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Mórakert még egyszer röviden
2010 május 27-én küldöttgyűlést és közgyűlést tartott az Első
elismert TÉSZ. Az ÁSZ, akire csak éveken keresztül fel lehetett
nézni, ez volt a példa, őket kell követni, stb-stb.
A rendezvényt 8 egyenruhás rendőr és 3 polgárőr biztosította,
plusz a civil ruhások. Annyian, mintha legalább is az új kormányunk egy prominense tisztelte volna meg a rendezvényt.
De erről szó sem volt, annyira nem, hogy városunk polgármestere és Csongrád megye 2-es választókerületének
országgyűlési képviselője Nógrádi Zoltán aki elindította,
bábáskodott felette, s minden követ is megmozgatott érte az
sem volt jelen ezen a történelmi pillanaton.
Mért történelmi?- kérdezheti a kevésbé tájékozott olvasó. Hát
azért az, mert itt először, de kimondták a valós helyzetet. Igaz
még itt is szépítve, nem nyíltan, csak burkoltan, de kínosan
ügyelve arra, hogy a csőd szó még véletlenül se hangozzék
el, de az aki egy kicsit is járatos az megérthette, hogy azzal,
hogy kimondták: a tartozások mértéke meghaladja a vagyon
mértékét, és azzal, hogy elismerték fizetésképtelenségüket
azzal mégis csak elismerték a Csődöt. Igaz volt olyan termelő,
aki ennyi mellébeszélésből nem értette meg még mindig a
helyzetet, ezért megkérte Dr Bobvos Pál ügyvédet, hogy
mondja el érthetőbben is, hogy akkor hogy is áll a Mórakert:
Az ügyvéd úr szemléletes válasza pedig a következő volt:
Képzeljenek maguk elé egy halottat akinek nem mozog se
keze, se lába, de azért még néha pislog. Nagyon szemléletes
volt a példa, oly annyira, hogy az elvileg 700 fős tagságból
már eleve kb száz fő ment el a gyűlésre, s ezek után többen
felálltak és otthagyták a rendezvényt.
A 2008-as selejt áru mértéke elérte az 1 Milliárd Ft-ot, a göngyöleghiány elérte a 250 milliót, hangzottak a részletes
beszámolóban, a 2009-es árbevétel nem érte el a 3 Milliárdot,
a cégcsoport összes vesztesége pedig elérte a 6 Milliárdot.
A göngyöleghiányról annyit szemléletesen, hogy 10-es reke-

szeket egymás után rakva egy 575 km hosszú ládákból
kirakott utat lehetne belőle felépíteni, azaz Mórahalom-Budapest-Mórahalom, s még egyszer vissza Budapestig. Erre
szintén büszkék lehetünk ez magyarországi rekord, de lehet,
hogy világcsúcs is. A szomorú az, hogy ezen gyűlés után egy
Mórakert vezetőségi tag gratulált nekem, hogy jók az
információim, hiszen már a május közepén megjelent Homoki
Gazda újságban is megírtam, akkor amikor ők, mármint a
Mórakert vezetősége még „csak” 1,6 Milliárdról tudtak. Nem
tölt ez el büszkeséggel, csak mélységes mély szomorúsággal.
Mi lesz a termelők pénzével? Hova lett ez a rengeteg
pénz? S van pofájuk kijelenteni, hogy nincs felelős! Igaz
ugyan, hogy 300 fizetési meghagyás, és felszámolási eljárás
van beadva a Mórakert ellen, de ez személyi felelősséget nem
fog megállapítani. Kérdezem én, hogy Nógrádi Zoltán polgármester úr és FIDESZ-es országgyűlési képviselő úr, hogy
engedhette meg magának azt, hogy az embereket a javarészt
választókerületének termelőit hosszú éveken át az orránál
fogva vezesse, szándékosan becsapja, 2009 év végén újabb
több milliós befizetésre biztassa őket, a 2010-es választások
alkalmával pedig az egyéni győzelme biztosítása érdekében
az utolsó pillanatig azzal kampányolt, hogy az új kormány
majd segít, csak szavazzatok rám Nógrádi Zoltánra. Ezzel sok
száz ember, s közvetve több ezer ember előtt hiteltelenné téve
az új kormányt. Úgy gondolom, hogy a FIDESZ-nek még
véletlenül sem érdeke, hogy ilyen hiteltelen emberek képviseljék. Akkor a változatlanságra teszi le a FIDESZ is a voksot,
ha ilyen képviselők képviselik. Nógrádi Úr fizessék ki a termelők pénzét! Ja, hogy egy felelősen gondolkodó kormány nem
fog 6 Milliárdot egy olyan cégcsoportnak adni az adófizetők
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pénzéből aki csak egy-két év alatt újabb veszteséget halmozna fel. Ez nyilvánvaló előttem, és Ön előtt is mindig
nyilvánvaló volt. Mégis tekintélyével és az emberek Önbe
vetett bizalmával visszaélve azokat kihasználva becsapta
szándékosan Őket. S mellesleg a Csongrád megyei APEH a
Kertészek kis/Nagy Áruháza ellen véletlenül éppen most
folytat átfogó vizsgálatot, (a Homoki Gazda újság kiadója)
melynek kiemelt szempontja a Homoki Gazda újság? Biztos
csak véletlen egybeesés! A FIDESZ és Orbán Viktor
miniszterelnök úr itt bebizonyíthatja, hogy a helyi oligarhák
hatalmának visszaszorítása nem csak az ellenzék soraira
vonatkozik. Sokkal hitelesebb a kormányzásuk akkor, ha ezt
saját házukon belül sem tűrik. De úgy is jó, ha Nógrádi
képviselő úr megmentése érdekében legalább a termelőket
kifizetik.
Knipf Róbert
főszerkesztő
Ui.: Az újság kézbevételének idején várhatóan vagy már
bejelentették a csődöt, hogy további időt nyerjenek, vagy
valamelyik felszámolás jogerőre emelkedett. Persze lehetnek
még csodák!
Rácz József a Datész megbízott ügyvezetője, és a Mórakert volt
ügyvezetője a napokban ünnepelte születésnapját. Kollégáinak
van humorérzéke. Kapott tőlük egy tortát, melynek díszítése egy
piros 1200-es Zsiguli volt, azzal, hogy ne feledje senki, hogy
honnan jött. A Mórakert indulásakor ugyanis a saját 1200-es
Zsigulijával szaladgált. Javaslom az APEH-nak hogy talán most
kellene megnézni a vagyoni helyzetét a magyarországi és romániai érdekeltségeit, ugyan hogy is jöhetett alkalmazotti fizetésből
ennyi össze.
Mórahalom városának önkormányzata a Mórakert cégcsoportnak különböző jogcímen 1 Milliárd Ft-ot adott át, vásárolt
tulajdonrészt stb. A Mórakert csődje-felszámolása után ki fogja
ezt a városnak visszafizetni? Vagy ugyanarra a sorsra jut a
közösség pénze is mint a termelőké? Mórahalmiak figyelem!!
Ez Önöket is személy szerint érinti!

Infinito; új és hatékony megoldás
a zöldségtermesztésben peronoszpóra és fitoftóra ellen
Az újonnan kifejlesztett növényvédő szereknek sokkal szigorúbb előírásoknak kell megfelelnie, mint néhány évvel ezelőtt.
A cél, hogy magas szintű védelmet biztosítsunk az egész növény számára a fejlődés kezdetétől, mert a peronoszpóra
illetve a fitoftóra fertőzés nem csak a leveleket támadja meg,
de a termést is. Olyan növényvédő szerre van szükség, ami
megbízható és nagy hatékonysággal rendelkezik, könnyen és
rugalmasan alkalmazható, környezetbarát és olyan egészséges termést biztosít, ami a nemzetközi piacon is versenyképes. Az új hatóanyagok és készítmények iránt tehát
továbbra is nagy az igény a zöldségtermesztők részéről,
miközben a gyártóknak nagyobb elvárásoknak kell megfelelni
az engedélyeztetés és az élelmiszer biztonság oldaláról. Ezzel
egy időben a növényvédelem területén a betegségek rezisztensé válása vezeti a hagyományos növényvédő szerekkel
szembeni reklamációk listáját. A rezisztenciára való hajlam
különösen igaz a moszatgombákhoz tartozó peronoszpóra
félékre.
Az Acilpikolidok csoportjába tartozó Fluopikolid, vadonat új és
egyedi hatásmódot hoz a peronoszpóra betegségek kezelésére. Már néhány perccel a kijuttatás után a fluopoikolid
hatása jelentkezik a gomba életciklus egyes szakaszain:
a zoospórák kiáramlásán és mozgékonyságán, a ciszták csírázásán, a mycelium növekedésén valamint a sporuláción.
A fluopikolid hatása, különösen a zoospórák mozgékonysá-

gára meglepő és egyedi. Mikroszkóp alatt is egyszerűen megfigyelhető a gyors hatás. Néhány perccel a hatóanyag adagolása után a zoospórák először megállnak, majd duzzadni
kezdenek és perceken belül szétrobbannak. 12 perc múlva
egyetlen épp zoospóra sem marad.
A másik hatóanyagnak, a jól ismert propamokarbnak köszönhetően még teljesebbé válik a hatásmód. Segítségével az
Infinito beépített antirezisztencia mechanizmussal rendelkezik,
mert a propamokarb teljesen más hatásmechanizmussal,
immár több mint húsz éve hatékonyság csökkenés nélkül
működik a peronoszpóra félék ellen. Kijuttatás után az Infinito
hatóanayagai erősen kötődnek a kutikulához. A propamokarb
gyorsan áramlik a levelek és a szár mélyebb szöveteibe
magával vive az oldott állapotú fluopikolidot. A hatóanyagok
között fennálló szinergizmust az is erősíti, hogy a propamokarb megduplázza a szövetekbe áramló fluopikolid mennyiségét, aminek parányi mennyisége is elegendő a gomba
fejlődésének blokkolására. A fluopikolid nagyobbik része a
növény felszínén marad és egy védő pajzsot formál. Ez a
tartalék hatóanyag a következő néhány hétben folyamatosan
a levelekbe és a szárba vándorol. Az Infinito a kezelés után
egy órával már esőálló, így a nyári záporok időszakában is
biztonságosan alkalmazható.
Intenzív ökológiai tanulmányok bizonyították, hogy az Infinito
az egyik legjobb megoldás, a fogyasztók és a környezet szem-

pontjából is, valamint tökéletesen illeszthető a különböző
integrált növényvédelmi rendszerekhez.
Az Infinito biztonságot és védelmet biztosít minden résztvevőnek.
A termelőnek: mert számíthat az egészséges és jó minőségű
zöldségekre.
Számos mértékadó vizsgálat bizonyítja, hogy az Infinito megóvja a zöldségek ízét, színét és egyéb minőségi paramétereit.
Az élelmiszer iparnak: mert megbízható minőséget biztosít a
nagykereskedőknek.
A zöldség termékek megfelelnek a globálisan összehangolt
szermaradék értékeknek, a termés könnyedén piacra kerülhet
bárhol a világon.
A kiskereskedőknek: mert a piac elvárásainak megfelelő,
kiváló és megbízható minőségű terméket vihetnek a piacra.
A fogyasztóknak: mert valóban az elvárt minőséget kapják.
Lovász Csaba
Bayer CropScience

2. oldal

Tápanyag teendők az „özönvíz” után
A rövid idő alatt lehullott, szinte egész tenyészidőre való csapadék hatása a tápanyagellátásra is
jelentős. A tápanyag kimosódás ugyanis a csapadék mennyiségének és intenzitásának függvénye.
A mennyiség és intenzitás pedig egyaránt nagyon nagy volt!
A komplett kezelés és a kezelések gyorsaságának indokai
A kimosódott tápanyag gyors pótlása elsősorban a legelőször
megjelenő nitrogén hiánytünetek megelőzése miatt fontos.
A magnézium, kalcium szintén nagyon gyorsan mosódik ki a
gyökérzónából, és homokon a kálium is jelentős veszteséget
szenved. Ezért az egyoldalú nitrogénkezelés legfeljebb rövid
időre jelent valóban megoldást.
Például a nitrogén túlsúlyos komplett Rosier 18-6-5 kezelés egy
nagyon pontos és komplett kezelést ad, mely a folyamatos
oldódással tartós megoldást is jelent egyben. A melegen készült
granulált Rosafert komplexek ugyanis az intenzív csapadék,
vagy öntözés mellett is csak folyamatosan oldódnak fel. Használatukkal csökken a kimosódás veszélye, egyenletes és komplett az ellátás.
A fejtrágyázás néhány fontos szempontja
A szilárd kijuttatású fejtrágyázás célja a tápanyagellátás egyenletessé tétele, a külső körülmények, valamint növény fejlődésének figyelembe vételével.
A kijuttatott fejtrágya hatékony: ha a tápanyag felvehető
állapotban a gyökerekhez jut. Ezért azt lehetőség szerint
sekély bedolgozással és öntözéssel segíthetjük elő. Az időzített kezeléseknél különösen fontos, hogy a tápanyag minél
hamarabb a gyökérzónába jusson, mert a késedelem a növekedésben, minőség alakulásában zavart okoz. Gondoljunk
arra, ha egy nitrogén fejtrágyázás csak egy hetes, vagy
hosszabb idő múlva jövő esővel hasznosul! A növekedés
leállása miatti csúszás, a későn bekövetkező erősebb növekedés komoly gondokat okozhat az érésben, minőségben.
Emellett az ammónium-nitráttal végzett fejtrágyázásnál az
ammónia rész, a tápanyag fele részben a levegőbe kerül. Ez a
veszteség nem látványos, de a fejtrágyázás költségének fele
így kidobott pénz!
Általános stressz kezelés: a köztudottan jobb ellenállóságot
biztosító komplett tápanyagellátás alapvető a szélsőségesebb
körülmények miatti stressz kezelésére. A korszerű új készítmények között a Fosfitex termékek a tápanyag mellett a foszfit

biológiailag hatékony összetevője speciális stressz tűrést
javító hatásával segít a kritikus szakaszokban.
A külső körülmények között: az éppen aktuális csapadék
viszonyok, a hőmérséklet, a besugárzás jellemzői módosítják
a fejtrágyázást. Az előzőekben leírt kimosódás egy-egy
nagyobb zápor után is előfordul a laza talajokon. A hőmérséklet tartósabb csökkenésekor, nagyobb nedvességtartalomnál a nitrogén adag csökkentésével, a visszafogott öntözéssel védekezünk a túlzott vegetáció, a szövetek fellazulása,
a betegségek támadása ellen. A kánikulai hőmérséklet, erős
besugárzás esetén a nagyobb nitrogén adagok és szakszerűen intenzív öntözés segít a vegetáció fenntartásában.
A növény fejlődésének szabályozása: a növekedés, fejlődés
fejtrágyázáskori figyelembe vételét jelenti. Ha a nedves, borús
idő miatt a növekedés erős, gyenge a kötés, lassul az érés a
kálium túlsúlyos kezelések segítenek. Lombtrágyában is az
erős káliumos összetételt kell választani.
Az aszályos körülmények miatt leálló növekedést csak intenzív
öntözéssel, nitrogén túlsúlyos fejtrágyázással, illetve lombtrágyázással indíthatjuk újra. Nagy figyelmet fordítsunk a kötődés
javítására. A Fosfitex Ca/B az egyébként is erős veszélyt jelentő
kalcium hiány megelőzéssel együtt segíti a kötődést.
Teendők a szabadföldi burgonyában
A korai burgonyákban már a gumók fejlődésének segítése az
időszerű feladat. A gumókötés időszaka az utolsó fejtrágyázás
végzésére megfelelő a homokos termőhelyen. Csak klórmentes, vagy csökkentett klórtartalmú és kálium túlsúlyos műtrágyát szabad használni, mint a Rosafert 4-14-22, vagy Rosafert
5-6-30 összetételek, 200-300 gk/ha adaggal. A lombtrágyázás
a burgonyavész betegség megelőzést is segítő Fosfitex Cu 3
l/ha (0,5-0,6%) lombtrágyával történjen.
A későbbi kiültetésű állományokat csak nitrogénnel kockázatos fejtrágyázni. A komplett Rosafert 18-6-5 250 kg/ha
komplett kezelés élettanilag jobb hatású, a nitrogén kálium
arány pedig a szövetek fellazulásának megakadályozását
segíti. A gumókötéskor pedig az előbbiekben leírt minőségjavító fejtrágyázás következzen. A lombra a gyökér-

Emlékezem!
Emlékezem a nagymamámra, aki 100. évében elhunyt. Emlékezem rá, kivel eddigi
életem során a legtovább laktam egy fedél
alatt. Gyermekkoromban több generációs
nagy családi házban laktunk, s gyakorlatilag
születésemtől 14 éves koromig, középiskolám
megkezdéséig laktam vele együtt. Gyermekkoromban sokszor kértem szüleimet, hogy
had aludhassak az ÓMÁval, s külön élmény volt számomra, hogy a fűtetlen hálószobában a nagy
dunyha alatt aludhattam. Aztán emlékszem arra, hogy busszal elmentünk tíz kilométert,
gyalogoltunk még 4-5 kilométert, s Ő kapálta, kötözte a szőlőt, én pedig addig játszottam,
gyíkokra vadásztam, gondtalan gyermekéveimet éltem. Este tábortüzet rakott a szőlő melletti
parlagon, s szalonnát, kolbászt sütöttünk, s utána még szürkületben lefeküdtünk a szőlő
gunyhóban, hogy hajnalban Ő már folytathassa a munkáját. S mesélt igencsak keveset a régi
időkről, hogy milyen nehéz volt a háború, de általában elintézte annyival, hogy mi azt el se tudjuk
képzelni. Mesélt a „felszabadításról”, melyet Ő úgy élt meg, hogy az orosz csapatok elhajtották
mind a 17 tehenüket a községházára, s Ők azt éjjel az őrtől visszavásárolták kettő liter pálinkáért,
azért, hogy két hét múlva egy másik csapat megint elvigye, de azok már végleg. Mesélt a
kitelepítésekről, amikor a nagy magyar partizánok gyakorolták gépfegyverrel a hatalmat és a
sváb családokat egy-két óra összepakolási időt hagyva kényszerítették őket az ország
elhagyására, családom 90%-a így került Németországba. Nagymamám édesanyja, és lánya is a
kitelepítettek között volt. Igen keveset mesélt az első férjéről, ki hazajött a hadifogságból
meghalni. Mesélt a Tsz-esítésről, mikor nagyapámat mert nem akarta megint odaadni amit 45-től
összegyűjtött, lovat, szekeret, cséplőgépet, s egyebet, ezért elvitték s hazaadták félholtan
összeverve, de azt is csak azért, hogy ne náluk haljon meg. Mesélt róla, de nem szívesen. Aztán
1992-től újra egy fedél alá kerültünk, „magamhoz vettem őket”, hogy gondoskodjam róluk. S még
kevesebbet mesélt, én is a mindennapokért küzdöttem. Néha még ha nagyon faggattam
elmondott egy-egy történetet, de általában azzal zárta le, hogy nem is jó ilyen dolgokról beszélni.
Egy-egy odavetett megjegyzésével, bölcsességével mégis sokat segített. 2010 június 6-án örök
nyugalomra szenderült. Végig teljes szellemi frissességgel, emberi méltósággal. Kérem
mondjanak el Önök is érte egy imát.
Knipf Róbert (unoka)

fejlődést serkentő Fosfitex Zn/Mn bioaktív kezelést javasolom
14 naponként 3 l/ha adaggal (0,4-0,6 %).
Teendők a szabadföldi paprikában
A magról vetett fűszerpaprikában a gyökérfejlődés és a zavartalan növekedést a sorok lombtrágyázásával segíthetjük.
Fosfitex Zn/Mn bioaktív kezelést 14 naponként 3 l/ha adaggal
(0,4-0,6 %) javasolom ismételve elvégezni. A csapadékkal
kimosott tápanyag pótlására a virágzás előtti Rosasol 18-6-5
300 kg/ha fejtrágyázás segít az egyenletes fejlődésben, a
kondíció javításával a kötődést, bogyófejlődést segítve jelentős termésnövelő hatású.
A baktérium fertőzés elleni védelemhez a jelentős növényvédő
hatással bíró Fosfitex Cu hozzáadása 3 l/ha adaggal növeli a
védekezés hatékonyságát.
A virágzáskor a terméskötődést segítő Fosfitex Ca/B lombkezelést célszerű 14 nap ismétléssel elvégezni 3 l/ha (0,5 %).
Tápanyag teendők a gyökérzöldségekben
A korai vetésű gyökérzöldségek fejlődésük kritikus ceruza
vastagságú szakaszában igénylik a legtöbb tápanyagot. A
fejtrágyázást a sárgarépánál mindig nagyobb kálium tartalmú
készítménnyel végezzük. A Rosasol 5-12 24 a foszfor tartalmával is erősíti a gyökérfejlődést, a magas kálium tartalom a
színeződést erősíti, az íz és szárazanyag tartalmat növeli.
Lombtrágyázásra az általános ellenálló képességet és
fejlődést serkentő . Fosfitex Zn/Mn kezelés javasolt 14 naponkénti ismétléssel 2,5 l/ha adagokkal.
A fiatal gyökérzöldségek nitrogén fejtrágyázását nagy
odafigyeléssel végezzük a nedves területeken, mert a bekövetkező növény egészségügyi problémák kezelhetetlenek
lesznek. Homokon inkább többszöri kisebb adagú fejtrágyázás
végezzünk a Rosafert 18-6-5 összetétellel 150+150 kg/ha
komplett kezeléssel.
Horinka Tamás
szakmai vető, növényvédelmi szakmérnök

3. oldal

A szabadföldi zöldségfélék növényvédelme
A szabadföldi paradicsom védelme
A paradicsomtermesztés hatékonysága és sikere a nagymértékben függ a megfelelő időben végzett növényvédelemtől.
Az ipari paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik
legigényesebb zöldségnövény.
A termesztéstechnológiában a talaj előkészítésre fokozott figyelmet kell fordítani! A kötött vagy sekélyen művelt talajokon rossz
gyökérképződéssel számolhatunk! A talaj kémhatása fontos
tényező, valamint a magas sótartalom, a túlzott tápanyag utánpótlás, relatív mikroelemhiányt, nekrózist, növénypusztulást
idézhet elő. A mikroelem hiány miatt (vas, cink, réz, bór, mangán, molibdén) kialakult tünetek fiziológiai elváltozást eredményezhetnek a növényben. Ezek mindegyike minőségi vagy
mennyiségi romlást eredményezhet. Azonban a talajvizsgálat
segítségével információt kapunk arról, hogy melyik elem mekkora mennyiségben van jelen a talajban. A növények tápanyagszükségletének ismeretében, valamint a talajvizsgálati eredmények alapján pontosan meghatározható az a szükséges
tápanyagmennyiség, amellyel a jó genetikai tulajdonságokkal
rendelkező növény, az adott körülmények között maximális
hozamot ér el.
Az ipari paradicsom kártevői közül a legveszélyesebb a burgonyabogár, amely komoly terméskiesést eredményezhet az
állományban.
A felszívódó, hosszú hatástartamú Actara 25 WG az áttelelt
bogarakra és a lárvákra egyaránt hatékony, ezért a bogarak
megjelenésétől és a lárvák károsításától függően a védekezés
ideje rugalmasan választható meg. A két nemzedék ellen jó
időzítéssel egy-egy Actara permetezés elégséges. Az Actara
25 WG védelmet ad a levéltetvek ellen is. Adagja 80 g/ha.
A levéltetvek, liszteskék (üvegházi molytetű), atkák és tripszek
szivogatásuk mellett vírusvektor szerepük is jelentős. Ellenük
kiváló hatású szerek a már említett Actara 25 WG, és a
szivogatást és a vírusátvitelt egyszerre blokkoló, felszívódó
Chess 50 WG. Az Actara a levéltetvek és a molytetvek ellen
20-40 g/100 l víz adagban hatékony. A szer hatóanyaga
egyszerre érintő és gyomorméregként hat a kártevők ellen.
A gombás megbetegedések közül az egyik legveszedelmesebbek a peronoszpóra félék, mint a fitoftóra, és a
peronoszpóra, továbbá az alternária a lisztharmat, a botrytis,
valamint a kladosporium.
A fitoftóra agresszív jelenléte miatt a megelőző védelem elengedhetetlen. Az első permetezést a kiültetés után két héttel el
kell kezdeni Ridomil Gold MZ-vel 2,5 kg/ha dózisban.
A kezeléseket 10 naponként 2-3 alkalommal meg kell ismételni!
A peronoszpórafertőzést a növényfelület nedvességének időtartama döntően befolyásolja. Nagyon rövid ideig tartó növényfelület nedvesség elég ahhoz, hogy a kórokozó csírája
megtelepedjen a levélen.
Virágzás kezdetével az Amistar 10-12 naponként történő
használata elengedhetetlen a szeptória, botrytis és a
lisztharmat ellen is. Adagja 0,7-1,0 l/ha.
A növény felületén élő lisztharmatok ellen szisztémikus és kontakt szerek egyaránt használhatók. Szisztémikus, azaz felszívódó szer a Topas 100 EC 0,5 l/ha dózisban, a kontakt szer
pedig a kén tartalmú Thiovit Jet. A Topas a külső és belső
élősködésű lisztharmat félék ellen is hatékony, a Thiovit csak a
külső élősködésűek (a levél felületén megtelepedett kórokozók)
ellen használható eredményesen. A Thiovit használatakor vigyázzunk a hőmérsékletre, mert 25 °C felett perzselő hatása
van! Hatását tapadásfokozókkal tovább növelhetjük.
A szürkepenészes rothadást a Botrytis cinerea okozza. Ez a
betegség a növény levelén, szárán és termésén elhalást és
rothadást okoz. Jellemző tünet, hogy a növény felületén
szürke gyep fejlődik . A betegség ellen kiváló kontakthatású

szer a Bravo 500 2,2-3,0 l/ha dózisban. A kontakt hatású
Bravo nemcsak a szürkepenész, és a paradicsomvész ellen
hatásos, hanem az egyéb foltbetegségek, mint az alternária,
szeptória, és a kladospórium ellen is védelmet ad.
A karfiol és a brokkoli védelme
A káposztafélékhez tartozó karfiol és brokkoli növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének.
Egyes károsítók a rövid tenyészidejű, míg mások inkább a
kései növényeket veszélyeztetik. A feldolgozó ipar számára
főleg a késői fajták a fontosak, így ezek védelmét a bagoly- és
káposztalepkék második nemzedékű hernyói, a levéltetvek és
tripszek ellen kell megoldani.
A kórokozók közül fokozott veszélyforrást jelent a xantomonaszos bakteriózis, a peronoszpóra, az alternária és a szürkepenészes rothadás.
A káposztalepke és a bagolylepkék 2. nemzedékű hernyói a
kései fajtákra veszélyesek. Tojásaikat a levelek fonákára
rakják. A fiatal kis lárvák kezdetben hámozgatnak, kártételük
ekkor még nem feltűnő. Az idősebbek lyuggatva átrágják a
levéllemezt, végül csak a vastagabb ereket hagyják meg.
A káposztalepke hernyói csak a levélzetet károsítják, míg a
bagolylepke hernyói behatolnak a karfiol, brokkoli rózsába és
azt összerágva, összeszennyezve undorítóvá, eladhatatlanná
teszik. A lepkék rajzása augusztus elejétől szeptemberig tart.
A célzott védelemhez nélkülözhetetlen a feromon csapdás
rajzásmegfigyelés VARL + csalomon csapdával. Ha ez nem
megoldott, 2-3 naponként át kell vizsgálni a levelek fonákát,
hogy a tojácsomók vagy a már kikelt kis hernyók jelenlétét
időben észleljük.
A hasznos rovarokat kímélő, kitinszintézisgátló Match 050 ECvel igen hatékony és korszerű védelem valósítható meg.
A Match a különböző fejlettségű hernyókat egyaránt irtja.
14 napos intervallummal adott két Match kezelés a hernyók
elleni védelem mellett jól fékezi a tripszek károsítását. A Match
megkíméli legjobb segítőtársainkat a katicabogarakat. A Match
adagja 0,4-0,6 l/ha.
Jó eredménnyel használható még a hernyók ellen a Karate
Zeon 5 CS, ami megfelelő védelmet nyújt a levéltetvek ellen is.
A gombás megbetegedések közül a peronoszpóra a legveszélyesebb, amely már a palántanevelés időszakában a sziklevelek fertőzésével jelentkezik. A levelek fonákán először a
peronoszpórafélékre jellemző fehér penészgyep jelenik meg.
A levelek színén szürkéssárga, lilás erektől határolt szögletes
foltok utalnak a fertőzésre. A káposztafejeken és a karfiolrózsán besüppedő fekete elhalások alakulnak ki. A brokkolirózsán a tünetek kívülről alig láthatók.
Főleg tavasszal és a tenyészidőszak második felében, csapadékos hűvös időjárásnál válik veszélyessé. A peronoszpóra
fertőzés a tároláskor utat nyit a veszélyes lágyrothadásnak.
A korai fertőzés ellen véd a vetőmagcsávázás. A későbbi fertőzések ellen 2-4 lombleveles kortól kitűnő védelmet ad az új,
széles hatásspektrumú, két hatóanyag gyári kombinációját
tartalmazó, felszívódó Amistar Top.
Az Amistar Top egyben véd az alternáriás levélfoltosság és a
szürkepenészes rothadás ellen is.
Amistar adagja 0,75 l/ha.
A konzervuborka védelme
Az uborka növényvédelmét a termesztési módozatok befolyásolják. A legnehezebb a hagyományos sík művelésű állomány
megvédése. Könnyebb a helyzet az ikersoros, támrendszeres
művelésmóddal.

Az állati kártevők közül szabadföldön az uborka mozaik vírust
terjesztő levéltetvek a lucernapoloska, és a kétfoltos takácsatka ellen kell rendszeresen védekezni.
A levéltetvek elleni védelmet építsük az Actara 25 WG-re és a
Chess 50 WG-re.
A védekezést indítsuk 16-21 napos intervallummal két Actara
permetezéssel. Az Actara szabadföldön véd a lucernapoloskák
ellen is. Ezt kövesse kétszeri Chess kezelés.
A közönséges vagy kétfoltos takácsatka főleg a hajtatásban
de a szabad földön is igen gyakori jelentős növényvédelmi
problémát okozó kártevő. Ha tömegesen lép fel és a termesztő későn ismeri fel jelenlétét, kártétele teljes lombvesztést
eredményezhet. A hagyományos kontakt atkaölő szerekkel
szemben sok helyen rezisztens törzsek alakultak ki.
A lucernapoloskák szívásai a fiatal leveleken és a hajtáscsúcson jelentkeznek. A szívások helyén kezdetben kivilágosodó,
csillag alakú foltok jelentkeznek, ami később megbarnul és
elhal, a levél lyukacsossá, a hajtáscsúcs törékennyé válik.
A poloskák a lucerna kaszálás után tömegesen telepednek be
az uborka táblákba. Megjelenésükre július elejétől kell számítani, ezért fontos az állomány rendszeres megfigyelése a
kártétel időbeni felismerése szempontjából.
A védekezésre a termésszedéskor is használható, kitűnő
hatású és a levéltetveket is pusztító 3 napos várakozási idejű
Karate Zeon 5 CS permetezés javasolt.
A Karate Zeon 5 CS adagja 0,2-0,4 l/ha.
A peronoszpóra az uborka legveszélyesebb gombabetegsége.
Először az alsó idősebb leveleken az erek által határolt
szögletes, sárga foltok jelennek meg, majd az egész levél
elszárad. A levélfonákon sötét színű, lilásszürke penészgyep
képződik. Ha a levélfelület mindössze 5%-án már láthatók a
tünetek, akkor a kémiai védelem már megkésett, a továbbterjedés alig mérsékelhető. A kórokozó agresszivitása miatt a
szigorú megelőzésnek meghatározó szerepe van. Szabadföldön az első tünetek június közepétől várhatók. A peronoszpórára a növény a virágzáskor a legfogékonyabb.
Szabadföldön indítsuk a védelmet a kontakt hatású Bravo
500-zal, vagy a felszívódó Ridomil Gold MZ-vel. Ezt folytassuk 8-10 naponként a virágzás kezdetéig. Ezután 8-12
napos időközzel adjunk 2-3 permetezést a nagy hatékonyságú
Amistar-ral. Ezután végezzünk ismét 1-2 kezelést a Ridomil
Gold MZ-vel vagy kontakt szerrel. A jó preventív védelemmel a
peronoszpóra veszélyes periódusa, a Bravo-val, a Ridomil
Gold MZ-vel és az Amistar-ral a rezinsztencia kockázata
nélkül mesterien áthidalható. A Ridomil Gold MZ 68 WG
adagja 2,5 kg/ha, az Amistar adagja 0,75-1,0 l/ha, a Bravo 500
SC adagja 2,5 kg/ha.
Az uborka lisztharmatra a nyár közepétől kell számítani. Főleg
száraz meleg időjárásnál fogékony fajtáknál jelent veszélyt.
A tünetek jelentkezésekor kitűnő védelmet ad a felszívódó
Topas 100 EC vagy a mikronizált kolloidkén hatóanyagú
Thiovit Jet. A Thiovit Jet más kén készítményekkel szemben
sohasem perzseli az uborkát, használata biztonságos és
hatékony. Ahol a peronoszpóra ellen az Amistar szerepelt, ez
egyben hárítja a lisztharmat veszélyt is. A Topas 100 EC
adagja 0,5 l/ha, a Thiovit Jet adagja 3,0-5,0 kg/ha.
A két, markáns felszívódó hatóanyagot tartalamzó Amistar
Top kombinált védelmet nyújt, a káposztafélék, szabadföldi
paprika,- és paradicsom valamint a spárga összes betegsége
ellen.
Forrai Ákos
Syngenta Kft.

GRANULÁLT KÖNNYEN OLDÓDÓ, FOLYAMATOS TÁPANYAG
LEADÁSÚ MŰTRÁGYÁK, ÁLLOMÁNYBAN IS HASZNÁLHATÓK
Rosafert 12-12-17+2MgO+Me 50/1 10 950 Ft/db
általános felhasználás, burgonya, gyökérzöldségek, gyepek

Rosafert 15-5-20+2MgO+Me 50/1 11 875 Ft/db
káposztafélék, magasabb nitrogén igényűek

Mórahalom
Tel.: (62) 580 318

Rosafert 5-12-24+3MgO
50/1 11 150 Ft/db
alaptrágyának, indítónak, szerves trágyázott területeken
kálium pótlásra

Rosafert 5-6-30+3MgO
50/1
9 900 Ft/db
részben klóros összetételű, zellernek, spárgának,
csemege kukoricának, illetve alaptrágyának ajánlott

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Rosafert 12-6-18+3MgO
kiegyensúlyozott ellátásra

Rosafert 4-14-22 (28)
alaptrágyának, indítónak

50/1

11 327 Ft/db

50/1

12 400 Ft/db

Kistelek
Tel.: (62) 257 879
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S.C. TESLER TECHNOLOGIE S.R.L.

KIEHL PROFESZIONÁLIS TISZTÍTÁS TECHNIKA
természetes és mű kövek impregnálása
fa konzerválás (belső terek)
felület kezelés (pvc-linóleum)
szaniter higiénia
napi takarítás

Kínáljuk: komplett takarítás technológiai terv elkészítését,
helyszíni felmérést szaktanácsadást, projektek szakmai
vezetését.
Kérje ingyenes termék bemutatónkat a 06/20-421-44-72 telefon számon.

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

A kertészeti növényvédelem aktuális eszközei a Cheminova Mo. Kft termékei közül.
Szárfonálférgek.

Drótférgek.

Mocskospajor.

Gyümölcsmolyok.

Aknázók.

Atkák. Stb., stb., stb.

A II. kategóriás Danadim Progress nemcsak okirat szerint véd ezen kártevők ellen. A legstabilabb dimetoát hatóanyagú készítmény.
Kezeletlen.

Kezelt a 35. napon.

Fél óra után már
nem mozognak.

Warrant 200 SL
fejlesztett formulációjú felszívódó imidakloprid
hatóanyagú rovarölő szer: burgonyában,
paprikában, paradicsomban, uborkában

Hidokultúrában is, hosszan, biztonsággal.

Mycrobor DF
18 % bór
mikrogranulátum
Klorid szennyezés nélkül!
Hogy ilyen ne legyen!

Pyranica
Az atkák tojásától a
kifejlett alakig,

HOSSZAN!

Panda 16 %
1,6 kg/l fajsúlyú,
komplex kalcium
lombtrágya.

Vízfolyékony!
Egyformát, egyszerre,
csík és folt nélkül, 100
tonnát hektáronként az

Amalgerollal!

Kormányos Ferenc
Nv. szakmérnök
Cheminova Mo. Kft.
Tel.: 20/9 438 695

Levéltetvek és tripszek ellen is!
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
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

