamás, növényorvos területi szak-

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

Nélkülözhetetlen rovarölő szer a szermaradék-mentes növényvédelemhez: DiPel DF
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A gyakran szeszélyes és változó
időjárásunk mellett egyetlen
megbízható és állandó tényező
vigasztalhatja a növényter-
mesztőket, virágokat nevelőket
- a nappali óráink száma, a ter-
mészetes fényben eltölthető
időnk. Azonban ennek a növé-
nyeink által is hasznosuló 
mennyisége ismét csak függ az
időjárástól ezért elmondhatjuk,
hogy egy kis kiegészítő vilá-
gítás mindenképpen hasznos
kultúrnövényeink számára. 
Először is azért, mert sok fajta
esetében néha egyszerűen ke-
vés a benapozott órák száma a
teljes termesztési időszakban.
Ilyen esetekben az egészséges
és hasznos termesztéshez szük-

séges pótolnunk a fényt. Az
egyik leggazdaságosabb fel-
használása a mesterséges vilá-
gításnak, amikor a termelési
időszakot nyújtjuk meg a sze-
zon elején és végén használt
lámpatestekkel. Egyértelmű
gazdasági előny, ha például a
palánták esetében 2 héttel 

előbbre hozhatjuk az áttele-
pítés, értékesítés időszakát,
vagy az időjárástól függetlenül
a naptárhoz igazíthatjuk ezt az
időpontot még akkor is, ha
csak 1-2 órával toljuk ki a nap-
pali megvilágítás időtartamát.
Még precízebb felhasználások
esetén főleg a virágkertésze-
tekben a virágzás időpontját,
dátumát befolyásolhatjuk a
megfelelően adagolt mester-
séges fénnyel.
A növényeink számára vi-
szont gazdaságtalan az ál-
talánosan ismert lámpák, az
emberek számára kifejlesztett
fényforrások használata. A
növényeink teljesen máshogy
„látnak” mint a gondozóik,

más színeket hasznosítanak,
más színek ösztönzik növeke-
désre őket. Éppen ezért a nö-
vények megvilágítására alkal-
mazható, a világon a legismer-
tebb Sylvania GroLux lámpák
fénye számunkra idegen és
furcsa, pedig ez tartalmazza a
legtöbb, a fotoszintézisben

hasznos fénysugárzást. A nö-
vényeink számára a vörös fény
az egyik legideálisabb a kék
mellett, amelyet mi emberek
már szintén nem úgy látunk és
hasznosítunk mint a növé-
nyeink.
A kisebb belmagasságú nö-
vényházakban, palántane-
veldékben, fóliasátrakban a
GroLux fénycsöves válto-
zatai alkalmazhatóak. A telje-
sen általános, normál fénycsö-
vek üzemeltetésére is alkalmas
lámpatestek felhasználhatóak,
csak a megfelelő mechanikai
védettségre kell gondolnunk, a
speciális fényt a bennük
használt GroLux fénycső
nyújtja. Ezeknek színe opti-
malizálva van a fotoszintézis-
hez és igen magas hatásfokkal
működnek a vörös tartomány-
ban. A palánta nevelésben még
fontos lehet egy speciális vál-
tozata, amely a növények legfi-
atalabb időszakában nyújt
megfelelő világítást a Britegro,
amelynek fotoszintetizáló ha-
tása igen magas, de mélyvörös
tartalma alacsonyabb, így nem
okoz káros megnyúlásokat a
palántáknál, viszont serkenti az
oldalhajtások fejlődését.
A Sylvania Grolux fénycsövei
alkalmasak alacsony légterű
fóliák bevilágítására is.
Könnyen telepíthetőek és ala-
cson fogyasztásúak. Így üze-
meltetési költségük is ala-

csony marad. Színösszetéte-
lük a növények fejlődéséhez
optimális. 
Magasabb, nagyobb növény-
házakban a nagynyomású
GroLux a gazdaságos vá-
lasztás ahol szélesen sugárzó,
fényszórók elvén működő lám-
patesteket kell alkalmazni.
Ezek felszerelési magassága
már inkább 4-6 métertől ide-
ális. Ezekben az esetekben vi-
szont már speciális lámpates-
tek, működtető szerelvények
szükségesek, mert az egyes
lámpák maximális teljesítmé-
nye 600 Watt viszont a Foto-
szintetikus Hatásfok a világon
a legmagasabb 1,9 μmol / Wat-
tonként.
Bármilyen konstrukcióban is
legyen kialakítva pótvilágítá-
sunk, növényeink mindenkép-
pen meghálálják a kiegészítést.
A speciálisan számukra kifej-
lesztett fény vastagabb, erő-
sebb, hosszabb ágakat és jobb
minőséget eredményez. Gyor-
sabb növekedésre és a szezon-
tól eltérő, korábbi vagy későb-
bi termelésre is lehetőséget ad.
Mindezeket az eredményeket
igen energiatakarékos módon,
mert hosszú élettartam mellett
csak a növények által hasz-
nosítható színekbe fektet ener-
giát. Végeredményét tekintve
mintha sosem lenne borús ég-
bolt kertje fölött.

Pótmegvilágítás okosan, hatékonyan Sylvania fénycsövekkel
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Telepítés, palántázás előtt
Terra Sorb Macro Radicular
használata javasolt. Áztatásos
technikát alkalmazhatunk. Ül-
tetés vagy palántázás előtti
éjszakán 5liter TSR/1000 liter
vízben áztatjuk a palántát vagy
facsemetét. A kezelés követ-
keztében a növényünket ellát-
juk tápanyagokkal, és kiültetés
után erőteljes gyökérrendszert
fejleszt a növényt, nő a hajszál-
gyökerek mennyisége, és mint
tudjuk a tápanyagok és a víz
felvétele a hajszálgyökereken
keresztül történik.

A legjobb eredményt akkor
érjük el, ha egy kezelési prog-
ramot alkalmazunk, tehát kiül-
tetéstől vagy a vegetáció meg-
indulásától a termés kialaku-
lásáig folyamatosan használ-

juk, áztatással később csepeg-
tető öntözéssel alkalmazva.

A Terra Sorb foliart gyümöl-
csösök esetében alkalmazzuk
virágzás és terméskötődés so-
rán, fungicides illetve inszekti-
cides kezelésekkel egymenet-
ben kipermetezve. Virágzás és
terméskötődés fenofázisában a
gombaölő illetve rovarölősze-
res kezelésekkel egymenetben

több okból is hasznos a TSF
használata… Egyrészt a bepor-
zást és megtermékenyülést elő-
segítjük, javítjuk a virágok
megtermékenyülését illetve a
magkötődést. Másrészt a szisz-
tematikus készítmény haté-
konyságát is növelni tudjuk.
A TSF-es kezelések hatására
homogén állományt tudunk
előállítani.

Virágzás fenofázisában Ami-
noQuelantBór. Köztudott hogy
a bór kevésbé mobilis elem, de
az aminósavak komplexképző
tulajdonsága miatt, felszívódás
után a növény nedvkeringésébe
kerülve mobilissá válik, így el-
jut az idősebb részektől a fiatal
részekhez, illetve a virágzati
részhez. A bór nagyon fontos
ebben az időszakban, növeli a
pollen termékenységét, javítja
a virágok megtermékenyülését
és a terméskötődést.

Virágzást követően jöhet a
kálciumos kezelés. Erre van
egy készítmény, az Amino-
QuelantKálcium.
Virágzás után, amikor kötődött
a termés 2-3 alkalommal java-
solunk AQCa-s kezelés, min-
daddig amíg a gyümölcsünk el-
érte méretének a 2/3-adát! A
kálciumos kezelés előnye, az
hogy a termésünk keménysége
nagyobb lesz, jobb lesz az el-
tarthatósága, kevesebb lesz a
fiziopátiás esemény, ezáltal
több eladható gyümölcsünk
lesz. Ez elsősorban étkezési
gyümölcsöknél nagyon fontos.

A kálciumos kezeléseket köve-
tően jöhet a káliumos kezelés.
Erre is van egy készítményünk,

az AminoQuelantKálium.
Miután gyümölcsünk elérte
méretének a 2/3-adát, elkezd-
hetjük a káliumos kezeléseket.
2-3 kezelést javasolunk a terve-
zett betakarítást megközelítő
időszakig. A káliumos kezelés
előnye az, hogy a gyümölc-
sünknek jobb lesz a színe, íze,
ásványi anyag és tápanyagtar-
talma, homogén lesz az állo-
mány és az érést is korábbra
hozhatjuk.
A tervezett betakarítás előtt 2
héttel beiktathatunk egy záró
AQCa-s kezelést, hogy meg-
erősítjük a gyümölcsünk sejt-
falát. Mind a K és mind a Ca
fontos sejtfalalkotó elemek.

Turóczki Emese
vezető szaktanácsadó

30/3968951

Gyümölcs/Zöldség kultúrák kezelése

A tavaszi lemosó permetezés-
nek kiemelt szerepe van a
moniliás és tafrinás fertőzések
csökkentésében, valamint a re-
zes kezelés az egyetlen haté-
kony kémiai védekezési lehe-
tőség az őszibarack és a kajszi
baktériumos (pseudomona-
szos) fertőzésével szemben.
A teljesség igénye nélkül a
gyümölcs kultúrák legfonto-
sabb kórokozói, amelyek fer-
tőzése lemosó permetezéssel
hatékonyan csökkenthető. (dr.
Roszík Péter – dr. Koleva
Roszica 2008):

A rézkészítmények közül a kór-
okozók elleni védekezésben
(különösen a baktériumos fer-

tőzésekkel szem-
ben) a rézhidroxid
készítmények bi-
zonyultak legin-
kább hatékonynak.
Biológiai haté-
konyság a megfe-
lelő vízoldhatósá-
gon alapul. (pl.:
például a Fungruan
OH 50 WP, Kocide
2000, Pomuran
Réz)

A rézvegyületek közül rézszul-
fát vízoldhatósága a legmaga-
sabb (432 000 mg/liter, túl
gyors), a rézoxikloridé a legala-
csonyabb (0,00001 mg/liter, túl
lassú). A réz hidroxid oldható-
sága vízben 2,9 mg/l, amivel
elérjük azt a célt, hogy hosszú
időn keresztül elegendő szabad
rézion álljon ellent a kórokozók
támadásainak. 
Ajánlatos tehát a lemosó per-
metezésre rézhidroxid hatóa-
nyagtartalmú növényvédőszert
választani.) A forgalomban lévő
rézhidroxidok fizikai tulajdon-
ságai, a részecskeméret, a kris-
tályforma valamint esőállóság
szempolntjából jelentős különb-
ségeket mutatnak. 
A védekezés hatékonyságát elő-
nyösen befolyásoló tényezők:
- a nagy felszínérték (a fel-

színérték megmutatja, hogy a

készítmény 1 grammja mek-
kora feületet képes befedni)

- esőállósági adalék
- 1-2 mikronos részecskeméret
- hókristályos vagy tűkristá-

lyos szerkezet

Bálint Béla Spiess-Urania
Chemicals GmbH

Magyarországi Fióktelepe
30/789 1682

GYÜMÖCSLTERMESZTÉS: HATÉKONY MEGELŐZÉS TAVASSZAL!
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A szerves trágyákkal történő
tápanyag utánpótlásnak évez-
redes hagyománya van, azon-
ban a meglévő állatállomány
istállótrágya termelése ma már
nem fedezi a növénytermesztés
szükségleteit. Ilyen körülmé-
nyek között kiemelkedő fon-

tosságú lehet a rendelkezésre
álló sokféle szerves trágya kész-
let hatékony felhasználása.
A Baromfi-Coop Kft Európá-
ban is egyedülálló technológiát
fejlesztett ki a jó minőségű
csirketrágya feldolgozására.
Cégünk északkelet Magyaror-
szágon több mint 270.000 m2-
en nevel tyúkot és brojler csir-
két, melyek folyamatosan ter-
melődő mélyalmos trágyája,
állandó minőségben (azonos
almozásnak és takarmányozás-
nak köszönhetően) egész év-
ben rendelkezésre áll mint alap-
anyag. A Nyírjákón épült mo-
dern üzemben az eljárás egy
szabályozott, ellenőrzött fer-
mentációval kezdődik, majd az
így kapott érlelt, feltáródott
csirketrágyát szárítás után,
mint alapanyagot használják
fel a különböző emelt hatóa-
nyag tartalmú termék gyártá-
sához. A Bio-Fer termékcsalád
fermentációs eljárás útján ké-
szült, míg a piacon beszerez-
hető többi termék csak szárí-
tott, granulált szerves trágya.
A baromfitrágya mint alapa-

nyag a legfontosabb makro ele-
meken (N,P,K) kívül, mezo
elemeket és számtalan mik-
roelemet tartalmaz, melyek
pótlása létfontosságú és így a
szerves anyaggal együtt kijut-
tatva sokkal kevésbé költséges
mint a hagyományos, műtrá-
gyákra alapozott tápanyag pót-
lás mellett.
Az elmúlt néhány
évtizedben az egész
világon elterjedté vált
a szárított, granulált
b a r o m f i - t r á g y á k
használata. A fejlődés
következő szintjét az
emelt ha-tóanyag tar-
talmú trágya granulá-
tumok megjelenése
hozta. A granulátum-
ban a ha-tóanyagok
(N,P,K) szintje
megemelhető szerves
eredetű ada-lékokkal
vagy műtrágya hoz-
záadásával. A műtrá-
gyával készült ter-
mékeket hívjuk or-
ganomine-rál azaz
szerves-ásványi trá-
gyáknak.
A Baromfi-Coop kft
Bio-Fer termékcsa-
ládja révén, hazánk-
ban elsőként magyar
gyártású, emelt ha-
tóanyag tartalmú, szerves és
szervetlen ásványi anyaggal

dúsított baromfitrágya granulá-
tum vált elérhetővé a termelők
számára. Miben tudnak többet
ezek az új generációs szerves-
ásványi trágya granulátumok?
Ezekben a termékekben a szer-
ves eredetű összetevők (N,P,K)
jellegüknek megfelelően las-
sabban és egyenletesebben tá-
ródnak fel és válnak felvehető-

vé. Ugyanakkor a műtrágyával
bevitt többlet hatóanyagok

gyorsabban felvehe-
tőek, azonnali starter
hatást váltanak ki és
optimális hatóanyag
szintet tesznek lehe-
tővé. Az ásványi
anyagokat szerves
kötésben kijuttatva a
növények hosszabb
ideig, nagyobb arány-
ban és könnyebben
tudják felvenni, vala-
mint kevésbé mosód-
nak ki vagy kötődnek
le a növények szá-
mára nehezen hasz-
nosítható formában a
talajban. A Baromfi-
Coop kft Bio-Fer ter-
mékcsaládja hét kü-
lönböző összetételű
termékből áll, me-
lyek közül a Bio-Fer
Natúr és a Bio-Fer Na-
túr Extra biogazdál-
kodásban is használ-
ható. A Bio-Fer Káli
Szulf termékünk szer-
ves eredetű kálium-
szulfát kiegészítéssel
készül, ezért a Bio
Minősítési Engedé-
lye folyamatban van.
A kertészeti kultú-
rákban a Bio-Fer Ká-
li Szulf és a Bio-Fer
P+K lehet különösen
értékes és sikeres a

termelők számára. Közismert
tény, hogy a magyar termelők
az input anyagok tekintetében
nagyon ár érzékenyek. Mi tud-
juk, hogy az általunk kínált ter-
mékek ár-érték aránya kiemel-
kedően jó. Szeretnénk ezt Önök-
nek is bizonyítani, ezért meg-
mutatunk egy összehasonlító
számítást. Az összehasonlítás-

hoz vegyünk alapul egy a piaci
forgalomban levő hasonló ba-
romfitrágya granulátumot. Le-
gyen a neve Alaptermék (N:4,
P:3, K:3), az ára pedig bruttó
2.200 Ft, 25 kg-os zsákban. Néz-
zük meg, hogy 1 tonna Alapter-
mék áráért mennyi szerves anya-
got és hatóanyagot kapunk a Bio-
Fer termékek vásárlása esetén.
A táblázatban egyértelműen
látszik, hogy ugyanannyi
pénzért jóval több Foszfor
vagy Kálium hatóanyagot tu-
dunk szerves kötésben kijuttat-
ni a talajainkba. Ennek köszön-
hetően növényeink jobban
gyökeresednek, gyorsabban in-
dulnak, erőteljesebben fejlőd-
nek és nagyobb hozamot ad-
nak. A magasabb Kálium ellá-
tottság javítja a vízháztartást,
szilárdabbá teszi a szárat, gyor-
sabb és intenzívebb lesz a szí-
nesedés, magasabb lesz a mi-
nőség.
Ismerjék meg és használják
Önök is ezeket a termékeket az
eredményesebb termesztés ér-
dekében.

Csorbáné Balla Zsuzsa
szaktanácsadó

Hogyan tudunk meglepően jó áron szerves anyagot 
és nagy mennyiségű hatóanyagot kijuttatni egyszerre?
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Az idei telet már régóta vártuk,
mert ez igazi tél volt, hosszan-
tartó mínuszokkal. Természete-
sen az örömbe egy kis üröm is
vegyült, mert a növények,
palánták kondíciója nem a vá-
rakozások szerint alakult. Mit
kell, mit lehet ilyenkor tenni? 
A szakszerű növényvédelem
mellett, nagy hangsúlyt kell
fektetni az okszerű tápanyagel-
látásra is, hogy növényeink mi-
nél jobb kondícióval rendel-
kezzenek. Ennek legegysze-
rűbb módja a megfelelő lomb-
trágyázás, amely természetesen
nem helyettesíti, csak kiegé-
szíti a talajon keresztüli táplá-
lást. A FYLLOTON kima-

gasló aminosav tartalma, a
NOV@ biostimulátorunk (ful-
vosav, huminsav, aminosav…
stb. tartalma) lombon és gyö-
kéren keresztül is kiválóan fel-
vehető, így gyorsan segít a re-
generálódásban, illetve az opti-
mális kondíció elérésében.

A PHOSFIK termékcsaládun-
kat már sokan ismerik, de en-
nek ellenére használatukhoz
adnék pár jó tanácsot. Ezen ter-
mékcsaládban lévő tápanyagok
kiemelkedően jó felvehetőség-
gel rendelkeznek. A standard
PHOSFIK 3-27-18 mikroele-
mes kiegészítésű termék min-
den növénynél és szinte min-
den fejlődési fázisban jó haté-
konysággal bevethető. 

A termelők nagy kedvence a
PHOSFIK Cu, amely N és P
tartalma mellett 4 tömegszáza-
léknyi felszívódó réz tartalma
miatt, jelentős növényvédelmi
mellékhatással is rendelkezik.
A konkurens termékek össze-
hasonlítása érdekében, ahol a
legtöbb esetben vegyes % -ban
van megadva a hatóanyag tar-
talom, ez 5,3%-nak, azaz 53 g/l
felszívódó réz hatóanyagnak
felel meg. Fontos megjegyezni,
hogy ez a réz formula nem öre-
gíti be a növényeket, mint álta-
lában a kontakt rezek, és továb-
bi előnye, hogy felületi csapa-
dék nem tudja lemosni, mivel a
növényen belül fejti ki jóté-
kony hatását. 

A termékcsaládhoz tartozik
még a PHOSFIK Mn-Zn,
amely a NPK tartalma, mellett
5-5 tömegszázalékban tartal-
maz Zn-t, illetve Mn-t. Ez a ké-
szítmény kondíció javítás mel-
lett a magas Zn tartalom miatt,
lombon keresztül segít a gyö-
keresedésben, illetve olyan
kultúrákban ahol a Zn vagy a
Mn fontos jelentős termésmen-
nyiség növelő hatással rendel-
kezhet. A készítményt elősze-
retettel használják csemege-
kukoricában, burgonyában,
hagymafélékben.      

Sikeres termesztést kíván a
Biolchim csapata nevében

Csatordai László  
+36 (30) 6916391

Magasfokú növénykondicionálás a Biolchim termékeivel

2017-ben a Yara Hungária Kft.
változatlan formában és kis
mértékben bővülő  portfólióval
áll a Tisztelt Partnerek rendel-
kezésre. Mind szántóföldi,
mind kertészeti vonalon a tech-
nológia minden egyes pontján
tudunk termékeket, technoló-
giát javasolni. A cég által for-
galmazott több mint 70 féle ter-
mék  ismertetése természetesen
csak termékcsoportok szerint
lehetséges.

Kertészet: Az egyik legrégeb-
ben meglévő családot a Yara-
MilaTM Cropcare névre hall-
gató, szulfátos alaptrágyák ad-
ják. A jól bevált logika mentén

elsősorban kálium túlsúlyos
termékekről van szó, de talál-
ható nitrogén- és foszfor túlsú-
lyos összetétel  is. Legismer-
tebb tagjai a YaraMilaTM
Cropcare 8-11-23, 11-11-21,
illetve a YaraMilaTM Comp-
lex 12-11-18. Az alaptrágyá-
zást követően a fejtrágyázásra
ajánlott termékek közül ki-
emelném a granulált kalci-
um–nitrát termékeket, név sze-
rint a YaraLivaTM Tropicote-
ot és YaraLivaTM Nitrabort.
Mindkét termék 100%-ban
vízoldható kalciumot (26%
CaO) tartalmaz, mellette a leg-
gyorsabban felvehető nitrogén
forma, a nitrát–N (15%) talál-
ható benne. A két termék kö-
zötti különbség minimális, a
Nitrabornál a bór (0,3%), a
Tropicote-nál egy plusz bevo-
nó anyag. Arra mindenkinek
felhívom a figyelmét hogy a
kalcium szerepe egyre
fontosabb, mind a növény  el-
lenálló képességét, minőségi
paramétereit tekintve, mind a
talaj védelme szempontjából. A
következő tápanyag utánpótlá-
si eszköz, amire felhívnám a fi-
gyelmet, az a lombtrágyázás
lehetősége. A Yara kínálatában
a széles hatásspektrumú Yara-
VitaTM Frutrel, YaraVita-
TM Kombiphos és a Yara-
VitaTM Universal Bio mellett

az egy hatóanyagot tartalmazó
készítményeken át a teljes pa-
lettája megtalálható. Minde-
gyikre jellemző a rendkívül
magas hatóanyag tartalom,
esőállóság, tartamhatás, kever-
hetőség. Ez évtől kezdve a leg-
fontosabb kertészeti lombtrá-
gyáink literes kiszerelésben is
elérhetőek. 

Szántó: A szántóföldi növény-
termesztésnél két családot
emelnék ki. Az első a YaraMi-
laTM, amelyet, többek között
a melegen granulált gyártási
technológia, a homogén össze-
tétel, a magas hatóanyag tar-
talom, a kiváló oldékonyság, az
egyenletes és pormenetes
szemcse jellemez. Tavaszi ki-

juttatásra ideális termék az ösz-
szes szántóföldi kultúránál, és
azoknál a zöldségféléknél ahol
a klórérzékenység nem fontos.
Legismertebb összetételek a
YaraMilaTM 8-24-24 és a Ya-
raMilaTM 16-27-7. A lomb-
trágyáknál az előbbieken kívül
kiemelendő a legfontosabb nö-
vényfajok növényspecifikus
termékei, a YaraVitaTM Gra-
mitrel, a YaraVitaTM Bras-
sitrel Pro és a YaraVitaTM
Zeatrel. Ezek a termékek az
adott kultúra tápelemigényeit
figyelembe véve, azokat maxi-
málisan kiszolgálva készültek.
További információért látogas-
son el honlapunkra, keresse
szaktanácsadóinkat, vagy kér-
dezze kereskedőjét!

Gyuris Kálmán
Yara Hungária Kft.
+36 30 383 9341

Röviden a Yaráról és a Yara termékekről!
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