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MAROS-FARMER
6900 Makó, Állomás tér 15.

IDEJÉBEN SZÓLUNK !

Szálas fűszerpaprika
palántanevelés
Hőmérséklet igénye: csírázás idején
28 fok C, Szikleveles korban nappal
borús időben 18-20 fok C, napos
időben 20-22 fok C, éjjel 18-20 fok C
Lombleveles korban: nappal borús idő-
ben 20-22 fok C, nappal napos időben
22-25 fok C, éjjel 16-18 fok C
Tápoldatozás
Palántanevelés során mindig 1 ezrelé-
kes (0,1%) tápoldattal öntözünk, soha
nem használunk közvetlen csőkúti vi-
zet, csak „állott” vizet a tápoldat készí-
téséhez.
Palántaneveléshez nem szabad ammó-
nium tartalmú nitrogén műtrágyát fel-
használni, csak nitrát tartalmút (pl.
Kalciumnitrát, Master, Polyfeed, Uni-
versol stb.) 
További általános irányelv, hogy a
tápoldat összetétele tartósan nem lehet
sem nitrogéndús, (palántamegnyú-
lás), sem káliumdús, (idő előtti élet-
képtelen kötések megjelenése). Át-

menetileg lehet foszfordús Master 13-
40-13, Genesis 15-30-15, Yara 15-30-
15, de a továbbiakban 4-6 leveles kor-
tól kiegyenlített NPK tartalmúnak kell
lenni, pl. Master 20-20-20. Vízoldható
szilárd műtrágyából 1 ezrelékes,
(0,1%) később 1,5 ezrelékes (0,15%)
majd végül 2 ezrelékes (0,2%) tápol-
dattal öntözzünk.
A kikelt paprika 2-4 valódi leveles
fenofázisban 0,3-0,4%-os beöntözés
Radifarmmal vagy Radikulárral.
Ugyancsak ennél a fenofázisnál végez-
zük el a VIVA beöntözést a palántane-
velés során 2-3 alkalommal 1 li-
ter/1000m2 dózisban.
Intenzív gyökérnövekedés kezdetén
önállóan 1 ezrelékes (0,1%) kalcium-
nitrátos beöntözést több alkalommal
kell alkalmazni, a gyökér hosszanti nö-
vekedés elősegítése céljából. 
Lombon keresztül hetente 0,3% Me-
gafol+Kendal együttesen kipermetez-
ve. Továbbá 10-12 na-ponta 0,5%
Csöpp Mix3 + 0,5-0,6% keserűsó 
lombra permetezve. Ezzel a kombiná-

cióval a magas citromsav tartalma mi-
att nem szabad beöntözni, csak perme-
tezni! Ez utóbbi kombinációval nem-
csak 11 féle esszenciális mikroelemet
juttatunk ki, hanem ezzel biztosítjuk a
nélkülözhetetlen növekedési hormonok
– gibberellin, auxin, indolecetsav, stb. -
képzését. További szálaspalánta erősí-
tés, gyökértömegnevelés, gyökérszőr-
képzés, szárerősítés, növényélettani
fejlesztés-kondicionálás lehetőségei:
Megafol 0,3 % + Kendal 0,3% lombra.
Általános erősítés: Plantafol 20:20:20
lombra. Ez a Plantafol növénykondici-
onáló igazodik legjobban a tépett szá-
las fűszerpaprika palánta igényéhez. 
A palántanevelés végefelé Wolldünger
tápoldat 0,4%- os oldatával célszerű
tápoldatozni. Kiültetés előtt beöntözés
0,1%-os Master 13:40:13 oldattal. Pa-
lántafelszedés után 0,5%-os Radifarm
vagy Radikulár oldattal felszívatjuk. 
Palántaágy gyomirtása: legmegbíz-
hatóbb eljárás, amikor a kikelt gyomál-
lományt – egy és kétszikű – totális fe-
lületi kezeléssel semmisítjük meg. Ad-
dig várunk a gyomok kelésével, amíg
néhány paprika kibújik, mivel 3 nap
múlva várható a tömeges kelés, ezért
azonnal elvégezzük a totális felületi
kezelést. Leggyorsabb, leglát-ványos-
abb eredményt a gázpörkölővel való
leperzselés biztosítja. 
A glifozát hatóanyag palántaágyi alka-
lmazása a gyakorlatilag is és engedé-
lyokiratilag is tilos. 
Paprikapalánta nevelés esetén a leg-
nagyobb veszélyt a fiatal állományra a
talajból fertőző szaprofita gomba kóro-
kozók jelentik. 
A védekezés kétirányú: vetés előtt
bedolgozunk a palántanevelő ágy tala-
jába 1000 négyzetméterenként 3 liter +
a hozzátartozó adalék kétkomponensű
Natur Micro + 1 liter Amalgerolt. Ha
ez nem történt meg, utólag is kijuttat-
ható, közvetlenül beöntözés előtt. A
nagy koncentrációjú baktérium és
gombakomponensek cellulóz és lignin-
bontó hatásának köszönhetően a talaj-
ban lebontják a fertőzés forrásaként
szolgáló növénymaradványokat. Ezzel
közvetve és közvetlenül is megszünte-
tik a szaprofita kórokozókat és azok
életterét (fuzárium, verticillium, píti-
um, rizoktónia stb.). Az Amelgerol
használata azért nélkülözhetetlen, mi-
vel ez a homok szilicium kristályain is
meg tud kötődni és az élő baktériumok
milliárdjainak táplálékául szolgál. Ez-

zel biztosítva van, hogy ezek a baktéri-
umok 3 óránként osztódással szaporod-
janak és fennmaradjanak a tenyészidő-
szak végéig.
A palántaágyi növényvédelem
A mag belső fertőzöttségéből adódóan
rizoktóniás gyökérbetegség, és pítiu-
mos gyökérnyak rothadásból adódó pa-
lánta dőlés léphet fel. Az ellene való
védekezés 0,1% Previcur Energy beön-
tözésével. A fuzáriumos és verticilliu-
mos edénynyaláb elhalás ellen is a Pre-
vicur Energy beöntözést alkalmazzuk.
Megelőzésképpen a Previcur Ener-
gyvel permetezhetjük is az állományt. 
A palántanevelő létesítményben a
lombot a Pseudomonas baktérium két
változata is károsíthatja, amelyek kis és
nagy levélfoltosságot okozhatnak, ez a
szabadföldön már nem károsít, ott
majd a Xanthomonas ellen fogunk vé-
dekezni.
A palántanevelés során a Pseudomo-
nasos levélfoltosságok elleni lombvé-
delem a már fentebb felsorolt véde-
kezéseken, (kondicionálásokon) túl-
menően 0,25%-os Cuproxat lombper-
metezés szükséges minden héten egy
alkalommal. Szükség esetén három na-
pon belül meg lehet ismételni. A rézké-
szítmények kissé erősítik, illetve vasta-
gítják a levél bőrszövetét (epidermis),
de magát a növényt soha nem öregítik
rendeltetésszerű használat esetén. 
A szántóföldi kiültetés előtt a felso-
rolt, a talajból való fertőződés védeke-
zésen túlmenően a talaj mikrobiológiai
életének fellendítése, a talaj tápanyag-
szolgáltató képességének feljavítása, a

Görög Zol tán:  0630/479-9343

Folytatás a 2. oldalon

Aktualitások 2017 04. hónap
Fokhagyma: Idén is megjelent a
fokhagyma állományokban a ko-
rai Fusarium fertőzés, amely a
gyökérzet hiányában, valamint
fejletlenségében jelentkezik elő-
ször Az elhúzódó hideg időszak
gátolja a tápanyag felvételt, a nö-
vények lassan és vontatottan nö-
vekednek, ezzel kedvezve a fertő-
zés további erősödésének. A korai
Fuzárium fertőzés a szaporítóa-
nyaggal érkezik a területre, ezért
nagyon fontos lenne a fokhagyma
gerezdek csávázószeres kezelése,
ami jelen esetben nem megoldha-
tó engedélyezett hatóanyaggal.
Továbbá fontos a szaporító anyag
megfelelő kezelése, elkerülve a
felülfertőzést (gépi roppantás csak
jól letisztított, fertőtlenített gép-
pel!!!!!). A fuzárium fertőzött nö-
vények megmentésére nincs lehe-
tőség, a technológiában az egész-
séges egyedek erősítésére és vé-
delmére kell koncentrálni. Im-
munerősítésre Amalgerol, Terra-
sorb Foliar, Megafol, kiegészitve
magas Kálium tartalmú lombtrá-
gyákkal Vuxal K-40, Fitohorm
Turbo Kálium.
Őszi kalászosok: Sajnos a kedve-
zőtlen őszi időjárás megkésett ve-

téseket eredményezett, így az állo-
mányok gyengén mentek a télnek.
Ennek eredményeképpen az elhú-
zódó hideg idő után alig bokroso-
dott, legyengült növények várták a
tavaszi indulást. A fejlődést hátrál-
tatja a jelentős csapadékhiány. A
problémák leküzdésére erősen
ajánlott aminosav tartalmú készít-
mények alkalmazása a korai idő-
szakban (Amalgerol, Terrasorb
Foliar) kiegészítve magas réz tar-
talmú lombtrágyákkal (Plonvit
Gabona, Csöppmix Kalászos). Fi-
gyelembe kell venni, hogy az őszi
kalászosok a kiszórt nitrogén fej-
trágyákat a csapadék hiány miatt
nem tudták felvenni, ezért ajánlott
folyékony nitrogén műtrágyák ki-
juttatása az ásványi nitrogén pót-
lására (Nitrosol).
A kalászosok gyomirtásánál fi-
gyelembe kell venni a szulfonilu-
reákkal az utóbbi időben kialakult
rezisztenciákat (tyúkhúr, veroni-
kafélék, árvacsalán), ezért a felso-
rolt gyomokkal erősen fertőzött
területeken érdemes hormon hatá-
sú szerekkel elvégezni a gyom-
irtást.

Mitykó Sándor
70/328-2825
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homoktalajok gyenge tápanyag meg-
kötésének javítása, a kedvezőtlen talaj
pH-értékből adódó tápanyag ionantag-
onizmusai kiküszöbölése céljából a pa-
lántaneveléshez hasonlóan, de kisebb
dózisban ugyancsak kijuttatjuk és be-
dolgozzuk a talajba a Natur Micro két-
komponenses mikrobiológiai készít-
ményt, 20liter + adalék/hektár + 5 li-
ter/hektár Amalgerol együttesen kom-
binációban. 
A szabadföldi fűszerpaprika állomány-
ban gyakran látunk kiegyenlítetlen,
egyenlőtlen állományt, amely látszólag
egészségesnek látszik. Ennek egyik
oka a talajban látensen mindig jelenlé-
vő fuzárium. A növény nem hal ki,
életben marad, de csökkent mennyisé-
gű és értékű termést hoz. A mikrobioló-
giai készítmény és az Amalgerol együt-
tes használatával nemcsak a talaj tápa-
nyagszolgáltató képességét javítjuk, a
talajlakó kórokozók károsításától men-
tesítjük, a termés mennyiségét növel-
jük, hanem ezzel a színanyag mennyi-
sége is növekszik, amely a felvásárlási
árban meghatározó.
Őszi repce
Folytassuk a sárgatálas megfigyelést,
mert jelenleg a legnagyobb veszélyt a
repcefénybogár imágója jelenti. Virág-
por evő, és a virágpor keresése közben
kirágja a bimbókat. A sérült virágbim-
bó, majd később a virág lehullik, a vi-
rágzati tengely felkopaszodik. Nagyon
nagy terméskiesést tud okozni. A bim-
bó kinyílása előtt kell védekezni, Nu-
relle-D 50/500 EC 0,6 liter/ha. Cél-
szerű összekapcsolni kombinációban a

fóma és alternária elleni gombaölő sze-
res védekezéssel, feltétlenül tegyünk
bele bór lombtrágyát is.
Szilva
Virágzáskor rajzik a poloskaszagú szil-
vadarázs és ekkor kezdi a károsítását
is. A virágzat csészeleveleibe tojik,
majd a képződő fiatal termés kőmag
kezdeményét kirágja, és a fejletlen szil-
va talajra hullik. Virágzás alatt is véde-
kezhetünk Mospilan 20 SG vagy 20
SP-vel, virágzás után Bulldock 25 EC-
vel 0,6 liter/ha.
Szamóca
A leveleket különösen fóliaházban ká-
rosíthatja a szamóca mikoszferellás le-
vélfoltossága, a szamóca diplokarbo-
nos levélfoltossága és a sza-
móca lisztharmata. Ez utóbbi
ellen a leghatékonyabb a To-
pas 100 EC, amely a másik
két betegség ellen is védelmet
ad, de a Topas 100 EC-t csak
kétszer lehet alkalmazni egy
tenyészidőszakban. További
védekezési lehetőség a levél-
betegségek ellen a Signum
WG 1,8 kg/ha. Ez egyúttal
védelmet biztosít a fitoftórás
szártő betegség ellen is. A
szürkepenész ellen feltétlenül
kell védekezni fővirágzásban
egy alkalommal a hosszú tar-
tamhatású Rovral AQUA-
FLOW-val, dózisa 1 liter/ha.
A szürkepenész második hul-
lámának a támadása majd a
termés érésekor kezdődik. Az
új fiatal leveleket szamóca at-

ka károsíthatja. Szabad szemmel nem
látható, a fiatal csúcsleveleket ráncosít-
ja. Védekezés: Vertimec Pro 1-1,2 li-
ter/ha. É.V.I. 3 nap. Takácsatka ellen
Zoom 11 SC 0,5 liter/ha É.V.I. 3 nap.
Sárgarépa, petrezselyem
A fóliaházban áttelelt sárgarépa és pet-
rezselyem rendkívül nagy stressz hatá-
son esett át, ezért újra kell indítani a te-
nyészidőt, amely a stressz hatás meg-
szüntetésével kezdődik Megafol, vagy
Terrasorb Foliar, valamint Amalgerol-
lal. Az újraindítás másik lépése Gene-
zis vagy Yara starter oldatos tápolda-
tozása. Feltétlenül ki kell juttatnunk az
intenzív gyökérnövekedéskor 2
kg/1000 m2 Kalciumnitrátot önállóan.

Három alkalommal gondoskodjunk
0,75 kg/ 1000 m2 Bórax talajba jutta-
tásáról. Lombon keresztül is juttassunk
ki 100 literenként 30 dkg Bóraxot, de
az ionantagonizmus elkerülése érdeké-
ben (cink, mangán) minden esetben
Csöpp-Mix 3-al kombináljuk.
Fóliás sárgarépa és petrezselyem ese-
tén a befejező szakasz felgyorsítása
érdekében heti 1 dkg/m2 Kálium-nitrá-
tot 1 dkg Keserűsóval juttassunk ki.
Hónapos retek termesztésénél a kelés
után 2 héttel feltétlenül juttassunk ki
talajra – oldatban vagy szórva - 1,5
dkg/ m2 Kalcium-nitrátot. 

Görög Zoltán
30/4799343
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A magyar Baromfi-Coop Kft.
BIO-FER termékcsaládjának
három tagja már megvásárol-
ható a Móra-Input Kft keretein
belül is. Éppen ezért szeret-
nénk támpontokat és bővebb
információt adni Önöknek,
hogy mely kultúrákban, milyen
dózisokkal tudják a legered-
ményesebben használni ezeket
a szerves anyagokat.
Bio-Fer Natúr Extra/5:7:4
NPK/ A fermentált baromfitrá-
gyát nitrogénben gazdag, fe-
hérjéket és aminosavakat tar-
talmazó, természetes adaléka-
nyaggal egészítettük ki, így a
termék biogazdálkodásban is
használható. Ez utóbbiak ha-
tására jelentősen nő a baktéri-
umok aktivitása, amelyek a
talajban a tápanyagok fel-

szívódását, hozzáférését fokoz-
zák. Általános tápanyagpótlás-
ra, a talaj szerves anyaggal
történő feltöltésére, talajkondi-
cionálásra javasolt.
Bio-Fer Káli Szulf /3:5:14
NPK/ A fermentált alapanyag
természetes káliumforrással
van dúsítva. Magas minőségű
feltáródott szerves anyagot tar-
talmaz. Ez lehetővé teszi a
kálium folyamatos jelenlétét a
kimosódás veszélye nélkül. A
szulfát kötésben lévő kálium a
klór érzékeny kertészeti kultú-
rák kálium-pótlására kiválóan
alkalmas. A káliumban gazdag
szerves anyag fokozza a ter-
mésbiztonságot, javítja a hi-
deg- és szárazságtűrő képes-
séget, erősíti a betegségekkel

szembeni toleranciát. Javul a
termésminőség, a színeződés
és a tárolhatóság, jobb lesz a
pulton tarthatóság. Magas káli-
um igényű kultúrákban java-
soljuk, pl. burgonya, kápia
paprika, fűszer paprika, para-
dicsom, sárgarépa, cékla, retek,
dohány, dinnye, gyümölcs,
szőlő.
Bio-Fer P+K /3:7:10 NPK/
Ez a termék foszforban és káli-
umban gazdag beltartalmi  ér-
tékénél fogva a tartós és késlel-
tetett összetevők tökéletes
kombinációja. A szerves
anyaghoz kötött magasabb 
foszfát tartalom a lehető leg-
jobb hozzáférést biztosítja a
foszforhoz a növények számá-
ra, a magas kálium tartalom fo-

lyamatos és jó kálium ellátott-
ságot garantál. Minden inten-
zív kultúra indítására, valamint
a magasabb foszfor és kálium
ellátottságot igénylő növények
tápanyag utánpótlására java-
soljuk. Pl. Petrezselyem, zeller,
borsó, bab, hagyma, uborka,
káposztafélék, saláta, dísznö-
vények, intenzív gyümölcsö-
sök.

Az alábbi táblázatban meg-
találhatóak  a termékek ajánlott
dózisai kultúrákra bontva.

A BIO-FER baromfitrágya granulátumok ajánlott dózisai és 
felhasználási területei.
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Napjain legnagyobb kérdésére
próbálok választ adni ebben a
cikkben. A kérdés pedig nem
más, mint hogy az öntözött
kertészeti növények alá kiadott
műtrágyaadagok meddig ma-
radnak a gyökérzónában?!
Sajnos nem sokáig, ha nem
tartós nitrogén hatású műtrá-
gyát használunk! A kisebb-
nagyobb vízadagokkal, lehulló
csapadékkal a nitrát nitrogén
olyan gyorsan mozog a talaj-
ban, hogy észbe sem tud kapni
a gazda, mire már újból szór-
hatja is a tápanyagot.
Ezen segít a Novatec tartós
hatású műtrágya!

Hisz nem
csak az szá-
mít, meny-
nyit szó-
runk ki, ha-
nem az is,
hogy mi-
lyen műtrá-
gyát. Ha jó
műtrágyát
választunk,
n e m c s a k
jobb termé-
seredményt

érünk el, de a zsebünkben is
több marad! Homokos, gyenge
termőképességű talajon ver-

hetetlen a Novatec. Hogy mi-
ért? Mert hiába magasabb árú
műtrágya, 30%-al kisebb adag-
gal jobb eredményt érnek el
vele a termelők, mint bármi-

lyen másik termékkel. Erősebb
növényállomány, kiegyensú-
lyozott tápanyag-feltáródás ho-
moktalajokon is, jobb termés-
mennyiség és jobb minőség.
Kevesebb Novatec műtrágya
kellett a rekordszintű répater-
méshez.
Riasztó az ára, de aki kipró-
bálta azután csak ezt veszi.
Számoljunk együtt! Melyik

műtrágya a drága, ha tudjuk,
hogy az egyiket kijuttatva a
tápanyag 30%-a az öntöző-
vízzel elvész a gyökérzónából.
A másikat alkalmazva pedig,

kisebb dózissal is magas ter-
méseredményt ér el, minimali-
zálva a tápanyag kimosódást?!
A Novatec műtrágya három-
szor olyan hosszú ideig marad
a gyökérzónában, mint bárme-
lyik másik műtrágya. Ezzel
számolva, ugyan magasabb a
tonnára vetített ára más műtrá-
gyákhoz képest, viszont a ter-
méstöbblet, amit kapunk és az
alacsonyabb dózis együtt már a

legversenyképesebb műtrá-
gyává teszi a piacon. Sajnos
nagyon sokan csak az árakat
figyelik, de nem számolnak
azzal, hogy mit is kapnak

cserébe. Így inkább az olcsóbb
terméket választják, nem fi-
gyelve a tápanyag veszteséggel
és az ezzel járó időszakos
tápelem-hiányból adódó ter-
méskiesést.

Sztankovics Nikoletta
+36/70-615-2511

Műtrágyázás? De mennyiért? És mivel?

Kevesebb Novatec műtrágya kellett a rekordszintű répaterméshez.
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DIANEM- új biológiai rovarölő szer a kukoricabogár lárvái ellen
Biológiai talajfertőtlenítés vegyszermentesen

Megkapta forgalomba hozatali
engedélyét új készítményünk, a
DIANEM, mely egy biológiai talajfer-
tőtlenítő rovarölő készítmény ami 
vegyszermentes megoldást nyújt a
kukoricabogarak lárvái ellen. 

Németországban és Ausztri-
ában már évek óta nagy felü-
leleten használják kukori-
cabogár-lárva elleni védeke-
zésben a Dianem-et. 

A termékben
t a l á l h a t ó
Heterorhabditis
b a c t e r i o p h o r a
f o n á l f é r e g f a j
aktívan keresi és fertőzi
meg a talajban lévő kuko-
ricabogár bármely fejlő-

dési stádiumát. A fertőzést követő
második-harmadik napon a megtá-
madott egyed elpusztul. A tetemet
pedig több ezer új fonálféreg hagyja el,
melyek újabb célkártevő felkutatására
indulnak. 

A DIANEM-ben található
fonálféregek hazánkban őshonosak.
Melegvérű állatokra emberre és
növényekre teljesen ártalmatlanok.
használatuk során nem alakul ki
rezisztencia ellenük. Csak és kizárólag
a kukoricabogár lárváit pusztítják el,
nem borítják fel a talajlakók ter-
mészetes egyensúlyát. 

Alkalmazása: A készítményt vetéssel
egymenetben a magágyba kell eljut-
tatni, kijuttatása föloldott formá-
ban történik.

Amennyiben új termékünk felkeltette
érdeklődését, kérem forduljon hozzánk
bizalommal.

Morva Tamás, növényorvos területi
szaktanácsadó

+36-20/958-20-40
morvat@biocont.hu
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Az utóbbi időben a zöldség kultúrák egyre szű-
külő gombaölö szer kínálatában a Syngenta új
készítményt vezetett be a piacon. A Cidely Top
paradicsom, parika, uborka, görögdinnye, sza-
móca kultúrákban, - hogy csak a legfontosab-
bakat említsük - engedélyezett. Ezen növények
meghatározó gombabetegségei ellen rendelke-
zik egyedülálló hatékonysággal. 
Mit kell tudni az új gombaölő készítményről?
Két hatóanyag gyári kombinációja: (125 g/l di-
fenokonazol + 15 g/l ciflufenamid), amely két
hatóanyag együttesen, egymást kiegészítve véd
a lisztharmat és a levélbetegségek ellen. A kettős
védelem oka az eltérő hatásmód és hatáshely. A
két hatóanyag gyakorlatilag három különböző
ponton gátolja a gomba fejlődését. A védekezé-
seket két alkalommal javasoljuk blokkszerűen,
azaz egymást követően. A két kezelés közt kb.
8-10 nap legyen.
Az új készítmény szabadföldön és hajtatásban is
engedélyezett, így szeretnénk egy-egy kísérletet
bemutatni az említett termesztési módokban.
Szabadföldi görögdinnye termesztése során
több kórokozóval találkozhatunk, így például a
dinnye fuzáriumos hervadása (Fusarium oxis-
porium) a dinnyelisztharmat (Erysiphe cicho-
racarum) vagy a dinnyeperonoszpóra (Pse-
udoperonospora cubensis).
A következőkben a gyakorlat számára a leg-
több problémát jelentő két kórokozót nézzük
meg. A „második” helyen a dinnye didimellás
betegsége (Didymella bryoniae) található. Más
néven „gyökérnyaki betegségnek” is nevezik.
Jellemző a kórokozóra, hogy a technológiai vál-
tásnak (csepegtető öntözés) köszönhetően került
előtérbe, kb. 10-15 éve. Tünet: levélen, indán
látható, kezdetben 2-3 mm átmérőjű kerek, sár-
gás szélű elmosódott foltok, amelyek később
30-40 mm átmárőre nőnek, kerek vagy ovális
alakjuk lesz, színűk sárgásbarnává, szürkészöld-
dé válik. Súlyos fertőzés esetén a teljes lomb-
felület elszárad. Az inda töve ezüstössé válik,
amelyen mézgacseppek képződnek.

Gyakorlati szempontból a szár átvágása során,
ha nincs barnulás akkor didimelláról, ha van
barnulás akkor fuzáriumról beszélünk. A kóro-
kozónak a termésen nem találunk tünetét.
Betegség lefolyása: fertőzési források a beteg
növénymaradványok. Kedvező a kórokozó szá-
mára a harmat, magas relatív páratartalom, a le-
vélnedvesség, az éjszakai lehülés és a reggeli
lassú felmelegedés. 
Napjaink gyakorlati szempontból legfontosabb
kórokozója a dinnye kolletotrihumos beteg-
sége (Colletotrichum orbiculare), más néven a
dinnye fenésedése. A gomba jelenléte hazánk-
ban már több mint száz éves múltra tekint visz-
sza, ugyanakkor a termesztésben a 2010-es esz-
tendő volt az első olyan erősen fertőzött év,
amely a komoly védekezési stratégiákat elindí-
totta ellene. Az azt követő esztendőkben a véde-
kezések gerincét szintén a fenésedés adta. A kór-
okozó jelen van a teljes termelési és fogyasztási
láncban, így a termelő, kereskedő és a fogyasztó
esetében is. Ennek legfőbb oka, hogy a tünetek
a termésen is láthatóak, így könnyen belátható,
hogy ha csak a fogyasztó oldáláról nézzük, nem

választ olyan terméket, melyen tünetek találha-
tók. Tünet: előfordulhat csíranövényen, palánta
korban is. Jellemző a levélen ahol 3-4 mm át-
mérőjű sárgászöld foltok láthatóak, amelyet
szürkésbarna szegély határol. A levélnyélen és a
száron megnyúlt, ovális, enyhén besüppedő
foltok jelentkeznek. A tünetek a vegetációban itt
jelennek meg elsőként. Termésen 10 mm-nél
nagyobb kerek, vagy ovális besüppedő szegély
nélküli foltok a jellemzőek.

Betegség lefolyása: fertőzési források a beteg
növénymaradványok, illetve a 22-27 C0 hőmér-
séklet, és a csapadékos időjárás.
A legfontosabb gombás betegségek áttekintése
után vizsgáljuk meg a két kórokozó felsza-
porodásának okait.
• OLTÁS - monokultúra (3 év): A fuzárium

szempontjából eredményes védekezést adott
az oltás, ugyanakkor mindkét kórokozó
esetén a fertőzési források a beteg növény-
maradványok, így a monokultúra fokozott
figyelmet igényel a dinnye didimella és
fenésedés elleni védekezésben.

• Technológiai váltás: mind a csepegtető
öntözés, mind pedig a sorköz takarása olyan
mikroklímát alakított ki a termesztés során,
amely tényezők nagyon kedvezőek a
didimella és fenésedés kórokozói számára.

• Oltás: vegetatívabb lombfelület alakult ki,
amely a kórokozók számára ugyancsak ked-
vezőbb feltételeket jelent.

Ezen három tényező ismeretében kijelenthetjük,
hogy a dinnye termesztés PROGRAMSZERŰ
védekezés nélkül elképzelhetetlen. Mit is jelent
a programszerű védekezés? Valójában azt, hogy
előre eltervezett (6-8 nap) permetezési forduló-
val megvédjük az állományunkat a fent említett
gombás betegségekkel szemben. Sajnos igen
szűk az engedélyezett készítmények köre, így az
új gombaölő szerrel több lehetőséget kapunk a
tervezett növényvédelmi beavatkozásokhoz.
Kísérleti eredmények a készítményről.
Hatékonysága a fenésedés ellen: Fertőzés
gyakorisága (FGY %)
Helyszín: Nagykamarás
Kiültetés ideje: 2014.05.04.
Kezelések ideje: 2014.07.07. ; 07.18.

Hatékonysága a didimella ellen: Fertőzés
gyakorisága (FGY %)

Helyszín: Nagykamarás
Kiültetés ideje: 2014.05.04.
Kezelések ideje: 2014.07.07. ; 07.18.
Hatékonysága a fenésedés ellen: Fertőzés
mértéke (FM %)
Helyszín: Nagykamarás
Kiültetés ideje: 2014.05.04.
Kezelések ideje: 2014.07.07. ; 07.18.

Hatékonysága a didimella ellen: Fertőzés
mértéke (FM %)
Helyszín: Nagykamarás
Kiültetés ideje: 2014.05.04.
Kezelések ideje: 2014.07.07. ; 07.18.

Összefoglalva az eredményekből látható, hogy a
Cidely Top markáns hatékonysággal rendelkező
készítmény. Az eredményeket egy erősen fer-
tőzött (2014.) esztendőben mutattuk be, amikor
is a Cidely Top az engedélyt megkapta.
Javasolt dózisa 1,0 l/ha, lombzáródás-kötés
időszakában egymást követő két alkalommal.
Második kísérletünket hajtatott paradicsomban
szeretnénk bemutatni.
Paradicsom termesztés alkalmával számos
kórokozóval kell megküzdenünk. Abban az
esetben ha a hajtatott termesztésre fókuszálunk
akkor az utóbbi évek legnagyobb kihívását a
lisztharmat gombák jelentik.
Melyek ezek a kórokozók?
Paradicsom lisztharmata: (Erysiphe orontii)
Leggyakrabban a levélen jelentkeznek a
tünetek, ritkán száron is előfordulnak, a bogyón
viszont nem. A levélen szürkésfehér bevonat
figyelhető meg, amely alatt a szövetrészek
elhalnak és a levél elszárad. Így a növény foto-
szintetizáló felülete csökken.
Hajtatott körülmények között gyors a gomba
fejlődése, konídiumai fényben és sötétben is jól

csíráznak, ami a gyors fertőzésnek, terjedésnek
kedvező.
Napjainkban a hajtatott paradicsom termesztés
legnagyobb megoldandó feladata a paprika-
lisztharmat elleni védekezés.
Paprikalisztharmat: (Leveillula taurica)
Tüneteket csak a levélen találhatunk. A levél
színén néhány mm átmérőjű szögletes, sárgás
színű folt látható. Később a levelek a színük felé
bekanalasodnak, majd lehullanak.
Fertőzési források a beteg levelek, amelyekben

micélium alakban telel. Magas hőmérsékletet

26-30 0C és reletív páratartalmatat kedvelő
gomba.
Az ellene való védekezés legnagyobb nehézsége
abban rejlik, hogy a lisztharmat gombáktól
eltérően a kórokozó a levél szöveteiben talál-
ható. Ez  azt jelenti hogy, kontakt hatóanyagok
nem adnak elegendő védelmet így szisztemikus
készítményt kell választanunk.
A védekezéseket két alkalommal javasoljuk
BBCH 20 oldalhajtások növekedésétől – BBCH
89 teljes érésig blokkszerűen.
Javasolt dózisa 1,0 l/ha.
Hatékonysága lisztharmat gombák ellen (FGY %)
Helyszín: Felgyő
Kezelések ideje: 2015.10.27. ; 11.04.
Értékelés ideje: 2015. 11. 19.

Hatékonysága lisztharmat gombák ellen (FM %)
Helyszín: Felgyő
Kezelések ideje: 2015.10.27. ; 11.04.
Értékelés ideje: 2015. 11. 19.

Összefoglalva láthatjuk, hogy a Cidely Top 1,0
l/ha dózisban nagyon jó eredményeket adott a
lisztharmatgombák ellen.
Továbbá a készítmény óriási előnye az
élelmezés-egészségügyi várakozási idő, amely 3
nap, így a szedés alkalmával is használahtó a
Cidely Top.
A fent említett növénykultúrákon túl engedé-
lyezett még a Syngenta új gombaölő szere tojás-
gyümölcsben, cukkiniben, sárgadinnyében is.
Minden esetben 1,0 l/ha a dózis. Két egymást
követő kezelés javasolt. Valamennyi engedé-
lyezett kultúrában 3 nap az élelmezés-
egészségügyi várakozási idő.
A bemutatott kísérletek alapján látható, hogy
nagy szükség van az új gombaölő szerre. A ter-
melők részéről is megnövekedett az igény arra,
hogy választhassanak több, hivatalosan is
engedélyezett, hatékony  készítmény közül. A
Cidely Top ezek közül talán a legjobb választás
lehet.

Horváth Tamás 
fejlesztőmérnök, Syngenta Kft.

Új megoldás a Syngenta kínálatában
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A tavasz közepén járva azt már
megállapíthatjuk, hogy a hosszú és
kemény tél az igazi problémát nem
is hőmérséklettel okozta, hanem a
csapadékkal, illetve annak hiányá-
val. Beigazolódni látszik, hogy a
téli csapadék elmaradása nehezen
pótolható. Jelen pillanatban ko-
moly vízhiánnyal küzdenek az őszi
vetésű kultúrák, mind a kalászo-
sok, mind a repce. Ilyen esetben
fokozott jelentősége van a tápa-
nyag utánpótlásnak, ezen belül a
lombtrágyázásnak. A Yara javas-

latába a kalászosokat illetően kie-
melt helyen szerepel a Yara-
VitaTM Gramitrel, amely a leg-
magasabb hatóanyag tartalommal
rendelkező termék ezen a terüle-
ten, a benne lévő mikroelemek pe-
dig a növény igénye szerint kerül-
tek összeállításra. Javasolt dózisa
3 l/ha, (illetve a 2x2 liter) a bokro-

sodáskor alkalmazva. Amennyiben
nitrogén és kén pótlása a cél, akkor
a YaraVitaTM Thiotrac 3-5 l/ha
mennyiségben az ideális megol-
dás. Repce lombtrágyázása esetén
a növény specifikus ajánlatunk a
YaraVitaTM Brassitrel, amely-
ből a 3 liter fedezi a növény
igényét (kalcium, magnézium, bór,
man-gán, molibdén). Itt is ajánlott
természetesen a YaraVitaTM
Thiotrac, valamint a YaraVi-
taTM Bortrac a virágzás elősegí-
tésére. 
A tavaszi vetésűeknél fokozott fi-
gyelmet kell fordítani a megfelelő
alaptrágyázásra, mert a száraz év-
járatokban ennek megnő a jelen-
tősége, akár feleannyi víz is ele-
gendő lehet a gondosan alaptrá-
gyázott területeken. A jó oldé-
konyságú, egyenletes szemcse-
méretű YaraMilaTM termékek
széles skálája áll rendelkezésre, és
az utolsó pillanatban elhatározott
műtrágyaszórás ideális terméke.
Elsősorban YaraMilaTM 8-24-24
összetételét ajánlom mindenki fi-
gyelmébe, a magas foszfor és káli-
um együttes kijuttatására. A starter
típusú termékek mezőnyéből a
YaraMilaTM 16-27-7 érdemel fi-
gyelmet, megfelelő kálium ellá-
tottság mellett ideális összetétel.
Kertészeti termelőknek felhívnám
a figyelmét a YaraMilaTM Crop-
care szulfátos alaptrágyák haszná-
latára. Az árkülönbség egy klori-

dos és egy klórmentes termék kö-
zött többszörösen megtérül, külö-
nösen a klór érzékeny kultúrák
esetében. Kertészeti kultúrák ese-
tén a kalcium és nitrogén pótlására
granulált kalcium-nitrát, 100%-
ban vízoldható műtrágyákat java-
solt használni, mint a YaraLi-
vaTM Nitrabor és a YaraLi-
vaTM Tropicote. Átlagosan 200-
250 kg/ha mennyiségben. 

Egyre több kertészeti termelő
használja és kedveli a gyümölcsö-
sökre szánt lombtrágyánkat, a
YaraVitaTM Frutrelt. Kiemel-
kedő tápelem tartalma biztosítja a
növények bór és cinkigényét, vala-
mint a felvételükhöz szükséges
nitrogént. Magas foszfor, kalcium
és magnéziumtartalmával már a
lombfakadástól segíti a kötődést, a
klorofill képződést, valamint az
enzimreakciókat. Lehetőség sze-

rint 3-4 alkalomra elosztva juttas-
sunk ki 10 l/ha mennyiséget. Zöld-
ségtermesztők számára hasonlóan
hatékony tápelemforrás lehet a
YaraVitaTM Kombiphos, mely-
nek foszfor túlsúlyos összetétele
elősegíti a gyökérzet gyors növe-
kedését, így biztosítva a növény
intenzív kezdeti fejlődését, vala-
mint a további fejlődéshez szük-
séges makro- és mikroelemeket is

tartalmazza. Az
általános kondí-
ció javítására, és
a stresszhelyze-
tek utáni regene-
rációban tud na-
gyon hatékony
lenni a
Ya r a V i t a T M
Universal Bio
használata, átla-
gosan 2-3 l /ha
mennyiségben
kijuttatva.
Ebben a rövid

összefoglalóban csak a leg-
fontosabb termékeket emeltem ki,
a teljes palettát, illetve technoló-
giai javaslatunkat a honlapon lehet
megtekinteni. 
(www.yara.hu)

Gyuris Kálmán
+36 30 383 9341

Aktuális teendők a földeken!

Az Amalgerol különböző állati
és növényi olajokból, gyógy-
növény kivonatokból, nyom-
elemekből, esszenciákból és
algakivonatokból álló folyé-
kony 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
talajból már hiányoznak (ki-
mosódás, csökkenő szervestrá-

gya felhasználás miatt) és kis
mennyiségben ugyan, de nél-
külözhetetlenek a növények
számára (wolfram, vanádium,
szelén stb.). A növényi kivo-
natai 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 Amal-
gerol a legkülönbözőbb növé-
nyek és stresszhelyzetek esetén
bizonyított! 

Néhány példa a lehetséges
stresszhelyzetekre és megoldá-
sukra:
Jégverés esetén, ha a jég nem

okozott végzetes károkat,
mihelyt rá tudunk menni a
területre, regenerálásra jut-
tassunk ki 4-5 l/ha Amal-
gerolt. Az Amalgerol segít a
sebek gyógyulásában is, de
a további fertőzések meg-
előzésére az adott kultú-
rában engedélyezett gom-
baölő szerrel együtt is kijut-
tathatjuk (Milstar, Riza 250
EW, Bordóilé Neo SC stb.) 

Károsítók okozta stressz:
Súlyos gombafertőzés,
hirtelen felszaporodó kár-
tevők megjelenése esetén
előfordulhat, hogy az idő-
járás miatt nem tudunk
időben védekezni, ekkor a
károsítás megszüntetése
mellett a kondíció helyreál-
lítása is fontos. Ez esetben
az Amalgerolt már a káro-
sítók ellen alkalmazott ké-
szítménnyel együtt is kijut-
tathatjuk.

Az alkalmazás során vegyük
figyelembe az Amalgerol ola-
jos jellegét. Ez egyrészt azért
fontos, mert más készítmé-
nyekkel együtt kijuttatva fo-
kozza azok hatását, tapadó-
szerként is funkcionál, más-
részt nagy melegben (25 Cel-
sius felett) kerüljük a kijutta-
tást, illetve inkább a délutáni,
esti órákban permetezzük,
amikor a hőmérséklet a kezelés
után nem emelkedik, hanem
csökken.

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 ke-
verési próba után bátran alkal-
mazzuk.

Növényi stressz ellen használjunk Amalgerolt!
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Fagyvédelem a tavasz bekö-
szöntével, fagyvédelmi rend-
szerbe tökéletesen illeszthető a
Terra Sorb Foliar. Fagy jelzés
előtt és után kb 2 l/ha mennyi-
ség javasolt. Ha elmarad a fa-
gyás előtt a kezelés, akkor fagy
után mintegy 12 órán belül, 3
l/ha dózis feltétlen indokolt.
Kezelésünk célja a gyors robo-
rálás, a növény azonnal stressz
csillapítása. 

Herbicides kezelés, stressz
enyhítés az aktuális szántóföldi
növényvédelmi kezeléseknél,
feltétlen alkalmazzuk tanker-
ben a Terra Sorb Foliar készít-

ményt. A különböző herbicides
beavatkozások, kalászos és
kapás kultúrákban mindig
valamilyen mértékű stressz
hatással jár a növény számára.
A stressz mérséklésen kívül a
szerek felszívódó hatását is
nagy mértékben tudjuk
fokozni. 

Referencia gazdaság, ettől az
évtől kezdődően kertészeti
szekcióban,  Ruzsán a Mangó
Faiskola mint referencia gaz-
dasággá lépett elő. Ezt
megelőzi egy folyamatos több
éves munka, a technológiák
teljes körű megismerése,
elsajátítása, mind a biostim-
uláns kategóriába tartozó
Terra Sorb Foliar és
Radicular, mind a célzott
mikroelem feltöltésre alkalma-
zott AminoQuelant termékek.
Valamint volt lehetőség tesztel-
ni az idei évtől rendelkezésre
álló Armurox készítményt ami
a növény saját védekező rend-
szerét erősíti a különböző
támadások ellen. Több éves
komoly együtt végzett munka
eredménye a referencia üzem
kategória. 

Kiemelt jelentősége abban áll,
hogy számos kertészeti
kultúrában tudnak segíteni a

hozzájuk forduló kertész tár-
saknak, van lehetőség maga-
sabb szintű szakmai műhely
munkát gyakorolni, akár a
növények megtekintésével. A
rendelkezésre álló növények
megtekintésével, van lehetőség
gyakorlati szempontok alapján
a technológia megismerésére.
A továbbiakban bártan fordul-
janak hozzájuk az érdeklődő
kertész társak. 

Paprika technológia:
Vegetatív növekedés virágzásig:
1. kezelés: Terra Sorb Foliar 

1 l/ha AminoQuelant Zn 1 l/ha 
2. kezelés:Terra Sorb Foliar 

1 l/ha, AminoQuelant Zn 0,5
l/ha, AminoQuelant Br 0,5 l/ha 

Virágzás kezdete, virágzás
teljében:
Terra Sorb Foliar 1 l/ha, Ami-
noQuelant Br 1 l/ha, Amino-
Quelant Zn 1 l/ha
Virágzás után:
Terra Sorb Foliar 1 l/ha és
AminoQuelant Ca 3 l/ha
Termés színeződés:
AminoQuelant K 3 l/ha

Interneten az instagrammon
folyamatosan frissülő, mindig
aktuális fényképeket követhet-
nek a Terra Sorb technológi-
áról, mind szántóföldi, kerté-
szeti kultúrák vonatkozásában.
A Facebookon szintén, „Terra
Sorb és Aminoquelant ter-
mékcsalád” fényképek, posz-
tok követése segítheti a minden
napokat. Az instagrammon
„terrasorbfoliar” néven lehet
minket megtalálni.

TERRA SORB FOLIAR – SIKERRE HANGOLVA!

Turóczki Emese
vezető szaktanácsadó

30/394-8951
Referencia kertészet elérése

Mangó Katalin
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