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Az elmúlt években számos,
már-már nélkülözhetetlen nö-
vényvédőszer engedélyét nem
újította meg vagy vonta vissza
az engedélyező hatóság. Né-
hány hatóanyagra eseti- vagy
szükséghelyzeti engedélyt
adott ki az, engedélyező ható-
ság, amely azt jelenti, hogy az
bizonyos kultúrákban egy
megadott időintervallumban
kijuttatható a készítmény, és
kijuttatás idejéről tájékozatni
kell a területileg illetékes me-
gyei kormányhivatal növény-
és talajvédelmi hatáskörben
eljáró járási hivatalt. A Móra-
Input vásárlóit segítjük abban,
hogy ezt a tájékoztatást a cé-
günk küldi el a hatóságnak. Eh-
hez a formanyomtatvány kitöl-
téséhez szükségesek a termelő
adatai, a kezelni kívánt kultúra
területe és helyrajzi száma.
Kérjük, ezt mindenki hozza
magával vásárláskor.
A környékünkben egyre na-
gyobb területen termesztenek
sárgarépát és petrezselymet.
Gyökérgubacs-fonálférgek el-
leni védekezési nehézségeken
túl, idén már a gyomírtás is
bonyolultabbá válik.
Már az előző évekhez hason-
lóan 2019-ben is eseti enge-
délyhez kötik a Nemathorin 10
G (10% fosztiazat) rovarölő
talajfertőtlenítő granulátum
felhasználását gyökérpetrezse-
lyemben, sárgarépában és fok-
hagymában gyökérgubacs-fo-
nálférgek (Meloidogyne spp.)
ellen, vetés előtti talajfertőtle-
nítésre 15,0 kg/ha dózisban. A
Nebih a felhasználást 2019.
március 13-tól május 12-ig és
2019. október 1-től november
30-ig engedélyezi. A Nemat-
horin 10G granulátumot 15 cm
mélyen a talajba kell dolgozni
és biztosítani kell a talaj ked-
vező nedvességi állapotát. Az
adott kultúrákban az élelme-
zésegészségügyi várakozási
idő (é.v.i.) 90 nap. 

A sárgarépa termesztésben
fontos gyomírtószerként ismert

Afalon Dispersiont (linuron)
2018. június 3-áig lehetett fel-
használni, így ebben az évben
bizonyára sok ellenőrzés lesz a
linuron hatóanyag szermara-
dékára!!! A linuron hatóanyag
visszavonása miatt a fenti kul-
túrák gyomírtása szinte lehe-
tetlen lenne. Ezért a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal (a továbbiakban: NÉBIH),
mint élelmiszerláncfelügyeleti
szerv, engedélyező hatóság a
növényvédelmi szükséghely-
zetre való tekintettel szük-
séghelyzeti engedélyt adott
több gyomírtószerre is.
Az engedélyező hatóság a Bo-
xer (800 g/l proszulfokarb)
gyomirtó permetezőszer szük-
séghelyzeti felhasználását sár-
garépa és petrezselyem gyökér
termesztésben 2019. március
11-től július 9-ig engedélyezi
magról kelő egy- és kétszikű
gyomok ellen preemergensen
(vetés előtt) vagy korai posz-
temergensen (a kultúrnövény
2-4 leveles állapotában), 3 l/ha
dózisban 200-300 l/ha permet-
lével. Sárgarépa és petrezse-
lyem gyökér termesztésben, az
élelmezésegészségügyi vára-

kozási idő (é.v.i) 49 nap.  
A Boxer sárgarépában Sencor
600 SC-vel együtt is kijut-
tatható, de petrezselyemben a
Sencor 600SC nem alkal-
mazható.
Az engedélyező hatóság a
Sencor 600 SC (600 g/l met-
ribuzin) gyomirtó permetező-
szer szükséghelyzeti felhasz-
nálását sárgarépában 2019.
március 1-től június 29-ig en-
gedélyezi. A Sencor 600 SC
felhasználható sárgarépában
posztemergensen (kelés után) a
sárgarépa 3-4 leveles állapo-
tában a magról kelő kétszikű
gyomok ellen 0,3 l/ha dózisban
300 l/ha permetlével. Sárgaré-
pában az élelmezés-egészségü-
gyi várakozási idő (é.v.i) 42
nap.
Az engedélyező hatóság a
Magyarországon nem engedé-
lyezett Bandur 600 SC (600 g/l
aklonifen) gyomirtó szer szük-
séghelyzeti forgalomba hoza-
talát és felhasználását magról
kelő kétszikű gyomok ellen
sárgarépa, petrezselyem gyö-
kér, levélpetrezselyem és levél-
kapor termesztésben 2019.
március 1-től június 29-ig

engedélyezi. Évi egy alkalom-
mal 3-3,5 l/ha dózisban, 200-
300 l/ha permetlével juttatható
ki. Élelmezés-egészségügyi vá-
rakozási idő: A fenti kultúrák-
ban, előírásszerű felhasználás
esetén megállapítása nem
szükséges. Mivel a Bandur 600
SC Magyarországon nem en-
gedélyezett gyomírtószer, ezért
gyakorlati tapasztalatok nem
nagyon vannak a készítmény-
ről. Ha valaki nem bízza a vé-
letlenre, a Bandur 600 SC pen-
dimetalin és fluorkloridon ha-
tóanyaggal együttesen helyet-
tesíthető.
Mint minden gyomírtószeres
kezelésnél, itt is fontos tudni,
hogy magas hőmérsékletkor,
erős napsugárzás esetén a le-
vélperzselés elkerülése céljá-
ból a permetezéseket az esti
órákban kell elvégezni. Az
üzemi méretű felhasználás
előtt, amennyiben lehetőség
van rá, célszerű kis területen a
termesztésbe kerülő fajtákkal
fajtaérzékenységi vizsgálatot
végezni.
A fentieket összefoglaló táblá-
zat tartalmazza a fontos ada-
tokat:
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Sebességváltás
kiváló gyökérzöldség fajtákkal

COMANCHE

 Precíziós, előcsíráztatott, kitűnő csíraképességű
vetőmag pillírozott változatban is rendelhető

 Berlini hosszú-félhosszú típus

 Frisspiacra és tárolásra egyaránt alkalmas

 Sima felületű, hófehér gyökértest

 Gyökérnyaki rothadással szemben nem érzékeny

SANTORIN F1
 115-125 napos tenyészidő 

 18-22 cm répatest

 Sima, hengeres, nagyon jól tompuló 

 Új „tálcás típusú” tárolási fajta 

 Lombja magas szintű alternária-rezisztenciával
rendelkezik

BENGALA F1
 120 napos tenyészidő 

 18-25 cm répatest

 Egyöntetű, hengeres, tökéletesen tompuló 

 Nagy hozamú, jól tárolható fajta 

 Lombozata erős, felálló, alternáriával szemben
ellenálló

MÓRA-INPUT KFT. H-6782 Mórahalom, Kissori út 2-4. | E-mail: info@morainput.hu | Web: morainput.hu

További információkért forduljon szaktanácsadónkhoz!
Rózsa Tamás | Tel.:+36 70 772 0953 | E-mail: tamas.rozsa@hortiservice.hu

Repce

A Makó környéki repcevetések
közel 70 százaléka megsem-
misült az őszi aszály követ-
keztében, a megmaradt állo-
mányok pedig gyengén mentek
a télnek és még a rovarok
kártétele is megtörte a növé-
nyek fejlődését, valamint a ter-
melők idegrendszerét. Akár 2-
szeri védekezésre is szükség
volt bolhák és repcedarázs ál-
hernyó ellen. Sok termelő ki-
hagyta az őszi gombaölőszeres
kezelést, regulátorozást költ-
ségmegtakarítási okokból. A
tavaszi időjárás tovább fokozta
a problémát. Nem volt csapa-
dék, a repceállomány szenve-
dett, a rovarok pedig jöttek.
Bundásbogár tömegek lepték
el a gyorsan kényszervirágzás-
nak indult növényeket, az
ellenük való védekezés a jelen-
legi hatóanyagokkal szinte
lehetetlen. Nem néznek ki jól a
repcék. Kevés a becő, a kö-
tések gyengék, sok esetben
eldobódtak.
Amit mindenképpen el kell
mondani az az, hogy azok az
állományok, amelyek megfele-
lő tápanyagot kaptak ősszel,
azok sokkal erőteljesebbek let-
tek, lombozatuk, hajtásrend-
szerük normálisan ki tudott
fejlődni, az egyébként cudar
időjárással ellentétben is. Fi-
gyeljünk oda, az alapműtrá-
gyázásra, hogy az esetleges
aszályos időszakban is, abban
a kevés talajoldatban legyen
elég tápanyag!!!

Kalászosok

A kalászosok esetében ugyan-
az mondható el, mint a repcék
esetében, annyi különbséggel,
hogy a késői kelést ezek a
növények sokkal jobban tole-
rálták. A tavaszi csapadékhiány
már nagyobb gondot okozott,
hiszen a növények kora tavaszi
fejlődéséhez tápanyaggal jól
ellátott talajoldatra lenne szük-
ség ami nem volt. Az állomá-
nyok szenvedtek, nem bokro-
sodtak megfelelően, hamar
szárba indultak, determinálva
ezzel a későbbi termésmennyi-
séget. 
Aztán megjött az eső, vele
együtt az elmaradt gyomkelés,
a levélbetegségek és a vetésfe-
hérítő bogarak. 
A jelenlegi helyzetben min-
denképpen érdemes elvégezni
egy kései gyomirtást, a tapasz-
talatok alapján alkalmazható a
Sekator OD, a Granstar Super
50 sx, a Starana Forte készít-
ményekben található hatóanya-
gok. Érdemes a kezelésekkel

egy menetben elvégezni a le-
vélbetegségek elleni (Teson,
Tebusha, Falcon Pro, Wirtuoz),
valamint a vetésfehérítő (Decis
Mega, Sumi Alfa, Karate Zeon,
Fendona) elleni védelmet is. A
virágzáskori gombaölőszeres
védekezés, az állományok je-
lenlegi állapotát nézve, ha az
időjárás miatt nem lesz nagyon
indokolt, elhagyható. 

Kapások

A napraforgó és kukorica ve-
tések szépen sorolnak a talaj
megfelelő nedvességtartalmá-
nak köszönhetően, de a nagy
hőingadozás, valamint a hideg
talaj miatt stresszesek, lassan
fejlődnek.
Napraforgóban a gyomok, el-
sősorban a mezei aszat rend-
kívül nagy számban jelent
meg, az ellene való védekezés
csak az Express 50 SX-re ala-
pozott gyomirtási technoló-
giában lehetséges. A magról
kelő gyomok elleni védekezést
időben el kell kezdeni, az ál-
lományban gyomirtható hib-
ridek esetében, abban az eset-
ben is, ha az állomány csak 2
normál leveles állapotban van.
(Pulsar, Imaza, Express).
Nagyon nagy kárt okoztak idén
is a nyulak, ellenük hatékony
vegyszeres védekezés nem lé-
tezik. A vadásztársaság segít-
ségével érdemes villanypász-
torral körbevenni a területet,
mert ellenkező esetben jelentős
kárral számolhatunk. 
A rovarok is károsítottak a ka-
pásokban (sároshátú bogár,
barkó, drótférgek), ellenük a
csávázás tiltása miatt, érdemes
talajfetőtlenítőt kiszórni, vetés-
sel egy menetben. Ügyeljünk a
N pótlására, hiszen most már
van nedvesség a talajban, így a
sorközműveléssel egy menet-
ben kiszórt nitrogén trágya,
meg fog térülni.

Zöldségfélék

A zöldségek tekintetében je-
lentős változás történt növény-
védőszer szinten, mivel tavaly
kivonásra került a linuron ha-
tóanyag (Afalon Dispersion),
így a vegyszeres gyomirtásra
állományban nem maradt ha-
tékony megoldás. Idén szük-
séghelyzeti felhasználást ka-
pott petrezselyemben, sárga-
répában, vöröshagymában a
Boxer nevezetű készítmény,
3,0 l/ha-os dózisban. A NÉBIH
felé történő bejelentés után,
lehet használni. Első tapaszta-
latok alapján, a kultúrnövényt
(petrezselyem) nem károsítja, a
gyomokon enyhén perzselő

Küzdelem a túlélésért

hatás tapasztalható, remélhető-
leg el is pusztulnak.
A kikelt, jó tőállományú petre-
zselymeket, sárgarépákat érde-
mes minél hamarabb makroe-
lemeket tartalmazó lombtrá-
gyákkal kondicionálni (Plan-
tafol 20:20:20), kiegészítve
stresszoldó készítményekkel
(Csöppmix 3, Amalgerol, Me-
gafol), valamint magnézium-
mal (keserűsó). Figyeljünk oda
a bór pótlásra is (Csöppmix 3,
Boroplus, Omex Bór, Mikrovit
Bór).
Fokhagymában a legnagyobb
gondot, a nagy hőingadozás, a
hideg talaj, valamint a hideg
öntözővíztől stresszes növényi
állomány miatt, a szklerotínia
okozza. Ez a szaprofita gomba,
normál körülmények között a

talaj lebontó folyamataiban ját-
szik szerepet, de egyes évjára-
tokban felüti a fejét, mint
kóroktani tényező. Jellemző
tünete, hogy a vegetáció har-
madik harmadában, a fejesedés
kezdete előtt, foltszerűen sár-
gulni, töppedni kezd, az egyéb-
ként egészséges, fejlett állo-
mány. Az ellene való védeke-
zés igen nehéz, ha kedvező az
időjárás, öntözött, buja nö-
vényzet esetében, szinte biz-
tosan felüti a fejét. Hatékony
lehet a hiperparazita gombákat
tartalmazó készítmények hasz-
nálata (Trifender Pro)

Mitykó Sándor
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A burgonyavész elleni kezelés során a permetlével érintkezve a spórák felveszik a rezet, ami akadályozza a csírázásukat és sejtosztódá-
sukat.
A réz több ponton avatkozik be a fitoftóra gomba életfolyamataiba: 
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 pusztulása 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 hatóanyag csoportok) váltogatása
- minden felszívódó készítmány kiegészítése réz-hidroxiddal (2-3 kg/ha Pomuran Réz)
- hatásfokozó készítmény alkalmazása (0,1-0,2 l/ha KARIBU )
- hatékony permetezés technika (minőségi fúvóka, elegendő permetlé mennyiség, nyomás, cseppméret) 

Bálint Béla Certis Europe BV Magyarországi Fióktelepe 30/789 1682

Réz-hidroxid alkalmazása burgonyavész elleni védekezésben

A burgonya termesztéstech-
nológia intenzifikációval meg-
nő az igény a széles spektrumú,
több probléma ellen alkal-
mazható készítményekre. Az
időjárás változásával újabb és
újabb kórokozók és kártevők
jelenhetnek meg, vagy okoz-
hatnak olyan mértékű tüne-
teket, amire eddig nem volt
példa. 
A Syngenta burgonya növény-
védelmi portfóliója teljesnek
mondható, sőt az ágazatot érin-
tő problémákra odafigyelve egy
új, hatékony készítményt is
bevezetünk a burgonya alter-
náriás betegsége ellen. Ez a
Revus Top. 

A gombabetegségek az időjá-
rástól függően különböző in-
tenzitással jelentkezhetnek. A
védekezésnél elsősorban a
megelőzésre kell a legfőbb
hangsúlyt helyezni. 
A nyári időszakban a száraz
időjárás kedvezhet egy prob-
lémás betegség megjelené-
sének. Az alternáriás betegség
rendkívül komoly károkat tud
okozni az állományban, főleg
azért mert a legtöbb bur-
gonyában engedélyezett ható-
anyag hatástalan a kórokozóval
szemben. A kórokozó elsősor-
ban az idősebb leveleket tá-
madja meg legelőször, és kárt
okoz a hajtáson, és a gumón is.
A betegség súlyos minőségi és

mennyiségi veszteséget okoz. 
Ezt a problémát orvosolva
hozta be a Syngenta az idei
évtől a Revus Top-ot, amely a
fitoftóra ellen kiváló man-
dipropamid mellet, az alter-
náriás betegség ellen is
megoldást nyújt a benne talál-
ható difenokonazolnak köszön-
hetően. A korábbi évek tapasz-
talatai alapján kijelenthetjük,
hogy komoly terméskieséstől
menthetjük meg a burgonyát a
szer használatával. A javasla-

tunk alapján 0,6 l/ha dózist
érdemes alkalmazni, a maxi-
mális hatékonyság érdekében. 
Legyen szó gyomokról, kár-
tevőkről, vagy kórokozókról, a
Syngenta kínálatában minde-
gyik ellen van megoldásunk.
Mindenkinek, aki burgonyát
termeszt a célja, hogy szép
egészséges termést takarítson
be. Az ehhez szükséges védel-
met a Syngenta termékek biz-
tosítják.

A burgonya növényvédelmének új zászlóshajója 

érkezik 2019-ben a Syngentától



2019/1. Idejében szólunk! 5

Móra-Input Kft.  Mórahalom, Kissori út 2-4. Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig 
Rendelés felvétel: 30/295-3571  30/688-1622  Szaktan.: Csatordai László: 06-30/613-7952

Maros Farmer Kft.  Makó, Állomás tér 15. Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig 
Rendelés felvétel: 20/450-9174, 30/505-7644    Szaktan.: Mitykó Sándor: 70/328-2825



2019/1.Idejében szólunk!6

Móra-Input Kft.  Mórahalom, Kissori út 2-4. Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig 
Rendelés felvétel: 30/295-3571  30/688-1622  Szaktan.: Csatordai László: 06-30/613-7952

Maros Farmer Kft.  Makó, Állomás tér 15. Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig 
Rendelés felvétel: 20/450-9174, 30/505-7644    Szaktan.: Mitykó Sándor: 70/328-2825



2019/1. Idejében szólunk! 7

Móra-Input Kft.  Mórahalom, Kissori út 2-4. Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig 
Rendelés felvétel: 30/295-3571  30/688-1622  Szaktan.: Csatordai László: 06-30/613-7952

Maros Farmer Kft.  Makó, Állomás tér 15. Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig  Szo.: 7.30-12.00-ig 
Rendelés felvétel: 20/450-9174, 30/505-7644    Szaktan.: Mitykó Sándor: 70/328-2825

A zöldségtermesztők nagy kihívások elé
néznek. A szektorban jelenleg a legna-
gyobb kihívást az alkalmas munkaerő
hiánya okozza. Ezt, a lassan már majdnem
mardosó hiányt, a jobb felvásárlási árak
esetleg enyhíthetik, de nem tudják
megszüntetni. 

A termesztésben mindig fontos volt, a költ-
séghatékonyság mellett, az egyszerűen
alkalmazható öntöző műtrágya használata.
A kezelések számának csökkentésével,
egyszerűsítésével az ICL-SF Agrolution
Special öntözőműtrágya családja ezt a
rendkívül jelentős igényt tudja megoldani
prémium kategóriás, ám igen árban igen
gazdaságos termékpalettájának tagjaival.

Az ICL Specialty Fer-
tilizers műtrágyáit
mindig a növény igé-
nyeinek megfelelően
állítják össze, és arra
törekednek, hogy fo-
lyamatosan tökélete-
sítsék a termékeket.
Nemrég sikerült javí-
tanunk az Agrolution
Special termékcsalá-
don is, a jól ismert
NPK készítmények
lényeges módosítása
nélkül, ugyanolyan
megfizethető árat biz-
tosítva a végfelhasz-

nálók számára.
Lássuk, hogyan érték ezt el!
Agrolution termékcsaládba tartozó, víz-
ben oldódó EK műtrágyák kettős célnak
felelnek meg: az összes tápelem megfelelő
arányban elérhetővé válik, és a „beépített”
foszforsav segítségével a vízminőségi
problémákra is megoldást kínálnak
egyetlen termékben.
Az ICL-SF vízoldható műtrágyáinál már
megszokott, magas fokú hatóanyag-tisz-
taság jellemzi az Agrolution termékeket is.
Ennek köszönhetően a növények igen
gyorsan reagálnak a kezelésekre.
A hatóanyag tisztaság és a magas old-
hatósági tulajdonságok mellett az új
összetételnél javult a vas elérhetősége,
köszönhetően az új vas (Fe) kelát formá-
nak, miközben 30%-kal több a mangán
(Mn) és a 300%-kal a cink (Zn) tartalom.
A mikroelemek fontos szerepet játszanak
a kiegyensúlyozott növény tápanyag
ellátásban.
Bármelyik tápelem hiánya negatívan befo-
lyásolhatja a növény növekedését és ho-
zamot, még abban az esetben is, ha többi
tápanyag jelen van. A termékcsalád tag-
jainak makroelem-összetétele a növényi
életszakaszokhoz igazodik, és tartalmaz-
zák a növények számára fontos összes

mikroelemet is.
Mit lehet várni az ÚJ Agrolution -tól?
¸ Szebb színeződést: a DTPA kelát formában

jobb vas (Fe) elérhetőséget biztosít, a pH-
értéktől függetlenül. 

¸ Fokozza a fotoszintézist és jobb növény-
növekedést eredményez már a korai fejlő-
dési szakaszban is.

¸ A teljes növényi anyagcsere javul a man-
gán és a cink emelt szintjének köszön-
hetően.

¸ Tisztán tartja az öntözőrendszert, nem képez
lerakódásokat

¸ Tökéletes oldódás még kemény víz esetén is
¸ Kevesebb munkaigény: felhasználásra kész

receptúra – egyetlen termék elegendő

Javaslatunk:

Indító és gyökereztető összetétel: Agro-
lution 15-30-15+mikroelemek
Kiegyenlített összetétel: Agrolution 20-20-
20+ mikroelemek
Kalcium igényes kultúrákhoz: Agrolution
14-8-22+5CaO mikroelemek, 14-7-14+14
CaO+ mikroelemek
Virágzáshoz, termésképzéshez: 7-14-
35+2,5MgO+mikroelemek, 15-13-
25+mikroelemek

Termékeinkről bővebb ismertetőt, szak-
tanácsot Rácz Gábor területi képviselőtől
kaphat a +36304881479 telefonszámon!

Az új Agrolution - Felfrissíti a növény tápanyag ellátását
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Az előző évek szélsőséges
időjárása tovább hangsúlyozta
az öntözés jelentőségét, a szak-
szerű vízgazdálkodás fontos-
ságát. Az elmúlt hónapokon
keresztül tapasztalható aszály
pedig minden növénykultúrát
hátrányosan érintett. Ezekben a
nehéz időszakokban megoldást
jelenthet a Transformer talaj-
kondícionáló alkalmazása, akár
zöldségnövényekről, akár álló-
kultúráról beszélünk. 
Hatóanyaga az alkohol-etox-
ilát, mely a víz felületi feszült-
ségét megbontva a folyadékot a
talajszemcsék belső szerkeze-
tébe, a mikrokapillárisokba
vezeti. Ezáltal a természetes
csapadékból vagy az öntöző-
vízből egy jól raktározott, de a

növény számára könnyen elér-
hető vízkészletet rögzíthetünk
a gyökérzónában a Transfor-
merrel kezelt területen. Így
csökkenthető az öntözővíz és a
vele kijuttatott műtrágya alta-
lajba való elfolyása is. Bak-
hátas termesztés esetén pedig
az ágyásunkban tudjuk tartani
az értékes vizet és az esetleg
benne oldott tápanyagokat. 
A Transformer használatával a
vízellátás egyenletesebbé vál-
hat, így nem alakulnak ki túl
száraz illetve túl nedves foltok
sem a területünkön, sem a ta-
lajprofilunkban, a gyökérzó-
nában. Mivel a tápelemek is a
nedves közegben válnak felve-
hetővé a növény számára, a
talajkondícionáló alkalmazásá-

val javíthatjuk a talaj tápanyag-
megtartó és -szolgáltató képes-
ségét is, melyre a térség ho-
mokos talajain egyébként is
kiemelt figyelmet kell fordíta-
nunk. Abban pedig biztosak
lehetünk, hogy a vízzel és tápa-
nyaggal megfelelően ellátott
növényünk könnyebben fogja
átvészelni mind a környezeti
szélsőségeket (aszály, erős UV
sugárzás, hőstressz), mind a
károsítók támadásait egy olyan
növénnyel szemben, melynek
ellátása akadozik. A növé-
nyünk szélsőséges, stresszhatá-
sokban gazdag időszakokban a
törődést bő terméssel és kora-
isággal tudja meghálálni! 
Annak nyomán, hogy a folya-
dékot a talaj vagy a termesz-

tőközeg mikropórusaiba vezet-
jük, a nagyobb kapillárisokban
szabad teret nyitunk az oxi-
géndús levegőnek is. Ezáltal a
talaj mikrobiológiai egyen-
súlya is javul, a hasznos szer-
vezetek közreműködésével pe-
dig a gyökérnövekedés fokozó-
dik. Emellett a kapillárisszer-
kezet, a talajszerkezet is poz-
itív irányba fejlődik, a rögösö-
dés, tömörödöttség pedig csök-
ken. Ez kiemelt szerepet kap-
hat a gyökérzöldségek és a bur-
gonya termesztése során is. 
A Transformer talajkondício-
náló készítmény termesztő-
közegekben is kifejti hatásait,
ezért talajnélküli termesztés-
ben is jól alkalmazható. Így a
termesztőközeg gyorsabban át-
nedvesíthető, a tápanyagok
benne a növény számára köny-
nyebben felvehetőek. A forró
nyári időszakokban is később
juthat el a növényünk a her-
vadás állapotáig, könnyebben
vészeli át a stresszhatásokat. 
A termék további kedvező tu-
lajdonsága, hogy öntözőrend-
szeren keresztül használva
megszünteti a lerakódásokat,
rendszeres használatával tisz-
tántartható a berendezés. 
Próbálja ki a Transformert
bevezető áron!

Transformer – jobb vízgazdálkodással az aszálykár ellen
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A Wetcit nevű adjuváns (haté-
konyságnövelő) növényi kivo-
natok keverékét (narancster-
pének) és biológiai úton le-
bomló nedvesítő hatóanyagot
tartalmaz. Emiatt a tankkeve-
rékhez adva csökkenti a per-
metlé felületi feszültségét, így
jobb terülést eredményez a
növény felszínén, a nehezen
elérhető területeken, akár ké-
regrepedésekben is. Valamint
átjárhatóvá teszi a rovarok és
gombafonalak víztaszító külső
burkolatát az alkalmazott nö-
vényvédőszer számára. A ter-
mék elősegíti a felszívódó ter-
mékek gyorsabb bejutását is.
Ezen tulajdonságai által alkal-
mazásával a permetezés haté-

konysága látványosan növel-
hető. A Wetcit használatával a
tartályban és a permetezőbe-
rendezésben megelőzhető a
növényvédőszerek maradéka-
inak nemkívánatos kiválása, a
fúvókák dugulása, ezzel is nö-
velve a kezelés eredményes-
ségét. Korompenész és méz-
harmat lemosására is sikeresen
alkalmazható. Emellett kelle-
mes narancsos fedőillatot biz-
tosít. A Wetcit az ásványi olaj-
származékokkal szemben nem

zárja el a növény légzőnyílá-
sait, így azokkal ellentétben
sokkal kisebb a fitotoxicitás
(perzselés) veszélye! A növény
újranedvesedésével (pl. har-
mat) újrateríti a levélen lévő
hatóanyagot, de nem hosszab-
bítja meg a növényvédő szerek
lebomlási idejét. Így az inten-
zív növekedés szakaszában is
nagy segítséget jelent növé-
nyünk egészségének megőrzé-
sében. Ökológiai gazdálkodás-
ban is felhasználható termék. 

A Dipel DF a biológiai nö-
vényvédelem jól ismert zász-
lóshajója. A hazánkban is el-
érhető Bacillus thuringiensis
(Bt) ssp. kurstaki termékek
közül is kiemelkedő hatóa-
nyagtartalommal és hatás-
spektrummal bíró termék a lep-
kehernyókra szelektív, így a

hasznos élő szervezetekre vagy
az emberre egyáltalán nem
jelent veszélyt. A toxinkristá-
lyok perforációt okoznak a
hernyó bélnyálkahártyán, így a
növényvédőszer felvételétől
max. 2 órán belül leállítja a

kártevő táplálkozását, tehát a
károkozást, majd ennek követ-
keztében a hernyó elpusztul. 
A készítmény széles körben
használható, munkaegészségü-
gyi várakozási ideje 0 nap,
élelmezésegészségügyi vára-
kozási ideje pedig 2 nap, tehát
a betakarítási időszakban is
biztonságosan alkalmazható.
Ökológiai gazdálkodásban is
felhasználható termék.
Mivel a hatóanyagot a hernyók
tápcsatornájának lúgos közege
aktiválja, a tankkeverék készí-
tésénél ügyeljünk arra, hogy a
permetlevünk pH-ja ne legyen
a lúgos tartományban (javasolt
pH: 5,5-6,5)! A minél nagyobb
hatásfok érdekében időzítsük a
kezelést a koraesti órákra! 
A termékekkel kapcsolatos
további információért keresse
a dél-alföldi régió Biocont sza-
ktanácsadóját!

Vizi Bernadett

növényorvos, növényvédelmi
szaktanácsadó

tel: +36 20 958 2040

Wetcit - Hatékonyságnövelés a
perzselés veszélyének csökkentésével

Dipel DF - Szelektív 
rovarölőszer lepkehernyók ellen
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