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A tavalyi enyhe telet a kártevők
áttelelő alakjai jól átvészelték.
Ezért idén fokozottabban kell
figyelni a felszaporodásukra,
ugyanis a kultúrnövényt káro-
sítása mellett vírusokat is hor-
doznak, pl. tripszek a TSWV,
az amerikai szőlőkabóca egyre
jobban teret nyer, és a szőlő
aranyszínű sárgaság fitoplazma
vektora. Különböző levéltetű
fajok is egyre nagyobb szám-
ban jelentek meg, többek kö-
zött az árpa sárga törpülés
vírust és a burgonya levélso-
dródás vírusát képesek ter-
jeszteni.
A fonálférgek ellen állomány-
ban is szükséges védekeznünk,
ezt biológiai készítményekkel
tehetjük meg, de ezt az előző
lapszámban már tárgyaltuk.
A cserebogarak (májusi, kal-
ló…) rajzását is figyelemmel
kell kísérni, ugyanis a kifejlett
állatok a fák leveleit egészen
tarrágásig lerágják. A talajban
fejlődő lárvák, melyek 3-4 év
alatt fejlődnek ki, addig a talaj-
felszín alatti részeket (gyökér,
burgonya gumó, répatest) káro-
sítják. Megfelelő talajmunká-
val és talajfertőtlenítőkkel le-
het a lárvákat gyéríteni, míg a
kifejlett állatokra piretroidok,
foszforsav észterek hatnak.
Burgonyabogár 2 nemzedékes
faj, és a kifejlett bogár telel át a
talajban, tavasszal, ahogy 20
fok körüli a hőmérséklet,
előbújnak, és felkeresik a bur-
gonya táblákat. Ezek nem
táplálkoznak sokat, feladatuk,
hogy tojást rakjanak le a kikelt
burgonya levelének fonákára.
Tojásrakás után kb. 2 héttel
kelnek ki a lárvák, amik a leg-
nagyobb kárt okozzák, a leve-
lek megrágásával, így az asszi-
milációs felület csökkentésé-
vel. A kikelt lárvák ellen fontos
a védekezés.
A gyapottok bagolylepke az
évek során egyre nagyobb gaz-

dasági kárt okoz. A nyár fo-
lyamán folyamatos rajzás fi-
gyelhető meg, tojását a virág
szirmához illetve a termésre
rakja le. A védekezést a rajzást
és tojásrakást követően kell
megkezdeni, mert a kikelő lár-
va a termésbe, a virág közepé-
be, és a levelekbe is belerág.
Védekezés kémiai hatóanya-
gok mellett biológiai hatóanya-
gokkal is lehetséges.
A burgonyabogár és a gyapot-
tok bagolylepke ellen a Bacil-
lus thüringiensis baktérium
spóráját használják fel bioló-
giai védekezésnél. Ezek a
spórák bejutva a lárva emész-
tőrendszerébe, felemészti azt,
így a lárva éhen hal. Burgo-
nyabogárra a Novodor, míg
bagolylepkék esetén a Dipel
készítmény ez.
Gyümölcsösökben, házi kert-
ben a cseresznye és meggy
növényvédelmében a „kuka-
cosságra” kell odafigyelni, ami
valójában a cseresznyelégy
(Rhagoletis cerasi) lárvája
(nyűve). A gyümölcsben fejlő-
dik, táplálkozása következté-
ben a mag körüli részek elpé-
pesednek és elbarnulnak, a
gyümölcs puha tapintásúvá
válik. Egy nemzedékes faj, a
talaj felső 10 cm-es rétegében
telel báb alakban. Ezért érde-
mes ősszel és tavasszal több-
ször is talajfertőtlenítőt hasz-
nálni, illetve a talajt forgatni,
hogy gyérüljön a báb mennyi-
sége, és tavaszra kevesebb
kifejlett légy legyen. A rajzás
április közepétől kezdődik és
nyár végéig is eltarthat. A
nőstények a petéiket a zöld
vagy a színesedő gyümölcsök
héja alá rakják. 
Védekezés: a legyek vonzód-
nak a sárga színhez, ezért raga-
csos csapdákkal megfigyel-
hetjük a rajzás intenzitását és a
rajzáscsúcs után az alábbi ha-
tóanyagokkal védekezhetünk.
Az éréshez közeledve használ-
junk rövidebb élelmezésügyi
várakozási idejű készítményt.

Újabb rendelkezések:
Európai Uniós tagállamai teljes
tilalmat szavaztak meg az a
neonikotinoid alapú (imidaklo-
prid, a klotianidin, a tiame-
toxám és a fipronil) növényvé-
dő szerek használatára, amely
alól csak az üvegházi (zárt téri)
alkalmazás jelent majd kivé-
telt. A neonikotinoid rovarirtó
szer alkalmazását azért tiltják
be, mert azok hatását ártalmas-
nak találták a méhekre. A szi-
gorítás részleteiről még nincs
tudomásunk, amely érinti az
hatóanyagokat tartalmazó ké-
szítmények forgalmazását és
felhasználását.  
Minden rovarölős kezeléseknél
kérek mindenkit, hogy figyel-
jen a méhekre vonatkozó
veszélyességi előírásokra.
Sikeres gazdálkodást kívánok:

Márki Anita
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Fokhagyma

A fokhagyma területek tavaszi
indulása zökkenőmentes volt, a
talaj nedvességtartalmának és a
megfelelő tápanyag ellátásnak
köszönhetően. A hőmérséklet
hirtelen emelkedése következ-
tében robbanásszerű növeke-
dés következett be, amely
gyakran eredményezett tor-
zulást a hagyma feji részén,
valamint tapasztalható volt,
főleg a friss szaporító anyagok
esetében, a külső héj részleges
szakadása is! Az ilyen mértékű
kezdeti fejlődést mindenkép-
pen támogatni kell, hiszen az
időjárás drasztikus változásai
könnyen lefékezhetik. Hasz-
náljunk lombtrágyákat és sti-
mulátorokat, hogy a lehetséges
stresszhelyzeteket elkerüljük.
Fontos a magnézium, a man-
gán, a bór, a kálcium megfelelő
utánpótlása. (Keserűsó, Csöpp-
mix, Calbit C, Brexil Mix,
Brexil Combi). A makroelemek
is pótlásra szorulnak a talaj

csökkenő nedvességtartalma
miatt. Koncentráljunk a kálium
pótlásra, főleg a fejesedés kez-
deti időszakában. (Plantafol
5:15:45, K Bomber,). Gomba-
betegségek nem jellemzőek az
idén, elvétve lehet találkozni
szklerotíniás foltokkal. A
megelőzésszerű védekezések
(Natur Micro, Mycosol PTC,
Trifender) kifejtették hatá-
sukat. Valószínűleg az idén is
nagy melegre lehet számítani,
ezért érdemes a betakarítás ide-
jének megfelelő időzítésére
odafigyelni, a viaszos össze-
omlás esélyének csökkentése
érdekében.

Kukorica

A kukorica területek elvetése
megtörtént. A tavalyihoz ha-
sonló drótféreg kártételt sike-
rült elkerülni a rovarölő csá-
vázás segítségével, így a korai
növekedés akadálymentes volt.
Az alapgyomirtások a csa-
padék hiány következtében
nem működtek, sőt sok esetben
el is maradtak, a helyes ter-
melői döntésnek köszönhetően.
A gyomok kikapcsolása állo-
mány permetezéssel megold-
ható (Jumbo Extra, Principal
Plus, Monsoon Active, Lumax,
Calaris Pro,)

Napraforgó

Az idei évben jó döntést ho-
zott, aki állományban gyomirt-
ható napraforgó hibridet vá-
lasztott. A gyomirtást min-
denképpen a gyomok fejlett-
ségéhez érdemes igazítani.
(Pulsar 40 SL, Pulsar Plus,
Express 50 SX, Listego, I-
Maza 40 SL). Az imazamox
hatóanyagú készítmények ese-
tében lehetőleg kerüljük a
ráfedéseket, mert azokat a
napraforgó nem tolerálja.

Mitykó Sándor
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Tisztelt Termelő!

Ezúton is tájékoztatjuk, hogy a
Nemathorin 10 G a
46.139/2003 FVM számú
engedélyokirattól eltérően fel-
használható szükséghelyzeti
engedéllyel sárgarépában és
gyökérzöldségekben az ön által
előzetesen benyújtott kérelem-
nek megfelelően. 

Szeretnénk felhívni a figyel-
mét, hogy a készítmény fel-
használása a munkaegészségü-
gyi óvórendszabályok és a
környezetvédelmi előírások
szigorú betartásával történhet
az alábbi felhasználási utasítás
szerint: 

A készítmény felhasználható
vetés előtt, talajfertőtlenítésre a
talajlakó fonálféreg kártevők
ellen,

15 kg/ha dózisban, teljes
felületre kiszórva.

A granulátumot 15 cm mélyen
be kell dolgozni a talajba. A
megfelelő hatékonysághoz biz-
tosítani kell a talaj kedvező
nedvességi állapotát. 

Kerülni kell a készítmény in-
dokolatlan helyre történő
szóródását. A környezet ter-
helési kockázatot a legalacso-
nyabb mértékűre kell csökken-
teni. Az előírás szerű fel-
használás esetén az élelmezés-
egészségügyi várakozási idő
90 NAP.

A növényvédelmi kezeléseket
a környezeti terhelés mini-
málisra csökkentésével kell
elvégeznünk, mivel hatóa-
nyagok jövőbeni felhasználása
jelentősen függ ettől. A fel-
használási előírások azt a célt
szolgálják, hogy az esetleges
kockázati tényezőket (pl: kör-
nyezeti terhelés, szermaradék
problémák) minimálisra csök-
kentsük. Az önök szakmai
tudása és előrelátása segíthet
abban, hogy a hatékony
megoldások továbbra ren-
delkezésükre álljanak.

Segítségüket előre is köszön-
jük!

Tájékoztató a Nemathorin 10 G használatáról

Idejében szólunk!
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A termelésben a legfontosabb
dolog, hogy minél nagyobb
árbevételt tudjunk az adott
kultúrából elérni, ezt jobb
minőségű és nagyobb termés-
mennyiségű áruval lehet elérni.
Ennek a két paraméternek a
növelésére nagyon sok ter-
mesztéstechnológiai megoldá-
sunk van (fajta, tápanyag…
stb.). Ebből csak egy lombtrá-
gyát emelnék ki, a Rizam-
minát, amely egyedi össze-
tétele miatt különleges (13-8-
21+2 MgO+mikroelemek+
szervesanyagok). Ez az egyedi
összetétel eredményezi azt,
hogy virágzástól 2-3 alkalom-
mal használva jelentősen tudja
növelni a termések méretét, a
bogyók kötödését és cukortar-
talmát is. Felhasználása első-
sorban burgonyában, papri-
kában, dinnyében, sárga-
répában, ipari paradicsom-
ban, fűszerpaprikában, 
csonthéjasoknál, szőlőben
indokolt. A termék hatékony-
sága a Nitrocam (13-0-0+14

Ca+7 Mg-0,1 Mo) készít-
ménnyel tovább fokozható. A
Nitrocam igen hatékony Ca

utánpótlás lombon keresztül
minden kultúrában.

Eredményes termesztést kíván:
Csatordai László 

Biolchim szaktanácsadó 

Növeljük a termésmennyiséget és minőséget a Rizammina 42-vel
A Rizammina 42 készítmény kísérleti eredménye szamócában 3 kezelés után: 
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Május közepe, vége amikor ez
a cikk megjelenik. A nehezen
induló tavasz ellenére a vegetá-
ció felgyorsult, a rendkívüli
meleg napok hatására nem csak
a lemaradást hozta be, hanem
előbbre is van, mint a meg-
szokott. Az ilyen szélsőséges
időjárási körülmények között a
tápanyagellátás oldaláról is ne-
hezebb helyzetben vagyunk. A
figyelmünknek ki kell terjedni
a megszokott tápanyagután-
pótlási technológiák pontos és
fegyelmezett betartására, vala-
mint a szélsőséges időjárásból
adódó nehézségek ellensúly-
ozására. 

Átlagos időjárási körülmények
között a kertészeti növények
táplálására a már jól ismert ter-
mékeinket ajánlom, mint pél-
dául a 100%-ban oldódó és a
növény fenológiai fejlettségé-
hez igazodó összetételekkel
rendelkező Ferticare, vagy
YaraTera Kristalon termék-
családok tagjait. 
Ha szilárd alaptrágyázást ter-
vezünk, akkor a YaraMila
Cropcare szulfátos termékc-
salád tagjai közül válasszuk ki
a megfelelő összetételt. Külön
felhívnám a figyelmet a
YaraLiva Nitrabor, vagy
YaraLiva Tropicote ter-
mékeinkre. Mindkettő gran-
ulált kalcium-nitrát, amely
100%-ban oldódó kalciumot,
valamint nitrát nitrogént tartal-
maz, ezért a kalciumérzékeny
növények technológiájában
kihagyhatatlan. Ha a kén
pótlása is fontos, pl. a
káposztafélék esetében, akkora
a YaraBela Sulfan kéntartalmú
nitrogén készítményünket
javasoljuk, mint ideális fejtrá-
gya. 
Lombtrágyázás tekintetében
első helyen a szőlő és
gyümölcs kultúrákra ajánlott
YaraVita Frutrel-re hívnám fel
a figyelmet. Már 3 l/ha menny-
iségben nagyon komoly fosz-

for, kalcium, magnézium, bór,
cink mennyiséget tudunk kijut-
tatni, mindezt nitrogén
kiegészítéssel, egy menetben,
igen kedvező áron. Általános
kondicionálásra a YaraVita
Universal Bio lombtrágya
magas NPK tartalma mellett
kiemelkedő mikroelem sorral
táplálja növényeinket. A veg-
etáció későbbi időszakában
használatos termékek közül
kettőt emelnék ki. A kalcium
növeli az eltarthatóságot és a
ellenállóképességet a napégés-
sel szemben, valamint a héj-
vastagság növelésével jó szol-
gálatot tesz a botrytis
megelőzésében is. Ehhez
ajánljuk a YaraVita Stopit
lombtrágyát, nagyon magas
kalciumoxid tartalmával.
Megfelelő káliumellátással
növelhetjük a gyümölcs cukor-
tartalmát, valamint elősegí-
thetjük az egységes, homogén
érést. Elsősorban azoknál a
növényeknél, fajtáknál java-
soljuk használatát, amelyet
friss felhasználásra,
értékesítésre szánunk. 500 g/l
káliumoxid tartalmával ehhez
ajánljuk a YaraVita Safe K
lombtrágyánkat.
A lombtrágyák használata előtt
mindig végezzünk keverési
próbát, vagy használjuk a
www.tankmix.com weboldalt,

vagy TankmixIT mobilalka-
lmazást, ahol több ezer kev-
erési próba eredményét
ellenőrizhetjük le!
Napraforgó esetében kiegyen-
súlyozott makro- és mikroelem
kijuttatást végezhetünk a
YaraVita Brassitrel Pro lomb-
trágyával, így hozzájárul-
hatunk ahhoz, hogy
állományunk homogén,
egységes és jól fejlett legyen. A
termés minőségének és menny-
iségének optimalizálása
érdekében a növényspecifikus
kezelést kövesse egy bóros
kiegészítés is.
Kalászosoknál sokat tehetünk a
hozam és minőség maximal-
izálásáért, ha záró perme-
tezésként megfelelő menny-
iségű és főleg minőségű ként és
nitrogént adunk ki. A YaraVita
Thiotrac-ban található kén
nemcsak magas koncentrá-
cióban található meg a termék-
ben, de az 100%-ban oldható,
így a növény számára azonnal
elérhető. 
További információért látogas-
son el megújult honlapunkra,
vagy keresse szaktanácsadó
kollégánkat!
Gyuris Kálmán
Yara Hungária Kft
+36 30 383 9341

Idejében Szólunk, avagy amit a Yara javasol!
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Termesztett növényeink táp-
anyag-ellátásának nagyobb
szerepe van a sikeres gaz-
dálkodásban, mint azt a
legtöbben gondolják. A gyors
beavatkozáshoz a folyékony
trágyák kijuttatása ajánlott.

A talaj felvehető tápanyag-
tőkéjét szerves-, illetve műtrá-
gya kijuttatásával emeljük,
kultúrától függően, vegetációs
időszak előtt vagy az után.
Csakhogy számos esetben még
a legprecízebb trágyázással
sem érjük el az ideális tápa-
nyagszintet, ezáltal sok helyen
tápanyag-hiányos, visszama-
radott, rossz minőségű termés-
sel szembesül a gazdálkodó
betakarításkor. Ennek kiküszö-
bölésében nagy segítséget
nyújthat a folyékony trágyák
adagolása.

Az elmúlt évek tavaszi idő-
járása arra enged következtet-
ni, hogy a legtöbb magyar-
országi gazdálkodó már
használ valamilyen folyékony
trágyát, vagy legalább tervezi
azok kísérleti alkalmazását. A

tápanyaggyártó cégek fejlesz-
tései is inkább e halmazállapot
felé mutatnak, hiszen a szilárd
formában kijuttatott tápa-
nyagok csak csapadék vagy
öntözés után válnak fölve-
hetővé. 
Valamennyi tápanyag hiányát
pótolni lehet folyékony trágyá-

val, sőt, a jellemző hiánytü-
netek megjelenésekor min-
denképpen javasolt a gyors
beavatkozás. A látható tünetek

észlelése előtt, laboratóriumi
vizsgálatok elvégzésével ha-
marabb is kimutatható a hiány,
megelőzhető a növény erőn-
létének romlása, fenntartható a
növény optimális fejlődési
állapota. Műtrágyával álta-
lában egy-két tápelem pótol-
ható, míg a folyékony szerves

trágyák többnyire a termé-
szetes körforgásban megtalál-
ható tápelemeket tartalmazzák,
továbbá a bennük lévő szerves
szén oxidációjának köszön-

hetően értékes szén-dioxid
képződik a fotoszintézis folya-
matának segítésére.

A növények a tápanyagok túl-
nyomó részét gyökéren ke-
resztül veszik fel, de egyes las-
san szállítódó tápelemeket cél-
szerűbb a levelekre kijuttatni.
Fontos leszögezni, hogy a le-
véltrágyázás nem helyettesítő-
je, hanem elsősorban kiegészí-
tője a talajos trágyázásnak. A
légzőnyílások rendszerint a
növények levelein találhatók, a
kétszikűek sztómáinak döntő
többsége a levelek fonáki ré-
szén van, míg az egyszikűeknél
közel azonos az eloszlásuk a
levelek színén és fonákján.
Kétszikűek termesztésekor és
ültetvényekben ezért a légpor-
lasztásos, illetve szállítóleveg-
ős, egyszikű állományokban a
hagyományos mechanikus
cseppképzésű permetezés, il-
letve a légi kijuttatás a leg-
inkább célravezető.

ifj. Tóth Tihamér
tápanyag-utánpótlási tanácsadó

Folyékony szerves trágyák
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A lombtrágyázás egy egyedül-
állóan hatékony tápanyag után-
pótlási módszer. Agroleaf Po-
wer lombtrágyacsalád külö-
nösen alkalmas arra, hogy se-
gítségükkel növényeink min-
dig jó kondícióban legyenek.
Folyamatos használatukkal
olyan egészségi állapot érhető
el, melynél a termesztett növé-
nyeink kevésbé lesznek haj-
lamosak a megbetegedésre, a
kórokozók, kártevők táma-
dásának jobban ellenállnak,
a már kialakult betegség,
illetve kártétel pedig gyor-
sabban és alacsonyabb költ-
ségekkel orvosolható.

Minek is köszönhető e fenti
„járulékos” eredmény? Azt
gondolnánk, hogy egy műtrá-
gya csak a növényeink tápa-
nyagellátásában hozhat pozitív
változásokat. Az Agroleaf Po-
wer lombtrágyák azonban kü-
lönlegesen összeállított termé-
kek. Használatukkal növénye-
ink valóban csak tiszta tápele-
meket kapnak, nem pedig fö-
lösleges, netán káros, járulékos
vivő- illetve ballasztanyagokat.
A hatóanyagok tisztasága

lehetővé teszi, hogy perzselési
veszély nélkül, magas kon-
centrációban is kijuttathas-
suk a lombtrágyát.

Az Agroleaf Power lombtrá-
gyákban a magas makroelem
(NPK) tartalom mellett teljes
mikroelem-csomag található.
Nem véletlenül van ott a ter-
mékcsalád minden tagjában
minden tápelem. Ez igazodik
a Liebig-féle minimum-elvhez,
mely a harmonikus táplálás
egyik alapelve, és kimondja,
hogy a növények az ásványi
anyagokat a legkisebb mennyi-

ségben jelen lévő tápelem ará-
nyában veszik fel. Vagyis, nem
elég csak egyes tápelemekre
figyelni, a megfelelő ionegyen-

súlyra kell törekednünk. A
lombtrágyázás egyébként
olyan belső enzimatikus folya-
matokat indít el a növényben,
melyek segítségével növénye-
inket a kívánt vegetációs irány-
ba tudjuk terelni. Ehhez pedig
minden mikroelemre szükség
van. A termékekben megtalál-
ható az M-77 fantázianevű
kelátcsomag, mely olyan kü-
lönleges összetevőket tartal-

maz, melyek a tápelemek
elérhetőségért felelősek, még
rossz körülmények között (pl.
magas kémhatás, magas só-
szint stb.) is. Ennek eredmé-
nyeképpen a tápanyagok gyor-
san és biztonságosan eljutnak a
növényekbe, a pozitív hatás
már 1-3 napon belül látható.
A fentiek alapján célszerű és
érdemes folyamatosan, minél
többször alkalmazni az Ag-
roleaf Power lomtrágya család
tagjait a teljes vegetációs idő-
ben. Többször is bebizonyo-
sodott, hogy még a növényvé-
dő szeres kezelésektől függet-
len használat is eredményes és
kifizetődő lehet. A növényeink
folyamatosan jó kondícióban
lesznek, a termés mennyisége
és minősége is javulni fog, a
kezelések költségei akár
többszörösen is kifizetődhet-
nek. 
A termékekkel kapcsolatos
további információkat, javasolt
adagolást a www.agroleaf.hu
honlapon, valamint a
+36304881479 telefonszámon
szerezhetik be.
Sikeres termesztést kíván az
ICL Specialty Fertilizers!

Agroleaf Power lombtrágyával a növények jobb kondíciójáért
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A Progressz Réz folyékony réz-hidroxid szuszpenzió:

- Réz-hidroxid hatóanyagának visszafogottabb oldhatósá-
ga révén kiegyensúlyozott rézellátást biztosít a növény 
számára 

- Formulációja modern, beépített terülő és tapadó
anyagokkal

- A folyamatos rézion felszabadulás miatt, hosszan tartó

ellátást biztosít

- Alkamazása következtében a fokozottabb ligninszintézis

miatt erősebb növényi szövetek alakulnak ki

- Javítja a növény ellenálló-képességét

Bálint Béla 
Spiess-Urania Chemicals GmbH 

Magyarországi Fióktelepe 
30/789 1682
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