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A felmelegedés fokozódik, nyári „jó idő” hátrányai

A nyár időjárási hátrányai a kertészeti termesztésben

A hűvös, borús, fénytelen tavasz után gyakran nagyon rövid a 
termesztők jó idő miatti öröme, mert gyorsan jön a túlzott 
felmelegedés, erős besugárzás miatti káros hatások miatti 
kiszolgáltatottság. A szélsőséges időjárás a növényeket is 
sanyargatja, ezért a sikere érdekében a termesztő feladata 
felkészülni ezekre a helyzetekre és megfelelő technológia 
alkalmazásával a lehető legkisebbre csökkenteni a káros 
hatások kedvezőtlen következményeit.

Jellemző és árulkodó tünetek
ź rövidebbek az ízközök, a levelek keskenyebbek, kissé 

felfelé állnak
ź gyakori a hervadás, fonnyadás, ami a lehűléssel,

esti-hajnali párával helyreáll
ź az egész növény visszamaradott, elöregedett, biztatónak 

semmi esetre nem nevezhető
ź a növény színe tompább, fénytelenebb, világosabb, mint az 

egészségeseké
ź a virágok egy része terméketlen, illetve kötődés hiányában 

elrúgja a növény
ź a termések apróbbak, a normálisnál korábban és 

gyorsabban kezdenek érni
ź ugyanakkor sem méretük, sem színük, sem ízük nem 

megfelelő, értéktelenek

Túl erős besugárzás
A fotoszintézis szempontjából rendkívül kedvező a besugárzás 
növekedése a tavasz végétől, hiszen a felmelegedéssel együtt 
a növekedés, fejlődés dinamikusan felgyorsul, az állomány 
megerősödik. A túl erős besugárzás, a vele járó erős felmele-
gedés azonban már csökkenti a fotoszintézist, a növekedést 
lassítja és öregíti a növényeket. A kötődés romlik, a termés 
minősége rosszabb, a méret csökken, a színeződés rosszabb, 
jellemző a kényszerérés, aminek következménye rosszabb íz, 
beltartalom, szállíthatóság.
A rövid tenyészidejű növények, mint a hónapos retek, csomózott 
zöldségek, korai saláta és káposztafélék érzékenyebbek az ilyen 
stresszre, hiszen a fejlődés visszaesése érzékenyen érinti a 
termesztés idejét és a termés minőségét is.

Légköri és általános aszály
Sokszor az erős tavaszi belvíz problémák után is hirtelen jön 
aszályos ciklus az erős felmelegedéssel, csapadék hiánnyal. 
Az aszály komoly gondot jelent a növények fejlődésében, 
hiszen minden élettani folyamat megfelelő vízforgalmat és 
pára-tartalmat igényel.
A talaj vízkészletének csökkenése, az alacsony páratartalom 
miatt a növény vízforgalma fokozatosan csökken, amit az 
erősödő felmelegedés csak tovább ront.
Az aszály a növekedés mellet a virágképződést, termés-
kötődést, a termés minőségének szinte minden paraméterét 
rontja. Mértékétől függően lassítja a növekedést, fejlődést, 
vagy súlyosan károsítja a növények fejlődését, termés-
képzését és végső esetben növényi részek, a növény pusztu-
lását is okozhatja.

Nagyon sok termesztő megtapasztalta már, hogy az öntözés 
önmagában nem elegendő, pláne nem a szakszerűtlen 
öntözés. Az aszályra is fel kell készülni. Már a talajművelésnél 
kell kezdeni a megfelelően morzsás, mély lazítással, a szük-
séges szerves anyag bedolgozással, melyek a talaj vízgazdál-
kodását határozzák meg. Majd a helyes tápanyag ellátással, 
öntözéssel, gyommentességgel, talajműveléssel és lombtrá-
gyázással hozzuk olyan kondíciós helyzetbe az állományt, 
hogy a legkisebb legyen az aszálykár.

Miért alkalmas a stressz megelőzésre a Rosatop-Ca?

A Rosatop-Ca egy speciális komplett mikroelemes kalciumos 
lombtrágya.
Tápelemei N, Mg, Ca, B, Cu, Fe, Mn és Zn. Az intenzív növe-
kedés alatt szükséges tápelemeket tartalmaz megfelelő 
arányokban, kiemelten a stressz és kalciumhiány megelőzésére.
A növekedéshez, fotoszintézishez szorosan a nitrogén, mag-
nézium, vas és cink kapcsolódik. A kalcium a korai kalcium 
hiány megelőzésére és a stressz megelőzésben és a termés 
minőségének meghatározásában emelkedik ki.
Termés minőségének szempontjából a kalcium szerepe 
rendkívül összetett, és hosszú időn át fontos tápelem. A 
termésfejlődés korai szakaszában az ismert sejtfalelhalás, a 
csúcsrothadás, csúcsszáradásnak nevezett betegség, illetve 
levélszél barnulást okozó hiány megelőzésével. A termésérés 
szakaszában a beltartalom, valamint a termés szövetének 
alakulásában van meghatározó szerepe. A termés jó szöveti 
szerkezete alapozza meg a jó szállíthatóságot, pultállóságot 
és tárolhatóságot.
A bór az ismert kötődés javítás mellett a többi mikroelemmel 
együtt nagyon sok fontos élettani folyamat szabályozója, 
enzimek alkotója és aktiválója.
Ezek a tápelemek az intenzív növekedés során a lombon a 
leggyorsabban és legkisebb veszteséggel jutnak el a növény-
ben a feldolgozás helyére, melyet speciális hatásfokozója is 
elősegít (a címkén a Rosier varázslat varázspálca kép utal rá).
A Rosatop-Ca egy speciális formulázású oldat lombtrágya, 
mely a növényvédő szerekkel általában jól keverhető, a 
permetezés, lombtrágyázás alapvető szabályainak betar-
tásával teljes biztonsággal kijuttatható. Nem perzsel, nem 
okoz túladagolási tüneteket. Kijuttatási töménysége a lé 
mennyiség függvényében 0,4-1,0 % között lehet úgy, hogy a 
dózis 4-5 l/ha legyen. Nagyobb adag felesleges, kisebb pedig 
hatástalan, tehát a javasolt mennyiséget célszerű tartani.

A termés minősége

A termés minőségét a tisztánlátás miatt célszerű legalább két 
részre, a vásárlói elvárások szempontjából fontosabbakra, 
valamint a termés kezelhetőségének paramétereire osztani. A 
kettő részben össze is függ, de súlyuk egyformán fontos, 
egyformán befolyásolja a piaci eredményt, azaz a termesztés 
sikerének tényezője. Azonosak abban is, hogy mindkettőt 
ugyanazok a termesztési tényezők befolyásolják, illetve 
határozzák meg. A fajta alapvető tulajdonságai természetesen 
már alapvető kiindulást jelentenek, de a termesztés során a 
tápanyagellátás és öntözés szakszerűsége lesz a döntő a 
termés minőségének minden paraméterére.

A termés minősége a kezelhetőség szempontjából
Gyakorlatban az első, hiszen a termés kezelhetősége már a 
betakarítással, piaci előkészítéssel előjön. A bevezetőben 
említett előkészítési műveletek során már nagyon sok 
problémát okoz a termés rossz kezelhetősége, sérü-
lékenysége, fonnyadása, törődése, foltosodása. Ezek miatt 
akár már a betakarításnál jelentős termésveszteség követ-
kezhet be.

A vásárlói szempontok a és a termés minősége
A vásárlót először a termés frissessége, általános külleme, 
színe, alakja, mérete ragadja meg. Amennyiben meg is 
kóstolja, a beltartalom is terítékre kerül. Az ízt meghatározó 
tényezők, íz harmónia, a termés állaga, szerkezete. Utóbbiak 
a kezelhetőség szempontjából is meghatározóak.
A tárolhatóság szintén a minőség vizsgája. Igaz, hogy jóval az 
eladás után derül csak ki, de az eladó felelőssége ettől még 
fennáll.

A technológiának tehát komoly jelentősége van a stressz 
megelőzés és a termés minősége szempontjából. Akár szé-
lesebben nézzük, a feldolgozási, szállíthatósági, tárolhatósági 
szempontokkal együtt, akár csak szűken a fogyasztói 
elvárásokat tekintjük. Bizonytalanság esetén kérdezze bátran 
technológiáinkról a felkészült szaktanácsadókat, vagy boltjaink 
eladóit.

Horinka Tamás
kertészmérnök

Rosatop-Ca kezelésekkel a jellemző nyári stressz káros hatásai megelőzhetők, helyes tápanyagellátás a szállíthatóság,
pultállóság javítását a termés minőségét szolgálja

A strandidő a kertészeti termesztésben sokszor hátrányt jelent. A hirtelen felmelegedés, erős besugárzás, légköri és általános aszály a kertészet 
szempontjából komoly hátrányt jelent. Megváltozik a növények víz és tápanyag forgalma, a növekedés üteme és a kötődés is. A jellemző 
növekedés leállás, kötődés hiány, korai öregedés és termés minőségi problémák megelőzése összetett feladat. Az öntözést, megfelelő folyamatos 
tápanyagellátást, melyben az élettani szempontból kiemelhető a lombtrágyázás, kell ebben a helyzetben jól összehangolni, szakszerűen kivitelezni. 
A Rosatop-Ca lombtrágya kezelések a stressz megelőzés fontos elemét képezik.

Példák a Rosatop-Ca felhasználására
Kultúra Dózisa Kijuttatási javaslat

Gyökérzöldségek: hónapos retek, sárgarépa, 
petrezselyem, zeller 0,4-0,6 l/100 l, 

illetve 4 l/ha
Intenzív növekedés alatt, illetve hirtelen felmelegedés 
előtt kezdve

Salátafélék, káposztafélék

Paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, burgonya 0,4-1,0 l/100 l, 
illetve 4 l/ha

Intenzív növekedés alatt, illetve termés kötődése után, 
3-4 kezelés 7-14 naponként a termés növekedése alatt.Görög és sárgadinnye, uborka

Alma és körte

5 l/ha
Termés kötődése után sziromhullástól 3-4 kezelés 7-10 
naponként ismételve.

Őszibarack, kajszi, szilva 

Szamóca és bogyósok



2. oldal

Burgonya növényvédelme „új” anyagokkal
Magyarországon a burgonya intenzív növényvédelemmel 
védhető meg. Főleg az ilyen változó időjárási körülmények 
között, amikor egy pár csepp eső bármikor leeshet, s a 
hőmérséklet is gyakran változik. A burgonya vésznek ez az 
időjárás maximálisan kedvez, s ne felejtsük, a biológia még 
mindig igaz. Akkor tudunk a kórokozó gombák ellen véde-
kezni, ha megelőző jelleggel a megjelenésük előtt védekezünk 
ellenük. Akkor hatásos. Nem pedig akkor amikor a fél 
lombozat már oda van.
A tőlünk nyugatra lévő országokban Hollandia, Belgium, ahol 
mind terület arányosan, mind az egy hektárra jutó termés 
mennyiségben nagyságrendekkel megelőzik a magyar 
termesztést, szinte csak három növényvédő szert használnak. 
A fluopikolid+propamokarb hidroklorid hatóanyagot, mely 
Magyarországon Infinito néven kapható, a ciazofamid 
hatóanyagú Ranman Top-ot, és a fluazinam hatóanyagú 
Altima-t vagy ugyanezen hatóanyag, de más néven Nando 
500 SC. Mind a négy anyag felszívódó  s a burgonya vész 
ellen kiváló hatású. Én ebben a cikkben mégis csak egyre a 
Nando 500 SC-re koncentrálok, hiszen a termelők nagyobb 
része még nem ismeri, pedig a hatóanyaga és annak 
mennyisége grammra megegyezik az Altimában találtakkal. A 
Syngenta az Altimát a burgonya védelmében az utolsó két 
permetezésre pozicionálta, mert a talajba lemosódva  is jól 
védte a gumót a csiráknál bejutó burgonyavész spórák ellen. A 
pozicionálásban a viszonylag magas ár, és a Syngenta széles 
növényvédő szer palettája is közre játszott. A Nando 500 SC 
forgalmazója a Nufarm Hungaria Kft s neki habár a Nufarm 
cégbirodalom része, de Magyarországon burgonyában nincs 
más szere engedélyezve, ezért másként is ajánlja. A Nébih 
engedélye is részben másként lett kiadva.

Ha jól megnézzük ezt a táblázatot akkor a hatóság éves 

szinten 10 kezelést engedélyez. A kérés azonban az, hogy 
maximálisan egymás után két alkalommal használjuk 
ugyanazt a hatóanyagot, a következő kezelés egy más 
hatóanyag kell, hogy legyen, majd használhatjuk újra a Nando 
500 SC-t. Környékünkön többen már két-három alkalommal is 
a teljes burgonyaterületükön használták az elmúlt évben, s 
maximális megelégedéssel. A megelégedést fokozza a rend-
kívül jó ára. 400 ml/ hektár dózisban, mely a felső dózisa a 
Nando 500 SC-nek 9900 Ft a hektárköltsége áfásan. Ha ezt 
összevetjük a többi hasonló hatékonyságú szerek felső dózisú 
árával akkor még jobban szembetűnő a rendkívül jó ára. 
Számoljunk, hisz minden forint számít.
S ha már számolunk és nem vagyunk restek egy kis plusz 
munkát is elvégezni, akkor vegyünk figyelembe egy szintén 
régóta használt hatóanyagot, de új néven és áron. Ez pedig a 
Sacron WG.

A hatóanyag pedig a cimoxanil melyből 450 grammot tartal-
maz egy kilogramm. Ez a hatóanyag mennyiség grammra 
megegyezik a Cymbal 45 WG-ben találtal. Az ára pedig 
rendkívül, jó, hiszen 9990 Ft egy kilogramm, s ez a mennyiség 
több mint négy hektárra elegendő, hiszen a dózisa 0,22 kg/ha. 
Felszívódó hatóanyag, 2 napos gyógyító hatással. S ha ezt a 
hatóanyagot szeretnénk megőrizni, hogy ne alakuljon ki ellene 
rezisztencia, akkor nem kell mást csinálnunk, csak leutánozni 
a nagy gyártókat, vagy akár túl is tehetünk rajtuk. Mert mit 
csináltak-csinálnak a nagyok? A felszívódó hatóanyag mellé 
oda tesznek egy kontakt hatóanyagot, egy réz vagy mankoceb 
hatóanyagot, s kész is a rezisztencia kialakulást megaka-

dályozó kombináció. S nem mellesleg a drágább felszívódó 
hatóanyag mennyiségét jelentősen csökkentették, a Kupfer 
Fusilan WG-ben 4,3%-ra, s mellé tettek 83% rézoxikloridot, de 
a mára megszüntetett Curzate R-ben is hasonló volt az 
összetétel. Azaz ha hajlandók vagyunk egy kicsit felcsapni 
„méregkeverőnek” akkor például 0,22 kg Sacron WG-ét 
tankkeverékben összekeverünk 2,5-3,0 kg/ha például 
Bordómix DG-vel és tapadónak hozzáteszünk 0,3-0,5 liter/ha 
Bio-filmet akkor is egy hektáronkénti áfás 10 ezer Ft alatti 
hektárköltséggel tudjuk megvédeni a burgonyánkat. A rezes 
felszívódós kombinációt esős időben javaslom használni, mert 
ilyenkor a burgonyavész mellett elsősorban a baktériumos 
szár és levélbarnulás szokott még fellépni. Szárazabb 
melegebb időjárás esetén a Sacron WG 0,22 kg/ha mellé a 
mankoceb hatóanyagú Penncozeb Plus-t 2 kg-ban, és tapa-
dónak 0,3-0,5 liter Bio-filmet javaslok. Ennek hektárköltsége 
hektáronként áfásan 8 ezer Ft körül van. S mért ajánlok más 
variációt? Mert melegebb időjárás esetén a burgonyavész 
mellett az alternária a kísérő betegség, sőt szélsőséges 
évjáratokban akár első számú burgonya betegséggé is elő 
léphet. S mért fontos a Bio-film? Mert ez egy olyan tapadó, 
mely a kontakt szerek, mint a réz vagy a mankoceb hatóanyag 
víz állóságát nagy mértékben fokozza. A tapadóval tud többet 
mint a gyári cimoxanil plusz kontak hatóanyag. Éppen ezért 
érdemes a Bio-filmet a gyári kombinációk mellé is odatenni, 
ahol az egyik komponens a réz vagy a mankoceb. S ha nem 
esik az eső, akkor öntöznünk kell, de se kedvünk, se időnk, 
minden öntözés után permetezni.
Számtalan jobbnál jobb gombaölő szer van a burgonyában, 
sikeresen megvédhetjük a kórokozóktól, az itt felvillantott két-
három lehetőség a garantáltan jó hatás mellett az árra hívta fel 
a figyelmet a lehetőséget, mert gazdaságosan nagy meny-
nyiséget termelni nem könnyű. Odafigyelve, gondolkodva, s 
bármelyik gombaölő szert megelőző jelleggel használva lehet. 
Mind a Nando 500 SC mind a Sacron WG megfelel minden 
korszerű növényvédő szer elvárásnak.
Sikeres termesztést kívánok mindenkinek!

Tisztelettel: Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Kultúra Károsító

A kijuttatáshoz szükséges
Kezelés ideje (fenológiai 
állapot szerint) vagy az 

utolsó kezelés fenostádiuma
szer meny-
nyiség l/ha

víz meny-
nyiség l/ha

burgonya
burgonyavész, 
alternária

0,4 400-600
levélsárgulás
BBCH 93

Nandó felhasználására vonatkozó előírások:

A kezelések évenkénti maximális száma: 10
Két kezelés között eltelt minimális időtartam 7 nap.

Kultúra Károsító

A kijuttatáshoz szükséges
Kezelés ideje (fenológiai 

állapot szerint)szer meny-
nyiség kg/ha

víz meny-
nyiség l/ha

burgonya burgonyavész 0,22* 200-600

Első kezelés:
első oldalhajtás 
megjelenése BBCH 21
Utolsó kezelés: 
Levélbarnulás
BBCH 95

Sacron felhasználására vonatkozó előírások:

A kezelések évenkénti maximális száma: 4
Két kezelés között eltelt minimális időtartam 7 nap.
*: a készítmény kizárólag kontakt hatóanyagú gombaölő szerrel (pl. mankoceb) együtt,
   tankkombinációban juttatható ki.

Kevésbé ismert azoxistrobin
Ha azt írom, Amistar, szinte minden kis és nagy termelő tudja, 
hogy miről beszélek. Ha azt írom Tazer a kistermelők közül 
szinte senki, a nagytermesztők közül pedig csak a tájékozot-
tabbak tudják, hogy hatóanyagában teljesen ugyanarról, míg 
engedély okiratában nagyon sok átfedést tartalmazó szerről 
beszélünk. De mi is az-az azoxistobin, hisz már jó régen 
vezették be a piacra, s talán elfelejtődött egy-két hatása, amit 
érdemes feleleveníteni.
Az ember mint oly sok mindent, ezt is a természettől leste el. 
Felfedezték ugyanis, hogy van a természetben, (Magyaror-
szágon is) egy gombacsalád aminek a közelében soha 
semmilyen körülmények között nem található más gomba, 
gombaféle, ezek a fülőke- félék. Rájöttek, hogy ez a gomba 
egy olyan anyagot bocsájt ki környezetébe, amely minden

más gomba fejlődési alakjának a növekedését gátolja, azaz 
valószínűleg jó gombaölő szert is lehetne belőle csinálni. 
Megvolt a feladat a kutatóknak, ezt az anyagot kell 
mesterségesen  ipari méretekben gyártani. Ha a természetben 
működik, akkor itt is kell, hogy működjön. S sikerült a 
mesterséges előállítás, s a termék tényleg tudta a remélt 
eredményeket, sőt még annál többet is. Az első igazán nagy 
áttörést hozó azoxistrobint a Syngenta hozta be Magyaror-
szágra, s 2001 óta van is engedélye igen sok kultúrában 
széles körben. Ezért is ismeri szinte minden termelő. A Tazer 
gombaölő szernek magyarországon 2014 óta van engedélye. 
Hatóanyag tartalmában mind az Amistar, mind a Tazer 
250g/liter azoxistobin, azaz megegyezik. Felhasználásában is 
nagyon sok mindenben megegyeznek, de nem teljesen 

azonos az engedélyük, mert a két gyártó nem teljesen azonos 
kultúrákra kérte meg az engedélyt. Így felhasználás esetén 
mindenképen ellenőrizzük le, hogy ha a Tazer mellett döntünk, 
akkor az adott kultúrában rendelkezik-e engedéllyel.
De mért is használjam a Tazert?
ź mert gombák ellen kiváló a hatása
ź mert élettani hatása van a növényekre, „kizöldíti” az adott 

kultúrát
ź mert kedvező a költsége, akár a literes konkurens 

termékhez képest is
ź S a lényeg 200 ml-es kiszerelésben áfásan 5350 Ft/db

Tisztelettel: Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Kultúra Károsító A kezelések között 
eltelt minimális idő Dózis (l/ha) Permetlé 

(l/ha)
Kezelés ideje

(fenológia állapot szerint)

búza, árpa, rozs, zab, tritikále lisztharmat, rozsdabetegségek, pirenofórás 
levélfoltosság, szeptóriás betegség 14 0,8-1,0 250-400 1 szárcsomós állapot BBCH 31 – virágzás vége BBCH 69

őszi káposztarepce, olajretek alternáriás-, fómás betegség, szürkepenész, 
fehérpenész 20 1,0 250-500 4 leveles állapot BBCH 14 – virágzás vége BBCH 69

paradicsom (hajtatott) paradicsomvész, alternáriás betegség 8 0,8-1,0 400-1200 hajtásnövekedés BBCH 40 – 50 %-os érés BBCH 85

uborka (hajtatott), cukkini (hajtatott) lisztharmat, peronoszpóra 21 0,6-0,8 600-1500 4 leveles állapot BBCH 14 – érés kezdete BBCH 80
sárgadinnye (hajtatott), görögdinnye (hajtatott), 
tökfélék (hajtatott) lisztharmat, peronoszpóra 21 0,8-1,0 400-600 4 leveles állapot BBCH 14 – érés kezdete BBCH 80

vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma, 
póréhagyma peronoszpóra, szürkepenész 21 0,8-1,0 300-500 3 leveles állapot BBCH13 – héjképződés BBCH46

újhagyma peronoszpóra, szürkepenész 21 0,8 300-500 3 leveles állapot BBCH13 – héjképződés BBCH46

spárga rozsda 10 1,0 600-800 hajtásnövekedéstől (BBCH 60) termés (bogyó) érésig (BBCH 88)

száraz bab, száraz borsó, lencse lisztharmat, peronoszpóra, rozsda, aszkohitás 
foltosság 10 0,75-1 400-600 3 leveles állapottól (BBCH 13) a hüvelyek 50%-a elérte a 

végleges nagyságot állapotig (BBCH 75)

cukorborsó, zöldborsó, zöldbab lisztharmat, peronoszpóra, rozsda, aszkohitás 
foltosság 10 0,75-1 400-600 3 leveles állapottól (BBCH 13) a hüvelyek 30%-a elérte a 

végleges nagyságot állapotig (BBCH 73)

fejtett bab lisztharmat, peronoszpóra, rozsda, aszkohitás 
foltosság 10 0,75-1 400-600 3 leveles állapottól (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81)

közterületi jelentőségű fásszárú- és évelő 
növények, cserepes- és vágott dísznövények

lisztharmat, peronoszpóra, rozsda, 
szürkepenész, alternáriás betegség 14 0,8-1,0 500-1500 nincs korlátozás

Tazer 250 SC felhasználására vonatkozó előírások

Házikerti dózis: 8-10 ml/5-10 l víz A kezelések maximális száma 2, kivétel a spárga ami 3 alkalom.



3. oldal

Ne feledkezzünk el kénről

A kénellátás helyzete jelentősen megváltozott

Több oka is van annak, hogy a kén trágyázásnak korábban 
nem volt kiemeltebb jelentősége. Napjainkra azonban minden 
termesztési ágazatban, kertészetben és szántóföldön is 
gyakran okoz problémát a hiányos ellátás. A termőterületek 
kénellátása szervetlen forrásként a levegőből ülepedve és 
műtrágyák, talajjavító anyagok hatóanyagaként jutottak a 
talajba. A szerves ként szolgáltatók között a szerves trágyák, 
szármaradványok jelentették és jelentik a termesztés megha-
tározó kénforrását.

A legfontosabb tényezők a kénellátás helyzetének szem-
pontjából:
ź igen komoly mennyiség „trágyázta” a talajt szabadföldön az 

ipari tevékenység és háztartási tüzelés szennyezőanya-
gaként, kén kiülepedése 20-50 kg/év ként is jelentett egy 
hektár területen, ami drasztikusan lecsökkent, jellemzően
7-10 kg/ha-ra (1. ábra),

ź a növények termésátlaga, így kénigénye is jelentősen 
emelkedett,

ź a kénmentes műtrágyák használata jellemző,
ź jelentősen csökkent a szerves trágyákkal és szármarad-

ványokkal pótolt kén mennyisége is.

1. ábra: A kénülepedés mértékének változása 1980 és 
2000 között; kg/ha/év

Az 1. ábra a szilárd tüzelőanyag használat csökkenése, 
valamint környezetvédelmi intézkedések hatásaként megvál-
tozott kénülepedés mértékét mutatja. Az erősen lecsökkent 
mennyiség azt jelenti, hogy a korábban átlagos kénigényű 
kultúrákat ellátó mennyiség mára a legkisebb igényűek 
számára is kevés. Pótlás nélkül pedig a kén tápanyagmérlege 
folyamatosan romlik.

A kén élettani szerepe a kertészeti termesztésben

Egy pótolhatatlan, tehát létfontosságú makroelem a kén, 
növényben lévő mennyiségét tekintve általában a negyedik (N, 
P, K, Ca után) legnagyobb mennyiségben található ásványi 
tápelem. Építő és szabályozó elem is egyben. A sejt élő 
fehérjéinek építőelem, az aminosavak alkotóeleme, így a 
növényi életműködésnek is alapvető tápeleme. Ezen túl 
enzimek, vitaminok és olajok alkotójaként a minőség szem-
pontjából is meghatározó, de életfolyamatok szabályo-
zásában, a klorofill, a fotoszintézist végző zöld színtestek 
képződésben is szerepe van.
A növény kénigénye és kénhiány érzékenysége is eltérő, de a 
legkisebb igény esetén is viszonylag nagy felvehető 
mennyiségre van szükség. A felvehetőségen pedig hangsúly 
van, hiszen a kalciumhoz hasonlóan a kén is nagy mennyi-
ségben lehet kötött formában, ami tápanyagként használ-
hatatlan.

A kénellátás szempontjából leginkább kiemelhető zöldség-
félék: paradicsom, káposztafélék, vöröshagyma, retek, zeller. 
A felvett kén mennyisége eléri a 40-60 kg/ha értéket. A kisebb 
kénigényű zöldségek 25-35 kg/ha mennyiséget vesznek fel. A 
gyümölcsök kénigénye is magas, 20-60 kg/ha felvételük azt 
jelenti, hogy a megfelelő ellátás fontos és szükség esetén 
jelentős mennyiségű pótlást kell végezni.
A kén legnagyobb és döntő mennyisége a növények levelében 

található, ezért a lombtrágyázás kifejezetten előnyös a 
kiegészítő kezelések, a gyors pótlás elvégzésére.

Az egyre gyakrabban tapasztalható hiánytünetek:
ź a növény fejlődése, növekedése lassul,
ź gyökérzet bőséges, elágazó,
ź növény nyurgul, egész növény sárgul (N hiányhoz 

hasonló!),
ź az egész növény durva tapintású
ź a levélerek sárgák, a lemez az alaptól indulva száradhat,
ź a levélfonák és egyéb részek  lilás színeződésűek,
ź az idős és fiatal levelek is kivilágosodnak, sárgulnak,
ź a fiatal levelek felállóak, a levélszél kanalasodik

A kénhiány káros hatásai:
ź terméscsökkenés
ź termésminőség, takarmányminőség romlása,
ź N vegyületek kedvezőtlen felhalmozódása

A kén túladagolás nem jellemző, következményei elsősorban 
a tápelemek harmóniájával felbomlása miatti összefüggések-
ből adódnak és a kémhatás csökkenése, talaj minőségrom-
lása következik be.

A kén szerepe a talajban

Kén szervetlen és szerves talajalkotókban egyaránt előfordul 
termőtalajainkban. Közvetlenül csak a szervetlen, oldott 
szulfátot képesek a növények felvenni. A talajok kéntar-
talmának csak kisebb része az ami ilyen szervetlen formában 
van. A műtrágyával kijutó szulfát tartalom is közvetlenül 
hasznosulhat és jelentős szerepe van a komplett tápanyagel-
látásban.
A talajkészlet nagyobb része szerves kötésekben lévő kén, 
mennyisége általában és az összes készlet 70-80 %-át is 
elérheti. Mennyisége a talaj szerves anyag és humusz tartal-
mával szoros összefüggésben van. Az alacsony humusztar-
talmú, laza talajokon jóval kevesebb, tehát fokozott figyelem-
mel érdemes lenni a kénnel kapcsolatban.

A talajalkotókban lévő szerves formákból is folyamatosan 
alakul át felvehető kén megfelelő talajélet segítségével. A 
helyes talajművelés, megfelelő nedvességtartalom tehát 
nagyon sok egyéb mellett a kéngazdálkodásban is fontos 
szerepet játszik.

Sajnos a felvehető kén kiválóan oldódik és a nitrogénhez 
hasonlóan könnyen ki is mosódik a talaj termőrétegéből. Két 
okból is kedvezőtlen ez a körülmény, mert a hozzáférhető, 
felvehető kén mennyiségét csökkenti a tenyészidő alatt, 
valamint mert évenként 100 kg/ha-os nagyságrendű lehet a 
kén veszteség. A nagymértékű csapadék mellett a helytelen 
öntözéssel tehát nem csak a nitrogén, magnézium  hanem a 
kénellátást is károsan befolyásoljuk.

A talaj kémhatásának szabályozásánál is szerepet kap. Nem 
közvetlenül, de csökkenti a pH-t, így lúgos talajon a szulfát 
alapú trágyák és kén készítmények javítják a gyökérközeg 
minőségét, a tápanyagfelvételt.

Kén pótlásának lehetőségei, a Rosafert komplexek 
és Super S-450 jelentősége

A kén szerves anyagokkal, valamint a szulfát típusú, szulfát 
alapú műtrágyák kísérő tápelemeként juthat és jut jelentős 
mennyiségben a talajba. A szerves anyagokkal talajba jutó kén 
lassan feltáródó, hosszabb időszakot figyelembe véve fejti ki 
hatását, javítja a talaj kénmérlegét. A tápanyagellátás szem-
pontjából a felvehető, műtrágyákkal kijuttatott kén jelent 
megoldást a termesztés számára.
Szerves trágyákkal bizonytalan mennyiségű szerves kötésű 
kén kerül a termőtalajba, mert vizsgálatot a legritkább 
esetben, de ez problémát nem jelent, hiszen nem közvetlenül 

felvehető formáról van szó. A szerves anyagok kén tartalma a 
kén mérleghez járul hozzá és hosszabb távon van jelen-
tősége.
A műtrágyák közvetlenül hasznosuló szervetlen kén ható-
anyaga már a tápanyagellátást szolgálja, és közvetve s 
kémhatás javításában is szerepe van.

Műtrágyában az alaptrágyázás során, főként káliumszulfát 
(kénsavas kálisó) és a szuperfoszfát, valamint a keserűsó 
használatával, illetve a klórmentes komplex műtrágyák szulfát 
hatóanyagával juttatunk ki jelentős mennyiségű ként (lásd 1. 
táblázat).
A Rosafert komplex műtrágyák szulfát alapúak, így a kálium 
mennyiségének függvényében 20-32 % SO  kén hatóanyagot 3

is tartalmaznak. Szintén S forrás a gipsz, ha talajjavítóként, 
mésztrágyaként használjuk. A pH csökkentés céljából adott 
kénpor közvetve tápanyagot is szolgáltat, de közvetlenül a 
növények számára nem felvehető. A vasgálic és rézgálic is, 
mint szulfát vegyületek jelentős mennyiségű ként tartalmaz-
nak, de használatuk korlátozott.

1 táblázat. táblázat: A kéntartalmú műtrágyák, talajjavítók 
jellemzői

*Megjegyzés: közvetlen savanyító hatást illetően

Lombtrágyával is egyre több lehetőség nyílik a kén kisebb 
mennyiségű pótlására. A különböző összetételű lombtrágyák 
értékét a hatóanyag összetétele adja. Természetesen legyen 
is bármilyen magas a lombtrágya kén hatóanyag tartalma, 
nagyobb hiány mellett többszöri kezelés sem elegendő annak 
megszüntetésére. Az alaptrágyázás tehát nem váltható ki
egy-két lombtrágyázással. A hiánytünetek kezelése, a kisebb 
hiány következményei azonban kiválóan megelőzhetők.

A Super S-450 kén-magnézium lombtrágya rendkívül magas, 
85% SO kéntartalma mellett az ugyanezen időszak fejlődést 3 

meghatározó másik tápelemét a magnéziumot is tartalmazza 
5 % MgO hatóanyagban. A megfelelő növekedés és „zöldítés”, 
tehát a fotoszintézis serkentése szakszerű nitrogén ellátás 
mellett megoldható. A minőségjavító Scorpio bór-molibdén 
lombtrágya 34 % kéntartalma is jelentős kiegészítő a 
használatára javasolt intenzív növekedés korai szakaszában.

Tápoldatban talajon javasolt kén mennyisége, komplett 
tápoldatozásnál 80-150 mg/l SO  hatóanyag. Kőgyapoton S 4

mennyisége nagy és a tápoldatban 80-350 mg/l SO  4

hatóanyagnak kell lenni a kénigény szerint. A felső határ csak 
a paradicsomra jellemző, az átlagos zöldség és dísznövény 
igény 80-190 mg/l, vagy g/1000 l. Pótlása a már említett 
szulfát alapú vízoldható műtrágyákkal, mint a tápoldatozó 
Kálium-szulfát és Keserűsó receptbe illesztésével végezzük. A 
komplett NPK tápoldatozó műtrágyák kén tartalma nagyon 
alacsony, hiszen gyártásuk nitrát alapú, ezért a szulfát 
műtrágyás kiegészítésre mindenkor feltétlenül szükség van a 
jó recept összeállításához.

Horinka Tamás
szaktanácsadó

Műtrágya, talajjavító
S tartalom; 

%
Oldékonyság pH hatása*

Ammónium-szulfát 24 jó alacsony, savanyít

Elemi kén, por 85 felett rossz alacsony, savanyít

Gipsz 18-22 közepes nem jelentős

Keserűsó 14 jó nem jelentős

Kálium-szulfát 17 jó nem jelentős

Rosafert NPK 
komplexek

20-32 SO3 jó nem jelentős

Rosasol NPK 
tápoldatozók

7-26 SO3 jó nincs

Rosasol 30-10-10 6,3 SO3 jó nincs

Scorpio 34 SO3 jó nincs

A sárgulást, növekedés leállását, minőségromlást nagyon gyakran a növény életének egyik meghatározó tápeleme a kén hiánya okozza

Az emlegetett tápelemek sorában általában kimarad a makroelemek pótolhatatlan képviselője: a kén. Pedig a növekedésben, fotoszintézisben, 
minőségben is meghatározó alkotó és életfolyamatokat szabályozó tápelem. Hiánya leggyakrabban nem túl feltűnő, és sajnos könnyen téveszthető, 
nehezen azonosítható sárgulással jelentkezik. Éppen ezért az okozott kár, a növekedés visszaesése, a csökkent termésmennyiség, a minőség 
romlása is nehezebben köthető a hiányához. A körülmények jelentősen megváltoztak, érdemes tehát jobban odafigyelni rá!
Van megoldás! Rosafert klórmentes szulfát alapú alaptrágyázás, Super S-450, vagy Scorpio magas kéntartalmú lombtrágyázás.

10,1-20,0

7,1-10,0

10,1-20,0

40,1-50,0
20,1-30,0

30,1-40,0

50,1-80,0



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

Ismert növényvédő
szer, más néven
A lambda-cihalotrin hatóanyagot minden termelő ismeri, hiszen 
már 2002 óta a magyar piacon van Karate 2,5 WG néven, 
illetve Karate Zeon 5 CS néven. A Syngenra az engedély 
tulajdonosa, s szinte azt mondhatjuk, hogyha rovarkártevő 
jelenik meg a kertben, vagy a szántóföldön akkor lehetőségként 
felmerül a lambda-cihalotrin hatóanyag használata.
2011 júliusában  ugyanezen hatóanyagra a Nufarm Kft is 
engedélyt szerzet Kaiso EG néven, de ezen engedély II-es 
forgalmi kategóriában engedélyezte a felhasználást, majd 2015 
novemberében Kaiso Garden néven III-as kategóriában, 
mindenki számára elérhető formában kapott engedélyt.
A négy készítmény közül a Karate 2,5 WG, a Kaiso EG és a 
Kaiso Garden granulátum, míg a Karate Zeon CS folyadék. 
Felhasználás szempontjából mind a granulátumok könnyen 
kezelhetők, mind a folyadék. De akkor melyiket érdemes 
választani, vagy érdemes-e egyáltalán lecserélni a jól beváltat 
egy másik szerre? Merül fel a kérdés jogosan, de ezt 
mindenkinek magának kell eldönteni. A Karate 2,5 WG-ben a 
hatóanyag mennyisége 25 g/kg lambda-cihalotrin, a Kaiso EG-
ben és Kaiso Gardenben pedig 50 g/kg, azaz pont kétszer 
annyi. A Karate Zeon 5 CS-ben pedig szintén 50 g/l. S, hogy 
még „egyszerűbb” legyen, a Karate 2,5 WG, a Karate 5 CS, a 
Kaiso EG és a Kaiso Garden engedélyei ugyan nagy 
mértékben átfedik egymást, de mégsem teljesen azonosak, 
habár a logika szerint egyezniük kellene. Ennek akkor van 
igazán jelentősége ha árutermelést folytatunk, és a felhasznált 

növényvédő szert beírjuk a permetezési naplóba. Hiába azonos 
a hatóanyag, annak hatása, ha az adott szer nincs enge-
délyezve az adott kultúrában, akkor az büntetést von maga 
után. A lényeg, hogy jól adminisztráljunk. A felhasználáshoz még 
egy szempont az engedélyen kívül a keverhetőség kérdése. 
Mind a négy szer szinte mindennel keverhető, de akkor jön az 
állandóan időhiányban szenvedő termelő és egy menetben
3-4-5 növényvédő szert, plusz lombtrágyát akar egy menetben 
kijuttatni, s sok esetben a permetezéshez felhasznált víz sem a 
megfelelő, akkor lehetnek gondok. S a gondok inkább a 
folyékony szer formulációval fordulhatnak elő, de ott sem a 

hatóanyag okozhat problémát, hanem az oldószere. Azaz több 
vegyszer összekeverésekor az oldószereik összeadódhatnak és 
nem várt perzseléses tüneteket okozhatnak. Ha több növény-
védő szert kívánunk összekeverni, akkor a granulált formák 
biztosabban használhatók, mert nem tartalmaznak oldószereket. 
S ezen kicsit hosszabb bevezető után lásuk a Kaiso Garden 
felhasználására vonatkozó előírásokat.
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A növényvédő szer felhasználása

A kezelések maximális száma: 1

Remény, megtévesztés, valóság
A nemzetközi helyzet fokozódik. Idézhetném Virág elvtárs 
szavait a mára már klasszikussá vált Tanú című filmből. S így 
van ez a magyar mezőgazdaságban is, hiszen a kiszámít-
hatóság, az értékesítési biztonság már jó pár éve eltűnt 
először a kertészeti termékeknél, napjainkra a szántóföldi 
növényeknél is. S sok műtrágyát, növényvédő szert értékesítő 
kereskedő ezt kihasználva a termelők szakmai felkészü-
letlenségével megtoldva olyan megoldásokat javasolnak, 
amelyek ugyan olcsók vagy olcsóbbak, de a hatásuk sokszor 
megkérdőjelezhető, ezt gyakran megtoldják azzal az érve-
léssel is, hogy ez is tudja ugyanazt mint az a másik anyag, 
csak olcsóbban. S ebben benne van egy jó nagy adag 
tudatalatti is, hiszen amikor a termelő azt hallja, hogy ez is 
tudja azt, mint az a másik műtrágya, növényvédő szer mint az 
a másik, de olcsóbb, akkor hajlandóak vagyunk ezt sokszor 
gondolkodás nélkül elfogadni, mert ebben a pénzszűke 
időszakban az elején kevesebbet kell kiadni. S ez mennyire jó, 
s a „kereskedő” is csak az én javamat akarja. Nem véletlen 
azonban az idéző jel a „kereskedő” megjelölésnél. Mert a most 
megvásárolt olcsóbb anyagtól az esetek többségében 
kevesebb eredményt is várhatunk. Visszatekintve az elmúlt 
húsz évemre, mióta közvetlen termelők felé történő 
értékesítéssel is foglalkozom, számtalan név szerinti példát is 
fel tudnék sorolni, aki gazdálkodott, aztán hol ez hol az maradt 
el a termelésében, vagy eleve már úgy jött be a boltba, hogy 
ez a zsák műtrágya mennyibe kerül, ez a másik, ez a 
harmadik mennyibe, aztán elvitte a legolcsóbbat. Nem azt 
nézte, hogy a növénynek mire lenne szüksége, hanem az 
árat, s ezek közül nagyon sokan végleg abbahagyták, mert 
nem éri meg. S igazuk is van, mert ahogy Ők csinálták úgy 
tényleg nem érte meg. Lehetne persze jól is csinálni, de nem 
úgy, hogy csak az árak alapján választok szert, szereket. 
Fontos, de nem szabad, hogy elsődleges szempont legyen az 
ár. S az egész cikket három-négy idei élmény motiválta.
Az első amikor magát nagyra tartó, sőt növényvédelmi 
diplomával is rendelkező kis integrátor az idei évben az alapján 
cserélte le a konkurens műtrágya gyártó képviselőjének rábe-
szélésére az egyik gabona lombtrágyánkat, konkrétan a
30-10-10-et egy 23-10-10-esre, hogy az látványosan olcsóbb, 
gyakorlatilag fél árban van. S még érvelt is mellette, hogy az a 7 
százalék plusz nitrogén nem ér annyit. S ilyenkor jövök rá arra, 
hogy a magyar szakképzés mennyire elmaradott, hiszen ki a 
fene választ lombtrágyát a három makro elem alapján? Csak 
gondoljunk bele, hogy ennek dózisa hektáronként 5 kg. A mi 

általunk forgalmazott műtrágyánkból kiindulva hektáronként 
kijuttatunk 1,5 kg nitrogént. Azt azért minden termelő tudja, hogy 
ezzel nem lehet messzire menni. S amikor az érveléssel idáig 
jutott akkor feladtam, mert minek győzködni, hiszen a 
lombtrágyák jelentősége és minősége is a három első szám 
után, a „kisbetűs” részben van. Mennyi mikroelemet, és milyen 
formában tartalmaz. Ja, hogy ezt nem nézte meg, s a Rosasol 
30-10-10-ben ami kimondottan gabonára van összeállítva, s 
mikroelemtől függően 3-4-6 szor annyi van benne, mint az általa 
választott műtrágyában az ebben az esetben mellékes volt, 
hiszen olcsóbb volt. A lombtrágyák értékét pedig éppen a benne 
lévő mikroelemek mennyisége és formája dönti el. De a 
döntésnél egy szempont érvényesült, az ár. Hektáronként 
megspórolt 1500 Ft-ot, a termésben meg ennél sokkal többet fog 
elveszteni, de mivel az meg sem termett azért annak mennyiségi 
és pénzbeli értékét csak megbecsülni tudja, ha egyáltalán eljut 
idáig, s a gyengébb terméseredményt nem az időjárásra fogja.
A második ilyen meghatározó élményem az egyik konkurens 
műtrágya gyártó (magyar) katalógusa adta. Nagyon szép, 
nagyon csicsás, nagyon jó minőségű papírra nyomva, területi 
képviselők garmada járja a termelőket, szóval minden ami 
szem szájnak ingere. S belelapozva gyönyörű képek, ha ezt 
használod akkor ilyen gyönyörű terméked lesz. S végigol-
vasva a rövid „lényegre törő” „szakmai ajánlást” megütötte a 
szememet valami. A katalógusban 4 féle mértékegységet 
használtak, táblázaton belül akár két félét is. Gondolom a 
„korrekt” tájékoztatás miatt. Még nekem is, s kollégámnak 
Horinka Tamásnak is elsőre komoly gondot okozott, hogy a 
termékeket összehasonlítsam. De gyanítom, hogy nem volt 
véletlen a kiadó részéről ez az általános zavarkeltés.
A harmadik ilyen szempont, s gazdaságilag ez érint bennünket 
a legjobban, hogy egyre több termelő, elsősorban a 
nagyobbak térnek vissza hozzánk. Olyanok akik használták az 
általunk forgalmazott anyagokat, meg voltak velük elégedve, 
aztán mégis elmaradoztak, mert a konkurencia meggyőzte, 
hogy az általuk forgalmazott anyagok olcsóbbak, s tudják 
ugyanazt mint a mijeink. S két-három év alatt kiderült, hogy 
mégsem. Mert aki számol az rájön, hogy egy burgonyánál, 
sárgarépánál ugyan spórol a műtrágyán hektáronként 15-30 
ezer forintot, de a betakarított termény mennyisége 15-25%-
kal kevesebb. Akkor meg nincs miről beszélni, mondta el az 
egyik visszatérő nagyobb termelő, s felsorolta az évenkénti 
terméseredményeket is hozzá. Nem kell nekem ezt elhinni, de 
a maguk érdekében csak próbálják ki ugyanazon a területen,

ugyan akkor, azonos fajtán és egyébként mindenben azonos 
feltételek között, megmérve és nem csak ránézéssel, hogy mit 
tud az egyik műtrágya és mit a másik. Mink állunk elébe.
A negyedik ilyen szempont pedig, hogy az egyik ilyen vissza-
térő termelő, akinek elege lett abból, hogy mindenre Csöpp 
Mix, Amalgerol és Natur biokál termék lett ajánlva, annál történt 
meg a napokban a következő eset. Meglévő kertészeti kultú-
rájához ajánlottam neki a növény kinézete és a talaj állapota 
alapján, hogy használja többek között fejtrágyaként a Rosafer 
15-5-20+2 Mgo+ME, szakaszos ültetés miatt kimaradt neki kb 5 
kg Rosafert 15-5-20+2Mgo+Me műtrágyája amit kíváncsiságból 
rászórt a meglévő ágyásos burgonya állománya legszélső 
ágyására. A képek szerintem magukért beszélnek.
Akár zárásként is jó lenne, de én csak annyit kérek, hogy 
gondolkodjunk, akár együtt is, én nem fogom senkire sem 
ráerőltetni az elképzelésemet, a döntés mindenkinek a saját 
kezében van, de próbálják ki, adjanak esélyt neki, hogy lehet 
azt eredményesebben is csinálni, odafigyeléssel jobb 
anyagokkal. S ne szégyelljenek kérdezni, mert minden év 
más, nincs két azonos év, nincs két azonos helyzet, akkor ha 
az adott körülmények között a legjobbat akarjuk kihozni.
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