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Rosasol 100%-ban vízoldható műtrágyák a magyar piacon!
A Rosier S.A. belga műtrágya konszern Európa egyik legnagyobb
granulált komplex műtrágya előállítója. Éves szinten 800 ezer
tonna granulált, és 30 ezer tonna vízben 100 %-ban oldódó
komplex műtrágyát állít elő, a belgiumi és a holland gyárában. A
világ több mint 40 országába exportálja termékeit, s a vevői
igények maximális kielégítésére törekedve a víz oldható palettája
270 féle összetételt takar. Természetesen ez az irgalmatlan
termékbőség azért alakult ki, mert a világ legkülönbözőbb pontján
Kanadától Ausztráliáig, a leghidegebb északtól a legmelegebb
csapadék dús szubtrópusig értékesíti termékeiket. A magyar
piacon a Móraagro Kft közreműködésével 2005 óta van jelen. S
míg 2005-ben két granulált összetétellel szerepelt a hazai piacon,
addig napjainkra már 12 féle granulált összetétellel és az idei
évtől 6 féle 100%-ban víz oldható összetétellel jelentkezünk. Az,
hogy a magyar piacon milyen összetétellel szerepelünk, az szinte
kizárólag a vevői igények döntik el.
Az induló paletta egy standard starter összetétel a 15-30-15
+mikroelem,azaz 1 : 2 : 1+TE; egy általános nevelő 16-8-24+TE,
azaz 1 : 0,5 : 1,5+TE, egy viszonylag kiegyenlített nevelő 17-929+1MgO+TE, azaz 0,9 : 0,3 : 1+MgO+TE, valamint egy
standardnak nevezhető 15-5-30+TE, azaz 1 : 0,3 : 2+TE, egy 1114-28+2MgO+TE foszfor és káli túlsúlyos nevelő, és egy érlelő,
befejező 3-5-40-es kifejezetten káli túlsúlyos műtrágyát hoztunk

be. Ezzel a palettával gyakorlatilag a növények legkülönbözőbb
igényeit tudjuk maximálisan kielégíteni, garantáltan jó minőségben.
Garancia a világhíres gyártó, aki nem engedheti meg magának
semmilyen körülmények között egyetlen tétel esetén sem a saját maga
által felállított magas minőségi követelménynél gyengébb minőségű
műtrágya piacra kerülését. A három makró elem mellett természetesen
megtalálható egy mikroelem sor is, kelatizált, a növények számára
könnyebben felvehető formában. A gyártás során használt foszforsav
biztosítja a csepegtető testek folyamatos tisztítását is. Alacsony EC
értéke lehetővé teszi a növények viszonylag magas koncentrációban
történő táplálását öntözővízen keresztül, mely kimondottan előny a
kora tavaszi fényszegény időjárási viszonyok között. Jól oldódik, s
összetételtől, hőmérséklettől függően akár 515g/liter is lehet (259515g/l /25 °C) a törzsoldatban feloldott műtrágya mennyisége.
Lombtrágyaként is könnyen alkalmazható, a növények mikroelem
ellátását, táplálék felvételi irányváltását jól tudjuk ezen műtrágyákkal
befolyásolni.
Nem jobb és nem rosszabb a hasonló minőségi gyártók által előállított
azonos kategóriájú termékeknél, ár-érték aránya talán kedvezőbb mint
a konkurencia terméke, ezért érdemes kipróbálni.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási mérnök

Saláta, hónapos retek hidegházas hajtatása
Környékünk egyik kedvelt növénye a hidegházas saláta és a tél
alá vetett „hónapos retek” mely ilyenkor 4-5 hónapos.
Saláta gyomirtására a benefin hatóanyagú Benefex
engedélyezett szer, míg retekben nincs engedélye semminek,
mégis többen használják a Benefex-et, mivel az a keresztes
virágúakat egyáltalán nem bántja, s ezért működik is, de nincs
engedélye. Az őszi-téli-kora tavaszi gyomok közül a fő gondot
okozó tyúkhurt gyakorlatilag tökéletesen viszi. A veronikát csak
gyéríti. A tervezett ültetés előtt 7-10 nappal 5-10 cm mélyen
bedolgozva kell a talajba juttatni, úgy, hogy a kipermetezés és a
bedolgozás között 30 percnél több ne teljen el, mert a napfény UV
sugaraira elbomlik.
A bedolgozást követően 2 napig a házat folyamatosan szellőztessük, majd kiültetés előtt egy megismételt rövid szellőztetést
még iktassunk be.
A kiültetésnél a mélységnél az 1-2 cm-es légrést tartsuk be, így a
levegő a levelek alatt át tud járni, s ezzel csökkenti a peronoszpóra fertőzés veszélyét. Tápanyag ellátásnál a begyökeresedés
elősegítésére a monokálium-foszfát tökéletes, mert 0% nitrogénnel 52% könnyen felvehető foszfort és 34% könnyen felvehető
káliumot juttatunk ki. Egyszeri kijuttatása elég. A foszfor túlsúly
biztosítja a gyors begyökeresedést.
Kora tavasszal pedig elég a nitrogént pótolni. A hidegben a
kalcium és a magnézium felvétele talajon keresztül nehézkes
ezért a hiánytünetek megjelenése előtt célszerű Wuxal Ca-mal
ezt megelőzni,de használhatjuk a folyékony kalciumot a Pandát
is de akkor csak kalciumot pótolunk. Magnézium pótlására a
magnézium-nitrát, a keserűsó és a Wuxal Mg-um jöhet számításba.
Mindkét kultúra kis kultúrának számít, ezért a bennük engedélyezett növényvédő szerek száma minimális. A salátában még
csak-csak akad egy-egy szer, de retekben sem gomba, sem
baktérium ölő nem engedélyezett. Ugyanakkor mindkét kultúra
baktériumra és peronoszpórára is fogékony.
Mindkettő ellen a rezes készítmények lennének a hatásosak, de

alkalmazásuk feltétele a területileg illetékes
növényvédelmi állomás eseti engedélye.
Peronoszpóra ellen salátában engedélyezett
az Aliette 80 WP vagy WG, a Folpan 50 Wp
és a Folpan 80 WDG. Az itt felsoroltaknak
mindegyikének 14 nap az élelmezés-egészségügyi várakozási ideje. Peronoszpóra és
baktérium ellen is nagyon jó hatással alkalmazhatjuk a Fosfitex termékcsaládot, hiszen
mindegyiknek komoly növényvédelmi mellékhatása van. Ültetéskor a Zn/Mn-os, míg
kalcium pótlásra a Ca jelölésűt, magnézium
pótlásra az Mg jelölésű Fosfitexet használhatjuk. Nagy előnyük, hogy 0 az élelmezésügyi várakozási idejük, s komoly védelmet
nyújtanak ez mellett. A magyarországi és a
helyi több ezer literes eladások ezt sikeresen
alátámasztják. Salátában még a botrytis
fenyeget, ellene a Teldor 500 SC engedélyezet, s 3 nap a várakozási ideje is. Salátában a növényvédő szerek a viaszos levélfelületen sokáig megmaradnak, s a Dithane-nak
nincs ugyan engedélye, de itt hívnám fel a
figyelmet, hogy ha bár mikor használja salátában azzal a meggyőződéssel, hogy kéthárom hónap alatt lebomlik, akkor azt ki kell
ábrándítanom, mert ha egyszer is használták
akkor az a szedéskor még kimutatható.
Tavasszal a levéltetvek okozhatnak még esetleg gondot.
Tisztelettel: Knipf Róbert
növényvédelmi és
tápanyag-gazdálkodási mérnök
Kérdés esetén hívjon : 30/515-6077

Növény fejlettség
Retek
Szikleveles állapot

10 nap múlva
7 nap múlva
7 nap múlva
7 nap múlva
Saláta
Ültetés után
közvetlenül
7 nap múlva
3 nap múlva
5 nap múlva
3 nap múlva
5 nap múlva
3 nap múlva
5 nap múlva
7 nap múlva
3 nap múlva
7 nap múlva
7 nap múlva

Javasolt felhasználás
Monokálium-foszfát
1,0-1,5 dkg/m2
egyszer
Rosasol 17-9-29+1MgO+TE
2 dkg/m2
Rosasol 17-9-29+1MgO+TE
2 dkg/m2
Rosasol 11-14-28+2MgO+TE
2 dkg/m2
Rosasol 3-5-40
Monokálium-foszfát
1%-os beöntözés tövenként
vagy 1 dkg/m2
Rosasol 17-9-29+1MgO+TE
2dkg/m2
Calcium-nitrát
1 dkg/m2
Rosasol 17-9-29+1MgO+TE
2 dkg/m2
Calcium-nitrát
1 dkg/m2
Rosasol 16-8-24+TE
Calcium-nitrát
1 dkg/m2
Rosasol 11-14-28 +2MgO+TE
2 dkg/m2
Rosasol 15-5-30+TE
2dkg/m2
Calcium-nitrát
1 dkg/m2
Rosasol 15-5-30+TE
2 dkg/m2
Rosasol 3-5-40

gyökeresedés
elősegítésére
levél növekedés
elindítására
kalcium hiány
megelőzésére
levél növekedés
fokozására
kalcium hiány
megelőzésére
egyenletes fejlődés
fenntartására

fejesedés beindítására
növekedés és fejesedés
együttes elősegítésére

ua.
fejesedés befejezésére

2. oldal

Aktuális növényvédelmi teendők a kertekben.
A zöldségtermesztésben, palántanevelésben a növények
károsodását igen gyakran a talajlakó kártevők okozzák.
A nagyobb testű kártevők közül leggyakrabban a pajorok,
drótférgek a lótücsök, a bársonylegyek nyűvei szoktak kellemetlenkedni. A növények föld alatti részét rágják, kiodvasítják,
furkálják, ami sokszor jelentős tőszám kieséssel jár. A lótücskök
az útjukba kerülő gyökerek átrágásán kívül ujjnyi vastag kidudorodó felületi alagutak, járatok építésével sok kis növényt túrnak
ki a palánta ágyakból.
Legtöbb problémát azonban a cserebogarak lárvái, a pajorok
okozzák, amelyek – fajtól függően – általában 2-4 évig fejlődnek
és károsítanak a talajban, ezért a rendszeres talajfertőtlenítés
elengedhetetlen fontosságú! Technikailag nehezebben
kivitelezhető, költséges és sohasem tökéletes megoldás az
idősebb 3-4 éves lárvák elleni „tűzoltás” szerű védekezés, mivel
az idősebb, fejlettebb pajorok kevésbé érzékenyek a talajfertőtlenítő szerekre. Ezért nagyon fontos, hogy minden évben,
megelőző jelleggel védekezzünk a kártevővel szemben, ne várjuk
meg az idősebb egyedek felszaporodását! A rendszeresen
elvégzett talajfertőtlenítés nem csak hatékony, de költségtakarékos megoldást jelent a talajlakó kártevők ellen!

minimálisra csökkenthető a szerveszteség!
Az Actara két különböző technológiában is alkalmazható paprika,
paradicsom, uborka és káposztafélék palántáinak védelmére a
bemártásos és a beöntözéses módszerrel.
Bemártásos technológia:
Alkalmazása: Készítsünk 0,1 – 0,2 %-os Actara oldatot, majd a
palántákat tálcával együtt mártsuk bele a tápkockák teljes
átnedvesedéséig.
A palánták bemártásakor és kiültetésekor fokozottan ügyeljünk a
munkavédelmi és egészségügyi előírások maradéktalan betartására!
Beöntözéses technológia:
Alkalmazása: A kiültetett palántákat öntözzük be tövenként 80100 ml permetlével úgy, hogy 1 hektár felületre 400 g Actara
kerüljön. A kijuttatandó permetlé töménységét az 1 hektárra
kiültetendő növények száma és a tövenkénti permetlémennyiség alapján szükséges meghatározni.
Az Actara oldatot a tápoldatozáshoz, illetve az öntözéshez
használt csepegtető öntözőrendszeren keresztül is kijuttathatjuk.
paprika lisztharmat

A FORCE 1.5 G TALAJFERTŐTLENÍTŐ SZER
HASZNÁLATÁVAL A PAJOROK KÁRTÉTELE
MEGAKADÁLYOZHATÓ!
A FORCE 1,5 G gázhatású készítmény, a rovarok a bőrszövetükön és az idegvégződésükön keresztül veszik fel a szert, ezt
követően táplálkozásukat befejezik, majd elpusztulnak. Gázhatásának köszönhetően erős riasztó hatása van a tojásrakásra
készülő káposzta-, hagyma és viráglegyekre is.
A FORCE 1,5 G a különböző növények magvaival, vagy gyökereivel érintkezve nem fitotoxikus, nem okoz perzselést, a
csírázást és a gyökérnövekedést nem befolyásolja!
Drótféreg fertőzés esetén a magasabb dózis használata javasolt!
A kezelés során biztosítani kell a kiszórt granulátum talajjal
történő teljes fedettségét.
A FORCE 1.5 G a kiskerttulajdonosok ideális talajfertőtlenítőszere, mivel 0,5 kg és 5 kg-os kiszerelésben is kapható a
gazdaboltokban.
Elsősorban a hajtatott zöldségfélék termesztésénél okoznak
gondot a gyökérgubacs-fonálférgek. Kártételük hatására a
növények vontatottan fejlődnek, hervadnak, amit könnyen tápanyaghiánnyal, vas hiánnyal lehet összetéveszteni, mert a hajtáscsúcs leggyakrabban kisárgul. Sajnos Magyarországon a
homoktalajok legnagyobb része őshonos szántóföldi gyökérgubacs-fonálférgekkel erősen fertőzött.
Kártételének megelőzésére legjobb megoldás minden ültetés
előtt végzett NEMATHORIN 10 Gvel történő kezelés 3 g/m2
dózisban.
Kontakt és szisztemikus (növények gyökerébe felszívódik)
hatású, a fonálférgek a kezelés után 3 napon belül abbahagyják a
táplálkozást, a teljes pusztulás 9-17 napon belül bekövetkezik. A
lárvastádiumban lévő egyedeket pusztítja el, illetve gátolja a lárva
kelését a tojásból, cisztából.
A készítményt a hajtatási, ültetési időszak előtt 1-2 nappal, teljes
felületkezeléssel 10-15 cm mélyen kell bedolgozni. Talaj
kémhatása nem befolyásolja a szer hatását.
A zöldségfélék termesztésénél a hatékony talajfertőtlenítés
mellett lényeges, hogy a kiültetett palántáinkat már a kezdeti
stádiumban megfelelő védelemben részesítsük. A palánták
kiültetésének sikere nagymértékben befolyásolja a termesztés
jövedelmezőségét.
A zöldségpalánták védelme nem könnyű feladat, hiszen a szerek
bejutása a növénybe lassabb, a kis fajlagos levélfelület miatt,
valamint a gyors növekedés következtében csak jól felszívódó
szerekkel tudunk hatékony védelmet elérni.

A gombabetegségek szinte mindegyike károsítja zöldségnövényeinket, melynek leküzdése a hajtatott kultúrákban is elsődleges
fontosságú. A hajtatott paprikát illetve paradicsomot elsősorban a lisztharmat, szürkerothadás, fitoftóra, alternária
károsíthatja. Ezen felül paradicsomban a szeptória illetve a
kladospórium is megjelenhet, paprikában pedig a kolletotrihumos bogyófoltosság fertőzheti az állományt.
A szabadföldi zöldségfélék is jelentős kártételnek vannak kitéve.
A káposztaféléket leginkább a peronoszpóra, lisztharmat,
alternária valamint a fóma fertőzheti meg.
A gyökérzöldségek növényvédelmét nehezíti az utóbbi évek
szerviszavonásai is, emiatt igen kevés megoldás áll rendelkezésre a súlyos fertőzéseket okozó lisztharmat, szeptória,
alternária, a rozsda valamint a peronoszpóra károsításának
kivédésére. A spárga és a póréhagyma növényvédelme talán a
fent említett kultúráknál is nehezebb, hiszen itt még kevesebb
lehetőségünk van a rozsda, alternária valamint a szürkepenész
fertőzésének megakadályozására.
A fent említett betegségek hatékony kivédésére fejlesztette ki a
Syngenta legújabb innovatív termékújdonságát, az AMISTAR
TOP-ot, amely a már jól ismert és hatékonyságát évről-évre
bizonyító Amistar gombaölőszercsalád legújabb tagja.
MIBEN REJLIK AZ AMISTAR TOP EGYEDÜLÁLLÓ
HATÉKONYSÁGA?
Az AMISTAR TOP két hatásmechanizmusban eltérő, egymás
hatékonyságát felerősítő, igen markáns gombaölő hatással
rendelkező, felszívódó hatóanyag gyári kombinációját
tartalmazza.
Az AMISTAR TOP 200 g/l Azoxistrobin-t és 125 g/l difenokonazolt tartalmaz.

Teljeskörű és hosszantartó védelem!

KÉT EGYMÁSTÓL ELTÉRŐ HATÁSMECHANIZMUSÚ
HATÓANYAG EGYEDÜLÁLLÓ KOMBINÁCIÓJA!
Az azoxistrobin gátolja a gombák légzését, ezáltal megszakítva a
kórokozó energiafolyamatait és a spórák csírázását. A difenokonazol megakadályozza a gombafonalak kialakulását, ezzel
blokkolva a kórokozó bejutását a növénybe és a fertőzés létrejöttét. A difenokonazol egyedülálló kuratív (gyógyító) hatással is
rendelkezik. Mindkét hatóanyag egyaránt kontakt, transzlamináris és levélszisztemikus hatású, így a növény minden
részébe eljutva teljeskörű és hosszantartó védelmet biztosítanak.

Az Actara a gyökérzeten keresztül is bejut a növénybe, jól
szállítódik csúcsirányba, ezáltal teljeskörű és hosszantartó belső
védelmet nyújt a fiatal hajtásoknak is. Az Actara-nak ezt a
tulajdonságát, elsősorban a fiatal – rovarkártételnek fokozottan
kitett- palánták védelmére használhatjuk ki. Előnye, hogy a
palántákat közvetlen és célzott védelemben részesíthetjük, ami
hatékonyabb és hosszantartó hatást eredményez. Az Actara
talajon keresztüli használatával megelőzhető a kártétel és

Az egyik legkorábban veszélyeztetett gyümölcsfajunk az
ŐSZIBARACK. Korai fakadásának köszönhetően a kórokozók
hamar megtámadják.
Őszibarackosaink egyik legnagyobb ellensége a TAFRINÁS
LEVÉLFODROSODÁS, vagy ahogyan szemléletesen régen
nevezték, a dérharmat. Károsítása minden évben rendszeresen
jelentkezik, súlyos károkat azonban a hűvös tavaszi, csapadékos
időszakot követően idéz elő.

ÚJDONSÁG A PALÁNTAVÉDELEMBEN – ACTARA
TALAJON KERESZTÜL !
A már jól bevált és széleskörűen használt Actara 25 WG
alkalmazása egy új felhasználási területtel bővült. Ez a
talajon keresztüli kijuttatás.

őszibarack tafrina

Jellegzetes tünetei a levélen, vesszőn és a gyümölcsön egyaránt
jelentkezik. Az egész levéllemez vagy csak egy része
megnagyobbodik, ráncosodik, törékennyé válik. A fertőzött
levelek színe először sárgászöld, később sárbásbarna illetve
liláspirossá válik. Felületükön finom, fehér deres bevonat
képződik. Később a levelek elszáradnak, majd lehullanak. Bár a
levéltetvek kártételének következtében a levelek szintén
fodrossá válnak, de abban az esetben nincs térfogatnövekedés.
A kórokozó hőmérsékleti igénye alacsony, 4-14 °C fok körüli.
Ezért már az enyhébb téli napokon is szaporodásra képes a
gomba. Ezek a körülmények idén már korán kialakultak és
jelenleg is fennállnak!
VÉDEKEZÉS:
A rügypattanás előtti rezes lemosópermetezés elengedhetetlen
fontosságú a fertőzések megakadályozására.
Ezt követően a hajtások egérfül állapotában térhetünk át a felszívódó és további kontakt szerekre. A minél korábbi, jól időzített
preventív védekezés döntő fontosságú, elmúlasztása nagy
veszéllyel jár!
A VÍZÁLLÓ VÉDELEM: BRAVO 500.
Az első zöld levélkék megjelenésekor már feltétlenül védekezni
kell olyan nagyhatékonyságú kontakt szerrel, mint a BRAVO 500.
A BRAVO a korai fertőzések ellen kiváló védelmet nyújt, még az
ilyenkor gyakori, heves esőzéssel járó, párás, ködös változékony
időjárásban is. A BRAVO hatóanyagának köszönhetően igen
erős tapadást biztosít, lemoshatatlan bevonatot képezve a
növény felületén.
A BRAVO kezelést követően folytassuk a permetezést a SCORE
250 EC-vel.
A BIZTOS STRATÉGIA BÁSTYÁJA: SCORE 250 EC.
A SCORE éppen azt tudja, amire ekkor szükségünk van. Felszívódik a fertőzésre igen érzékeny zöld növényi részekbe és ott
belülről véd. Hatása független az időjárástól és a csapadéktól,
hidegtől.
A fakadást követően a fiatal zöld részek védelmére legalább két
SCORE-os kezelésre van szükség. Az elsőt akkor adjuk, amikor a
csúcsrügy 1-1,5 cm-re kizöldült, a másodikat 8 nappal később. Ez
a három feltétlenül fontos kezelés 2 hetes védelmet biztosít a
termesztő biztonságát szolgálva, a legkritikusabb periódusban.
Ha az időjárás a továbbiakban is hűvös, csapadékos, változékony, akkor további 1-2 SCORE-os kezelésre is szükség lehet. A
SCORE a tafrinán kívül védelmet nyújt a virágokat veszélyeztető
monília, a tavasz folyamán aktivizálódó lisztharmat és a
levéllyukacsosodást okozó gombák ellen is.
VÉGÜL EGY JÓTANÁCS!
Szinte minden növénykultúrában előfordul és jelentős károkat
okoz a Vetési bagolylepke lárvája a mocskospajor. Ez a pajorkártevő a cserebogár pajorokkal ellentétben nem „valódi”
talajlakó kártevő, mivel kártételét nem a talajban, hanem a talaj
felszínén okozza. Emiatt talajfertőtlenítéssel ellene nem tudunk
hatékonyan védekezni. Életmódjára jellemző, hogy bár fénykerülő, de táplálkozni mindig a talaj felszínére megy az esti
órákban. Ezért a kártevő ellen leghatékonyabban úgy védekezhetünk, ha a növények tövét permetezzük rovarölő szerrel,
például a zöldségkultúrák széles körében felhasználható Karate
Zeon-al. A permetezést mindig az esti időszakban végezzük, így
a kártevő közvetlenül érintkezik a rovarölő szerrel.
A termékekkel és a technológiával kapcsolatban további információért keresse a Syngenta Csongrád megyei területi képviselőjét,
Törőcsik Évát a 20/9647812-es telefonszámon.
Forrai Ákos
Syngenta Kft.

Csemegekukorica Frispiaci és
feldolgozóipari felhasználásra
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Syngenta Seeds Kft.
Zöldség- és virágvetőmagok
1123 Budapest,
Alkotás utca 41. I. emelet
Tel. (1) 488 2200
Fax (1) 488 2201
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Automata öntözőrendszerek telepítése

CANDLE F1
• A legkorábbi szuperédes a választékunkban
• 2-3 nappal megelőzi a Sheba hibridet
• Kiváló kelési erély, életerős növény
• Széleskörben elterjedt tőlünk északabbra lévő országokban
• Piacos, hengeres cső
• Jól záródó, sötétzöld csuhélevelek.
SIGNET (EX 049) F1
• Korai, szuperédes fajta kitűnő csőtulajdonságokkal
• Egyöntetű, hengeres, arányos cső,
• Jó csuhé takarással
• A csuhé jól védi a szép gömbölyűre berakódott csővéget,
• Éréscsoportjában egyedülálló apróbb szemméretével
• Kitűnő íz
SHEBA F1
• Szuperédes, nagyon korai érésű hibrid
• Szuper minőség a szuperédesek között - legjobb íz
• Egy esetleg két cső növényenként
• Csővége jól berakódik, csuhé takarása jó.
• Könnyen törhető és fosztható
• Ajánlott frisspiaci értékesítésre vagy feldolgozva, egész
csőben fagyasztva

SIGNET F1

- Parkok
- Fólia sátrak
- Szántóföldek
- Gyümölcsösök
SHEBA F1

TROPHY F1
• Nagyobb csőmérettel követi az érésidőben a Sheba F1 fajtát
• Jól illeszthető a folyamatos termesztéshez
• Szuperédes csemegekukorica, ettől függetlenül rendkívül erőteljes növekedésű növény, a
mostohább körülményeket is viszonylag jól bírja
• Szép csőtulajdonságokkal, intenzív sárgább szemszínnel.

Folyamatosan bővülő fajtakínálatunkról érdeklődjön szakembereinktől: Benák Péter (30/297-77-37)
Monsanto Hungária Vetőmag Kft.
1238 Budapest, Majori út
www.seminis.hu

Syngenta Seeds Kft.
Zöldség- és virágvetőmagok
1123 Budapest, Alkotás utca 41.
Tel. (1) 488 2200 Fax (1) 488 2201
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öntözésének
tervezése a
kivitelezésig

Tel.: 30/ 670-31-77
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Őszi és kora tavaszi vetésű gyökérzöldségek fortélyai
Csongrád megye déli részének négy települése (Domaszék, Mórahalom, Röszke, Zákányszék) adja a kora tavaszi
csomózott sárgarépa, petrezselyem termés 70-80 %-át. Az általában normális kora tavaszi jövedelem sok termelőt vonz,
mégis a hagyományok ellenére az újabb és újabb fajták megjelenése, valamint a területváltások elmaradásával megjelenő
újabb és újabb növényvédelmi problémák miatt talán érdemes ezt a kérdést újra áttekinteni.
Vetésidő
Fajtától függetlenül, a természeten nem lehet erőszakot büntetlenül elkövetni általában. Gyakori hiba a túl korai vetés, amivel
a termelő a még koraibb betakarításra kíván törekedni. Szeptember közepén is képesek elvetni, hogy majd korábban sikerül
felszedni, nagyobb lesz az árbevétel. Ezek a termelők általában
csalódnak, mert az állományuk túl erősen megy bele a télbe és
ha több napon keresztül huzamosabban csak nulla fok körüli
hőmérsékletek vannak november közepén, végén akkor a
növény biológiája úgy dönt, hogy elég erős vagyok én már a
szaporodásra és ezért következő tavasszal április közepén,
végén magszárat fejleszt. A gyökérzet fejlettsége nem éri
ugyanakkor el a szükséges vastagságot, a földbe tartani pedig
tovább nem lehet mert magszárba megy garantáltan. Az
értékesítésre rövid idő áll rendelkezésre, a gyenge fejlettségű
belül fás szerkezetű árú eladására. Egy szó mint száz általában
nem éri meg a túl korai vetés. A bevált gyakorlat az október
közepétől folyamatosan, időjárástól függően. Az idei őszi szezon
ugyanakkor rácáfol az itt írtakra, mert augusztus 27-i vetésű
sárgarépa 25-35 közötti átmérővel csomója 140-160 Ft-ért kelt el
a piacon, igaz külön gond lett fordítva a szokásosnál magasabb
kálium szinttel történő áttelelésre, mely jelen esetben bejött.
Növényvédelem
Homokos területeken különösen, de kötöttebb területeken is
egyre nagyobb problémát okoz a fonálférgek elszaporodása,
melyek ellen csak speciális fonálféreg ölő szerekkel lehet
védekezni. A Basamid és az Ipam használata esetén a tervezett
vetés előtt minimum 3 héttel el kell végezni a kijuttatást, hogy
maradjon idő a szernek a hatáskifejtésre és a szellőztetésre is,
de ezek a szerek hőmérséklet függők is, azaz 6 °C talajhőmérséklet alatt nem dolgoznak és ilyen alacsony talajhőmérsékletnél 3 hét is kell a teljes hatáskifejtéshez. Tehát ezen
szerekkel hatásosan csak szeptemberben tudunk védekezni,
tavasszal nincs rá idő, vagy ebben az esetben elvesztjük a
koraiságot.
A Vydata 10 G használata engedélyezett, az ott éppen mozgó
fonálfégeket jól irtja, a Nemathorin felhasználása gyökérzöldségekben még mindig nem engedélyezett, engedélyeztetési
eljárását a termék gyártója leállíttatta a magas költségek miatt, s
a relatíve kis felület miatti hosszú várható megtérülést számítva,
ennek ellenére igen sokan használják gyökérzöldségekben.
A hideg vizes, vagy túlöntözött talajok párosulva egy évben minimum egyszeri gyökérzöldség termesztéssel a phytium talajban
élő gyökérgomba felszaporodását okozza, mely sárgarépán
hosszanti rövid 1 cm-es repedéseket, petrezselymen, zelleren
narancssárga kezdetben lágy besüllyedő foltokat okoz, mely
akár a teljes gyökérzetet tönkreteheti, vagy hőmérséklet emelkedés esetén beszáradhat, s úgymond rozsdásodás lép fel.
Ellene hatékonyan az első tünetek megjelenése előtt a
FOSFITEX FR rel védekezhetünk. Amennyiben Fosfitex Zn/Mnt használtunk gyökeresedés elősegítésére, akkor is célszerű

havonta Fosfitexxel kezelni az állományt. A fosfit forma a
növényben lefelé és felfelé egyaránt könnyen mozog és a
növények természetes védekező mechanizmusát indítja el a
fitoalexin képzés beindításával. Talajon és lombon keresztül is
kijuttatható.
Kikelést követően a talaj felszínén fertőző palántadőlést okozó
együttes ellen 0,3% BUVICID F-es, vagy BUVICID K-s permetezéssel jó eredményt érhetünk el, sajnos mindkettő már I-s
kategóriájú lett az újabb besorolás szerint. Lehetség van még a
Previcur vagy a Proplant használatára is, mindkettő azonos
hatóanyagot tartalmazza, a Proplant magasabb százalékban, s
olcsóbban.
Gyomirtás
A téli időszak fő gyomnövénye a tyúkhur mely ellen hatékonyan
védekezhettünk a trifluralin hatóanyagú Ipifluor 48 EC, Triflurex
48 EC, vagy a kisebb kiszerelésben kapható Olitref 480 EC-vel.
Mindhárom szer ugyanazon hatóanyagot tartalmazza, azonos
töménységben, de lényeges, hogy ezen szereket a hatóság
kivonta. Így maradt az Afalon dispersion mely felhasználás
állományban is javasolt. Stomp és Pendigán használata fólia
alatt nem javasolt, habár többen esküsznek ezen szerekre, de
többeknek ugyanakkor gondot is okozott, nem kellő szellőztetés
esetén a légtérbe párolgó vegyszer akár az állomány teljes
pusztulását is okozhatja.
Tápanyagellátás
A sárgarépa és petrezselyem tápanyag igénye erősen eltérő,
ezért ha profi módon kívánjuk végezni a feladatot akkor nem
vetjük eleve úgy, hogy ne tudjuk külön etetni.
A tél alá vetéseknél különösen fontos, hogy ne legyen arányaiban sok nitrogén a területen, az előveteményből visszamaradt,
az esetleg kiszórt szerves trágya nitrogéntartalma befolyásolja a
tápanyag ellátást. Vehetjük alapszabálynak, hogy ősszel ne
adjunk nitrogént.
Érdemes olyan foszfor és kálium műtrágyát választani amely a
növény számára minél könnyebben felvehető. Erre a célra talán
legjobban a 0-52-34 összetételű monokálium-foszfát felel meg,
de ami nincs a zsákon feltüntetve az a vízben könnyen oldódó
rész aránya és a csak gyenge savban oldódó arány, mely a
növény számára csak hosszabb idő, - feltárodástól függően akár
több év -, múlva elérhető, ezt tükrözi az árkülönbség mely akár
7500 Ft is lehet zsákonként. Ami ugyan jelentős plusz kiadásnak
tűnik, de ha a hatóanyag könnyű felvehetőségét is figyelembe
vesszük ami tetejében szemmel nem is látható, és nem a
zsákárat akkor már nem is olyan tetemes a különbség, habár
jelentős költség.
A gyökeresedés serkentésére használhatunk különböző segédanyagokat, melyek alkalmazása esetén gyorsabban erőteljes
életerős növénykéket kapunk. Az elmúlt évek sikerterméke lett a
felhasználok körében a kategóriájában igen olcsónak számító
Fosfitex Zn/Mn gyökereztető. Liter ára is kedvezőbb mint a

Az aláírás gyűjtés folytatódik!
Néhány hónappal ezelőtt ebben az újságban is többször is felhívtuk a figyelmet egy népi aláírásgyűjtés kezdeményezésre,
Sokan csatlakoztak hozzá, sokan aláírtak, többen pedig személyesen is részt vettek benne. Az országos eredménye 591,748
db leadott aláírás. Ezeknek az aláírásoknak a hitelesítése az
országos választási bizottság által jelenleg folyik, melyet május
26-ig kell befejezniük. A kezdeményezés elérte célját, megmutatta, hogy igenis pártállástól függetlenül össze tud fogni a
magyar ember is. A politika újabb és újabb javaslatokkal áll elő,
de én részemről már igazából nem hiszek nekik, mivel előtte is
több alkalommal is felvetette a kormánypárt, vagy az ellenzék,
hogy változtatni kellene, de amikor oda került a sor, hogy döntsenek, hogy hogy nem vagy az ellenzék, vagy a kormánypárt
nem támogatta azt a javaslatot melyet előtte Ők is támogattak.

Az első kezdeményezésből igenis lesz népszavazás, persze jó
magyar szokás szerint majd csak valamikor, s a környező
országok parlamentjei önszántukból felére csökkentették a
javadalmazásukat, a költségtérítésüket, kimondanak összeférhetetlenségeket. A mi Honatyáinktól ellenben hiába várunk
ilyen intézkedéseket. Éppen ezért újabb hitelesített népszavazás indul:
Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselői
tisztség összeférhetetlen legyen a polgármesteri
tisztséggel ?
A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft boltjaiban ezután is gyűjtjük
az aláírásokat, s szívesen várjuk azok jelentkezését is akik
szeretnének segíteni a gyűjtésben.

konkurens terméké, s magasabb cink tartalma a lehűlő talajon
különösen jelentős, nem beszélve arról, hogy ha dózisa 3l/ha.
Ugyanerre a célra használható a Yeld gyökereztető is.
Növény fejlettség
Sárgarépa
szikleveles állapotban

Javasolt felhasználás
Monokáliumfoszfát 0-52-34
2 dkg/m2

cakkos levelek

Rosasol16-8-24 +TE
3 alkalommal
2 dkg/m2 öntözésenként

10-15 mm

Rosasol 17-9-29 + 1MgO + TE
1-2 alkalommal
2 dkg/m2

15-20 mm

Rosasol 3-5-40
2 dkg/m2 öntözésenként

Petrezselyem
szikleveles állapotban

Monokáliumfoszfát 0-52-34
2 dkg/m2

cakkos levelek

Rosasol16-8-24 +TE
2 alkalommal
2 dkg/m2 öntözésenként

10-15 mm

Rosasol 15-5-30 + TE
2 alkalommal
3 dkg/m2 öntözésenként

20-25 mm

Rosasol 11-14-28 + 2 MgO + TE
2 alkalommal
2 dkg/m2 öntözésenként

utána betakarításig

Rosasol 3-5-40
2 dkg/m2 öntözésenként

Zeller
palántázáskor *

Monokáliumfoszfát 0-52-34
1 alkalommal 2 dkg/m2
vagy beöntözés

1. hét múlva

Rosasol16-8-24 +TE
2 dkg/m2 öntözésenként
még egyszer megismételni

3-4. hét

Rosasol 11-14-28 + 2 MgO + TE
2 alkalommal
2 dkg/m2 öntözésenként

5-6. hét

Rosasol 15-5-30 + TE
2 dkg/m2 öntözésenként
Rosasol 3-5-40
2 dkg/m2 öntözésenként

7. héttől betakarításig

* Minden növényvédelmi permetezéskor WUXAL BOR 0,5 %-kal egészítsük ki!

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
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Előzzük meg a problémákat!
A talajlakó, talajból fertőző kórokozó gombák (pl. a palántadőlés kórokozói, Fusarium, fehérpenész) ellen nehéz vagy
egyáltalán nem lehet a kertészeti termelésben sem állománykezelésekkel védekezni. Mivel a fertőző képletek a talajban
szaporodnak, onnan indulnak „hódító útjukra” és mire a látható
tünetek kialakulnak sokszor már késő a problémát orvosolni, ha
egyáltalán lehetséges. Mivel a hajtató berendezéseket nem
lehet csak úgy egykönnyen áttelepíteni így sok esetben évek,
sőt évtizedek óta termelik ugyanazon a területen ugyanazt a
növényt, vagy sok esetben több kultúrát is egymás után,
melyeknek közös kórokozói is vannak.

Így ezek ellen a súlyos károkat okozó talajlakó gombák ellen
hatékonyan csakis a talajban lehet védekezni, a természetes
ellenségükkel.

fontosságú kalcium kicsapódását okozhatja a talajban! Az erős
és sűrű gyökérzet kialakulása tehát a magas cinktartalmú
Yeald® Plus –szal biztosítható hatékonyan.

TRIFENDER®- a gyökértestőr

A Yeald® Plus használatának előnyei:
b
Speciális gyökeresítő cink tápanyagforma
b
Hidegben is felvehető
b
Rugalmas felhasználhatóság: gyökéren és levélen
keresztül egyaránt gyorsan hat
b
Serkenti az auxin szintézist, így már két hét alatt
30-35%-os gyökértömeg növekedés érhető el
b
A gyorsabb begyökeresedés javítja a tápanyag- és a
vízfelvételt, így nő a termésmennyiség
b
Javítja a növény fénymegkötő képességét, mely
intenzívebb növekedést okoz!
b
Gyorsítja a szénhidrát cserét, amely a termés minőségre
van pozitív hatással

Trichoderma asperellum hiperparazita gomba spóráit tartalmazó mikrobiológiai termésnövelő készítmény, talajeredetű károsító mikroorganizmusok (pl. Pythium, Rhizoctonia, Fusarium,
Phyhtoptora, Sclerotinia, Verticillium stb.) fajok antagonistája
Hatása:
a
Antibiotikus hatású anyagok termelése más (kórokozó)

Rhizoctonia kártétele burgonya gumó felszínén

mikro-organizmusok ellen
a
Más gombák (köztük kórokozók) gombafonalával közvetlen
táplálkozás
a
Az élettér elvétele gyors szaporodással más (kórokozó)
gombák elől
a
Növényi növekedést serkentő anyagok termelése
a
Cellulózbontás segítése, bizonyos mikroelemek felvehetővé tétele a növények számára
a
Növények stressztűrő képességének fokozása
a
A gyökérrendszer környezetében lévő (más mikrobák által
termelt) kedvezőtlen tulajdonságú anyagok közömbösítése, lebontása
a
Nem specifikus immunválasz kiváltása növényekben még a
kórokozók támadása előtt

Kezeletlen

Kezelt

Gyors start - fél siker!

A palántanevelésben az egyik legjelentősebb probléma a palántadőlés

A zöldségpalánták kiültetése utáni gyors begyökeresedése,
és/vagy a kedvezőtlen időjárási körülmények utáni hatékony
gyökértömeg regeneráció a töretlen fejlődés, így a későbbi
koraiság és a termésminőség egyik meghatározó tényezője,
melynek fontos tápanyaga a foszfor mellett a cink! Kerüljük
azonban a magas foszfortartamú starter műtrágyák túladagolását, mert a hajtatott növények számára meghatározó

További részletesebb információkért, kérjük forduljon bizalommal a
Magyar Kwizda szaktanácsadóihoz: Antal Anikó tel.: 30/560 1224,
Mathiasz Tivadar 30/982 0764.

MÓRAHALOM GYÓGYFÜRDŐEGÉSZSÉGCENTRUM KARDIOLÓGIAI ÉS
BELGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS
Szerda: 1700-2100 óráig
Rendel: Dr. Gavallér Henriette
EKG, Ultrahang vizsgálat, vérnyomás monitor
Bejelentkezés: 62/580-042

Érveink az áraink!
Vállalunk:
a szántóföldi permetezést,
a speciális aprómag vető géppel (AGRICOLA)

sárgarápa, petrezselyem, kínai kel, hagyma,
japánretek vetését,
a fólia alatti és szántóföldi ásógépezést, talajmarózást,
a fű és lucerna kaszálást,
a gyomirtó és folyékony talajfertőtlenítő egymenetes

bedolgozását fólia alatt is.

Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
Mórahalom V. kerület 85. Tel.: 62/ 580-318

6. oldal

Kifogások helyett MEGOLDÁSOKAT! – 2.
A környezet terhelésének csökkentése - növénytáplálás és védelem hagyományos úton, vagy - MÁSKÉPP’.
Kedves Olvasó! A múlt hónapban ott hagytam abba, hogy
tulajdonképp’ ott kellene először rendet tenni, ahol a növényünk
szája van. Akinek ez nem sikerül, mert „jó magyar szokás”
szerint el sem tudja képzelni, hogy lehet természetes segítséget
is igénybe venni a termesztéshez, az inkább előbb, mint utóbb,
eljut a mesterséges termesztő közeghez, és a számítógépes
vezérlésű növénytápláláshoz. Ez után viszont olyan növényeket
állít elő, ami lehet szép, de ő maga sem szívesen eszi meg, mert
nincs élvezhető íze a termékének. A furcsa az, hogy a computer
remekül adagolja a „legfontosabb” tápanyagokat, és ennek ellenére semmilyen íze ezeknek a termékeknek, vagyis a fogyasztót
tulajdonképp becsapja az ilyen termelő. Viszont nem is ez talán
a legérdekesebb, hanem az, hogy a látszólag steril körülmények
ellenére az ilyen növényeket is kell védeni, pl. kórokozók ellen is.
Miért? – Hogy miért? Mert alapvetően a növénytáplálás
rendszere ma a „legfontosabb elemek” ellátására koncentrál.
DE, MELYIK IS A LEGFONTOSABB TÁPELEM? – Na, melyik?
Remélem, Ön kedves termelő elgondolkodik, ha már így
rákérdeznek!
Mert a jó válasz az, hogy nincs legfontosabb tápelem!
Bizonyára sokan tanulták, vagy olvastak egy ún. „Liebig-féle
minimum törvényről”, ami azt mondja ki, hogy bármelyik tápelem
a saját szerepében legkisebb mennyiségben jelenlevő más
tápelem arányában hasznosul. Vagyis, aki csak a legfontosabbnak vélt tápelemeket (N, P, K – Ca, Mg, S, Fe, Cu) adagolja
a növényének, hiába növeli ezek mennyiségét, csökkenő
eredményeket ér el.
Az sajnos vitathatatlan tény, hogy talajaink, mióta az állatállomány létszáma a ’60-as évek állatlétszámához mérten a
töredékére csökkent, az olyan elemek visszapótlása, mint
Szelén, Króm, Vanádium, Molibdén, Nikkel, Kadmium,
Arzén és sorolhatnánk a százvalahány közül azokat, melyekről
ma senki sem beszél, abban a közegben, amit művelünk, már
nincs. Pedig éppen olyan fontosak, és ugyanúgy nem mérgező
anyagok a szükséges arányban, mint ahogy a szerves trágya
sem lehet mérgező. Ez utóbbi az előzőekkel ellentétben
egyáltalán nem lehet az.
Nos, a felsoroltak épp olyan fontos alkotóink nekünk is, vagyis
csak lennének, ha volnának, mint növényeinknek, amiket
eszünk. Mi hozzájuthatunk különböző „cseppek” formájában,
és jelentős javulás áll be egészségi állapotunkban rendszeres
használatuk mellett. Ha ilyeneket nem használunk, akkor jönnek
a vegyszerek, amiket esetünkben gyógyszereknek neveznek.
Mik lehetnek a „cseppek” a növényeinknél? A könnyebbik választ úgy találjuk meg, hogy olyan anyagok, melyeket onnan
„hoznak vissza”, ahová ezek a szintén egyformán fontos elemek
lefolytak. Vagyis a tengerekből, azaz az onnan származó alga
kivonat alapú készítményekből.
A tisztán alga alapú készítmények növényekre gyakorolt legfontosabb hatása pont az, hogy olyan mikro-, de egyébként épp’ oly’
fontos, lombon azonnal felvehető elemeket is tartalmaznak,
melyek a mi talajaink művelési mélységében már nincs. Ilyen
készítmény a termékkörünkben szereplő ALGAMIX is.
Az ALGAMIX teljesen természetes úton tartalmazza ezeket
az esszenciális (létfontosságú) mezo-, és mikroelemeket, de
emellett „dúsítva van” 8 % Nitrogénnel, 8,8 % Foszforral és
6,2 % Káliummal, ami természetesen csak egy kisebb segítség
a növényeink számára. Az ilyen tisztán algakivonatos készítmények csak lombon keresztül, viszont rendkívül gyorsan
hatnak. Talajon keresztüli hatásuk nincs. Az Algamix adagja alkalmanként 3 – 5 l/ha, de miután talajaink az említett
mikroelemekből üresek, már nem is beszélve a mesterséges
termesztő közegekről, a permetezések alkalmával az Algamix
gyakorlatilag mindig adható, keverhetőségi probléma nélkül.
Bővebb információ: www.cheminova.hu/letöltések.
Az Algamix és az ugyanilyen alga alapú készítmények nem
tévesztendők össze az Amalgerol Prémiummal, mely ugyan
tartalmaz kisebb mennyiségben algakivonatos összetevőt, de

jelentős talajhatással is rendelkezik. A két, lényegében jelentősen eltérő hatás lényeges árkülönbséget is jelent esetünkben.
Az Amalgerol Prémium hatásairól az előző, vagy a korábbi
számokban is olvashattak, ill. videót nézhetnek meg a
www.cheminova.hu/letöltések/videók helyen. Részletesen az
előbb említett web oldalon olvashatnak, a letölthető „Talaj és
növény-kondicionálás” c. anyagunkban.
Hogy hogyan is kapcsolódik az ilyen anyagok használata a
környezeti terhelés csökkentéséhez?
Amennyiben a növényeink jól ellátottá válnak az említett készítményeinkben levő esszenciális, vagyis létfontosságú mikroelemekkel, akkor minden enzimrendszerük, vagyis tulajdonképp
az immunrendszerük ki lesz szolgálva, így gyakorlatilag
közel önvédekezővé válnak, de legalábbis sokkal kevesebb
védekezéssel is meg lehet védeni az ilyen állományokat. Ez ma
már az Amalgerol Prémiumot rendszeresen használók között
gyakorlati tény.
A környezeti terhelés csökkentéséhez a biológiai alapok teljesebb kihasználása mellett vannak kémiai segítségeink is. A
növényvédelmi kezelések során a pontos diagnosztika, megfelelő szerválasztás, kijuttatás-technika (gépbeállítások, megfelelő szórófejek, dózis, nyomás, lémennyiség) mellett kiemelkedő
szerepe van a permetlé megfelelő fedettségének, valamint a
szisztemikus szerek gyors bejutásának. A nem megfelelő tapadás, esőállóság, felszívódás végső soron az egész kezelés
– folyományaként az egész termés biztonságát is veszélyezteti.
A Keratív anionos növényvédő szer adalékanyag a Cheminova
Magyarország Kft. egyik hatásfokozója. Gombaölő-, rovarölővagy gyomirtó szerek esetében alkalmazhatjuk tankkeverékként
azok tapadásának, esőállóságának és aktivitásának fokozására. A rejtett életmódú kártevők, vagy a már behatolt gombabetegségek elleni védekezésben használt felszívódó szerek hatását
éppúgy segíti, mint az esetlegesen akár megelőző jellegű
kontakt készítményekét. Az alkalmazott készítmények mellé
0,5-1,0 l/ha Keratívot öntsünk a permetlébe. Így időegység alatt
több hatóanyag jut be a növénybe, illetve azonos hatóanyag
mennyiség gyorsabban kerül be Keratív használatával. A
20 oC-os víz felületi feszültségét 72 milliNewton /méter-ről 30
milliNewton/méter-re csökkenti. Így növekszik a permetlé fedettségének mértéke, fokozódik a levélfelület nedvesítettsége, a
permetlécsepp jobban szétterül a levélfelületen. Ennek következtében nagyobb érintkezési felületen indulhat meg a hatóanyag bejutása (penetráció), ami az időegység alatt célba jutó
hatóanyag molekulák számának jelentős emelkedéséhez
vezethet. A kutikula viaszos rétege fellazul, hiszen a Keratív a
zsírszerű képződményeket, a lipid réteget oldatba tudja vinni.
Különösen nagy jelentősége van pl. az aszály miatt megvastagodott bőrszövetű levelek esetén. A Keratív hatóanyaga
dinátrium-alkilpoliglükóz-citrát, melyben mindhárom összetevő
(citromsav, kokuszalkohol, glükóz) növényi eredetű és a természetben biológiai úton teljesen lebomlik, nem toxikus. Ez
abból az aspektusból is fontos tulajdonság, hogy a nem, vagy
nehezen lebomló adalékanyagok jelenlétekor a növénynek még
azokkal is meg kell „birkózni”, így a „fő” készítmény(ek) lebontására esetleg később kerülhet csak sor, ezzel kitolódhat az
élelmezés egészségügyi várakozási idő.
Környezet- és felhasználóbarát hatóanyagát a kozmetikai
iparban is használják.
A környezeti terhelés további csökkentésének lehetőségei közé
tartozik az is, hogy olyan anyagokat, pl. lombtrágyákat használunk, melyek nem tartalmaznak „grátisz” szennyeződéseket – pl.
klórt.
Ilyen lombtrágyák a forgalmazásunkban levő Mycrobor és a
Panda is.
A Mycrobor DF 18 % bórtartalmú mikrogranulátum. Virágzás
előtt és után, valamint fásszárú növényeknél szüret után az
utolsó permetezéssel javasolt 2-4 kg/ha dózisban kijuttatni. A
mikrogranulátum forma vízben igen jól oldódik, más növényvédő
szerekkel jól keverhető. Ez a készítmény nem tartalmaz klórt,

azaz nem zavarja a virágzást, így növény-, és környezetbarát.
Virágzó növénynek, de egyébként sincs szüksége néhány %-nyi
klórra.
A Panda 15 % Ca tartalmú összetett oldat-lombtrágya. A
kalciumon kívül 10 % nitrogént, 2 % magnéziumot, valamint bórt
és egyéb mikroelemet is tartalmaz. Felhasználható 5-10 l/ha
mennyiségben (a kalciumhiányra kevésbé érzékeny fajtáknál 35 l/ha mennyiségben) legfeljebb 2%-os töménységben, a
sziromhullástól kezdve 10-14 naponként, a betakarítást megelőző 10-14 napig. A Panda 15 m/m %-os megfelelően magas Ca++ion hatóanyag-tartalmú, adalékanyagai miatt savas illatú. A
növények számára pontosan az adalékanyagok miatt gyorsan
és könnyen felvehető, és a szükséges helyszínekre szintén
könnyen szállítódó lombtrágya. Savas illata ellenére sem
perzsel. A magas hatóanyag-tartalom és fajsúly ellenére
teljesen vízfolyékony a termék. Ezek az adatok azt jelentik a
gyakorló felhasználó számára, hogy könnyen kezelhető, nem
dugító, gyorsan hasznosuló lombtrágyával dolgozhat.
A környezeti terhelés kémiai úton úgy is csökkenthető (kicsit
megerőszakolva a fogalmat), hogy olyan vegyszereket használunk melyek önmagukban is széles hatásspektrummal és viszonylag hosszú hatástartammal rendelkeznek, azaz kevesebb
kezelésszámmal kell számolnunk a tenyészidő során - ha kell.
Ha kell? Igen! Ugyanis, ha a fentebbi dolgokat komolyan
vesszük, akkor a növényeink haragos zöld színben fognak
„pompázni”. A haragos zöld növényt viszont sokkal kevésbé
támadják – a gyakorlati tapasztalatok szerint – a rovarkártevők
is. Észrevették?
Tehát, ha kell védekezni rovarkártevők ellen, akkor pl. a hajtatásos kultúrák legfontosabb kártevői ellen (soknemzedékes
levéltetvek, tripszek, lisztecske, karantén károsító aknázók,
stb.), ha betelepültek, már csak mélyhatású szerekkel érünk
utol. Ilyen rovarölő szer a Danadim Progress, mely érintő- és
gyomorméreg is. A készítmény kontakt és felszívódó hatású. Sőt
gyökérirányú mozgást is mutat a növényben, hisz az okirata is
felsorolja a szárfonálférgeket, vagy a drótférgeket is. Előállítási minősége miatt melegvérű mérgezősége alacsonyabb, és
biológiai hatékonysága jobb, mint más dimetoáté.
A Danadim Progress használható zöldségfélékben (paprika,
paradicsom, káposztafélék, uborka, bab, borsó) és a legtöbb fás
szárú kertészeti kultúrában is. Egyedülálló a vetésfehérítők és
napraforgó levéltetvek elleni engedélye a dimetoátok között.
Okirata tavaly módosult: www.cheminova.hu/hírek.
Hasonlóan hatékony a Warrant 200 SL is. Hatóanyaga
imidakloprid. Hatásmechanizmusa eltér az előbb említett
Danadim Progress-étől, bár ez is kontakt és gyomorméreg.
Nagyon gyorsan felszívódik, de lassan bomlik le, és mivel a
növényben csúcsirányú mozgásra is képes, ezért az új
hajtásokat is több héten át védi a kártevőktől. Hatásspektruma
rendkívül széles, a szívó- (levéltetvek, liszteske, kabócák, poloskák, tripszek, pajzstetvek, bolhák), rágó kártevők (burgonyabogár, levélbogarak, ormányos bogarak,) mellett egyebek
(levélaknázók, kétszárnyúak stb.) ellen is hatékony.
Burgonyában, paprikában, paradicsomban és uborkában a
termék még hajtatásban is engedélyezett már a palántanevelés
időszakától kezdve a beitatásos technológián át a permetezésig. Pontos adagokról a címkéken, ill. a www.cheminova.hu/rovarölő szerek oldalon olvashatnak részletesen.
A megoldásokat kell keresni, a kifogások helyett! Ez az idén
a második olyan megoldási lehetőség, ahol a szakmai
szempontok segítik Önöket.
Kormányos Ferenc nv. szakmérnök,
Cheminova Mo. Kft., Tel.: 20/9 438 695
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