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A fűszerpaprika legfonto-
sabb növényvédelmi teendői
az elkövetkezendő napokban,
hetekben:
- állományban egyszikű gyo-

mok ellen: Agil 100 EC, Se-
lect Super

- állományban levéltetvek és
üvegházi molytetű ellen:
Chess 50 WG,

- levéltetű ellen: Teppeki
- levéltetű és bagolylepke lár-

va ellen: Cyperkill 25 EC, 
- kukoricamoly és gyapottok-

bagolylárva ellen: Steward 30
DF, Karate Zeon, Affirm, Cy-
perkill 25 EC, Dipel DF, Ju-
do, Kaiso EG, Kaiso Garden

- baktériumos levélhullás
(Xanthomonas) ellen május
végétől augusztus elejéig kell
védekezni. köd esetén a véde-
kezést meg kell ismételni.

- I: 10 liter/hektár Natur Bio-
kal + 1,8 liter Cuproxat FW

- II: Dithane DG Neo-Tech
vagy M-45 1 kg/hektár +3,5
liter Cuproxat FW.  A Natur
Biokal egyúttal kifejezetten
erős növénykondicionáló.

Egy cm-es termés megjelené-
sétől kalciumos lombtrágyázás
5 liter/hektár Csöppmix 3 + 2
liter/hektár Calbit C.
A II.-es változatnál a 3,5 li-
ter/ha Cuproxat FW 2 kg/ha Po-
muran rézhidroxidra váltható.
Menet közben meg kell méretni
a fűszerpaprika talajának EC és
pH értékét. A 7,2 pH érték mel-
lett a paprika termesztés inten-
zitása már nem, vagy csak ke-
vésbé fokozható. A paprika ter-
mesztés optimális pH értéke
6,8-6,95. A magas talaj pH gá-
tolja a talajban a foszfor felve-
hetőségét, átalakítását, gátolja
tehát a foszfor hozzáférhetősé-
gén túlmenően a mikroelemek
felvehetőségét is. A talaj akkor
termékeny, ha a megfelelő pH
érték mellett a talaj hézagtérfo-
gat víz-levegő aránya optimá-
lis. A talaj 40-70-% szilárd részt
tartalmaz, a fennmaradó 30 %-
os pórustérben helyezkedik el a
víz és a levegő, így a káros ana-
erob mikroorganizmusok he-

lyett a hasznos aerob szerveze-
tek működnek a talajban, ame-
lyet élővé és jó víz és tápanyag
szolgáltatóvá alakítanak. A váz-
szerkezet nélküli kopár homok-
talajokat erős beavatkozással
tehetjük élővé. A talajélet éven-
kénti beállításához 20-25 li-
ter/hektár Natur Micro szüksé-
ges 4 liter/ha Amalgerollal.
Ugyanez monokultúra esetén
30 liter/ha Natur Micro 5 liter
Amalgerollal. Ezzel az eljárás-
sal tudjuk szinte azonnal úgy
helyreállítani a talajéletet, hogy
nemcsak tápanyag mobilizálás,
hanem a nitrogén lekötés mel-
lett a talajban elfekvő kóroko-
zókat tápláló gyökérmaradvá-
nyokat is lebontatjuk. Ezáltal
megszüntetjük a Fuzárium, Ver-
ticillium, Rizoktónia stb. gom-
bák és a talajból fertőző Er-
winia baktériumok életterét is. 
Már most kezdjük meg a talaj-
kondicionálás után a növények
kondicionálását is. Általános
kondicionáló szer a Csöpp Mix
3, amely azonnal felvehető cit-
rát komplex formában tartal-
mazza a hatóanyagokat. Kom-
binálható bórral magnézium-
szulfáttal, Calbit C-vel, de ez
utóbbi esetben a keserűsót ki
kell hagyni. Nélkülözhetetlen
kondicionáló az Amalgerol és
az MC Cream. Ez a két készít-
mény több mint 70 tápanyag
elemet tartalmaz, ezek közül ki-
emelt a betainok. Nyáron a
nagy melegben a sárgarépa és a
petrezselyem egyaránt ránco-
sodik, gyűrűsödik. Petrezse-
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Itt az ideje az állomány szárítások-
nak (deszikkálás). A minél kevesebb
szemveszteség, valamint a betakarí-
tás megkönynyítése érdekében az
őszi káposztarepce állományokban
érdemes elvégezni a vegyszeres ál-
lomány szárítást. A gyomokkal erő-
sen fertőzött területeken felszívódó
készítményekkel (glifozát tartalmú
szerek), egyéb helyeken gyorsan ha-
tó lombtalanító készítményekkel
(Mission, Reglone). A szempergés
elkerülését nagyban segítheti be-
cőragasztó készítmények hozzáa-
dása az oldathoz (Lamfix).
Őszi kalászosok
Lassan befejeződik az őszi kalászos
kultúrák életciklusa. A rövidebb te-
nyészidejű búzafajták (Körös, Ka-
lász, Csillag) gombaölőszeres védel-
me már befejeződött. Sajnos a terü-
letünket komoly aszály sújtotta,
ezért jelentős terméscsökkenésre le-
het számítani. A hosszabb tenyészi-
dejű nyugat európai fajták esetében
még lehetőség van a termés minősé-
gének javítására nitrogén tartalmú
lombtrágyák alkalmazásával. Idén a
legnagyobb gondot egyértelműen az
aszály miatt bekövetkezett lombozat
vesztés okozta.
Fokhagyma
Az őszi fokhagymák betakarítása is
megkezdődött. Sajnos, mint ahogy
az utóbbi években egyre gyakrab-
ban, idén is előfordult a területeken
korai fuzárium fertőzés, szürkepené-
szes és szklerociumos rothadás, va-
lamint a szárfonálféreg is nagy mér-
tékben károsított fertőzött terület,
vagy vetőmag miatt. A betakarítás
megkezdé-se előtt, a fertőzött
növényeket érdemes összegyűjteni
és le-hordani a területről. Ez foko-
zottan igaz a szaporítóanyag céljából
termelt fokhagymák esetében. Az
előbb említett kórokozók, valamint
kártevők elleni leghatékonyabb vé-
dekezés a megelőzés. Ennek érdeké-
ben kérem a gazdákat, hogy a követ-
kező évi fokhagyma területeket ke-
zeljék, a talaj kóroktani állapotát,
valamint tápanyag szolgáltató ké-
pességét javító készítményekkel.
(Natur Micro, Trifender, Contans
WG, Artis, Mycosol PTC, Viva,) A
hagymának szükséges tápanyag ki-

juttatásáról se feledkezzünk meg.
Egy hektár fokhagyma sikeres ter-
mesztéséhez legalább 120 kg nitro-
gén, 60-70 kg foszfor és 130-150 kg
kálium hatóanyagra van szükség.
Mivel a foszfor és a kálium lassan
táródik fel, ezért ezek kijuttatását
idejében végezzük el.
Napraforgó
A napraforgó nem annyira érzékeny
az időjárási extremitásokra, mint a
kalászosok, vagy a kukorica. Az ál-
lományokat a drótféreg tizedelte
meg a korai időszakokban, levéltetű
fertőzés idén nem jelentkezett jelen-
tős mértékben. Ügyeljünk a megfe-
lelő mikroelem pótlásra (bórigény
kielégítése BORAX, Omex Bór, Bo-
roplus, Wuxal Boronmax). Csillag-
bimbós állapotban érdemes elvégez-
ni az első gombaölőszeres kezelést
(Pictor, Acanto Plus, Propulse, Ami-
star Xtra, Zamir), amelyhez hozzá
lehet keverni a lombtrágyákat, vala-
mint ha szükséges, a rovarölőszert.
Kukorica
A kukorica állományok kezdeti fej-
lődését akadályozta a jelentős mérté-
kű drótféreg károsítás, valamint az
elhúzódó hideg időszak. Jellemző
volt a gyökérzet tökéletlen fejlődé-
séből adódó relatív foszforhiány (le-
velek vörösödése). Jelen állapotuk-
ban a kukoricák jól fejlődnek, még
zajlanak a posztemergens gyomirtá-
sok. Mivel a gyomok is elhúzódóan
keltek, ezért némely erősen fertőzött
területen az egyszíküek ellen kiegé-
szítő beavatkozást kell alkalmazni
(Fornet, Kelvin, Monsoon).
Petrezselyem
A petrezselyem esetében is elmond-
ható, hogy a kedvezőtlen időjárás
miatt a kikelt állomány lassan indult
fejlődésnek, ezzel együtt a gyomo-
sodás lendületes volt. Idén és a kö-
vetkező évben még lehet alkalmazni
a linuron hatóanyagot (Afalon Dis-
persion), de a későbbiekben komoly
problémát fog okozni a gyomok ki-
kapcsolása a petrezselyem állomá-
nyokban. A sorok összeborulása
előtt lisztharmat ellen permetezni
kell kén tartalmú szerekkel (Thiovit
Jet, Microkén, Micro Special).

Mitykó Sándor
70/328-2825
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A Yara portfoliójában található
termékek közül ebben az idő-
szakban a szántóföldi és kerté-
szeti kultúrákban használható
legfontosabb termékre hívnám
fel a figyelmet. 
A gyümölcsfélék növény spe-
cifikus terméke a YaraVitaTM
Frutrel. A termék 240 g fosz-
fort, 280 g kalcium-oxidot, 100
g magnézium-oxidot, 20 g bórt,
valamint 40 g cinket tartalmaz,
valamint az ezek felvételét elő-
segítő 70 g nitrogént. Ezt a
rendkívül magas hatóanyagtar-
talmat a piacon található termé-
kek megközelíteni sem tudják,
akkor még nem beszéltem a
tartamhatásról, keverhetőség-

ről, esőállóságról. Általános-
ságban elmondható, hogy a ter-
mék javasolt dózisa egy teljes
vegetáció alatt 10 l/ha, amelyet
lehetőség szerint 3-4 alkalom-
mal adjunk ki, megosztva. Ez
azt jelenti, hogy alkalmanként
2,5-3 l/ha mennyiségben jutas-

sunk ki. Arra figyeljünk , hogy
a gyümölcsök 2/3 fejlettségé-
nél, vagy a színeződés megkez-
dése előtt fejezzük be a keze-
lést. Fontos a termék homoge-

nizálása, összerázása felhasz-
nálás előtt, a rendkívül magas
hatóanyag-tartalom miatt. Ez a
termék hatékonyságát semmi-
lyen mértékben nem érinti.
Gyümölcs termesztésnél a má-
sik javasolt termék a YaraVi-
taTM Seniphos (foszfor, kal-
cium, nitrogén hatóanyag),
melynek használatával javul a
termés minősége, eltarthatósá-
ga, színeződése. Csonthéjasok-
nál 5 l/ha mennyiségben, 2-4
alkalommal ajánlott a haszná-

lata, almánál 10 a dózis.
Zöldségféléknél első helyen a
YaraVitaTM Universal Bio
szerepel az ajánlatban.  Általá-
nos kondicionálásra alkalmas
termék, amelyben a magas nit-
rogén, foszfor és kálium-tarta-
lom mellett megtalálható a réz,
cink, bór, molibdén, mangán,

illetve algakivonat is. 3-5l /ha
mennyiségben ajánljuk a fel-
használást.
A szántóföldi növénytermesz-
tőknek a tavaszi vetésű kultú-
rák lombtrágyázására van aján-
latunk. A napraforgó növény-
specifikus terméke a YaraVi-
taTM Brassitrel Pro, amelyet
3 l/ha mennyiségben, 6-8 levél-
pár fejlettségnél kell kijuttatni.

Itt is fontos a benne lévő magas
hatóanyag-tartalom, illetve
ezek aránya, amely tükrözi az
olajos növény igényét. Kukori-
ca hasonló terméke a YaraVi-
taTM Zeatrel, amelyet 3-5
l/ha mennyiségben 6-8 levél
fejlettségnél kell a kukoricára
kijuttatni. 

Most csak egy rövid áttekintést
adtunk, melyben a legfonto-
sabb teendőket, javaslatokat
emeltük ki. További kérdés,
észrevétel esetén, kérjük, ker-
esse szaktanácsadó kollégá-
inkat!

Gyuris Kálmán
+36/30-3839-341

L O M B T R Á G Y Á Z Á S  H A T É K O N Y A N !

lyem esetében harmonikasze-
rűen ráncos lesz, a felülete
gyűrűkből tevődik össze, köz-
ben a gyökér belső része üre-
ges, laza, selejt lesz. A sárgaré-
pa külsőleg úgy néz ki, mintha
kívülről gyűrűk és mély bevá-
gások lennének esztergálva a
növénybe. A nyári forróságot
nem tudjuk befolyásolni, de a
betainok áramlását pedig ma-
gunk tudjuk szabályozni, ezért
folyamatosan kell használni az
Amalgerolt és az MC Creamot
a betainok miatt is. Vannak kie-
melten speciális lombtrágyá-
ink: Yara Vita Mantrac, almafé-
lékhez, csemege hagymához,
póréhagymához használható. A
csemegehagyma és póréhagy-
ma termesztésben nélkülözhe-
tetlen, továbbá a Yara Vita Mag-
fosz csemegehagymában, bur-
gonyában, Yara Vita Zeatrel
paprikában, zöldségfélékben,
Yara Vita Seniphos burgonyá-
ban, és gyümölcsökben hasz-
nálható. További növénykondi-
cionáló: Megafol, Terra Sorb
Foliar, Plantafol termékcsalád,
Calbit C. Bármikor használhat-
juk a növényvédő hatást is fi-
gyelembe véve fenofázistól
függetlenül a Natur Biokal-t is. 
Tytanit egy titánoxid hatóanya-
gú, talajból nem felvehető, nö-
vényélettani folyamatok ser-
kentője, termésmennyiség és
minőség növelő. Kiemelkedő
védelem az abiotikus és bioti-
kus stresszhatások ellen (hő-

stressz, hidegsressz, stb.).
A növényvédelmi tudomány
más szemszögből nézve újra
felfedezte a réz fontos és nél-
külözhetetlen növényvédelmi
hatását. Természetesen a réz-
nek van növényélettani nélkü-
lözhetetlen hatása is. Az ókor-
ban az akkori világot uraló bi-
rodalmakat, az uralkodó nagy-
ságát ezáltal a birodalom érté-
két a fémek értékével sorolták
be. Történelmet formáló legha-
talmasabb birodalom volt az
aranykor, a Babiloni birodalom
kr.e.604-538-ig 66 éven át. Ezt
követte kr.e. 538-331-ig 207
éven át az ezüstkor, a Perzsa bi-
rodalom. Kr.e. 331-146-ig 180
éven át tartott a hellenisztikus
Nagy Sándori birodalom, vagy-
is a rézkorszak. Az utolsó a
Római birodalom volt, kr.e.
186-kr. után 446-ig 330 éven át
volt a vaskorszak. A növény-
védelmi tudomány egy új réz-
korszakot nyitott meg, melynek
a lényege új megvilágításba he-
lyezte a rézkészítmények alkal-
mazhatóságát. A rézhidroxid a
növény felületére jutva, mint
rézkristály van hatása, de ezen
túlmenően a rézionok kioldódá-
sa is jelentős. Az új felfedezés
abból áll, hogy a megbetegítő
gomba a növény felületére érve
fertőzés közben speciális ami-
nosavakat juttat a növénybe,
amely segíti a növénybe való
behatolást, de egyúttal a réz-
kristályokból is felszabadítják a

rézionokat, amely a gomba
pusztulását okozzák. Hatás fel-
tétele az apró szemcseméret,
vagyis nano méretű rézkristá-
lyok szükségesek. Ennek a leg-
kisebb méretű nano rézkristály
méret felel meg. Második felté-
tel, hogy tartalmazzon tűkristá-
ly ragasztót, hogy amikor a fe-
lületre juttatott rézhidroxid kris-
tályok újra nedvesednek, akkor
azok ne mosódjanak le. Ezt a
kiemelkedő tulajdonságot kell
nekünk kihasználni a burgonya
fitoftora elleni védekezésben.
Évről évre újabb rasszok jelen-
nek meg, az oosporával terjedő
burgonyavész esetén. Az oospo-
rák a talajban 10 évig is életké-
pesek maradnak, tehát a vetés-
váltás csak talajuntság szem-
pontjából érdekes és fontos,
kórtani szempontból nincs je-
lentősége. További agresszivi-
tást jelent fitoftora esetén, hogy
9 pontban azonos az algákkal,
amelyek a növényvédő szerek-
nek ellenállnak. Mint alga szár-
mazék csakis rézzel tudjuk ir-
tani, ha az előírt feltételeket
betartjuk.
Előírt feltételek: nano méretű
rézhidroxid, újra nedvesedést
megakadályozó tűkristály ra-
gasztó, mivel sajnos nemcsak
gomba, hanem alga is, egy-
szerre két felszívódó kompo-
nenssel kell kombinálni. Erre
legalkalmasabb az Infinito.
Figyelem: Lumax után követ-

kező évben kertészeti kultúra
nem vethető!
Adengo után következő év már-
ciusban burgonya és minden
más kertészeti növény vethető.
Folytatni kell az almamoly, al-
mavarasodás és birs diplokar-
ponos levélfoltosság elleni vé-
delmet Tercellel, almamoly el-
len Coragennel. Erősen támad a
keleti gyümölcsmoly, barack-
moly, szilvamoly, folytatódik az
almamoly invázió.
Vöröshagymában új lehetőség
az Emblem gyomirtó É.V.I. 28
nap.
A Melody Compact egymás
után kétszer használható, majd
szünet után legfeljebb még egy-
szer.
Új lehetőség: paprika, paradi-
csom, uborka, padlizsán ter-
mesztésben aknázómoly, lisz-
teske, tripsz ellen az új Veri-
mark rovarölőszer használható,
amelyet kizárólag csepegtetés-
sel lehet kijuttatni összesen 4
alkalommal kettő blokkban. Az
első kijuttatás után 7-14 nap
múlva lehet a másodikat, ezt
követően 60 nap szünetet kell
tartani. Dózisa 0,4 liter/hektár,
hatóanyaga cyazypyr. A bekev-
ert oldatot 5-6 pH-ra vissza kell
savanyítani csak akkor lesz
hatásos. Várakozási idő 1 nap.
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Növénytermesztésünk legfőbb ter-
melőeszköze a talaj. Minősége,
állapota nagymértékben meghatá-
rozza a terméspotenciált. A napja-
inkra igen jellemző szélsőséges idő-
járás miatt azonban olykor az aszály,
más esetben a belvíz okoz nehézsé-
get a földeken.
A belvíz és az aszály tulajdonkép-
pen egyazon problémának két
megnyilvánulása. Nevezetesen a
talaj szerkezetében, állapotában ke-
resendő az ok. A tömörödött, vagy
túl laza talaj nem képes megfelelő
vízgazdálkodásra. De miért is alakult
ez ki? A megerőltető talajművelés,
tömörödötté, levegőtlenné tette a
talajokat, a túlzott műtrágyázás pe-
dig a savas irányba tolta el a pH-t.
Ezáltal csökkent, korlátozódott a
talaj mikroflórájának életlehetősége.
Ezek a hasznos élő szervezetek
azonban nélkülözhetetlenek a nor-
mális talajműködéshez.
Hogyan segít az Amalgerol?
Az Amalgerol a talajproblémák
okát szünteti meg. A különböző nö-
vényi stb. olajtartalma miatt ugyanis
óriási határfelületen terül szét a
talajszemcséken, nagy életteret biz-
tosítva a talajmikrobáknak. Köny-
nyen felvehető széntartalma pedig
azonnal hasznosuló tápanyagot is
ad számukra. Így a talaj hasznos élő
szervezetei látványos működésbe
kezdenek, gyors szaporodásnak in-
dulnak.

Az intenzív talajélet következmé-
nye a CO2 termelés növekedése. A
széndioxid egyrészt lazítja a talajt,
másrészt a vízzel szénsavvá alakul,
ami javítja a tápanyagok felve-
hetőségét. A kötött kalcium kioldá-
sával javul a talaj pH-ja. Emellett nő
a talajhőmérséklet, ami a növények
gyors, egyöntetű kelését is segíti.
Az Amalgerol rendszeres haszná-
latával ez a folyamat az alsóbb talaj-
rétegekben is megfigyelhető, így ott
is javul a talajszerkezet és a tápa-
nyagok felvehetősége. A talaj idővel
visszanyeri normális vízgazdálko-
dó képességét.
Amennyiben a talajnak jó a víz-
gazdálkodása, képes elvezeti, illetve
megtartani a csapadékot, a kapilláris
vízvezetés elvén pedig a mélyebb
talajvízszintből a növénynek szol-
gáltatni azt.
Megfelelő talajélet esetén a szer-
vesanyag képzés nő, a porosodás
megszűnik, kialakul a morzsalékos
talajszerkezet, nem képződnek
nagy, élettelen rögök. A jó, levegős
talajba visszatérnek a földigiliszták,
valamint a növények gyökerei is
könnyebben fejlődnek, ezáltal biz-
tosítva a jobb stressztűrést. 
Mi az a mikorrhiza? Miért jó a
növénynek?
A mikorrhiza szó szerint gombás
gyökeret jelent (1-2. ábra). Ezek a
hasznos élő szervezetek szimbiózis-
ban élnek a növények gyökereivel és

mintegy azok „meghosszabbított
karjai”, sokkal messzebbről képesek
a vizet és a tápanyagokat a gyökér

számára biztosítani. A zöld növé-
nyek 80-90 %-a számára a mikorr-
hiza kapcsolat elengedhetetlen.
Az Amalgerol kezeléssel a mikorr-
hizás gyökértömeg meghétsze-
reződik (3. ábra)!
Az Amalgerol talaj hatásának
eredményei:
Az Amalgerol kezelés révén tehát a
talajbaktériumok felszaporodnak,
lebontják az ott lévő növényi marad-
ványokat, felvehetővé teszik a talaj
lekötött tápanyagait, a mikorrhizák
segítenek a szállításban és akár
egészen a gyökérbe hatolva
(endomikorrhizák) juttatják el a
vizet és ásványi anyagokat, a
gyökérzet a levegős, lazább,
morzsalékosabb talajban maga is

jobban növekszik, erősebb lesz, így
az egész növény ellenállóbbá válik a
stressztényezőkkel szemben. 

Az Amalgerol használatával úgy
tudjuk növelni a termésátlagot és
a jövedelmezőséget, hogy közben a
talaj minősége nem romlik, hanem
javul!

További információ: 
www.fmcagro.hu

Amalgerol – talajaink jövőjéért

1. ábra 2. ábra

3. ábra
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A Baromfi-Coop kft. a Bio-Fer granulált ba-
romfitrágya termékeivel a kertészeti kultúrák
vetés, illetve ültetés előtti tápanyagfeltöltésénél
szeretné kiváltani a műtrágyák használatát. A
Bio-Fer termékek tápanyag tartalmának hasz-
nosulása a magas szerves anyag tartalom mel-
lett megőrzi a talajok termőképességét és szá-
mítani lehet annak éven túli áthúzódó hatásával
is. A szerves-ásványi azaz emelt hatóanyag tar-
talmú termékekkel egyszerre tudunk a talajnak
és a növénynek is kedvezni. A termékben talál-
ható szervesanyag és mikrobiológia jótékony
hatással van a talaj fizikai és kémiai szerkeze-
tére, valamint támogatja és élénkíti annak bi-
ológiai életét. A megemelt hatóanyagtartalom-
nak köszönhetően pedig ugyanúgy ki tudjuk
juttatni az adott kultúra számára szükséges in-
duló tápanyagmennyiséget, mint a műtrágyák-
kal. A sárgarépa átlagos tápanyagigénye 120-
130 napos tenyészidő, és 60-70 tonna/ha
átlaghozam esetén:
N= 90-120 kg/ha P= 100-120 kg/ha           K=
250-300 kg/ha          MgO= 20 kg/ha

Ezt a tápanyagmennyiséget az alábbi táblázat-
ban leírt módon ajánlott kijuttatni

A tapasztalat azt mutatja, hogy műtrágya hasz-
nálat esetén a könnyű homoktalajokon termelő
gazdák vetés előtt a táblázatban szereplő ható-
anyag mennyiségeknél jóval kevesebbet juttat-
nak ki, hogy csökkentsék a kimosódó tápanya-
gok mennyiségét. Ez viszont azt jelenti, hogy

állományban kell nagyon precízen pótolni a
növény számára hiányzó tápanyagokat. Az álta-

lunk javasolt technológiával, homoktalajokon
is biztonsággal kiadható a vetés előtti ajánlott
hatóanyagmennyiség anélkül, hogy a kimosó-
dástól tartanunk kellene, mivel a szerves erede-
tű hatóanyagok és a szerves kötésben lévő ás-
ványi eredetű hatóanyagok kimosódása jóval
kisebb mértékű. 
Sárgarépa termesztésben a Bio-Fer P+K ba-
romfitrágya használatát javasoljuk, 1,5 ton-
na/ha dózisban. A Bio-Fer P+K beltartalmi ér-
tékei: nitrogén 3%, foszfor 7%, kálium 10%,
magnézium (MgO) 0,54%.
Hektáronként 1,5 tonna Bio-Fer P+K bedolgo-
zása esetén a kijuttatott hatóanyagok mennyi-
sége: N=45 kg/ha,   P=105 kg/ha,     K=150
kg/ha valamint      MgO=8 kg/ha.
A termék pH-ja: 6,6, tehát használatával segít-
hetünk elkerülni a talajaink túlzott ellúgosodá-
sát. A kiadott nagy mennyiségű szerves foszfor-
nak köszönhetően a növény számára folyam-
atosan rendelkezésre áll a felvehető állapotban
jelenlévő foszfor hatóanyag, mely a kezdeti
lendületes fejlődéshez elengedhetetlenül szük-
séges. Az általunk beállított kísérletben a kezelt
felületen 1,5 tonna/ha Bio-Fer P+K szervesa-
nyagot, a kontroll felületen 500 kilogramm 9-
12-24 összetételű műtrágyát szórt ki a termelő.
A néhány nappal ezelőtti összehasonlítás ered-
ményeként elmondhatjuk, hogy a Bio-Fer
P+K-val kezelt felületen lendületesebb a
kezdeti fejlődés, erősebb növényeket és jobb
állományt találtunk. 

Csorbáné Balla Zsuzsa
szaktanácsadó

Bio-Fer granulált baromfitrágya használata sárgarépa termesztésben

KEZELT /Bio-Fer P+K/

KONTROLL
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Mostani cikkünkben a fóliás
kápia paprika termesztés
stressz hatásairól és azok sik-
eres kiküszöböléséről olvas-
hatnak, illetve arról, hogy
milyen hatással volt az ápri-
lisi hóesés az egyhetes sa-
látára a Mangó Kertészet-
ben.
A paprika egészséges gyökér-
zetének kinevelése nehéz fela-
dat, fontos, hogy mélyre hatoló
erős gyökérzet alakuljon ki. A
sekély vagy mélyre ültetett
növény gyökérzete nem tud
megfelelően kifejlődni, ennek
következtében nem tudja fel-
venni a szükséges tápanyago-
kat. A paprika hirtelen her-
vadásának egyik okozója lehet
a másodlagos palántadőlés
jelensége is. Ennek hátterében
gyökérnyaki sérülésen át tör-
ténő fertőzés, talajlakó által
okozott sérülés vagy mély-ül-
tetés is állhat. Fejletlen gyökér-
zet alakulhat ki sérült tápkoc-
kából származó növénynek is.
Amennyiben ezeket a tüneteket
tapasztaljuk, azonnal fordul-
hatunk a Terra Sorb Radi-
cular gyökérserkentő készít-
ményhez. Használata javasolt a
gyökérfejlődés elősegítésére,
és a tápanyagok gyökér általi
felszívásának javítására. A
Terra Sorb Radicular bioló-
giailag 100% -ban természetes
alapanya-gú termék. A készít-
mény nem tartalmaz semmi-
lyen szintetikus anyagot. Haté-
konyságát, megbízhatóságát
sok kertészet tudja alátámasz-
tani. 
De lássuk, hogy néz ki a tech-

nológiánk a gyakorlatban!
A legjobb eredményeket úgy
érhetjük el, ha a készítményt
egy kezelési program kereté-
ben alkalmazzuk, a kiültetéstől
kezdve egészen a termés kife-
jlődéséig.
Szentesen már több éve sikere-
sen alkalmazzuk a Terra Sorb
technológiát fóliás kápia papri-
ka termesztésben. Első ta-
lálkozásunk indukáló tényező-
je a gyökér nélküli paprika pa-
lánta megindítása volt. A pa-
lánták gyökereit kiültetése előtt
Terra Sorb Radicular-ba áz-
tatjuk. A kiültetés után egy hé-
ten belül újra öntözzük, ezt
követően 2 hetente tápoldatoz-
zuk. Terra Sorb Foliar lombon
keresztüli folyamatos stressz
oldás, kondicionálás. Amino-
Quelant Ca, 6. héttől kezdő-
dően heti szinten. Cél a kalci-
um hiányból eredő paprika fol-
tosság elkerülése. Kalcium fel-
vételt akadályozó tényezők, 25
C fok feletti gyökérzóna hő-
mérséklet, túl alacsony páratar-
talom, kevés víz a gyökérzó-
nában, a kalcium vízzel szál-
lítódik, ion antagonizmus, sok
Kálium akadályozza a Kalcium
felvételt, tartósan 35 C fok
feletti. 
Miért más az AminoQuelant
Ca egyéb más készítmények-
től?
Általában a kelátok szintetikus
molekulák, melyek hatékonyak
magas stabilitásuk miatt, de
kevésbé hasznosak a belső
szállítás fokozásában, mert a
növények nem ismerik fel eze-
ket a molekulákat a maguk ré-

szeként. Azonban a komp-
lex/szerves molekulák lehetővé
teszik, hogy a tápanyagok 
könnyebben elérjék a felhasz-
nálási pontot. Az AminoQu-
elant termékek ugyanúgy tar-
talmazzák az aminosavakat,
mint a növény belső komplex
képző anyagai.

Paprika termesztőink már ta-
pasztalatból tudják az Amino-
Quelant Ca segítségével a
paprika kalcium hiány foltos-
sága teljes mértékben meg-
szüntethető vagy jelentősen le-
csökkenthető. Az eredmények
mindig érezhetőek.
Fóliából szabad földre, az áp-
rilisi havazás sem jelentett gon-
dot a szabadföldi salátának a
Mangó Kertészetben. A pa-
lánta áprilisban, húsvét hetében
Terra Sorb Radicular tápol-
dat beáztatást kapott kiültetés
előtt. Egy hét múlva, április 19-
én már a hó alól nézett ki a sa-
láta palánta, majd az olvadás

után a Terra Sorb Foliar-os
kezelés még háromszor történt
meg. Május 15-től a gyönyörű,
egyöntetű állomány 1-2 nap
alatt felszedésre került és jól
értékesíthető volt. A stressz
mentesítés tökéletesen mű-
ködött.
Technológiánkkal kapcsolat-
ban bővebb felvilágosítás kér-
hető, Turóczki Emese vezető
szaktanácsadótól 30/394-8951.
Felhasználói tapasztalatok
Mangó Kertészet, Mangó
Katalin 30/360-1583.

TERRA – SORB FOLIAR SIKERRE HANGOLVA
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A PROMAN-ban található
metobromuron a karbamidok
hatóanyagcsoportjába tartozik.
A kijuttatott vegyszert a gyom-
növények főleg gyökéren ke-
resztül veszik fel és levélirány-
ba szállítódik, ahol gátolja a fo-
toszintézist. Kezelést követően
a gyomnövényeken sárgulással
(klorózis), később elhalással
(nekrózis) járó tüneteket f-
igyelhetünk meg.
Magról kelő kétszikű gyomok
ellen, talajtípustól függően 3-4
l/ha dózisban a végleges bak-
hátak kialakítását követően
preemergensen kell kijuttatni a
készítményt. Néhány magról
kelő egyszikű gyomnövény el-
len is jól dolgozik, mint pél-
dául a kakaslábfű vagy a nyári
perje. Az egyszikű hatás kiegé-
szítése miatt az adott növény-
kultúrában engedélyezett egy-
szikűirtó készítmény engedé-

lyezett dózisával kombinál-
ható. A gyomirtó hatáshoz a
kezelést követő két héten belül
legalább 15-20 mm bemosó
csapadék szükséges.
A permetezést alacsony nyo-
máson, nagy cseppmérettel,
szélcsendes időben kell elvé-
gezni. Az 1% alatti szerves
anyag tartalmú talajokon nem
szabad alkalmazni.
A készítmény egy vegetációs

időben csak egy alkalommal
használható!

Bartók Norbert
Területi képviselő

Mobil : +36 30 184 5371
BELCHIM Crop Protection

Hungary Kft.
1124 Budapest, Jagelló u. 14.

PROMAN – Magasfeszültség a burgonya gyomirtásban, minden fajtában!
PROMAN használatának előnyei:
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A burgonyavész elleni kezelés
során a permetlével érintkezve
a spórák felveszik a rezet, ami
akadályozza a csírázásukat és
sejtosztódásukat.
A réz több ponton avatkozik be
a fitoftóra gomba életfolya-
mataiba: 
1.A réz enzimgátlás útján

megszakítja az anyagcserét
2.Egyéb, életfoylamatokban

fontos fémek helyére
beépülve akadályozza a
sejten belüli kelátképzést

3.Inaktiválja a sejtmembrán-
fehérjék képzését. 

Laboratóriumi vizsgálatok
során festési módszerrel
láthatóvá tették az életképes és

az elpusztult spórákat. A
spórák életképessége a réz
felvétele után 1 óra elteltével
95%-kal csökkent, 2 óra
múlva a spórák 100 %-a
életképtelen volt. 
Szintetikus hatóanyagokkal
végzett hasonsó vizsgálatok
esetén a spórák 100%os pusz-
tulása 22-23 órát igényelt. 
A rezes kezelés eredményes
volt a gombaölőszerekre
egyébként kevéssé érzékeny
fitoftóra rasszok (Blue13,
Green33) esetén is. 

A fitoftóra elleni eredményes
védekezés nem alkalomszerű
beavatkozásokat, hanem
átgondolt stratégiát igényel: 
- a felszívódó hatóanyagok

(még szakszerűbben ható-
anyag csoportok) váltogatása

- minden felszívódó készít-
mény kiegészítése réz-hid-
roxiddal (2-3 kg/ha Pomuran
Réz)

- hatásfokozó készítmény al-
kalmazása (0,1-0,2 l/ha
Tegoplant SPU )

- hatékony permetezés techni-

ka (minőségi fúvóka, elegen-

dő permetlé mennyiség, nyo-

más, cseppméret)

Bálint Béla Spiess-Urania

Chemicals GmbH

Magyarországi Fióktelepe

30/789 1682

Réz-hidroxid alkalmazása burgonyavész elleni védekezésben
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A molytetvek (liszteskék) és a
takácsatkák minden évben ko-
moly kihívást jelentenek a
növényvédelemben mind ter-
mesztő berendezésekben, mind

szabadföldön. Az ellenük való
védekezést megnehezíti, hogy
évente sok nemzedékük kife-
jlődik, ami gyorsítja a külön-
féle hatóanyagokkal szembeni
rezisztencia kialakítását. Jel-

enleg is tart és erősödik rajzá-
suk és kártételük, ezért szük-
séges ellenük a valóban
hatékony védelem. 
A rezisztencia kialakulását
megelőzendő, javasoljuk,

hogy használja az alábbi
biológiai vagy fizikai hatás-
módú készítményeket.

A Naturalis-
L a Beauveria
bassiana mik-
roszkópikus
gomba élő
spóráit tartal-
mazza. A ké-
szítmény első-
sorban kontakt
hatásmódú. A
h a t ó a n y a g
koníd iumai
megtapadnak
a kártevőn,
majd kicsí-
ráznak és át-

hatolnak a kültakarón. Ezt
követően a gombafonalak be-
hálózzák a kártevő testét, és
annak testnedveit használják
fel saját fejlődésükhöz. Ennek
és egyéb, a gomba által elindí-
tott lebontó folyamatoknak kö-
szönhetően a kártevő (üveghá-
zi molytetű, kétfoltos takácsat-
ka) elpusztul. 
A NeemAzal T/S hatóanyaga
a trópusi Neem-fa magjából
kivont azadirachtin. E ható-
anyag megállítja a kártevők
táplálkozását, csökkenti termé-
kenységüket és gátolja vedlé-
süket. A NeemAzal T/S felszí-
vódik a levéllemezbe, ezért
hatástartama hosszú, és

olyan nehezen kontrollálható
kártevők ellen is hat, mint az
üvegházi liszteske, vagy a le-
vélaknázó molyok.

Új termékünk az egyszerre
nedvesítő, tapadásfokozó és

p e n e t r á c i ó
növelő hatású
W E T C I T ®
a d j u v á n s
8,15% alkohol-
etoxilát és
6,2% narancso-
laj tartalommal.
Egyedülállóan
javítja a per-
metlé terülését
és tapadását,
felszívódását
még erősen vi-
aszos vagy sző-
rös növényeken

is. Alkalmazása a kártevők
elleni növényvédelemben is
nagy hatásnövekedést okoz.
0,15-0,3%-os koncentrációban
alkalmazandó. A legtöbb rovar-
és gombaölő szerrel a fenti
koncentrációkban kitűnően
kombinálható!
A WETCIT® 0,15-0,2%-os
oldatban a Naturalis-L-lel
együtt kijuttatható, a Neem
Azal T/S önállóan haszná-
landó!
E készítmények alkalmazása
után nincs szermaradék,
nincs környezetterhelés és
nincs vagy minimális a vára-
kozási idő.

Amennyiben szermaradék-
mentes készítményeink felkel-
tették érdeklődését, forduljon
bizalommal területi szakta
nácsadó kollégánkhoz:

Morva Tamás növényorvos,
területi szaktanácsadó

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

Védekezzünk a molytetvek és takácsatkák ellen – de végre hatékonyan!

Az Affirm 095 SG a kertészeti
kultúrák lepkekártevői ellen
kifejlesztett új, természetes
eredetű hatóanyagot tartal-
mazó, kiváló hatékonyságú
rovarölő szer. Egyedülálló
hatásmódjának köszönhetően,
a hagyományos készítmények-
kel szemben kialakuló rezisz-
tencia elkerülésében kulcsfon-
tosságú. Az Affirm széles ha-
tásspektrummal rendelkezik a
bagolylepkék és a különböző
gyümölcsmolyok, sodrómo-
lyok, aknázómolyok lárvái el-
len. Hatóanyaga gyorsan bejut
a levélszövetekbe és transzla-
mináris hatása révén hosszan
tárolódik ott. Hatását gyomor-
méregként fejti ki, egyszerre
két ponton gátolja az idegrend-
szer működését. A lárvák táp-
lálkozása néhány órával a per-
metlével való érintkezést kö-
vetően leáll. A különböző lep-
kefajok hernyói érzékenyek a
hatóanyagra, ezáltal alacsony
hatóanyag-dózis már képes ki-

váltani elpusztulásukat. Az Af-
firm engedélyét hazánkban az
almatermésűek és a szőlő mel-
lett a fontosabb zöldségkultú-
rákban, így paprikában, paradi-
csomban, uborkában, tök- és
dinnyefélékben, zöldbabban és
salátában kapta meg.

Affirm az almatermésűek
védelmében.

A készítmény hatásmechaniz-
musa és a különböző molyfa-
jok rajzási sajátossága alapján
az optimális kezelési időpontot
a lárvák kelési ciklusaihoz ja-
vasolt igazítani. A rajzásdina-
mikát feromoncsapda segítsé-
gével követhetjük nyomon. Az
almamoly második nemzedéke

ellen július második felére
időzítsük a permetezést.

Elhúzódó rajzás esetén 7-10
napos permetezési ciklust in-
dokolt választani.

Egy vegetációs időszakban
maximum 3 kezelés javasolt!
Az Affirm dózisa: 2,5-3,0
kg/ha. Kisebb felületre készít-
sünk 0,3%-os permetlevet (pl.
20 l vízhez 60 g szert).

Az Affirm alkalmazása szőlő-
ben

A szőlőmolyok második nem-
zedék elleni kijuttatás optimá-
lis időpontja az első jelentős
lepkeegyedszám észlelése utá-
ni 5-6. napon van, a hernyók

tömeges kelésekor. Ez az idő-
pont átlagos időjárásnál július
5–15. közé esik.

A második molynemzedék raj-
zása elhúzódó, június végén
indul és augusztus elejéig tart,
ezért az Affirm-os permetezést
10 nappal később ismételjük
meg. Ez a védelmi javaslat ki-
zárja a harmadik nemzedék ve-
szélyes szinten való megjele-
nését, kártételét és ennek nyo-
mán az éréskor jelentkező ret-
tegett betegséget, a szürkerot-
hadást. Az Affirm dózisa: 1,25-
1,5 kg/ha. Kisebb felületre
készítsünk 0,15%-os permet-
levet (pl. 20 l vízhez 30 g
szert).

Csemege és borszőlőben egya-
ránt engedélyezett.

Az Affirm az integrált szőlő,
gyümölcs és zöldség növény-
védelmi programokban korlá-
tozás nélkül használható.

Nádudvari Éva 
Syngenta kft.

innovatív rovarölőszer a kertészeti kultúrák védelmében
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A lúgos kémhatású, kemény
öntözővíz magas hidrogénkar-
bonát-tartalma sok gondot
okoz a termesztőknek. A kalci-
um- és magnéziumionok víz-
ben oldhatatlan karbonátok
formájában kiválnak, amelyek
egy idő után eltömíthetik az
csepegtetőtesteket és csepeg-
tetőcsöveket. Ha azonban fo-
lyamatosan megfelelően ala-
csony szinten tartjuk az öntö-
zővíz pH-ját, akkor nem kép-
ződnek eltömődést okozó old-
hatatlan összetevők. A terme-
lők a pH-csökkentés érdeké-
ben savazzák az öntözővizet.
Ugyanezt teszi az új, szilárd
halmazállapotú Nova PeKacid
pH-csökkentő műtrágya, 
amellyel kiküszöbölhetők a
folyékony savak veszélyei.
A Nova PeKacid lényegében
„szilárd halmazállapotú sav”,
amellyel kiváltható a hagyo-
mányos foszforsav. Semlegesí-
ti és oldatban tartja a hidrogén-
karbonátokat, így rendszeres
használatával egyszerűen és
biztonságosan megelőzhető a
csepegtetőtestek és -csövek el-
záródása.
A Nova PeKacid használatával
jelentősen megnő az öntöző-
rendszer élettartama. Az öntö-
zővíz- és tápoldateloszlás a
csepegtetőrendszer teljes hosz-
szán egyenletes. A Munka-

erőigénye csekélyebb, hasz-
nálata biztonságosabb, mint a
hagyományos folyékony sa-
vaknak.

A Nova PeKacid 0-60-20
NPK-tartalmú műtrágya erősen
savas kémhatású (pH = 2,2),
tökéletesen vízoldható foszfort
(60% P2O5) és káliumot (20%
K2O) tartalmaz. Magas hidro-
génkarbonát-tartalmú öntöző-
vízben használható tápoldatozó
műtrágya. 

A PeKacid a Negev sivatagban
bányászott foszfát, illetve a
Holt-tengerből származó káli-
um felhasználásával készült,
szilárd halmazállapotú, száraz,
kristályos formulájú műtrágya,

amely egyesíti a foszforsav
előnyeit a könnyű és bizonsá-
gos használattal. Hidrokultúrás
rendszerekben és szabadföldi,
talajon történő termesztésben
egyeránt használható tápolda-
tozásra. A kalcium-, a magnéz-
ium- és a mikroelemek haszno-
sulásának javítása érdekében
más vízoldható összetett mű-
trágyákkal keverhető.
Erősen savas kémhatásának
köszönhetően a Nova Pekacid
megakadályozza az öntöző-
rendszer eltömődését és haté-
konyabbá teszi a tápanyagok
felvételét a növények számára.
Rendkívül erős savazó hatású,
hidrogénkarbonát-semlegesítő
ereje 240, ami azt jelenti, hogy
1 kg Nova PeKacid 240 g of
HCO3- -iont képes “eltüntetni”
az öntözővízből, miközben 600
g P2O5-t és 200 g K2O-t pótol.
A Nova PeKacid előnyei
• Magas foszfor- és káliumtar-

talom
• 100%-ban vízoldható
• Magas oldhatóság: 670

g/liter víz 20 °C-on
• Erős savazó hatás: 240

gramm Nova PeKacid 1
mmol vagy 61 g/liter HCO3-
ot semlegesít

• Klór- és nátriummentes ter-
mék

• Por formulájú, biztonságo-
san használható anyag

• A Nova PeKacid kalciummal
és magnéziummal keverhető

• Kettős hatás: foszforpótlás
foszfát-ion (H2PO4) formá-
jában, erős savazó hatása ré-
vén „eltünteti” az eltömődést
okozó hidrogénkarbonátokat
az öntözővízből.

• Használatával megelőzhető a
csepegtetőtestek és -csövek
eltömődése.

Ingyenes termékmintáért a ki-
próbálási lehetőségért kérjük,
vegye fel a kapcsolatot az ICL
Specialty Fertilizers szakta-
nácsadójával.

Mayerhoffer Attila
06 (30) 396 1252

attila.mayerhoffer@icl-group.com
Gócza Szabolcs
06 (30) 525 9429

szabolcs.gocza@icl-group.com
Rácz Gábor

06 (30) 488 1479
gabor.racz@icl-group.com
Everris International B.V.
Magyarországi Képviselete
H-2092 Budakeszi, Pf. 113

Fax: +36 (23) 451 236 
E-mail: 

ugyfelszolgalat@icl-group.com
www.icl-sf.hu

Előzze meg az öntözőrendszer eltömődését Nova PeKaciddal!
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