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IX. évfolyam 6. szám 2012. Július

Válasz Mórahalom város Önkormányzatának
„ A kerékpárutak mentén tavasszal elültetett facsemeték közúttá, s aki közlekedett már rajta, az tudja annak széles- főleg úgy, hogy bárki, bármikor leellenőrizheti. S a cikkem 
jelentős száma nem hajtott ki. Mi ennek az oka? Felelőtlen ségét, tehát két gépkocsi nem igazán fér el egymás mellett. olvasója nem értette, vagy nem akarta megérteni a lényeget. A 
volt-e az Önkormányzat és gondatlanságot követett-e el, Meg is lett az eredménye, a fák nagy részét kitaposták, de a két telepítés között van egy ÓRIÁSI különbség. Mégpedig az, 
amikor a faültetést megvalósította?” „korrektséghez” talán az is hozzá tartozott volna, hogy  az hogy én 2007-ben a városért való tenni akarásból a SAJÁT 

önkormányzat is hozzájárult a ritkításhoz, hiszen a város felöl pénzemből (facsemete, plusz telepítési költség) ráköltöttem  
Teszi fel a költői kérdést az Önkormányzat névtelenségébe  a Szent János csatornáig kiépített kb 80 cm-es cső nyárfa csemetére 78 ezer Ft-ot, a telepítésre munkabérben 
bújó cikk írója a mórahalmi Körkép XXIII ÉVF. 7. számában. fektetésekor a bal oldalon telepített fákat, jó pár száz méter további 183 ezer Ft-ot, azaz összesen 261 ezer Ft-ot. Az 
Miért költői a kérdés? Mert a válasz egyértelműen IGEN, hosszan, amik akkor még gyönyörűen hajtottak azt egy az Önkormányzat azzal védekezik, hogy a csemete nem került 
felelőtlen volt. A szakértelem hiányát pedig gondatlanságnak egyben kitakarították. S fölösleges számháborúba bocsátkozni pénzbe, mert úgymond volt. Faiskolai ára 3.000 Ft/db. Legyünk 
minősíteni az enyhén szólva is költői túlzás. Csak egy pár  mert azt bárki könnyen ellenőrizheti. A múltkori cikkben nagyvonalúak s csak 1.500 Ft-ot számoljunk, amiért el lehetett 
gondolat. Szabadgyökerű ilyen méretű fát felszedni, s több megjelölt 55-ös melletti eltelepített 710 db-ból megmaradt 129, volna adni viszonylag gyorsan,  1.500Ft x 4.000 db = 6 millió Ft, 
napig nem elvermelve tárolni, a csemeték gyökerét  szabadon azaz 18%, kb egy hónap múlva a jelenlegi cikk írásakor már plusz telepítés közmunka keretében egy munkás havi 47.000 
hagyva, késő ősszel megfagyasztva, száraz ültető gödörbe nem igaz, hiszen a 129 db megfelezte magát, egész pontosan Ft. Az általam már többször megírt 55-ös melletti telepítés 710 
elültetve, majd 3-5 nap múlva beöntözve minimálisan az ültető 62 db még az amelyik még él. A cikkben felvetett s általam db-ját átlagosan négy fő végezte 7 munkanapon át, azaz 710 
gödör felett kialakított öntözőtányérba, úgy hogy a gyökérig a kezdeményezett  telepítés során elültettünk 1500 db fát, fa/28 munkanap=25,35 Fa/Fő/munkanap, plusz gépi munka 
vízből a szárazság miatt már nem is jut, az több mint felelőt- (Körképben pontatlanul jelent meg, hogy közel 1000, ezért lyukfúrás, kiszállítás. Ezt a számítást végigvezetve a 4.000 fa 
lenség. A közmunkások akik ezt a munkát végezték, s maguk tartottam lényegesnek kiírni a pontos számot, hogy 1500 db) 158 munkanap alatt van eltelepítve, s mivel a közmunkások 
között, önmagukat csak munkaszolgálatosként hívják nem kis ebből a csatornafektetés során kiforgattak kb 250 db-ot, s úgy „sokkal gazdaságosabban” telepítenek mint annak idején mi 
iróniával, a telepítéskor már megmondták, hogy ennek nincs hogy átminősítették a kerékpár utat közúttá, s a nagyját öt évvel ezelőtt ezért a telepítés költsége mindössze 353 
értelme, nem lesz belőle semmi, a parancs azonban parancs, kitaposták még mindig megmaradt 192 db, s nem kb. 50, ezer+közteher, plusz gépi munkaköltség. Ebből is látszik, hogy 
főleg ha a városvezetés legfelső szintjéről jön. Egyet lehet habár ők is megszámolhatták volna, úgy hogy van olyan mi milyen gazdaságtalanul telepítettünk, vagy az, hogy 47 ezer 
még vele csinálni, de az sem jó, mert akkor meg szaporodik. szerencsétlen fa amelyik mind az öt évben kihajtott újra és Ft/hó közmunkadíjért ne várjunk érdemi munkát.
Szerencsére egy mezőgazdasághoz viszonylag sokan értő újra s még most is küzd az életéért. S a gondom az egész telepítéssel továbbra is „csak” annyi, 
településen történt az eset, így többen meg tudják ezt a hogy én és bármelyikünk a saját pénzét akkor és ott költi, veri, 
kérdést ítélni, nem csak elvakult szemüvegen keresztül nézve dobja ki ahol akarja, de a közösség pénzét NEM. S azért mert 
is. Tehát ha legközelebb ilyen akcióra vetemedne az önkor- rajtam kívül kevesen merik a visszásságokat szóvá tenni, 
mányzat, akkor a fák beiszapolásos elültetése - és amennyi- azért még nem biztos, hogy a másik félnek van igaza. S még 
ben ilyen méretűek a csemeték úgy azonnali karóval történő egy rövid megjegyzés valamit is magára adó sajtóorgánum 
kikarózása és kikötözése-, elengedhetetlen. De ezt tudja nem szokott pletykalapok rágalmazásaira válaszolni, én sem 
egyébként a kalocsai Mezőgazdasági Szakközépiskolában, tekintem a Körképet annak. Akkor most, hogy is van ez? 
majd a gödöllői Agrártudományi Egyetemen tanult Nógrádi Vagy ez a „Pletykalap” több igazságot megírt, mint amit az 
Zoltán polgármesterünk is a Virágos Magyarországért moz- éppen hatalmon lévő kiskirályok el tudtak viselni. Egyébként 
galom elindítója is. pedig köszönöm, hogy a kiszáradt tölgyfák kiszedését az 

 A telepítés meghiúsulását többen általam megírt 55-ös út mellet kezdték legelőször kiszedni. 
szakmai szempontból kimondottan eredménynek, hála isten- Persze nem véletlen, Dél-alföldi vágta 07 21-én, s ahol még 
nek,  felkiáltással fogadták, hiszen a tölgyfák megerősödve kiszedték a város és a bivalyrezervátum között, hiszen 07 14-
támasztógyökereikkel megemelik mind magukat, mind ami én ezen az utón rengetegen közlekedtek az I Bivalyfesztivál 
útjukba esik, így a bicikli utat is méterenként feltörték volna. kapcsán. Kíváncsian várom, hogy a közmunkaprogram 
Nem véletlen, hogy városokban a Keleti és Nyugati ostorfát keretében eltelepített fákra összesen mennyi munkaóra, 
(Celtis australis; C.occidentalis), vagy az extra gyors növeke- mennyi bér, közteher, gépi munka,s egyebek mentek rá, s 
désű Puszta szilt (Ulmus pumila) részesítik előnyben. Mindhá- mennyi a sikertelen telepítés miatt a kiszedésre. Érdeklődve 
rom fafaj igénytelen, jól bírja a kipufogó gázokat, s a gondozás várom válaszukat a következő Körképben, mint ahogy azt a 
hiányát is. cikkük végén fel is ajánlották. S lehet minket hülyének nézni, 
A cikk további részében pontatlanul „de ezt már megszok- engem, az egész várost, s ha kitekintünk, akkor az egész 
hattuk” arról ír, hogy engedélyt kértem a kerékpárutak Az Önkormányzat ugyanezen nyomvonalon szintén telepített ország lakosságát is, de ha valamit keményen elszúrtunk, 
fásítására. A pontossághoz hozzá tartozik, hogy az első tölgyfákat s mivel ugyanazon tőtávolságra, de csak az egyik akkor annak következményei szoktak lenni. Vagy igaz a 
Mórakert telep és a bivalyrezervátum közötti régi vasútvonal felén, ezért gyenge matematikával megállapítható, hogy kb 750- mondás, hogy Magyarország egy következmények nélküli 
melletti akkor még bicikli út melletti fásításra kértem engedélyt 800 db-ot. Megmaradt belőle ÍRD és MOND 17 db, nem öt év, ország! Már akinek!
2007-ben. A fák 99%-a megerdet,  s több fa már 5-6 alkalom- hanem öt hónap után. Kíváncsi leszek, hogy a 17 db-ból 5 év 
mal is újrahajtott. Aztán következő évben átminősítették múlva, ugyan hány db marad meg. A számokkal kár vitatkozni, Knipf Róbert (főszerkesztő)

(http://parlament.hu/internet/plsql/ogy_kpv.
kepv_adat?p_azon=n017)

Többször kitört nyárfa, de még küzd
az életéért.

Szerencsétlen, szerencsésebb és
még szerencsésebb nyárfa.

Kertészteendők a kánikulában
Tápanyagellátás, öntözés és ápolás a kritikus időszakban
A kánikula a melegigényes kertészeti növények számára is 
nehéz, és még inkább azoknak, melyek életfolyamatait az 
ilyen körülmények erősen megzavarják. Mindenki szembe-
sülhet a növekedés leállásával, a terméskötődés elmara-
dásával, vagy kényszeréréssel és erős minőségromlással. A 
termesztés során számos beavatkozással csökkenthetjük a 
kánikula káros hatásait, de ezeket jól kell ismerni, az 
eljárásokat jól kell alkalmazni a siker érdekében. 

szinte minden fázisát érintik. A tápanyag és vízfelvétel a A kánikula okozta élettani károsodások 
rendkívül erős párologtatás miatt változik meg. A fonnyadás, megelőzése, kezelése
hervadás leállítja a növekedést, de a fonnyadt részek el is A termesztés több elemét tudatosan összehangolva kell meg-
halhatnak, és perzselési kár keletkezik lombon, termésen is. A változtatni a kánikula káros következményeinek megelőzé-
kánikula miatti túlzott vízveszteség elkerülésére azonban a sére, csökkentésére. A megelőzésen itt is hangsúly legyen és 
növény a légzőnyílások bezárásával védekezik. A zárt légző- a beavatkozásokat már a kánikula jövetele előtt kezdeni kell.
nyílások pedig közvetlenül akadályozzák a fotoszintézist, tehát A legjelentősebb hatás a tápanyagellátás, öntözés és néhány 
a növények elsődleges gyarapodását, a növekedéshez szüksé- ápolási munka jó együttesétől várható. Nagyon fontos kie-
ges építő folyamatok lassulása, leállása a fejlődésben közvet- melni, hogy egy-egy művelettel nem számíthatunk hathatós 

Az élettani következmények komoly lenül kárt okoz. A túlzott hőmérséklet közvetlenül rontja a virágok megoldásra, csak az egymást erősítő beavatkozásokkal 
kárt okoznak fejlődését és a termések kötődése rossz és ezzel közvetlen érhető el megnyugtató eredmény.
A kánikula káros hatásai az életfolyamatokhoz a kedvezőnél terméskiesést okoz. A termés képződésében, minőségében is 
lényegesen magasabb hőmérséklet miatt az életfolyamatok súlyos károkat okoz a kánikula. folytatása a 2. oldalon



2. oldal

Öntözési javaslatok a kánikulában
A víz pótlása a kánikula alapvető termesztési feltétele. Nagyon 

Tápanyagellátási javaslatok a kánikulában sok kertész járt már pórul a kánikulában helytelenül végzett 
A tápelemeket illetően a nitrogén és fotoszintézissel, növeke- öntözés miatt. Több víz és szakszerű öntözés nélkül a káni-
déssel legszorosabban összefüggő tápelemek szerepe nő kula nem vészelhető át. 
meg, mint magnézium, kén és mikroelemek. A tápelemek Az öntözés ideje és a vízadag azonban meghatározó tényezők. 
normális körülményekhez viszonyított mennyiségét tehát meg A vízadag a növények és természetes párolgás miatt akár 
kell emelni. többszörösére emelkedik. A tápelemek kimosásával azonban 
A kánikula és azt megelőző időszaktól tehát fejtrágyázásra a számolni kell. A túlöntözés levegőtlenséget okozó hatása is 
magasabb nitrogéntartalmú, gyors hatású nitrogén műtrágyák kifejezetten káros. Tehát az öntözést csak az indokolt mennyi-
használhatók, de gondoljunk az egyoldalú adagolás káros séggel, illetve gyakorisággal végezzük.
következményeire és  a biztonságos mikroelemes komplex A felső öntözés ideje csak a kora reggeli órákban optimális. 
Rosafert 15-5-20 használatával kombináljuk a fejtrágyázást. Természetesen rákényszerül a termesztő a késő délutáni vagy 
Tápoldatozásra a Rosafert 24-8-17 az alap összetétel ebben éjszakai öntözésre is, melyek kockázata meg sem közelíti a 
az időszakban a növekedés megtartására. kánikulában nappal történő öntözés kockázatát. 

Más a helyzet a csepegtető öntözéssel, melynek időbeni 
Lombtrágyaként a kötődés, növekedés és termésminőség hár- korlátai nincsenek, viszont az öntözési adag nem lehet több 
masa határozza meg a műtrágyaválasztást. A biológiailag aktív mint máskor, tehát a gyakoriságot kell szükség szerint növelni.
Fosfitex lombtrágya kezelések a stressz tűrés javításában és A frissítő, párásító öntözésekkel a legkörültekintőbben kell 
megelőzésben nyújtnak többletet a foszfit hatóanyagukkal. A eljárni, hogy azok tényleg az állomány javára legyenek. Koráb-
terméskötődést a kalciumos Rheobor a minőségjavítással, ban kell lehűteni az állományt, és folyamatosan kis adagokkal 
kalciumhiány megelőzéssel együtt szolgálja. A Scorpio a cukor hűteni, illetve ha már a nagy melegben kezdődik a frissítés, 
és szénhidrátok képződésben segít a kötődés javítása mellett párásítás, nagyobb adagot kell alkalmazni a perzselés elke-
sárgarépában, szőlőben, dinnyében, káposztafélékben és több rülése miatt.
más növényben is. A biológiailag aktív Fosfitex B bóros kötő-
désjavító, valamint Fosfitex Ca/B kalciumos kötődésjavító Ápolás a kánikulában
kezelések a stressz tűrés növelésével szélesebb hatásúak a A talajápolásban is több tényező befolyásolja a vízháztartást, 
megelőzésben a hagyományos lombtrágyáknál. az aszály káros hatásainak bekövetkeztét. 
A növekedés serkentésére, általános lombkezelésre kániku- A talajápolásban kell helyesen eljárni a talaj vízmennyisé-
lában is a Rosasol 24-8-17 komplett mikroelemes lombtrá- gének minél jobb megőrzése érdekében. Minden öntözés után 
gyázás javasolható kiemelten. Mellette a Fosfitex lombtrágyák meg kell történni a sekély talajt lezáró művelésnek. A mélyebb 
A szintén kalciumos Rosatop-Ca egy rendkívül jó összetétel lazításra is szükség lehet a tartósan nagy vízadagok miatt a 
gyümölcsben és zöldségfélékben is a növekedés és minőség tömörödés bekövetkezett. A tömörödést az öntözések utáni 
javítására a kánikula időszakában is, magas nitrogén, kalcium gyors csúcssárgulás szinte messziről jelzi.
magnézium és mikroelem tartalmával (lásd másik cikkünket). A növényállomány szempontjából a növekedésben lévő, zárt, 
A növekedéssel és minőséggel kapcsolatos a megfelelő kénel- de nem besűrített és jó kondíció jelen védelmet a kánikulával 
látás, hiszen több kertészeti növényünk kénigényes, érzékeny szemben. A szedések és ápolás során minél kisebb sérülések-
a fehérje és olajalkotójaként meghatározó tápelem hiányára. A kel, kíméletesen járjunk el a növények kímélése miatt.
Super S-450 magas magnézium tartalmú kén lombtrágyázás 
hatékony kezelési lehetőség a megelőzésre. Horinka Tamás

A hónap slágerterméke a Rosatop-Ca
Minden ember hiú. Ki kicsit, Miért is annyira fontos a növényeknek, de akár az állatoknak 
ki jobban, de mindegyikün- és az embernek is a kalcium? Mert mindegyik szervezetnek a 
knek jól esik ha elismerik váz alkotója, azaz a növényeknél a sejtfal, míg az állatoknál 
munkáját, szakértelmét. S és az embernél a csontok egyik fő alkotó eleme a kalcium. 
hogy ez az ősi igazság, Ezért annak pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell. S 
hogy kerül egy Rosatop-Ca- melegben a talajból nem tud elég kalciumhoz jutni, ezért 
ról szóló cikkbe? Egysze- kézenfekvő megoldás a lombtrágyázás. S aki kipróbálta az 
rűen. Annyi elismerést, meg is volt elégedve vele, hiszen amiben a Rosatop-Ca külön-
annyi dicséretet talán még bözik az összes többi kalciumos lombtrágyától az-az, hogy 
soha sem kaptunk, kaptam, míg az egyszerű akár egy hatóanyagot tartalmazókkal szem-
mint az utolsó egy hónap- ben a Rosatop-Ca-ban 10%-nyi könnyen felvehető nitrogén, 
ban, amikor is tömegesen 2% magnézium, 15%-nyi kalcium és gyakorlatilag komplex 
próbálták ki a termelők a mikroelem sor található. Ez a legtöbb egyéb kalciumos 
Rosatop-Ca-ot. Persze en- lombtrágyában nem található meg, de hogy teljes legyen az 
nek az elismerésnek a összhang, ezért olyan segédanyagokat is tartalmaz, amelyek 
termék kiemelkedő minősé- megkönnyítik a növények tápanyagfelvételét és hasznosu-
gén túl jelentős szerepe volt lását. Ezen segédanyagokban pedig eltér az összes többi 
a kimondottan szélsősé- lombtrágyától. Az emberek pedig a vásárlás során megle-
gesen meleg időjárásnak is. pődnek, hogy egy-egy liter milyen nehéz. Pedig nem kéne, 

Az afrikai forróságban a kertészeti kultúrákat aki tudta az még hiszen egyszerű fizika, a víz fajsúlya/tömege 1liter=1kg, s ha 
intenzívebben locsolta, s sokan ennek ellenére azt tapasztal- van benne hatóanyag, úgy igazán, akkor a jobb lombtrágyák 
ták, s ez növényfajtól is független, hogy mégis elkezdett alulról minimum 1,3 kg/liter súllyal rendelkeznek, speciel a Rosatop-
felszáradni a növény, a friss hajtások levélvégei pedig sárgák, Ca 1,5kg/liter súlyú.
sok esetben pedig főleg az összetett levelekkel rendelkező A Roasatop-Ca-ot kijelenthetem, hogy már szinte minden nö-
növényeknél a csúcs levél hegye már ki sem alakult, vagy vénykultúrában használták, s egyértelműen kedvező tapasz-
szinte azonnal beszáradt. Az egész növényállomány pedig a talatokkal. Hatására a növény kalcium hiánya megállt, nem 
természetesnél halványabb zöld, mattabb színű. Ezt szinte terjedt benne tovább, élénkebb zöld színre váltott, újra növe-
minden esetben a kalcium tényleges, vagy relatív hiánya kedésnek indult. Természetesen az elhalt, elszáradt növényi 
okozta. Tényleges hiányról akkor beszélünk, ha a talaj már részeket már a Rosatop-Ca sem tudja visszahozni, de legalább 
eleve nem tartalmaz elég kalciumot, míg relatív hiányról akkor, a további károk kialakulását meg tudja akadályozni. S amiért 
ha ugyan elméletileg van elég kalcium, de az a növények még fontos a Rosatop-Ca használata! A kalcium a stressz tűrés 
számára nem felvehető. A nagy melegben a növényeink nem fokozásában játszik fontos szerepet, s a Rosatop-Ca-ját a 
tudnak még kellő ellátottság esetén sem elég kalciumot növények mindegyike könnyen, s az adalék miatt extra gyorsan 
felvenni, hiszen a növény a túlzott vízvesztés ellen azzal véde- is fel tudja venni. Gondoljunk csak bele, mekkora büntetés trágyaként megkapják a Rosatop-Ca-ot, akkor igenis könnyeb-
kezik, hogy légzőnyílásait bezárja ezzel is csökkentve a volna számunkra, ha minden nélkül napokat, vagy akár csak ben viselik ezen trópusi melegeket.
párologtatást, s egyben ezzel korlátozza a felvehető táp- órákat kellene kint töltenünk a tűző napon. Növényeink nincse-
elemek, s a kalcium felvételét is. A növények fejlődése, nek abban a szerencsés helyzetben, hogy elvonuljanak az Knipf Róbert
növekedése akár le is állhat. árnyékba, megigyanak egy hűvös gyöngyöző sört, de ha lomb- növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Általános tápnyaghiány

A Rosatop-Ca lombtrágyával kezelt állomány 2 héttel később

Fonálféreg ellen Akciós
Nemathorinnal

AKCIÓK

A tavalyi évben alakult Agro Naturtáp Kft-vel történt  
megegyezés alapján a Kertészek kis/Nagy áruháza Kft 
boltjaiban is elkezdtük forgalmazni a magyar gyártmányú 
szerves baromfitrágyát. A cég törekvései közé tar-tozik a 
legversenyképesebb ár kialakítása.
Jó minőségéről, szórhatóságáról, hatékonyságáról 
győződjön meg személyesen.

Garantált minőség. 2-5-4 NPK, + 10% CaO, 1% Mg.

Ára:  1 730 Ft/25 kg

BAROMFITRÁGYA

folytatás az 1. oldalról

Tel.: (62) 580 317
Mórahalom Zákányszék

Tel.: (62) 290 521
Kistelek

Tel.: (62) 257 879

MEGHÍVÓ
Burgonya növényvédelmi, Sárgarépa 
tápanyag utánpótlási bemutató

2012 augusztus 15-én 18 órakor.

Mórahalom-Domaszék között 16-os km-nél,
Pintér Árpád öntöző gödrénél

- Burgonya növényvédelme (Bayer CropScience, 
Belchim, DuPont)

- Sárgarépa tápanyag-utánpótlása 5 fajtánál, azonos 
ellátás, különböző tápanyag reakciók

Bomba Ár 8780 Ft/kg Áfásan



DIGITÁLIS NYOMDAI
BERENDEZÉSEK

1134 Budapest, Klapka u. 1-3.

Telefon: 36-1- 799 3333, Fax: 36-1-799 3330, www. wallitrade.hu

MINDENT AMI
NYOMTAT!

MULTIFUNKCIÓS
IRODAI BERENDEZÉSEK

BORÍTÉKOLÓ RENDSZEREK

MÉRNÖKI ÉS
SZÉLESFORMÁTUMÚ
NYOMTATÓK

3. oldal



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

4. oldal

Teljes technológia
a betegségek
elleni védelemben

Technológiai ajánlatunk a burgonya gyomirtására, gombabetegségek 
és burgonyabogár elleni védelmére
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Polyram DF
1,5–1,8 kg/ha

Alverde
0,2–0,25 l/ha

Stomp
Super
4,0–5,0

l/ha

Polyram
DF

1,5–1,8
kg/ha

Orvego
0,8 l/ha

Acrobat MZ WG
2,0 kg/ha

Forum R
3,0 kg/ha

Újdonság a burgonya növényvédel-
mében

A burgonya fertőzőbetegségek elleni
védelme

ban legfeljebb háromszor ajánlott hasz-
nálni.

Az Orvego  egy a BASF által a burgo-
nya fitoftóra elleni védelmére kifejlesz-
tett új, innovatív készítmény. Az Orvego
két hatóanyagot tartalmaz, az új fej- A burgonya gombás betegségeinek

®lesztésű Initium  (ametoktradin, 300 g/l) elhárításakor mindig teljes védekezési
és a jól ismert dimetomorf (225 g/l) programban gondolkodjunk. A burgo-
kombinációja. nyára a sorok záródásától egészen a

virágzás végéig a burgonyavész jelenti
Az Initium a BASF legújabb gomba- a legnagyobb veszélyt.
ölőszer-hatóanyag fejlesztése, egy új
csoportba tartozó, új, „vaxdinamikus” Ebben az időszakban van nagy jelen-
hatásmechanizmusú hatóanyag. Az tősége annak, hogy folyamatos véde-
Initium a növény epidermiszének viasz- lemben részesítsük az állományt olyan
rétegébe, annak felszíne alá épül be, gombaölő szerek használatával, ame-
nagyfokú esőállóságot biztosítva a ha- lyek nemcsak a levél felületén, hanem
tóanyagnak. A növény növekedésével felszívódva a levél belsejében is hatnak.
összhangban, nedvesség hatására ha-
tóanyag szabadul fel, és a viaszréteg- A kezeléseket átlagos körülmények kö-
ben újrarendeződve védi az új növek- zött 10-12 naponta célszerű elvégezni.
ményeket is. Az Initium hatására leáll Öntözött burgonyában vagy járványve-
a zoospórák csírázása, kirajzása és a szélyes időszakban 7-9 napos időközök
gombafonalak növekedése. Az Orvego indokoltak. Elsőként az Orvego-t 0,8 l/ha
III. kategóriás, szabad felhasználású -os dózisban jutassuk ki, már a virág-
készítmény. bimbók megjelenésekor. A permetezési

®programot a Forum  R-rel folytassuk,
A dimetomorf peronoszpórafélékkel ennek adagja 3,0–3,5 kg/ha. A Forum R
szembeni hatékonyságát nem kell bi- az alternária elleni hatása mellett bakté-
zonygatni. Hosszú hatástartam, gyors riumos betegségek fellépését is gátolja.
felszívódás és csúcsirányba történő Erőteljes alternáriás fertőzés fellépése

®szállítódás jellemzi. esetén az Acrobat  MZ WG 2,0 kg-os
dózisa ajánlott, amely mind a fi toftóra,

A két hatóanyag kombinációja ered- mind az alternária ellen különösen haté-
ményeként az Orvego mind preventív, kony. A dimetomorf hatóanyagú készít-
mind kuratív, mind eradikatív hatással ményeketösszesen három alkalommal
is rendelkezik, így hatékonyan védi a használjuk, majd váltsunk más hatás-
burgonyát a fitotftóra-fertőzés ellen. mechanizmusú szerre. A virágzás vé-

gétől áttérhetünk a kontakt módon ható
Az Orvego dózisa 0,8 l/ha, egy szezon- készítmények alkalmazására.

®

Az előző két újságban már bemutattuk a előbb, minél nagyobb aktív gyökérfelülettel 
Microphos moZn extra startert kukoricában rendelkezzen minden növény, hiszen akkor 
(www.homokigazda.com/archívum 2012 május, tud jól és erőteljesen fejlődni, ha minél 
június). Most csak nagyon röviden szeretném nagyobb felvevő felülettel, minél nagyobb 
ismertetni a hatását sárgarépában. A Homoki gyökértömeggel rendelkezik.
Gazda újság 2012 márciusi számában felhívást A fajták összeállítását a termelő végezte, öt 
tettünk közzé, hogy aki gondolja annak bizo- fajta került elvetésre, úgy mint Maestro, 
nyos feltételek mellett végig követjük és Soprano, Naval, Bolero és Elegance. A felso-
segítünk a termesztésében tanácsokkal, hely- rolás a vetés sorrendjében történt, több cég, 
színi kijárással. A talajvizsgálatra alapozott különböző habitusú répái egy táblában, 
tápanyag utánpótlás alapfeltétel volt, s többen azonos tápanyag ellátással, azonos tőállo-
vállalták is a referencia arc adásával is. Az itt mánnyal. De most már lássuk a képeket.
bemutatott terület 3 ha, összefüggően.
Vetés előtt a talajvizsgálat alapján a Rosafert 
5-12-24+3MgO+mikroelemes granulált műtrá-
gya lett kiszórva 300 kg/ha dózisban. 2012 06 
14-én 15-én lett elvetve a termelő saját pre-
cíziós vetőgépével közel egy millió szemmel 
iker sorba. A termelési cél a várható felvevő 
piac alapján darabos ládás répa, rövid, köze-
pes tárolással. A vetéssel egy menetben lett a 
mikro szórós öntözés is betelepítve, s rögtön 
kelesztő, hűtő öntözés is indítva.
A talajnedves állapot után Racer 1,8 liter/ha-
ral lett gyomirtva. Nem többel, nem a maxi-
málisan engedélyezett 2 literrel, hiszen a 
terület eléggé homokos, szerves anyagban, 
humuszban nem bővelkedik, annak ellenére, 
hogy az idei évben is kapott nagy adagú 
szerves trágyát. A talaj szerkezeten felül itt 
figyelembe kell venni a meleg miatti gyors 
kelést, és a megnövekedett öntözési igényt. 
Amíg a tavaszi vetéseknél a 2 liter Racer nem 
okoz semmilyen gondot, addig a nyári veté-
seknél több termelőnél is hiányos kelést, von-
tatott kelést, vagy akár újravetést is okozott a 
relatíve magas Racer dózis. Az 1,8 liter 
sárgarépában problémamentes, petrezse-
lyemben dózisát azonban nyáron 1,5 literre 
kell mérsékelni.
A vetéssel egy menetben a vetőmag mellé 
vetett 18 kg/ha Microphos MoZn extra starter 
a gyors és egyenletes kelést, valamint a 
kezdeti kiemelkedően gyors fejlődést teszi 
lehetővé. A nagy melegek miatt naponta több 
alkalommal is pár percre elindított talajt hűtő 
öntözéssel biztosította a termelő az egyenle-
tes kelést. Arra kell figyelni, hogy a területen a 
nap bármely időszakában mezitláb végig 
lehessen menni, akkor a sárgarépa egyön-
tetűen tud kelni. Azok a termelők akik ezt nem 
tudják biztosítani, azok inkább ne is kísérle-
tezzenek ilyenkori termesztéssel. Talajhűtés 
nélkül az éppen kikönyöklő fiatal „csecsemő 
növényke” azonnal megsül, s elszárad.
A lomblevelek, cakkos levelek megjelenését 
követően egy könnyen felvehető 24% fosz-
fort, 3,3% nitrogént és 4,4% kalciumot is 
tartalmazó lombtrágyával lett még a gyökér 
hossz pluszban megnyújtva. A könnyebb 
megjegyezhetőség miatt ennek a lombtrá-
gyának a neve Gyökér. A benne lévő foszfor-
ról mindenki tudja, hogy a gyökeresedést 
segíti. Mindenki tudja azt is, hogy a növé-
nyeknek a fejlődéshez nitrogénre is szüksége 
van, de kevesebben tudják, hogy a gyökér-
végeknek a fejlődéséhez könnyen felvehető 
calciumra is szükségük van. A Gyökér nevű 
belga Rosier gyár által gyártott lombtrá-
gyában mindez együtt van, plusz egy olyan 
adalékanyag, mely segíti ezen tápelemek 
minél gyorsabb bejutását, és látványos Knipf Róbert
hasznosulását. Tavalyi látványos tapaszta- növényvédelmi és tápanyag-
lataink vannak erre. Lényeges, hogy minél gazdálkodási mérnök

hagyományos
tápanyagellátás

Rosafertes
tápanyagellátás

Rosafert  + 2 x Gyökér
kezeléses tápanyagellátás

Microphos MoZn használata
sárgarépa területeken

2012-07-12   Végre megjött egy kiadós eső. A homokfelverődés
ennek következménye.

2012-06-27   Kelőfélben

2012-07-02   A Racer enyhén még így is „fogja“ a kelő állományt.
A cakkos levélen látható sárgulás annak következménye.

2012-07-04   Melyet azonban gyorsan kinőtt.

2011-es kísélet alapján
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