
Szerkesztő: Horváth Péter                        Nyomdai munkák: Planet Corp. Kft. Szeged.    Felelős vezető: Juhász Péter                            Regisztrációs szám: 2.2.4/1616/2003.

Terjeszti  Magyar Posta

www.homokigazda.com

VII. évfolyam 8. szám 2010. Augusztus

Áttelelő növények őszi tápanyagellátása
Az áttelelő növények termesztésében a fordított éghajlati helyzet a meghatározó. A tavaszival ellentétben nem javul, 
hanem folyamatosan romlik az idő. Egyre kevesebb a fény, csökken a hőmérséklet. A tápanyagellátás alapvető célja, 
hogy egyenletes fejlettségű, téli hideget, fényszegénységet tűrő állomány induljon a télbe.

Áttelelő vöröshagyma indító tápanyagellátása

Tápanyagellátását az őszi és a tavaszi utánpótlásra megoszt-
va kell elvégezni. 
Az egyenletes állományt már a sikeres kelés meghatározza.
A nyári szélsőségesen meleg időjárás a csírázásra és kelésre 
is rossz hatással van. A vetés nedvesen tartása, a csírázó 
állomány védelme miatt a kelés öntözését meg kell oldani.
Az alaptrágyázáskor azonban fokozottan ügyelni kell a N 
adagolására, elsősorban a fagyállóság biztosítása miatt, és az 
nem lehet több az indokolt, a javaslatban szereplő mennyisé-
geknél. Komplett ellátása a télbe menetel előtti kellő megerő-
södés miatt fontos. A jó foszfor ellátás a gyors gyökérfejlődés 
és egyenletes indulás miatt szükséges és jelentősen növeli a 
növény téli fagytűrését is, hiszen az akár 5 °C nagyobb hideg-
tűrés az állomány megmaradását jelentheti.
Kiegészítő trágyázása, folyamatos ellátása a fejlődés ütemétől 
függően történik majd tavasztól.

Áttelelő hagyma lombtrágyázása
Mindhárom termesztés technológia esetén 14 naponként 4-5 

vastagodás kezdetétől megha-l/ha oldattal javasoljuk a biostimuláns  kezeléseket.
tározza a termés minőségét, A Rosier technológia a biostimuláns lombkezelésekkel válik 
elsősorban színét, száraz-teljessé. Az intenzív termesztés során gyakran előforduló a 
anyag tartalmát.tápanyag ellátási zavarok megelőzésére, kezelésére a 
 lombtrágyázás kiválóan alkalmas. A célirányos kezelések a 
Az áttelelő állomány vetésekor várható, vagy bekövetkezett élettani zavarok, stressz 
gyakran még a kánikulai me-helyzetek és mikroelem hiányok megelőzésére, kezelésére 
leggel kell a csirázástól meg-szolgálnak.
küzdeni a fiatal növényeknek. 
A csírázást és kelést folya-Az élettanilag aktív  a gyökeresedést és a táp-
matos öntözéssel kell védeni, anyag felvételét, az indulást javítja. A speciális kalcium, foszfor 
illetve segíteni. Majd az őszi és kevés nitrogént tartalmazó Rosaphos starter lombtrágya 
hűvös, fényhiány, valamint a serkenti a gyökeresedést, az ahhoz szükséges alapvető ele-
téli hideg miatt indokoltan meket egészíti ki. 
lassabb növekedést kell he-A  Fe-Zn a növekedést serkentő komplex, 
lyesen kezelni. A fejlődést mely mikroelemekkel segíti a növények zavartalan fejlődését. 
mindenki siettetni, csakhogy, A Fosfitex lombkezelések a környezeti stressz tűrését, első-
sem az intenzívebb öntözés, sorban a késő őszi és téli hideg jobb elviselését biztosítják.

és rosszabb minőség mellet a betegségek miatti nagy vesz-sem a nagyobb nitrogén műtrágya adag nem megoldás, sőt. A Rosier lombtrágyázási program szervesen egészíti ki a 
teségek oka is. A gyökérvastagodás szinte leáll, a sárgarépa Éppen ellenkezően, nagyobb fejlődési zavart okoz, akár a teljes tápanyagellátást, illetve biostimuláns komponensei 
gyökere szinte fehér marad.csírázás, kelés, akár a gyökérfejlődés során, ha túlöntözünk, élettanilag segítik a növény tápanyagforgalmát, fejlődését.

és lesz erősen vegetatív az állomány. A növényvédelemmel egy menetben kijuttatott komplex lomb-
Mikroszórós öntözéssel a közvetlen tápanyag beavatkozás a Oka soha nem egy dolog, hanem a szellőzetlenség miatti trágyázás hatásában rendkívül eredményes.
tápoldatozással könnyen kivitelezhető.tartósan magas páratartalom, túlöntözés, alacsony táp-

anyagtartalom, és azon belül kálium arány, illetve viszonylag Áttelelő sárgarépa és petrezselyem gyökér 
A program alapja a fejlődésnek megfelelő folyamatos táp-magas nitrogén ellátottság. 

komplett tápanyagellátása anyagellátás. A növények a kedvezőtlen körülmények között is 
egyenletesen és megfelelő minőségű gyökeret képezve A petrezselyem talajigényére jellemző, hogy jó szerkezetű, Hajtatott, gyökérzöldségek komplett Rosier 
fejlődjenek. Elkerülve az ekkor gyakori rosszabb körülmények nedves talajt szereti. A tápanyag utánpótlást illetően 

tápanyagellátás miatt kialakuló stressz növekedést gátló, minőséget rontó igényesebb, érzékenyebb, mint a sárgarépa. Magas káliumel-
A rövid tenyészidő, illetve a télbe menetel miatt az alap, illetve hatását.látottságot igényel, só érzékenysége miatt az egyenletesebb 

A foszfor és kalciumos  starter kezelés a gyors és indító trágyázás jelentősége a legnagyobb. A jól előkészített, tápanyagellátás indokolt. A tápelemek arányában a petre-
egyenletes indulás, valamint a bioaktív Fosfitex lombtrágyázás főként jó szerkezetű talajon a szilárd alaptrágyát a magágy zselyemnél kicsit magasabb a N és alacsonyabb K-t kell 
a hideg stressz elkerülése, és fertőzések csökkentése miatt készítés előtt is bedolgozhatjuk. A komplett alaptrágyázás biztosítani, emellett mész és kénigényes.
fontos kiegészítő. A komplett Rosasol kezelések általános mellett a folyamatos ellátásra kevés kezelési lehetőség van. 
tápanyag kiegészítést, kondíció javítást jelentenek.A sárgarépa a meszes, jó szerkezetű, állandó nedvesség- A jó tápanyag, és azon belül a foszfor ellátás a téli fagytűrést 

tartalmú talajt kedveli. Nagyon fontos az egyenletes víz- és is meghatározza. Az esetleg 5 °C-kal is nagyobb hidegtűrés 
tápanyagellátás, mert só érzékeny. Bór és kénigényes. A az állomány sorsát is meghatározhatja. Az intenzív kelés és 

Horinka Tamásvizsgálatok szerint a szulfát alapú kálium műtrágyázás javítja, gyökeresedés az állomány egyenletes indulását biztosítja.
szaktanácsadóA túlzott lombnövekedés, a vegetatív túlsúly a kisebb termés növeli a karotin képződést. A jó kálium ellátás a gyökér-

Fosfitex

Fosfitex FR

Rosasol 28-8-18

Rosaphos

Kezelés t/ha Műtrágya g/m
2 Megjegyzés

Alaptrágya
20-25 Rosafert 12-12-17 35 alapkezelés

30-40 Rosafert 12-12-17 45 alapkezelés

Fejtrágya
20-25 MAS 27% 10 3-6 leveles korban

30-40 MAS 27% 20 3-6 leveles korban

Tápoldat 30-40 Rosasol 24-8-17 30 6-8 leveles kortól, megosztva

Fejlődési szakasz Műtrágya 2
dkg/m Megjegyzés

Magvetés előtt Rosafert 12-12-17 3-5 teljes gyökérzónába bedolgozva

Kelés beöntözése Rosasol 15-30-15 2,0 22x5 l/m  beöntözés 0,2 % oldattal

Gyökeresedés után Rosafert 15-5-20 2,0 öntözés, sorközművelés előtt

Fejlődési szakasz Műtrágya l/ha % Megjegyzés

Gyökeresedéskor Rosaphos 3 0,5-0,6 Sorkezelés gyökeresedés serkentésére

Lombfejlődéskor Fosfitex FR 4 0,5-0,6 Sorkezelés gyökeresedés serkentésére

Intenzív növekedés Fosfitex Cu, vagy Zn/Mn 5 0,5-0,7 Stressz tűrés elősegítése, betegség megelőzés, kondicionálás 

Intenzív növekedés Rosasol 28-8-18 Fe-Zn-Cu 4 0,5-0,7 Komplett lombtrágya kiegészítés

Fejlődési szakasz, kezelés Műtrágya adagja Célja, megjegyzés

Gyökeresedéskor Rosaphos 0,5-0,6 % Sorkezelés gyökeresedés serkentésére

3-5 leveles, lombtrágyázás Fosfitex FR 0,4-0,7 % Gyökeresedés serkentése, ellenállóság javítása

7-10 leveles, lombtrágyázás
Rosasol 28-8-18
Fosfitex Cu

0,6-0,8 %
0,6-0,7 %

komplett mikroelemes lombtrágyázás, betegség és hideg 
stressz megelőzés

gyökeresedés utáni kiegészítés Rosasol 14-11-28 20 kg/ha 0,1 % alapos öntözéssel, kondíció

Hajtatott gyökérzöldségek kiegészítő kezelési lehetőségei, lombtrágyázása

Hajtatott gyökérzöldségek komplett ellátásának Rosier programja

A vöröshagyma lombtrágyázása a növényvédelmével egy menetben, 14 naponként

A permetlé készítésekor a műtrágyát mindig utoljára és hígítva keverjük be. Keverési próba elvégzése minden új összetétel készítésekor szükséges

Áttelelő vöröshagyma komplett ellátása közepes ellátottságú talajon

http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/kiemelt-termekek/termesnovelok/fosfitex-csalad/
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/kiemelt-termekek/termesnovelok/fosfitex-csalad/fosfitex-fr.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/lombtragyak/rosasol-28-8-18.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/kiemelt-termekek/termesnovelok/rosaliq-lombtagyak/rosaphos.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/alap-es-fejtragyak/rosafert-12-12-17.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/alap-es-fejtragyak/rosafert-12-12-17.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/alap-es-fejtragyak/rosafert-15-5-20.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/lombtragyak/rosasol-28-8-18.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/lombtragyak/rosasol-24-8-17.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/lombtragyak/rosasol-28-8-18.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/kiemelt-termekek/termesnovelok/rosaliq-lombtagyak/rosaphos.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/kiemelt-termekek/termesnovelok/rosaliq-lombtagyak/fosfitex-csalad/fosfitex-fr.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/kiemelt-termekek/termesnovelok/rosaliq-lombtagyak/fosfitex-csalad/fosfitex-cu.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/kiemelt-termekek/termesnovelok/rosaliq-lombtagyak/fosfitex-csalad/fosfitex-zn-mn.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/kiemelt-termekek/termesnovelok/rosaliq-lombtagyak/rosaphos.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/kiemelt-termekek/termesnovelok/rosaliq-lombtagyak/fosfitex-csalad/fosfitex-fr.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/kiemelt-termekek/termesnovelok/rosaliq-lombtagyak/fosfitex-csalad/fosfitex-cu.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/alap-es-fejtragyak/rosasol-15-30-15.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/alap-es-fejtragyak/rosasol-14-11-28.html


2. oldal

Karalábé minden mennyiségben

Kora tavasszal és késő ősszel 60 nap körüli tenyészideje a resztes virágúak nagy gazdasági jelentőségű kórokozója.
nyári hónapokban palántázástól szedésig akár 33-40 napra is A káposztafélék mellett a hónapos retken is jelentkezhet, de
lerövidülhet. A körülményektől és a tápanyag ellátottságtól a répaféléken, gyökérzöldségeken is. Ezért van számunkra 
függően. Rövid tenyészideje megköveteli a jó tápanyag és külön jelentősége, hogy az idei évben megjelent Mórahalom 
vízellátást, s a vízellátásnál az egyenletesség legalább olyan térségében is, hiszen itt sokan a sárgarépa, hónapos retek, 
fontos mint a mennyisége, hiszen egy szárazabb talaj hirtelen karalábé folyamatos állományváltásaival gazdálkodnak 
nagy adagú öntözése a karalábé gumók nagy számú kisebb-nagyobb területen felváltva. A karalábé gumóján barna Plazmodiofórás gyökérgolyva: szerencsére nem jelentős
felrepedésével járnak. besüppedő, szabálytalan alakú, szélükön sötétebb foltokkal 

jelentkezik, mely folyamatosan terjedve egyre nagyobb lesz. Olpidiumos betegség: Tünet: csíranövények hajszálgyökerei 
Ebben az egyes fajták között jelentős különbségek vannak. A rezes és a mancoceb hatóanyag tartalmú szerekkel véde- csúcsuktól indulva elhalnak, ritkán a gyökérnyak befűtődése 
A fajták közül a fehér fajták gyakorlatilag kiszorították a kék és kezhetünk ellene megelőző jelleggel, valamint a  és elhalása. A növények alsó, majd fokozatosan a többi levele 
lila fajtákat, s a hibridek a konstans fajtákat. Környékünk megelőzően hetente alkalmazva. A tünetek megjelenése is elsárgul, elszárad.
vezető fajtája évek óta a holland Bejo cég által nemesített észlelése esetén történő permetezéskor a gumók maguk 
Korist F1, ezen kívül a Rijk Zwaan Eder F1 és Volturno F1 ugyan megvédhetők, azaz hámozás után belsőleg már nem Káposzta peronoszpóra: Tünet: a szikleveleket fehér spora-
fajtáit termesztik nagyobb felületen, valamint az újabb fajták sérültek, de az így fertőzött termény küllemében megcsúnyul, ngiumtartó gyep borítja be, és csak ezután lesznek a szikle-
közül a Kossak, Lech és Morre hibrid fajták jönnek be a s nehezen már csak konyhák részére értékesíthető. Agro- velek sárgászöldek, majd pontszerű nekrotikus foltoktól 
köztermesztésbe. A fajták nem egyformán viselik el a külön- technikai védekezés ellene: gazdanövény körének minimum 3 borítottak. A lombleveleken a levél színén sárgászöld erek 
böző időjárási körülményeket, így fajtaválasztás előtt érdemes évig a területen való termesztésének mellőzése, mivel fő által határolt szögletes foltok, amelyekben később apró 
a fajtatulajdonosok területi képviselőinél vagy esetleg a fertőzési forrása a növénymaradványok, de a mag felületén is szürkésbarna nekrotikus pontok vannak. A levél fonákán fehér 
gazdaboltokban érdeklődni a fajták környezeti igényeiről. terjed. Ezért lényeges, hogy csak csávázott vetőmagot sporangiumtartó gyep fejlődik. A levélfoltok elszáradnak. 

vessünk. (Hónapos retek esetén is) Védekezés: réz tartalmú szerekkel, vagy felszívodó+réz
Egyéni palántanevelés esetén fontos, hogy a nyári időszakban 
a kis növénykéinket feltétlenül védjük az erős besugárzástól Káposzta lisztharmat: Az idei meleg időjárás kedvez neki, 
árnyékolással. Kiültetést követően tépett palántáknál védekezés kén készítményekkel.
elengedhetetlen, tápkockásoknál ajánlott a mielőbbi begyö-
keresedés elősegítésére egy starter trágyával történő Alternáriás foltosság: Tünet: a sziklevélen sötétbarna, köze-
beöntözés, vagy tövenkénti belocsolása minden képen. pén világosabb folt. A lombleveleken kezdetben apró barna 
Részemről erre a -ös starter trágyáját folt, mely később a növekedése során 10-15 mm átmérőre is 
javaslom, de más cégeknek is hasonló, vagy akár teljesen megnő, közepe világosabb, széle sötét barna, de többé-
azonos összetételű műtrágyája is van. A beöntözéssel egy kevésbé szabályos kör. Ettől különbözik a plenodomuszos 
időben akár, de ki lehet máris juttatni a fejtrágyát is. Ameny- betegség tüneteitől, annak foltjai teljesen szabálytalanok. 
nyiben starteres beöntözést végzünk, úgy ajánlom a belga Védekezés: mancoceb tartalmú szerekkel.
Rosier gyár es granulált 

2műtrágyáját 3-5 dkg/m  dózisban mely hatóanyag összetétel a A káposztafélék gombás permetezéseinél fontos a különböző 
karalábé optimális tápanyag összetételét tartalmazza, s ezzel tapadók használata, részemről a  részesítem előny-
a műtrágya adaggal az igényét is kielégítettük. Amennyiben ben, mert az a tapadáson túl a szer esőállóságát is nagymér-
nem kívánunk 15-30-15-ös beöntözést alkalmazni, úgy inkább A fotó mórahalmi kiskertekben készült 2010 augusztus 13-án. tékben fokozza, így a következő locsolás vagy eső nem 
a es műtrágyáját Az egy időben ültetett állományt gyakorlatilag 100%-ban mossa le, nem kell újra permetezni, s a növényvédő szer 
ajánlom, melynek magasabb foszfor tartalma a kezdeti lefertőzte. A későbbi ültetést a folyamatos permetezéssel már egyenletes eloszlását is elősegíti.
fejlődéshez szükséges foszfor igényt is kielégíti. Az első tech- sikerült megvédeni. Kialakulására 5-7 nap tökéletesen 
nológiával ellenben átlagosan 3-5 nappal előbbi betakarítás elegendő volt. A korokozók bőséges tárháza senkit se riasszon vissza a 
lehetséges. Amennyiben a lehetőségekhez képest mindent karalábé termesztésétől, viszonylag könnyen termeszthető, de 
meg kívánunk adni, és a lehető legszebb árut kívánjuk a Káposzta mozaik vírus: a terjesztő vektorok (levéltetvek, ez senkit se tegyen azonban könnyelművé. A karalábé is mint 
piacra szállítani, úgy a tenyészidőszak alatt érdemes két- kabócák, tripszek) irtásával tudunk védekezni. minden más növény meghálálja a gondoskodást, a törődést, 
három alkalommal bóros lombtrágyát is kijuttatni a perme- az odafigyelést, a tápanyagot és a védelmet. Az elkövet-
tezésekkel egy időben. A Rosier gyár által az év közepe óta Xanomonászos fekete erűsége: Tünet: a levél szélétől kiin- kezendő évek várható további felületnövekedése ugyanakkor 
forgalmazunk egy  nevű készítményt, melynek magas duló sárgászöld, széles V alakú foltok, e foltokon a levél erek az értékesítés nehezedésével járhat, így szükséges lesz a 
bór tartalma és kedvező ára emeli ki a többi, hasonló bór fekete színűek. A foltok végül elszáradnak, pergamenszerűek szebbnél szebb, és ezért könnyebben eladható árura. Cikkem-
tartalmú készítmény sorából. lesznek, és a levelek lehullanak. A torzsát kettévágva az mel ehhez próbáltam rövid segítséget nyújtani. Szaktanács-

edénynyalábok fekete színe látható (tracherobakterózis). adás a 30/515-6077-es telefonon.
A karalábé legjelentősebb betegségei A talaj, a beteg növénymaradványok és a vetőmag fertőz.
a következők: Knipf Róbert

Védekezés: 3-4 éves vetésforgó, csávázott vetőmag, réztar- növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási
Karalábé plenodómuszos betegsége: A tőlünk északra és talmú permetezés megelőzésként. kertész mérnök
nyugatra eső csapadékosabb klímájú országokban a ke-

Fosfitex Cu

Rosasol család 15-30-15

Rosafert 15-5-20+2MgO+mikroelem

Biofilmet

Rosafert 12-12-17+2MgO+mikroelem

Rosabor

Az elmúlt évek sikernövénye volt a karalábé. Termesztése sokszorosára futott 
környékünkön. Sikerének titka a viszonylag biztos eladhatósága, a relatívan 
kevesebb munkaigénye, és még rosszabb években is biztos jövedelmező-
sége, valamint a rövid tenyészideje.

Fejtrágyázási javaslatok a nyár eleji vetésű állományokra 

A Rosafert 12-7-17 és Rosafert 12-6-18 szakszerű alkalmazása

A nyár eleji vetésű gyökérzöldségek folyamatos tápanyagellátásával tehetjük biztonságosabbá a jobb 
minőségű nagy termés elérését. A műtrágya egyenletes kiszórását alapos öntözés kövesse!
A gyökeresedés utáni intenzív fejlődés tápanyag felvételének jellemzője, hogy a a nitrogén és kálium 
mennyisége hasonló, a felvett mennyiség ugrásszerűen megnő. A szilárd kijuttatással a Rosafert 12-7-17 
klórmentes, magnézium és mikroelemes, vagy Rosafert 12-6-18 magnéziumos klórmentes fejtrágyázás 

2javasolt. A mennyiség az alaptrágya adagjától függően 20-30 g/m  legyen.
A gyökér ceruza vastagságánál a minőségjavító fejtrágyázást már a káliumtúlsúlyos komplex, a Rosafert 

25-12-24 összetétellel indokolt elvégezni. Adagja szintén 20-30 g/m  legyen.

Rosafert 12-7-17 9 500 Ft/50 kg

Rosafert 12-6-18 11 327 Ft/50 kg

Rosafert 5-12-24 11 150 Ft/50 kg

Mórahalom
Tel.: (62) 580 318

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/ontozo/rosasol-15-30-15.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/alap-es-fejtragyak/rosafert-15-5-20.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/alap-es-fejtragyak/rosafert-12-12-17.html
http://kerteszekaruhaza/termekleirasok/kiemelt-termekek/termesnovelok/rosaliq-lombtagyak/rosabor.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/kiemelt-termekek/termesnovelok/fosfitex-csalad/fosfitex-cu.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/novenyvedoszerek/adalekanyagok/bio-film.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/kiemelt-termekek/termesnovelok/rosafert-csalad/rosafert-12-6-18.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/kiemelt-termekek/termesnovelok/rosafert-csalad/rosafert-5-12-24.html


KIEHL PROFESZIONÁLIS

TISZTÍTÁS TECHNIKA

természetes és mű kövek 
impregnálása

fa konzerválás (belső terek)

felület kezelés (pvc-linóleum)

szaniter higiénia

napi takarítás

Kínáljuk: komplett takarítás 
technológiai terv elkészítését, 
helyszíni felmérést szaktanácsadást, 
projektek szakmai vezetését.

A   S.C. TESLER TECHNOLOGIE S.R.L.
a KIEHL cég hivatalos képviselete.

Kérje ingyenes termék bemutatónkat a
06/20-421-44-72 telefon számon.

S.C. TESLER TECHNOLOGIE S.R.L.
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Tápanyag utánpótlási alapismeretek

A szántóföldi növénytermesztésben az egyoldalú növénytáp- mivel a hagyományos foszfor mint a szuperfoszfát, és kálisó badulásához minimum 3 hét kell, a talaj nedvessége és a 
lálás sajnos már gyakorlattá vált, mely sokszor csak a nitrogén kijuttatására akár ősszel is sort keríthetünk, hiszen a szuper- hőmérséklet erősen befolyásolja. A káliumot klóros és szul-
pótlására korlátozódik. Kertészeti termesztésben a magasabb foszfát foszfor tartalma ott marad ahova leesett, vagy ahova a fátos változatban tartalmazó 3x15-ös a nem klór érzékeny 
várt árbevétel, a felvilágosító munka, és a sokkal látványosabb talajmunkákkal leforgattuk. Tehát a növény számára csak kultúrákban már alaptrágyának ültetés vetés előtt közvetlenül 
terméscsökkenés és hiánytünetek meggyőzték a termelőket is akkor felvehető, ha a gyökérzónába kerül, de kimosódásával is felhasználható, a harmadik látszólag azonos összetételű 
már a komplex tápanyag utánpótlás szükségességéről. A pót- nem kell számolnunk. A kálisó kálium tartalma már enyhén 3x15-ös ellenben káliumot csak szulfátos formában tartalmaz, 
lásnak elvileg van több lehetősége, úgymint szerves trágyával, kimosódásra hajlamos, de még egy laza homok talajon is csak ezért a növények számára bár mikor, a tenyészidőszak bár-
műtrágyával, és a kettő kombinációjával. A lombtrágyázást nem kb. 9 hónap alatt mosódik 60 cm alá. A nitrogén hatóanyag mely szakaszában kijuttatható klórra érzékeny kultúrákban is. 
véletlenül hagytam ki a sorból, hiszen annak a növény alap ezzel szemben még közepesen kötött talajon is átlag 50 mm- Azaz ha felületesen tájékozódunk, akkor érhetnek bennünket 
ellátásában nincs szerepe, habár egyes mikroelemek pótlását es csapadék mennyiségével számolva 3 hónap alatt 90 cm meglepetések. Vagy olyant vettünk, mely problémát okozhat, 
csak lombtrágyázással is meg lehet oldani. mélyre mosódik ki, tehát már nem csak a zöldség növények, vagy az ára volt magasabb mint az egyéb helyen árultaké, de 

hanem az egyéb szántóföldi növények számára is felvehe- arra valószínű magyarázat az eltérő összetétel, pedig a 
tetlen. Ezen tapasztalati számokból következik, hogy nitrogént felületes szemlélő még mindig csak azt látja, hogy 3x15. Tehát A szervestrágyázásról
ősszel csak abban az esetben célszerű kijuttatni, ha a terü- igen lényeges, hogy az egyes hatóanyagokat milyen formában 

A szerves trágyázás nagy előnye, hogy minden esetben több letünkön nagy mennyiségű szármaradvány található, s annak tartalmazza a felhasználhatóság szempontjából és sajnos 
tápelemet pótlunk, a talaj víz és tápanyag megtartó képes- elbontását kívánjuk vele segíteni, de ebben az esetben is ha- nem minden gyártó tünteti ezeket az adatokat fel. Amennyiben 
ségét, különösen homok talajokon jelentősen javítjuk. ként a 30 kg hatóanyag elegendő. Azaz durván 100 kg csökkentett klórtartalmat emlegetnek akkor az minimum 50% 
Hátránya, hogy az intenzív termesztés számára szükséges ammónium-nitrát, vagy 200 kg 3x15-ös műtrágya. kálium-kloridot jelöl.
tápanyag mennyiségét szinte lehetetlen vele pótolni, meglévő 
kis mennyisége miatt. A tápelemek mennyiségével nem A mono azaz egy hatóanyagot tartalmazó műtrágyák a kijut- A következő kategória a 100%-ban vízben tökéletesen oldódó 
tudunk igazán számolni, mivel a szerves trágya összetétele, tatási költségek emelkedésével, az egyenetlen kijuttatásból műtrágyák csoportja, ahol a hatóanyagok egy részét, de akár 
érettsége, az állat által elfogyasztott takarmánytól és a adódó károk miatt kezdenek a háttérbe szorulni. az egészét is mesterségesen, kémiai úton állíthatják elő, ezért 
trágyakezelés módjától erősen változik, ugyanakkor ezek a ezek a legtisztábbak, a növény számára legkönnyebben, leg-
tápelemek közvetlenül nem felvehetők. A talajvizsgálattal A kevert azaz több mono műtrágya összekeverésével össze- gyorsabban felvehetők, és ezért ezek a legdrágábbak. Jelen-
azonban pontos képet kapunk a ténylegesen felvehető, tehát állított több hatóanyagú műtrágyák ugyan kényelmesek a leg durván számolva az így kijuttatott hatóanyag mennyiség 
tervezhető ellátottságról. termelő számára, de itt érdemes nem műtrágya mázsában kétszer annyiba kerül mint a granulált komplexekkel kijuttatott 

gondolkodni, hanem a hatóanyag árát érdemes kiszámolni, azonos hatóanyag mennyiség. Felhasználásuk ezért csök-
Használjunk, vagy ne használjunk? Vetődik fel rögtön ez után a mert sokszor akár több ezer Ft-ba is belekerülhet az össze- kent, habár jó időben, jó összetétellel a növény fejlődését, 
kérdés. Igen, használjunk, de ne a tápanyagpótlás miatt, hanem keverés. A kevert műtrágyák nagy hátránya még az eltérő annak irányát akár 3 nap alatt is megváltoztathatjuk. Ezekkel a 
az egyéb előnyökért, a talajjavító hatása miatt, s mellesleg szemcsenagyság, azaz a szuperfoszfát és a kálisó szemcse- műtrágyákkal bár mikor igen hatékonyan az adott növényi 
olyan mikroelemeket és a növény számára elengedhetetlen nagysága és fajsúlya is jelentősen eltér, ezért röpítő tárcsás fejlettségnek, vagy akár csak egy pár napos időjárási hely-
anyagokat tartalmaz, melyet mesterségesen ugyan lehet, hogy műtrágya szóróval kijuttatva a szóráskép nagyon egyenetlen. zethez is tudunk alkalmazkodni. Ez az eddig felsoroltakkal 
már előállítottak, de kijuttatásuktól a gyakorlat még igen távol Szélsőséges esetben akár külön csíkokban található az egyik, nem volt lehetséges. Igaz ehhez azért a felhasználó kertész-
áll, s sokszor még a szakemberek előtt is tisztázatlan egyes külön csíkban a másik műtrágya. nek is többet kell szakmailag tudnia, kell tudni, hogy mit jelez a 
anyagok hatásmechanizmusa, habár jótékony hatásuk egyér- növény, hogy milyen időjárás, besugárzás várható, és mit sze-
telmű. Amennyiben abban a szerencsés helyzetben vagyunk, A következő forgalomban lévő nagyobb műtrágya csoport a retnénk elérni. Például ezek közül egy káli túlsúlyos összetétel 
hogy nagy mennyiségű szerves trágya áll a rendelkezésünkre, hidegen kompaktált műtrágya, mely a kevert műtrágyák eltérő az érést hozza előrébb, a pulton tarthatóságot pedig fokozza.
úgy annak összetételével is kalkulálhatunk. Az állat faja, az szemcsenagyságának hibáit próbálja kiküszöbölni. Gyártása 
almozás módja, s az almozáshoz használt anyagok, valamint a során a képlékeny állagú különböző hatóanyagokat egymásra A lombtrágyázás is tápanyagellátás,
trágyakezelés módja meghatározza a trágya minőségét és a rétegezik, mintha különböző vastagságú kinyújtott tésztákat 

de máskéntbenne található növények számára hasznos tápelemek mennyi- raknánk egymásra, s a tészta lapok összeragadnának, majd a 
ségét, minőségét. Lehetőleg szinte mindig érett trágyát használ- száradás után szórható nagyságú tarhonya szemcsékre tör- S végül maradtak a lombtrágyák, melyeknek szilárd 100%-ban 
junk, melyben az alom anyagok már szinte, vagy teljesen delik. Előnye, hogy a hatóanyagok elvileg már azonos össze- vízoldható változatai, és folyékony változatai egyaránt vannak. 
felismerhetetlenek, s a trágya színe sötétbarna, fekete. A jól tételben találhatók szemcsén belül, de az egyenetlen szem- A mikroelemek pótlására, vagy egyes mezoelemek pótlására 
kezelt trágyában a levegőtlen körülmények és a nedvesség cseméret és a viszonylag magas por frakció a szórást még kiválóan alkalmasak, de elsősorban kondicionáló hatásuk van. 
hatására a baktériumok a cellulózokat és a növényi kórokozókat mindig egyenetlenné teszi. A gyártás végső szakaszában Én szemléletesen ezt úgy jellemezném, hogy sokkal jobban 
is lebontják, valamint a trágya érése során keletkező (akár 70 használt vagy éppen nem használt por frakció kirostálásával esik, és többet is tudok enni a marhapörköltből, ha van hozzá 
°C) hő ezeket megsemmisíti a gyommagvakkal együtt. A nem történő eltávolítása sokat javíthat a műtrágya minőségén. savanyúság, és friss kenyér. Nos, a növények számára ezt 
érett trágyával ugyanakkor mind növényi korokozókat, gyom jelenti a lombtrágyával kijuttatott tápelem az egyik esetben. 
magvakat, sőt például fonálférges sárgarépával etetett állatok A következő nagy kategória a melegen granulált komplex Más a helyzet, ha már meglévő és mutatkozó hiánytünet 
trágyájával akár a fonálférgeket is behurcolhatjuk a területünkre. műtrágyáké. Nagy előnyük az eddigi műtrágyákkal szemben, megelőzésére használjuk, akkor pedig gyógyszer, de itt lénye-

hogy összetételükben minden szemcse ugyan azt az össze- ges, hogy az adott hiánytünet alapján pontosan meghatároz-
tételt tartalmazza, szemcseméretük gömbölyű, sima felületű zuk, hogy mely elemből szenved a növényünk hiányt.Mennyi és milyen tápanyagot?
és viszonylag egyenletes, így szórásuk könnyű, egyenletesen 

A vetendő, ültetendő növény igénye kellene ugyanakkor, hogy megoldható. Gyártása miatt gyakorlatilag pormentes. A fel- 2007-ben megjelentettünk egy Zöldségnövények hiánybeteg-
eldöntse a kijuttatandó tápanyag mennyiségét nem pedig az használt anyagok nagy része vagy akár az összes is bányá- ségei… című könyvet, annak elolvasása és a 307 színes kép 
éppen kéznél lévő műtrágya. A szakkönyvekben a talaj típusa, szott, ezért a mikroelem összetételük erősen változó. Nem áttanulmányozása jó támpontot nyújt. Aki még nem ren-
ellátottsága, és a tervezett termés mennyisége szerint álta- mindegy, hogy pl. ukrán, román, lengyel vagy éppen máshon- delkezik ezzel a szakirodalommal, s továbbra is kertészeti 
lában hatóanyagban megtalálhatók azok a számok melyek nan származó 3x15-öst használunk a mikroelemek, vagy az termesztéssel kíván foglalkozni, annak célszerű ezt a művet 
betartása esetén, azaz kijuttatásuk esetén várhatóak a táb- esetleges szennyeződések miatt. Sőt, hogy maradjak ennél az beszerezni. A folyékony lombtrágyákról csak annyit, hogy a 
lázatban szereplő termésmennyiségek. Nagy adagú szerves összetételnél a felhasznált anyagok összetétele sem biztos, laikus számára is kézzel fogható, hogy amennyiben az egy 
trágyázásnál így a trágyában lévő hatóanyag kilókat minden- hogy azonos. A 3x15-ben ugyanis a 15% kálium hatóanyagot liter gyakorlatilag 1 kg, vagy nagyon kevéssel több akkor 
képpen érdemes levonni a kijuttatandó műtrágya megha- biztosítani lehet kálium-kloridból, kálium-szulfátból, és a kettő annak tápanyag tartalma is ezzel arányos. Az igazi lomb-
tározásakor. A talaj típusa szerint kell meghatározni a szerves keverékéből is, mely a felhasználhatóságot és az árat is erő- trágyák egy litere 1,3 kg-nál kezdődik. Néhány gondolat, s ha 
és műtrágyázás időpontját is. Kötött talajon erre ősszel is sor sen befolyásolja. több segítség kell, akkor forduljon hozzánk bizalommal.
kerülhet, míg homokon érdemesebb a gyors hatóanyag kimo-
sódások miatt csak tavasszal sort keríteni rá. A legolcsóbb a kálium-kloridos, hiszen ott a felhasználás szi-

gorúan tenyészidőszakon kívüli időpontra korlátozódik, mivel a 
A műtrágya fajtája ugyanakkor ezt részben módosíthatja, belőle felszabaduló klór a gyökér szőrökre mérgező, felsza-

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási
kertészmérnök

Az intenzív növénytermesztés, s különösen az intenzív kertészeti termesztés egyik alapvető létkérdése a növények helyes 
táplálása. Azzal, hogy a területről minden évben, s akár többször is nagy mennyiségű terményt viszünk el, a terület 
termőképességét ezen anyagok pótlása nélkül elszegényítjük, kizsaroljuk. A termőképesség fenntartása érdekében ezért 
rendszeresen pótolnunk kell a növények számára szükséges tápanyagokat, s ha már egyszer pótlunk, akkor azt lehetőleg 
tegyük szakszerűen.

Kiadja: Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.       Felelős kiadó: Knipf Róbert       Szerkesztőség címe: Mórahalom V. kerület 85.  Tel.: (62) 580 316      E-mail: szerkesztoseg@homokigazda.com

Megjelenik: Ásotthalom, Balástya, Bordány, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó
Csanytelek, Csólyospálos, Kistelek, Kömpöc, Pálmonostora, Pusztaszer, Sándorfalva, Tömörkény
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