
A fényszegénység jelentősége meghatározó a téli termesztésben és kétharmada annak, ami a fotoszintézishez szükséges lenne. A növé- igény amúgy is kisebb. Ugyanakkor a nitrogén túladagolás 
a növénytartásban is. A besugárzás, a fény szerepe és következ- nyek ellátásánál az élettani zavarok, betegségek nagyobb veszélye másodlagos hatásaként jelentkező betegség érzékenység is sokkal 
ményei az életfolyamatokban közvetlenül a fotoszintézisben jelennek és azok elkerülése miatt ezt feltétlenül figyelembe kell venni. nagyobb ebben az időszakban. A nitrogén igény csökkenése szoros 
meg. Ezen keresztül azonban a tápanyagforgalom, hőmérséklet Az árutermelésben és a ház körüli növényeknél is gyakran tapasz- összefüggésben van a megvilágítás mellett a hőmérséklettel is, tehát 
hatása, a vízigény, a párologtatás mind összefüggésben van a talunk nagy hibákat a téli időszakban. fűtetlen körülmények között még inkább oda kell figyelni a helyes 
fénnyel (1. táblázat). Az összetett kapcsolat figyelembe vétele nélkül A balkon és szobanövényekre ezek az élettani körülmények és nitrogéntrágyázásra.
nem lehet eredményes a téli termesztés, nem lehet sikeres a ápolási eljárások ugyanúgy érvényesek, mint a téli termesztésű 
virágok, dísznövények téli tartása. kultúrákra.

A hőmérséklet hatása a tápanyag és vízforgalomra

Azt tudjuk, hogy a hőmérséklet is alapvető élettényező, de ter-A besugárzás, a fényerő alakulása és szerepe A fényszegénység hatása tápanyagforgalomra, 
mesztés során azt is kell tudni, hogyan járjunk el a hőmérséklet tápanyagigényre

A fény a fotoszintézis, a zöld növények alapvető életfunkciójának tartós, vagy átmeneti változása esetén. A hőmérséklet sem független 
motorja. A fény meghatározza a kedvező hőmérsékletet, tápanyagel- A fényszegénység elsősorban a növények felépítő folyamatának, a egyéb klimatikus és termesztési tényezőktől (1. táblázat). A növény 
látást, öntözést. Eltérően, de minden termesztett zöld növényünk fény energiájával történő felépítő folyamatnak, a már említett foto- hőigényén túl elsősorban a fény intenzitása befolyásolja azt, hogy 
fényigényes (a gombák már nem). A gyarapodás, a fotoszintézis és szintézisnek a csökkenését okozza. A növények életfolyamatainak a milyen a kedvező hőmérséklet.
tápanyagforgalom, egy határon belül a fény erejével arányosan fotoszintézis mintegy indítója és mozgatója, tehát a fotoszintézis A besugárzáshoz viszonyított alacsonyabb hőmérséklet tovább 
változik. csökkenése a növekedés lassulásával jár. A tápanyag és vízfor- lassítja az állomány fejlődését, növekedését. Lassul a párologtatás, 
A késő őszi, téli időszakban a besugárzás gyakran a töredéke a galom visszaesik, és jelentősen csökken a tápanyag és vízigény is. ennek következményeként is a vízforgalom és a tápanyagforgalom 
nyáron megszokottnak. Fényre a termesztett és díszítő növényeink- Mivel az életfolyamatok lassabbak, a szokásosnál alacsonyabb is. Hűvösebb, hideg időben a tápanyagszükséglet alacsonyabb és a 
nek is feltétlenül szükségük van a fejlődésükhöz elengedhetetlen hőmérsékletre van szükség ebben az időszakban (1. táblázat). vízigény is tovább csökken.
fotoszintézis miatt.  A fényszegénység a növények fényigénye miatt A tápanyagigény csökkenése azt jelenti, hogy folyamatos Különösen veszélyes ilyen időszakban a növekedés serkentésére 
összetett problémát jelent a fejlődésükben. A fény erőssége az tápanyagellátást feltételezve a napi, heti tápanyagszükséglet sokkal nitrogénkezelést végezni. Fejlődési és növény-egészségügyi szem-
egyéb klimatikus és termesztési tényezők hatását, mértékét is kisebb, mint a fényben gazdag tavaszi, nyári időszakban. Ha a heti pontból is veszélyes a túlöntözés. Ilyenkor történik a gyökérkáro-

2 2 2alapvetően befolyásolja. A nyári 600 W/m  (watt/ m ) besugárzási műtrágya szükséglet a nyári periódusban 2,0-2,5 dkg m -ként, a téli sodások jó része is a túl magas víztartalom és azzal összefüggő 
2csúcs energia, melyet a növények nem hasznosítanak teljes mér- ciklusban az  mindössze 0,5-1,5 dkg/ m . Amennyiben ennél sokkal levegőtlenség következményeként. 

tékben, októberben felére, majd november, decemberben több mint több műtrágyát adunk a növekedés serkentésére, a hatás a só Az aránytalanul magas hőmérséklet, a vegetatív jellegű folya-
ötödére csökken (1. ábra). többlet miatt éppen ellenkező lesz, a növekedés tovább lassul. matok erősödése miatt okoz élettani problémákat, fejlődési zavart. 

Ez természetesen csak fűtött hajtatásban fordulhat elő. A nitrogén 
túltrágyázás kockázata tulajdonképpen ilyen esetben is nagy. A 

2vízigény ugyan valamivel nagyobb, napi 0,3-0,5 l/m  nagyság-
renddel, de a túlöntözéssel akkor is legyünk óvatosak.

Növényvédelem és lombtrágyázás

A fényszegény időszak nagy kockázata a betegségek, fertőzések 
kialakulása. A folyamatosan magas páratartalom, a hosszú nedves-
ségborítottság és a fejlődéshez kedvezőtlen alacsony hőmérséklet 
kockára teszi a növények ellenálló képességét. A megelőző 
növényvédelemmel és kondíciót javító lombtrágyázással a levélzet, 

A tápelem arányokban is jelentős a változás a fényszegénység a növény ellenálló képességét növelni tudjuk, és növelni kell.
miatt. Tehát az általános tápanyagigényen belül is eltérő ellátásra A kalcium fontos szerepe gyakran felejtődik el a téli felkészítéskor.
van szükség, amit szintén sokan nem vesznek figyelembe a téli A növény minden részének szerkezeti felépítésében jelentős 
termesztésnél. Általánosan úgy foglalható össze minden növényre kalcium. Hiánya gyakori okozója a levélszáradásoknak, és a sajnos 
vonatkozóan, hogy a kisebb besugárzású időszakban a nitrogén nem látható gyökérvesztésnek. A kalcium lombtrágyázás Fosfitex 
igény csökken, a kálium igény pedig nő. Arányosan igaz ez Ca kettős hatással, vagy a mikroelemes Rosatop-Ca lombtrágyával 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a téli hónapokban a legerő- minden termesztett növényre, legyen az nitrogén igényes, vagy mindig megerősítést ad az állománynak. 
teljesebb növekedés is csak a nyári kora reggeli és késő délutáni inkább kálium igényes. Fosfitex lombtrágyázással már a télbe menetelkor érdemes 

2intenzitásnak felel meg (80-160 W/m ) és átlagosan csak fele, A nitrogén túltrágyázás veszélye ezért olyan nagy, mert a nitrogén elkezdeni az ellenálló képesség fokozását. A Fosfitex Zn/Mn a 

Szerkesztő: Horváth Péter              Nyomdai munkák: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft.    Felelős vezető: Pallagi Ferenc             Regisztrációs szám: 2.2.4/1616/2003.

Terjeszti: belterületen a Dobber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Posta

www.homokigazda.com

X. évfolyam 11. szám 2013. November

A szakszerű téli termesztés lényeges kérdései 

A téli tápanyagellátás, ápolás környezeti összefüggései

1. táblázat: Hajtatott zöldségfélék környezeti tényezőinek 
összefüggése melegigényes növényeknél.

Fény 
energia; 

2W/m
Fényerősség; lux

Tápanyag és 
vízigény, 

párologtatás

Levegő 
hőmérséklet, 

nappal;
°C

50 alatt 5000 alatt alacsony 16-19

50-100 5000 - 10.000 közepes 19-21

100-200 10.000 - 20.000 nagy 21-24

200-300 20.000 - 30.000 igen nagy 23-27

300 felett 30.000 felett igen nagy 25-30 (35-ig)

Rácz József miniszteri kitüntetésben részesült
„Miniszteri Elismerő Oklevelet vett át az 1956-os forradalom és megélni és családjukat eltartani kívánó termelőket fogja össze.”
szabadságharc emléknapjához kapcsolódó kitüntetési ünnep- Az idézet és maga a hír is megjelent a Nemzeti Agrárgazdasági 
ségen dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertől Rácz Kamara honlapján, (így legalább tudjuk, hogy mire költik a kamarai 
József, a Prémium Kert Kft. ügyvezetője, a Kert-Ész Klub tagdíjainkat) mely hírre több termelő is felhívta a figyelmemet. 
Magyarország elnöke. A professzionális növényházi zöldség- Megtekinthető a teljes cikk a
termesztők szakmai fórumának megteremtéséért, a Kert-Ész Klub 
megalapításáért és működtetéséért kapott elismerést Rácz József, a 
Prémium Kert Kft. ügyvezetője. Több mint 10 évet dolgozott termelői Innen is gratulálunk személyesen neki és dr Fazekas Sándor vidék-
integrációkban, termelői értékesítői szövetkezetekben, értékesítési fejlesztési miniszternek is.
területen. 2010-ben alapította meg saját vállalkozását, a Prémium A termelői kommenteket pedig inkább nem írom le.
Kert Kft-t, mely a főleg Csongrád megyében megtermelt, hajtatott 
zöldségfélék értékesítésével foglalkozik. A Kert-Ész Klub Magyar- Knipf Róbert
ország a dél-alföldi, főleg a Csongrád megyei, profi, a kertészetből főszerkesztő

http://www.nak.hu/hu/mezogazdasag/884-miniszteri-elismero-
oklevelet-vett-at-racz-jozsef-a-kert-esz-klub-megalapitoja

A késő őszi, téli időszakban a növények fejlődését irányító és meghatározó élettényezők, a fény és hőmérséklet jelentősen megváltoznak. Ebben a 
fényszegény és hidegebb időszakban a zöldségfélék helyes tápanyag és vízellátása is jelentősen megváltozik. A téli ápolásról sokszor téves 
elképzelések vannak, úgy tapasztalható, hogy sokan nem is ismerik az ilyenkor helyes eljárásokat, pedig azzal komoly értéket menthetnének.

Rezsicsökkentés a műtrágya fronton

Korunk népszerű hívó
szava a Rezsicsökkentés! Éljen Ön is vele!

Magyar Ammónium nitrát 34%-os     50/1-es zsákos

Magyar Pétisó 27%-os     50/1-es zsákos

10 mázsától 10 205 Ft/100 kg
zsákos vásárlás esetén 10 510 Ft/100 kg

10 mázsától 9 025 Ft/100 kg
zsákos vásárlás esetén 9 300 Ft/100 kg

Az árak folyamatosan változnak, döntse el Ön, hogy megéri-e most 
bevásárolnia! Termeljen olcsóbban, biztosítsa már most jövő évi 
nitrogén műtrágya igényét.
Keresse fel most a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. boltjait.

1. ábra: A besugárzás átlagos napi menetének jellemzői 
havonként Magyarországon



2. oldal

gyökeresedés serkentésével és az ellenálló képesség fokozásával Az öntözővíz hőmérsékletéről is gyakran megfeledkeznek a Azt is el kell fogadni minden termesztőnek, hogy a szellőztetést nem 
o(fitoalexin serkentés) két oldalról is segítségünkre van. Az erősebb termelők. A kútvíz 16 C körüli hőmérséklete még nem kockázatos. helyettesíti semmi, semmilyen művelet! Rendszeresen szellőztetni 

ogyökérzet minden esetben nagyobb biztonságot jelent a kedvezőtlen A csak 10 C körüli hőmérsékletű öntözővíz a gyökérzet és talaj márpedig kell, a magas páratartalom, a lecsökkenő széndioxid és 
időszakokban. A komplex Rosasol lombtrágyázás általános kondi- hűtése miatt is kockázatot jelenthet. Így akár a még hidegebb oxigén szint, a levegő elhasználódása miatt.
cionáló hatásával, a levélzet erősítésével, a komplett mikroelemes tározóból, akár hideg kútból kell a vizet nyerni, fel kell melegíteni a 
ellátással kedvező a téli időszakban is. A téli ciklusban kiemelten hajtató berendezésben, vagy más térben a kijuttatás előtt. A téli termesztést illetően is csak azt mondhatom: éljünk együtt, 
javasolt a teljes mikroelemes Rosasol 17-9-29 használata a Az öntözés ideje felső mikro szórófejes öntözések lehetőség szerint érezzünk együtt a növényekkel ahhoz, hogy a legjobb ápolást, 
növényvédelemmel egy menetben, de önállóan is. napfényes napokon és a délelőtti órákra essenek, hogy a növények ellátást tudjuk nyújtani a legjobb eredmény elérésének érdekében. 
Az öntözéshez hasonlóan a permetezést is lehetőleg a felmelegedő a lehető leggyorsabban felszáradjanak. A betegségek terjedésének Amennyiben valamely témában kérdése van, keresse 
délelőtti órákban végezzük. Permetezés, öntözés után mindig cél- megelőzése érdekében van erre szükség. Csepegtető öntözésnél szaktanácsadóinkat, bátran kérje tanácsunkat.
szerű már automatikusan egy hatásos szellőztetést is végezni, hogy ilyen kockázat nincs, de az öntözést élettani okok miatt ott is a 
megelőzzük az erősebb párásodást, csökkentsük a növények délelőtti órákra célszerű időzíteni. Horinka Tamás (szaktanácsadó)
fertőzés veszélyét.

A szellőztetés
Öntözési praktikum a téli termesztési ciklusban

Sajnos nem csak e cikkben, a gyakorlatban is sokszor hátra kerül a 
Mint az az előzőekben szerepelt, a fényszegénység miatt lassuló szellőztetés. A körülmények miatt pedig még fontosabb, mint más 
fotoszintézis a növény teljes működésére kihat. A vízforgalom a termesztési időszakban. Sokkal több hibát követ el, és kárt okoz 
besugárzás és az alacsonyabb hőmérséklet miatt is lassul és ez a magának az, aki a szellőzéssel spórol valamit a fűtés költségén. 
vízigény jelentős csökkenését okozza (1. táblázat). (Ismerjük a réven-vámon mondást.) 
Az öntözéssel a késő őszi időszaktól hirtelen vissza kell venni, és A szellőztetés a reggeli órákban kötelező! Természetesen a jó szel-
szeptember közepe, október közepe időszakban az időjárás lőztetés. Intenzív, gyors légcsere, ami nem hűti le indokolatlanul a 
függvényében akár néhány nap alatt a harmada mennyiségre kell berendezés levegőjét és a növényeket sem. 
áttérni. A rosszul kialakított nyílászárók a szakszerű szellőztetést kizárják, 
Az öntözéseknél mindig a valamivel nagyobb vízadagra és ritkább de akkor annak átalakítására szükség van. Nem elfogadott még 

2öntözésekre törekedjünk. Az öntözővíz adagja általában 3-5 l/m  általánosan, hogy az ablak, ajtó, szellőzők nyitása csak akkor szel-
lehet, ami azt jelenti, hogy még homokos talajon is hetenként egy lőztetés, ha a levegő cseréje is megtörténik. Egyébként szellőztetés 
öntözés elegendő. A téli legszigorúbb, legkeményebb időszakban helyett csak hűtés történik, és ez nagyon jól látszik a szellőzők 
pedig csak a minimális nedvesen tartás legyen cél a teleltetés során. közelében fele akkora növények esetében.

A termesztéshez szükséges tápanyagvizsgálatok eredményét a helyes mintavétel alapozza meg

A kertészeti talaj-, öntözővíz- és növényminta vételének fortélyai
A termesztéshez tartozó vizsgálatok eredményét a mintavétel meghatározza. A termesztő okkal várja el, hogy a minta laboratóriumi eredményei 
használhatók legyenek. Csakhogy a vizsgálatoknál elkövetett hibák döntő többsége a helytelen mintavételből adódik. Ehhez jön még az esetleges 
minta kezeléséből és a laboratóriumi vizsgálatok hibájából származó, általában elenyésző hiba. Használható eredményekhez tehát legelőször jól 
kell mintát venni. Majd megfelelő vizsgálatot kell rendelni megbízható laboratóriumnál.

Laboratóriumi vizsgálatot végeztetni nem kötelező csak annak, aki legyen. Alkoholos filccel a műanyag zacskóra is jó felírni az azo- ugyanakkor egy tenyészidőszakban a fő paramétereket célszerű 
olyan támogatást igényel, telepítést, talajjavítást végez, melyhez a nosítási adatokat. A minta tárolása sötét hűvös helyen történjen. többször is ellenőrizni, mert a kutaktól eltérően ezek vízminősége 
jogszabályok valamilyen vizsgálatot írnak elő. A gazdálkodó, ter- - A minta mihamarabb, néhány napon belül jusson el a labora- gyorsabban változhat.
mesztő kertész számára azonban szakmai szempontok teszi tóriumba. - Csatornából az állóvízhez hasonlóan „húzott mintát” kell venni a 
kötelezővé a vizsgálatok elvégzését. - Zöldségeknél legfeljebb 5-5 ha azonosan kezelt, azonos kultú- teljes mélységből. A csatorna vízpótlásától függően annak víz-
A laboratóriumi vizsgálatokhoz a termesztő talaj, vagy közegből, a rában készítsünk egy-egy  átlagmintát. A terület két átlója mentén minősége gyorsan és jelentősen megváltozhat, ezért a végzett 
gyökérzónából kell mintát venni. Az öntözővíz összetevői miatt a végezzük a legalább 20-25 leszúrást 25-35 cm mélységig. vizsgálat eredményei hosszabb távra valószínű, hogy nem 
vízminta vizsgálati eredményei alapján tudjuk a vizet javítani, kém- - Támrendszeres kultúrában a mintát a sorokban, sorok mellett tör- érvényesek.
hatását szabályozni, hasznos anyagait a receptekben figyelembe ténő leszúrásokkal készítsük.
venni. A növényminta a tápanyagfelvétel szintjéről, helyzetéről ad - Csepegtetett állományban a hajtatásnál írottak szerint szedjünk Gyökérzóna kivonat, drénvíz mintázása
tájékoztatást. Nagyon fontos a körülmények figyelembe vétele, a mintát.
fejlődési sajátosságok ismerete és figyelembe vétele. A hidrokultúrás tápoldat korrekcióhoz, a gyökérzóna állapotát repre-

zentáló mintát a szaktanácsadás szerint vegyük meg és az előírt Talajminta vételének szabályai hajtatásban 
vizsgálatot végeztessük el. A gyökérzóna és drénvíz vizsgálatának A mintavétel néhány alapvető kérdése

- Hasonló adottságú területről, azonosan kezelt, illetve azonos kultú- eredményeinek értékelését minden esetben bízzuk szakemberre. 
A mintának célszerűen és feltétlenül a vizsgálat tárgyának jellemzőit rák után készíthető átlagminta, tehát a szervestrágyázás, tápanyag- Azok összetétele ugyanis a tápoldatétól jelentősen eltér, hiszen az 
átlagosan kell reprezentálnia. Mivel általában nem homogén, ellátás, öntözés legyen azonos az együtt mintázott területen. már a növény tápanyagfelvételével módosított állapotot mutatja. 
egységes közegekről van szó, ez okozza a mintavétel nehézségeit. - A leszúrásokat legalább 20-25 cm mélyen, mozaikszerűen végez- Ugyancsak jelentős eltérés van, lehet a gyökérzóna kivonat és a 
Reprezentatív csak akkor lesz egy minta, ha az a vizsgálandó közeg zük a teljes területen egyenletes elosztással. drénvíz, a tápoldatozással kimosott oldat összetétele között is.
eltéréseit a valóságnak megfelelő arányban tartalmazza. Az átlag- - Csepegtetésnél a csepegtetőtől legalább 15 cm-re, ferdén a gyökér- - A gyökérzóna kivonatot fecskendővel, kipréseléssel, vagy gyökér-
minta jelentősége abban van, hogy az átlagos eredmények alapján a zónába szúrva vegyük a mintát és ugyancsak legalább 15-20 helyről szondával vehetjük meg. A mintavételnél nagyon fontos, hogy 
legjobb döntést hozhatjuk a kezelést, vagy az értékelést illetően. gyűjtsük meg az 1 kg-nyi mennyiséget. mindig közvetlenül az öntözés előtt történjen a mintavétel, hiszen 
Amennyiben feltűnően eltérő részletről van szó, külön kell mintát - A minta előkészítése, jelölése, kezelése, jelölése az előzőekben öntözés után részben, vagy teljesen a kijuttatott tápoldatot vizs-
venni és annak eredményét is külön kell kezelni. Az átlagmintát javasoltak szerint történjen. gálnánk a frissen tápoldatozott közegben.
ugyanis olyan mértékben torzíthatja, mely az eredmény használha- - A drénvizet több öntözés után összegyűjtve vizsgáltassuk, hiszen 
tatlanságát okozza. az, az első drén megjelenése után még nagyon sokat változik.A vízminta vételének legfontosabb szabályai

- Kút esetén csak használatban lévő kútból és alapos kifolyatás Kötelező a talajvizsgálatokat elvégezni az egyes mezőgazdasági Talajminta vételének szabályai szabadföldön
vegyünk mintát. Különösen a tavaszi induláskor fordul elő az a támogatások esetében. Az egyszerűsített területalapú támogatások 

- Szántóföldön a szakszerű talajmintavétel szabályait szabvány hiba, hogy a hosszú téli leállás után azonnal mintavétel történik. A és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes 
rögzíti (MSz-08-0202-1977), melynek alapján kell elvégezni a mozdulatlan időszak alatt a csőben és közvetlen közelében is Mezőgazdasági és Környezeti Állapot“, illetve a „Helyes Gazdál-
támogatásokhoz előírt talajvizsgálatok mintavételezését. lényegesen megváltozhat a víz összetétele, és a vett minta meg kodási Gyakorlat“ feltételrendszeréről szóló jogszabályok fogják át a 

- A termesztési területről átlagmintát kell készíteni, ami a talaj felső sem közelíti az üzemelés alatti állapotot. tápanyag-gazdálkodáshoz kapcsolódó előírásokat. (Ezek a 4/2004. 
25-35 cm-nek átlagos jellemzőit mutatja, - A friss vízmintát célszerűen egy alaposan kimosott és tiszta 1 (I. 13.) FVM rendelet, illetve az ezt módosító 156/2004 (X. 27.) FVM 

- Az átlagminta legalább 10-25 pontmintából, mintavevő leszúrás literes műanyag palackba vegyük és azt légmentesen, teljesen rendelet, valamint az NVT alapján a központi költségvetés, valamint 
összekevert anyagából álljon, feltöltve zárjuk le. az EMOGA Garancia Részlege társfinanszírozásban megvalósuló 

- Mintavevő fúrónak egy rozsdamentes, oldalán 25 cm-re felvágott - A mintát mindig hűvös és sötét helyen tároljuk a laboratóriumba agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének 
cső felel meg legjobban, kerülésig. részletes szabályairól szóló 150/2004. (X.12) FVM rendelet.) Min-

- Az átlagtól feltűnően, erősen eltérő foltról, foltokról ne keverjünk az - A minta azonosítását, adatlapját a talajmintánál írottak szerint degyik rendeletben a gazdálkodás követelményei között szerepel a 
átlagmintába készítsük el. talajvizsgálatok elvégzése, és az ezen alapuló tápanyag-gaz-

- A pontmintákból alapos összekeverés után nedvesen 1 kg-nyit - Üzemelő kútnál a vizsgálat ismétlésére hosszabb ideig, 3-4 évig dálkodás.
tegyünk tiszta műanyag zacskóba, nincs szükség, de ha akár az EC, akár a pH tizedeket változott, Segítséget nyújthat még 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet is, mely a 

- Minden mintát el kell látni azonosító jelöléssel és adatlappal, a szükség van ellenőrzésre. talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szól.
vizsgálat megjelölésével és a szaktanácsadáshoz szükséges ter- - Állóvízből, a tejes mélységből kell meríteni, azaz „húzott mintát” 
mesztési adatokkal. Az azonosító mindig a mintazacskón kívül venni több helyről, ami az átlagos minőséget reprezentálja, Horinka Tamás (szaktanácsadó)

Zöldkönyv megújító tanfolyam, 80 órás új tanfolyam

A mezőgazdasági termelők ahhoz, hogy II-es. feltéteteles forgalmi 
kategóriájú növényvédő szert vásárolhassanak, felhasználhassanak 5 
évenként egy 8 órás továbbképzés keretében kötelesek ismereteiket 
megújítani.
2014 január 25-én szombaton lesz erre lehetőségük az Aranyszöm 
rendezvényházban Mórahalmon reggel 9 órától. Jelentkezés a 
Kertészek kis/Nagy Áruháza kft boltjaiban.
Aki még nem rendelkezik „zöldkönyvvel” az pedig megszerezheti egy 
80 órás tanfolyam keretében. A 80-van órás tanfolyam megfelelő 
számú jelentkező esetében indul csak el, ezért akinek a munkájához 
szükséges a fenti képzettség, az mielőbb jelentkezzen Görög Zoltán-
nál személyesen vagy telefonon a 30/479-93-43-as telefonszámon.

Knipf Róbert, a megújító tanfolyam szervezője 30/515-6077



3. oldal

Őszi lombtrágyázások kertészeti kultúrákban
Rendszeres olvasóinknak szerencsére már egyik terméket sem kell tésre kettőnél több alkalommal nem kell használni. Bármely növény- első lomblevelek megjelenésétől érdemes használni, akár többször 
részletesen bemutatni, ugyanakkor a több éves használat alatt egyre nél használható. Kimondottan előnyös a gyökeréért termesztett is, hiszen a benne található könnyen felvehető foszfort és kalciumot, 
több tapasztalat halmozódik fel, így ezeket szeretném Önökkel sárgarépában, petrezselyemben, zellerben, s a gyökér hosszabbító melyből mindkettő szükséges a gyökér növekedéséhez, optimális 
megosztani. hatás mellett, a phythium gombák ellen is markáns belső védelmét formában és mennyiségben tartalmazza. Ha kipróbálja, nem fog 

erősíti a növényeknek. (Amelyektől a petrezselyem, zeller „rozsdás” csalódni. Őszi-téli időszakban a rosszabb felvehetőség, a gyakoribb 
Fosfitex Zn/Mn 6-15-0+5% Zn és 3% Mn. Az őszi vetésű, ültetésű lesz). De ugyanígy a sekélyen gyökeresedő salátákban,paprikában túlöntözés miatt sok kultúrában alakul ki magnézium vagy kalcium 
kultúrák közül elsősorban a sárgarépában, petrezselyemben, salá- is akár kétszer-háromszor nagyobb tömegű gyökértömeget tud hiány. A magnéziumot gyorsan és hatékonyan a Fosfitex Mg-mal, 
tában javasoljuk. Hatására hosszabb, nagyobb gyökértömeg fejlődik, serkenteni, s azt senkinek sem kell bizonygatni, ha sokkal nagyobb vagy a Zöld levél nevű lombtrágyánkkal szüntetheti meg a 
a téli hideggel szemben ellenállóbb növények fejlődnek. A foszfort gyökérzettel rendelkezik egy növény akkor ha az egyéb körülmények legkönnyebben. Amennyiben plusz védelmet is kívánunk biztosítani, 
egy olyan formában tartalmazza, melynek hatására a növények azonosak, akkor sokkal hamarabb szedhető az adott állomány. Nem úgy a Fosfitex Mg-ot használjuk, ha csak a magnézium hiány 
belső védelméért felelős fitoalexinek fejlődnek. Olyan mikrobaellenes mellesleg az így kezelt növények az emberi egészségre is pozitív tüneteit akarjuk megszüntetni, akkor a Zöld levél is elegendő. 
anyag, melyet a növény a gomba- vagy baktériumfertőzésre adott hatásúak. Melyik kultúrában ne használjuk? Az őszi téli Retekben inkább a Zöld levél, gyökérzöldségekben inkább a Fosfitex 
válaszként termel, és segítségével a növény a behatoló mikrobák időszakban, amikor a hőingadozások gyakran fellépnek, az egyszer Mg. Mért probléma egy kis magnézium hiány? Nekem nem gond, 
növekedését gátolva védi meg magát. Adagja 3 l/hektár. Tilos túla- meleg, másszor hideg gyakran váltakozik, akkor a különböző retek csak a növénye fejlődik lassabban, mert minden egyes klorofill 
dagolni, mert ebben az esetben a következő levelek rendellenesen kultúrákban nem javasolt a használatuk, mert hatására minden molekulához kell egy magnézium atom. Klorofill nélkül pedig nincs 
göcsörtösen fognak elindulni, melyet ugyan a növény a későbbiek- egyes lehűlést követő felmelegedéskor a gyökérzet megnyújtását fotoszintézis, fotoszintézis nélkül meg nincs tápanyag előállítás, 
ben ki nő, de ne sokkoljuk őket fölöslegesen. Olyan ez mint a jó bor, váltja ki, s a retek gumója megnyúlik, nem lesz szép gömbölyű, tápanyag ellátás nélkül meg nincs növényfejlődés, éppen az, amiért 
abból is megárt a túl sok, s a másnaposságot ugyan ki lehet pihenni, amelyet a legjobban keres a piac. A gyakori hőingadozások Fosfitex csináljuk. A téli fényszegény viszonyok között pedig minden 
de közben azért az ember sem szeret semmit sem csinálni. A nélkül is ugyanezt a hatást érik el. Gyakori hőingadozású időszakok klorofillre szüksége van a növénynek. Az öntözés-túlöntözésnek 
növény is így van ezzel. Mikor használjuk, mely növényeknél? után fajta érzékenységtől függően, de tömegesen megjelennek a pedig itt van kapcsolódási pontja, mert a magnézium a nitrogén után 
Hangzik a leggyakoribb kérdés. Talajon keresztüli hatása is van, nyújtott retkek. Akkor itt mit érdemes használni? Retek a második-harmadik legkönnyebben kimosódó elem. A kalcium sem 
ezért az éppen kikelt szikleveles állományokban is lehet használni, kultúrákban a gyorsabb fejlődést a Gyökér nevű 3% nitrogént, 24% akar mind kimosódásban, mind fontosságban lemaradni a mag-
de  a két kezelés között minimum két hét teljen el, s gyökérserken- foszfort, és 4,4% CaO-ot tartalmazó lombtrágyánkat ajánlom. Az nézium mögött, s sejtfal alkotóként jelentős szerepe van a fagy-

Hónapos retek termesztési tanácsok kezdőknek és haladóknak egyaránt
oKörnyékünk egyik kedvenc őszi, téli, kora tavaszi növénye. Általában - Fosfitex Cu használata a baktériumos és gombás betegségek kettő, azt a külső hőmérséklet dönti el, minimum 5 C -nak kell ahhoz 

viszonylag nagy biztonsággal eladható, kivétel az idei ősz. Nem ellen islenni, hogy érdemes legyen permetezni. A Gyökér nevű lombtrágya 
igényel nagy befektetést és kezdők is bátrabban belevághatnak - Pultállóság fokozása, kalcium hiány pótlása Rosatop-Ca-malhasználatánál a gumóképződés szép kerek, ami az eladhatóságot 
a termesztésébe. Mégis van egy-két sarkalatos pontja a ter- növeli. Mindkét anyag használata a növényünk télállóságát javítja, s 
mesztésének. Kezdjük rögtön a mindenki által kivitelezhető, de Eredmény: Egyenletes szép állomány, gömbölyű jól eladható termés.gyorsabb fejlődésre készteti. A télállóság javítására még bevethetjük 

2sokszor be nem tartott technológiai minimummal. A retek a sík, jól a mono kálium foszfátot, mely 100%-ban vízoldható, s 1-2 dkg/m  
elmunkált talajfelszínt igényli, s ennek gyakorlati jelentősége is van. A fotókat tekintse meg az Őszi lombtrágyázások kertészeti kultú-kijuttatásával mindent megtettünk a kifagyás csökkentésére. A vetés 
Amennyiben a terület asztal simaságú, úgy nehezebben alakulnak ki rákban című cikkünknél is.és a várható kelés időzítésénél fontos, hogy lehetőleg a talaj menti 
betegség gócok, míg egy-egy mélyedés a peronoszpóra és fagyok ne könyökben, vagy éppen csak kikelt állapotban találják 
baktérium fertőzések kiinduló pontja lehet. Nem engedélyezett növényeinket, mert akkor a legérzékenyebbek. A gyakori lehűlés-
benne egyetlen gyomirtó szer sem, így legyünk ennek tudatában, ha felmelegedés a gumók megnyúlását okozhatja, s az ellen csak 
a piacon, vagy a szomszédtól azt a biztatást kapjuk, hogy hasz- részben tudunk védekezni. Meleg vagy talajban lévő nitrogén 
náljunk benne Benefexet amit vetés előtt kellett a talajba dolgozni hatására a kelleténél jobban megnyúlt lombozat esetén különösen 
(melyet már visszavontak) vagy Devrinolt vetés után, kelés előtt fontos a sejtfalak vastagítása, valamint a szedés előtti állományok 
melynek szintén nincs engedélye. Eseti engedélyért a helyi növény- lombon keresztüli kalcium ellátásával a pulton tarthatóság fokozható. 
védő hatósághoz fordulhatunk. A talajfertőtlenítés szintén nem jön Erre a javaslatunk a Rosatop-Ca, mely 15% kalciumot és 2% 
számításba, mert nincs benne engedélyezett talajfertőtlenítő szer magnéziumot is tartalmaz a teljes mikroelem sor mellett.  A rövid 
sem. Fontos ezért, hogy NE frissen szerves trágyázott területbe tenyészidejű, sekélyen gyökeresedő kultúrákban a jó fejlődés 
vessük, mert itt megnő a kockázata egyes egyébként kis korában biztosítéka a gyökérzónában lévő könnyen felvehető tápanyag, mely 
humuszt fogyasztó légy lárvák későbbi piros retek külső piros folyamatos ellátást biztosít. Erre az egyik legalkalmasabb műtrágya 
héjának a megrágására. Rövid kultúrákban egyébként sincs enge- a Rosafert 12-12-17+2MgO+mikroelem, amennyiben tápanyagban 
délye talajfertőtlenítő szereknek, retekben pedig semminek sincs. szegény területre vetünk, egy tápanyaggal jobban ellátott területen 
Amennyiben a rágás nem csak felületi héj hámozgatás, hanem (pl. paprika volt az elővetemény, s azt bőségesen tápoldatoztuk) 
bemélyedő rágás, úgy a meztelen csigák a tettesek, ellenük csigaölő akkor inkább a nitrogénben szegényebb Rosafert 5-12-24+3MgO+ 
csalétkek szórásával védekezhetünk több kevesebb sikerrel.Egyéb mikroelemes granulált műtrágyát válasszuk. Mindkét műtrágya 
rovarölők pedig szinte teljesen hatástalanok a talaj védő hatása összetétel csak a késő őszi, téli retektermesztéshez ajánlott. Nyári 
végett. A vetés sűrűségével, a fóliaház fekvésével, annak szellőzési termesztésben sokkal több nitrogént juttatunk neki, de télen a túlzott 
lehetőségeivel erősen befolyásoljuk a páratartalmat, ezen keresztül nitrogén a fagyérzékenységet erősen megnöveli, ezért azzal csínján 
pedig a benne fellépő levél és gumóperonoszpóra valamint a kell bánni. A külső hőmérséklet és a növényünk fejlettsége alapján 
baktériumos betegségek fellépését, és annak mértékét. A szellőz- különböző összetételű lombtrágyákkal befolyásolhatjuk a fejlődését, 
tetést minden nap, még hideg párás napokon is kötelező legalább de napfény nélkül hiába adunk ki bár mit, akkor sem fog a növé-
egy átszellőztetés mértékéig elvégezni, hogy a talaj felszíne és a nyünk fejlődni, s téli időszakban sokszor abból van a legkevesebb. A 
lombozat minél előbb felszáradjon. Az öntözés mértékét csak baktériumos és peronoszpórás betegségek ellen mindenképpen 
csínjával, inkább ritkábban, de kiadósan, de úgy, hogy soha nem érdemes és kell is védekezni, de a rézkészítmények a retekben 
száradhat túl az állomány, mert ilyen esetben a hirtelen nagy adagú szintén nem engedélyezettek, így javaslom a Fosfitex Cu-t, mely a 
víz repedezett terményt eredményez. Talán az egész retek fitoalexin képzés elősegítésével a növény belső immunrendszerét 
termesztés Akhilleus sarka a helyes öntözés. A rövid tenyészidő erősíti, s réztartalma az aktív foszfit hatóanyaggal egyűt a peronosz-
szükségessé teszi a minél jobb és könnyen felvehető tápanyagok póra és baktérium ellen is bizonyos fokú védelmet nyújt. mindkét 
meglétét, kijuttatását. Amennyiben olyan vetőgéppel rendelkezünk, betegség fellépésének megakadályozásában a helyes öntözés, 
mely alkalmas vetéssel egy menetben mikro granulátum műtrágya naponkénti szellőztetésnek legalább akkora jelentősége van  mint 
kijuttatására, úgy javaslom a Microphos MoZn-t 20-40 kg/hektár bármilyen kémiai anyag kijuttatásának. A Fosfitex Cu-nek nincs 
dózisban kijuttatni. A 10% nitrogén mellett 46% könnyen felvehető élelmezés-egészségügyi várakozási ideje, ezért bár mikor al-
foszfor, az 1,8%-ban mellette lévő cink és a 0,002% molibdén kalmazható, de túlzott indokolatlan használatára nincs szükség,- a 
található. A kezdeti fejlődéshez szükséges egy kisebb adagú nitro- két kezelés között legalább teljen el két hét-, mert ugyanúgy ahogy 
gén, a magas közvetlenül a mag mellé juttatott könnyen felvehető az embernél az indokolatlan antibiotikumos kezelésnél itt is 
foszfor a gyökérzet gyors és erőteljes kifejlődését segíti, míg a cink a kialakulhat a hozzászokás, s ebből származó eredménytelenség. Az 
hideg körülmények között létfontosságú a gyökér fejlődésében, s a áttelelt állományokat, fejlettségtől függően lombtrágyával gyorsabb 
molibdén a gumó kialakulását segíti elő a szénhidrát felhalmozás fejlődésre serkenthetjük, de azt majd tavasszal. Röviden össze-
mielőbbi elindításával. Több termelő aki nem rendelkezik mag és foglalva:
mikro granulátum egyidejű kijuttatására alkalmas vetőgéppel, a - Vetés előtt, de legkésőbb keléskor kijuttatott Rosafert granulált 

2mikro granulátum előre vetésével, majd ugyanazon nyomvonalon a műtrágya 3-5 dkg/m
mag rávetésével, de többen a kézzel utólagos a mikro granulátum - Vetéssel egy menetben, esetleg sorra szórva Microphos MoZn 
sorra szórásával segítik növényük minél jobb kelését, kezdeti 20-40 kg/ha
fejlődését. A sziklevelek kiterülésekor, az első lomblevelek megjele- - Gyökér lombtrágya használata sziklevél kiterülésekor, majd a 2. 
nésekor érdemes egy-két alkalommal a Gyökér nevű kevés lomblevél megjelenésekor 3-4 l/ha

2nitrogént, 24% könnyen felvehető foszfort, és 4,4% kalciumot Knipf Róbert- Télállóság fokozására Monokálium-foszfát 1-2 dkg/m
tartalmazó lombtrágya kijuttatása 3-4 liter/hektár dózisban. Egy vagy növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök- Öntözés-szellőztetés összhangja 

Viráglégy lárvák és kártételük

Fiatal meztelencsiga és kártétele

Meztelencsiga óriasi kártétele és petéje

pete



2tűrésben, az ellenállóságban, valamint a pulton tarthatóságban. dkg/m -ben, hiszen a káliumot szulfátos formában tartalmazzák.
Pótlása hideg körülmények között lombon keresztül egyszerűbb, Melyik lenne a leg célszerűbb? Erre nincs egyértelmű alapigazság. 
biztosabb felvételt tudunk biztosítani. Gyökérzöldségekben, retekben Függ az előző kultúra által fel nem használt tápanyagoktól, a 
erre a Rosatop-Ca lombtrágya kiválóan alkalmas, a 15% kalcium jelenleg termesztett növény igényétől és számos más körülménytől 
mellett 2% magnéziumot 10% nitrogént és teljes mikroelem sort mint a jelenlegi és a jövőbeni hőmérséklettől és napsütéstől.
tartalmaz. Gyökérzöldségben, karalábéban, azok magasabb bór 
igénye miatt választhatjuk a Rheobor Belgique lombtrágyát is, Tisztelettel: Knipf Róbert (növényvédelmi és
melyben a kalcium mellett a bór található még nagyobb mennyi- tápanyag-gazdálkodási mérnök)
ségben, más mikroelemek azonban nem. Széles választékban 
érintettük a télen is használatra érdemes lombtrágyákat, lehet, hogy 
a bőség zavarával. Lényeges, hogy mindig az adott célnak és a 
növény igényének megfelelő lombtrágyát válasszunk. Hiszen
egy-egy probléma megoldására több megoldási lehetőség is 
kínálkozik, de ne essünk abba a hibába, hogy ez mindenre jó, akkor 
ezt használjuk ész nélkül folyamatosan. Mert ami mindenre jó, az 
sokszor semmire sem az igazi megoldás. Ha nem sikerül saját 
problémására megnyugtató megoldást találni, akkor pedig vegyen 
igénybe segítséget. Kollégám Horinka Tamás 30/2290-756, vagy jó 
magam Knipf Róbert 30/5156-077 szívesen segít telefonon is, de 
jellemző növényi minta alapján még könnyebben, és pontosabb 
javaslattal is állunk rendelkezésükre. Sok szó esett itt a különféle 
lombtrágyákról, hogy mikor, mit mire! De ne felejtsük el, hogy a 
lombtrágyák csak kiegészítői a jó tápanyag ellátásnak. Ha az nincs, 
akkor lombtrágyázni is fölösleges. Lombtrágyákkal egyes hiányokat 
orvosolhatunk, de a növény általános táplálására alkalmatlanok. 
Alaptrágyázás nélkül biztonságosan nagy és jó minőségű termést 
nem tudunk előállítani. Fontos, hogy a téli időszakban is (sőt
ilyenkor még fontosabb) a növényeink könnyen felvehető számukra 
optimális összetételű folyamatos tápanyag szolgáltatású közegben 
fejlődjenek. Bizonyítottan erre a legalkalmasabb műtrágyák a 
különböző összetételű Rosafertek. A téli rövid tenyészidejű kultú-
ráknak tápelemek figyelembe vételével nagy általánosságban három 
összetételt tudok ajánlani. Abszolult biztonságra törekvőknek a 
legnagyobb mennyiségben fogyó Rosafert 12-12-17+2Mg+me-t, 3-5 

2dkg/m , kisebb foszfor tartalommal a Rosafert 12-6-18+3MgO-et, s 
magas kálium tartalommal a Rosafert 5-12-24+3MgO+me-mel, 
mindegyiket alaptrágyaként és fejtrágyaként is használhatjuk 3-5 

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

Szakértelemmel megelőzhető!
Ebben a lapban már többször írtunk a szakértelem, a hozzáértés támadta a hagymákat s ezek ellen hatásosan három féle hatóanyag 
fontosságáról, meg arról is, ha ezzel nem rendelkezünk, vagy csak együttes bevetése esetén volt csak eredményes a védekezés. 
részben rendelkezünk, akkor forduljunk szakemberhez, s ne a Támadta egy baktérium, melynek kedvezett a sokáig nedves 
szomszéd, vagy a piacon hallottak legyenek az igazán mértékadók. levélfelület, s a peronoszpóra és a szürkepenész is szereti ezeket a 
S ha igazi szakemberhez fordultunk, akkor is meg kell csinálni a körülményeket, s hogy teljes legyen a kép a nagy meleg miatt volt 
védekezést, mert attól, hogy valaki megmondja a tutit, még nem fog ahol tömegesen megjelent még a hagyma rozsda. Hatásosan csak 
a növény meggyógyulni, ha ej, rá érünk arra még, vagy csak azért három különböző hatóanyaggal lehetett védekezni. Ha valaki az 
mondja, hogy eladjon. Nos, az idei év is produkált ilyen helyzeteket, egyiket kihagyta, akkor szinte biztos, hogy az a kórokozó lépett fel 
s még nekünk is szolgált meglepetésekkel. Nem veszem számba tömegesen, ami ellen nem védekezet a termelő, sőt, mivel a 
ezeket, de a figyelmet azért szeretném felhívni az utolsó hónap konkurens korokozók ki lettek iktatva, pillanatok alatt (2-3 nap) elha-
„nagy slágerére” a hagymára. Környékünkön egyre többen fog- talmasodott az a betegség, ami ellen nem védekeztek.
lalkoznak zöldhagyma, főző hagyma, sőt az étkezési hagyma S ugyan a kezdődő baj elhatalmasodását meg lehetett akadályozni, 
termesztéssel is. S rendkívüli időjárás olyat produkált, ami száz év de a már tönkre ment, elszáradt sejteket nem lehet visszazöldíteni. 
alatt, ha kétszer előfordul, akkor is lehet, hogy sokat mondtam. Az Ezért nagyon nem mindegy, hogy ki mikor kért segítséget, kitől? S ki 
őszi nagy meleg, a hajnalonkénti folyamatosan lucskos, nedves mikor védekezett a betegségek ellen. Aki időben, vagy a 
időjárás, s a hagyma után hagyma, termesztés mind közrejátszott kezdetekkor, annak szép maradt az állománya, aki elkésett, vagy 
abban, hogy nagyon sok termelő termése tönkre ment, levelei nem jó szert választott, vagy kihagyta valamelyik hatóanyagot, 
gyakorlatilag megsemmisültek. Pedig én permeteztem! Hangzott a annak pedig meggyűlt a baja, s több termelőnek olyan mértékű 
válasz, s ebben nem is kételkedett senki. Csak volt egy kis el nem állományromlása következett be, hogy a tárcsa, vagy az időnap előtti 
hanyagolható apróság. A szakértelem részbeni, vagy teljes hiánya, kiszedés maradt. Akkor megéri-e szakemberhez fordulni? Mindenki 
vagy a makacsság, hogy eddig is így csináltam, s eddig működött eldönti maga.
okozta azt, hogy egyes táblák levélzete részben, vagy akár teljesen 
tönkre ment. A probléma pedig az volt, hogy hiába védekezett az Tisztelettel: Knipf Róbert (növényvédelmi és
egyik vagy másik betegség ellen, amikor egyszerre négy féle baj tápanyag-gazdálkodási mérnök)

Mg hiánytünet

Ca hiánytünet

Hónapos retek szép, egyenletes állománya

Kész hónapos retek szedés előtt, gömbölyű ahogy szeretik

Vetró Lajos balástyai termelő, sörretek Gyökér kezelés előtti állományban

Két héttel a kezelés után

Magnézium és kalcium hiány egy levélen

Hagymarozsda és szürkepenész 5-szörös nagyítás Peronoszpóra, hagymarozsda és szürkepenész egy levélen Gyakorlatilag egészséges állomány, a felvétel ugyan akkor készült
mint a felette lévő kép csak más termelőnél

Mind a négy féle betegség egy állományon

Elsősorban baktérium és peronoszpóra kártétel


