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Tisztelt Vásárlók, s jövőbeni vásárlók!
A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft 10-dik életévébe lépett. Azóta szolgálja, és próbálja a
termelőket segíteni szaktanácsadásaival, raktárkészletével folyamatos ellátást biztosítani
vevőinknek.
Ünnepeljünk együtt!
2011 április 15-től 2011 május 31-ig a növényvédő szer felhasználási
időszak csúcs idejében minden kedves vásárlónknak minden egyes
növényvédő szerből

10 %

engedményt adunk!

Szaktanácsadással továbbra is állunk rendelkezésére.
Tápanyagellátás

Növényvédelem, tápanyagellátás

Horinka Tamás
Mobil: (30) 229 07 56
tamas.horinka@megamor.com

Knipf Róbert
Mobil: (30) 515 60 77

Homokszem a gépezetben,
vagy az Ítélőtábla még ad
az igazságra
A márciusi Homoki Gazda első oldalán leközöltem egy cikket „A diktatúra kiteljesedése, avagy semmi se drága, egyeseknek” címmel.
Ebben leírtam, hogy sajtó helyreigazítást kértem a Térségi Tükör
januári száma ellen, s ellenem egy hamis tanút hoztak, s az első fokon
el is vesztettem a pert annak rendje-módja szerint. Megfellebbeztem az
ítéletet a Csongrád megyei Ítélő táblánál, s a következő ítélet született:
Duka Félix tanú vallomását figyelmen kívül hagyták, mivel Ő csakis
annyit tudott elmondani, hogy a hamis tanú felkereste, s Ő azt megjelentette. Az Ítélő tábla ugyanakkor furcsállotta, hogy amennyiben az
általuk állított esemény 2010 október 4 és 9-e között megtörtént, akkor
ugyan mért csak 2011 januári számban hozták le. Az állítólagos tanú
szavahihetősége pedig oly mértékben megrendült, hogy ez alapján az
első fokú bírósági határozatot hatályon kívül helyezte, s kötelezte a
Térségi Tükör legközelebbi számában egy bocsánatkérés leközlését.
Továbbá az eddig felmerült költségek megtérítésére megítélt számomra
100 ezer Ft-ot.
Mondhatnánk, hogy győzött az igazság, s minden rendben van, de
sajnos felmerül a kérdés, hogy meddig lesz így. Az új alkotmány
ugyanis megregulázza a bíróságokat is. A semmisségi törvény jogszerűségét megkérdőjeleztétek, akkor mennyetek nyugdíjba, ez a FIDESZ
logikája. 2012 januárjától a 62 évnél idősebb bíráknak kötelező a
nyugdíjba vonulás, s ez elsősorban a Legfelsőbb Bíróság, a Megyei
Bíróságok és az Ítélő Tábla bíráit fogja érinteni. 2012 év során közel
300 bíró kényszerül így nyugdíjba, a bírói kar 10%-a. Az ügyek
várhatóan még lassabban fognak menni, hiszen több 10 ezer folyamatban lévő ügyet kezd majd el másik bíró, s ez további több hónapos
csúszást eredményez. Azaz nem számít az ország érdeke, nem
számít, hogy rosszabbul fognak menni az ügyek, de ne merészeljen
ellentmondani senki, s így legalább esély van olyan bírókat is kinevezni
akiknek a „pártfegyelem” megmondhatja, hogy-hogy is kellene döntenie. S ha a fegyveres és rendvédelmi dolgozok korkedvezményes
nyugdíját csökkentik, mert, hogy nem járja az, hogy időnap előtt
elmenjenek nyugdíjba, akkor logikai bukfenc, hogy az aki tovább akar
dolgozni, s szakképzettsége végett nem is egykönnyen leakasztható
egy azonos gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező szakember akkor
azt mért kényszerítjük nyugdíjba?
Knipf Róbert
főszerkesztő

Mórahalom:
Zákányszék:
Kistelek:

(62) 580 318
(62) 290 521
(62) 257 879

Nyitva tartás:
Hétfőtől - Péntekig:
Szombaton:

700 - 1700
730 - 1230

Halleluja Orbán Viktor!
Tíz év alatt 1 millió új munkahelyet hozunk létre, a
ciklus végére 300 ezer új munkahelyet ígértek!
2011 januárjában a munkanélküliek száma 93 ezerrel volt
több.

3,8% a 2010-es hiánycél, minden fórumon hirdették.
4,2% lett, ezt már nem annyira propagálták. Költségvetési
Tanács kockázatosnak tartotta, bírált, megszüntették a
Költségvetési Tanácsot.

Rendbe hozzuk az egészségügyet!
2010-ben a külföldre távozó orvosok száma 25%-kal volt
több mint a végzősök száma, plusz a nyugdíjba vonulók,
azaz az orvosok száma jelentősen csökkent.

2010 június végére feláll a Nemzeti Eszközkezelő, s a
deviza hitelesek fellélegezhetnek!
2011 április közepe van, de a deviza hitelesek már lassan
levegőt se kapnak, 100 ezer családot fenyeget továbbra is
a kilakoltatás réme.

Két hét alatt megteremtjük a közbiztonságot!
Az ismerté vált bűnügyek száma szinte minden bűncselekmény típusban nőt. (Homoki Gazda 2011 februári
szám)
Megvédjük a magánnyugdíj pénztári befizetéseket
(Schmidt Pál nyilatkozat)
Tényleg megvédték! Csak a legtöbb embernek nem volt
benne köszönet és választási lehetőség.
Megvédjük a demokráciát!
Lásd média és sajtótörvény. Új alkotmány! Az Európai
Parlament, az ENSZ különmegbízottja aggályosnak tartja,
de ez a kormányt nem érdekli.
Egyszeri nagyarányú adócsökkentés! Senki sem jár
rosszabbul mint előtte!
Megvalósult, és tényleg aki 300 ezer Ft bruttó felett keres
az tényleg jobban járt, de mi van azzal a pár százezer
munkavállalóval aki ennél kevesebbet keres.
Csökkentjük az államadósságot.
2011 március végén a betervezett évi költségvetési hiányt
sikerült 108%-ban teljesíteni. 2010 áprilisában a 80%-os
szint soha nem látott felelőtlen gazdálkodás eredménye
volt a FIDESZ kommunikációja szerint.
Megszüntetjük a pofátlan végkielégítéseket!
98%-os adó 5 évig visszamenőleges hatályú törvény, az
Alkotmány Bíróság kimondja, hogy alkotmányellenes,
megkurtítják az Alkotmány Bíróság hatáskörét. Csak hab a
tortán, hogy a 98%-os különadó az országgyűlési képviselőkre nem vonatkozik.

Megszüntetjük a pazarló és nagyvonalú munkanél-küli
segélyezést.
2012 januárjától 9 hónapról 3 hónapra csökkentik a
munkanélküli járandóságot, mértékéről még nincsenek
számok, de javaslom, hogy törvényhozóink próbáljanak
meg egy évig megélni abból a nagyvonalúan megállapítottból.
Példátlan katasztrófa sújtotta ezt az országot,
jelentette ki Orbán Viktor a vörös iszap katasztrófa
gyűjtési kampányában.
1,7-2 milliárd Ft-ot összeadtak, melyet a kormány egy
külön számlán gyűjtött, ekkor-akkor történik a kifizetés
hitegették az embereket és az adakozókat. Most
kijelentették, hogy annak a területnek a központi
fejlesztésére költik. Az emberek nem erre adták! Orbán
Viktor kijelentésével egyet értek, tényleg példátlan
katasztrófa sújtotta ezt az országot, de nem 2010
októberében, hanem 2010 áprilisában.
Lehetne még sorolni, Ön is tud biztosan még egy párat.
Számomra mégis a legmegdöbbentőbb az a dilettantizmus,
amivel a gazdasági folyamatokat kezelik. S elismerés a hatalom ilyen szintű megszerzéséért.
(Halleluja héber nyelven annyit jelent mint „Magasztaljátok az
Urat”. A régi héber templomi zenében a zsoltárok elejét és
végét képezte, s onnan ment át a keresztény egyházi zenébe. Forrás: Pallas Nagy Lexikona.)
Knipf Róbert
főszerkesztő
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Segítség az alaptrágya választáshoz
Milyen Rosafertet használjunk?
A belga ROSIER S.A. Európa egyik legnagyobb granulált
kertészeti műtrágya gyártója, biztos szakmai és anyagi háttérrel,
termelőbarát gondolkodással. Náluk a műtrágya összetételek úgy
vannak összeállítva, hogy az a növény számára a leg optimálisabb legyen, s ezért tudnak az így kezelt növények átlag feletti
termést produkálni a hasonló összetételű egyéb műtrágyákhoz
képest. Több hasonló, de nem azonos műtrágya található már a
magyar piacon. A műtrágyaválasztásnál ne csak a 3 makró
elemet hasonlítsuk össze, mert itt is igaz, hogy az apró betűs
részletekben van a kutya elásva, azaz a mikroelemek mennyiségében és egymáshoz viszonyított arányában. Ebben igazán
nagy a belga ROSIER gyár, s ezért tudnak a műtrágyái többet.
Próbálja ki Ön is!

Általános tápanyag tartalékoló alaptrágyázáshoz: Rosafert 5-12-24+3MgO+Me
A klasszikus összetételű Rosafert 5-12-24 kálium túlsúlyos mikroelemes alaptrágya minden kertészeti kultúra általános alaptrágyája. Zöldségfélékben, ültetvényekben és dísznövényben jól
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alkalmazható hajtatásban 6-10 dkg/m , szabadföldön 400-600
kg/ha adaggal. Az induláskor meghatározó foszfor magas oldékonyságú, jó starterhatású. A kálium a tenyészidő első felére
minden talajon kiegyensúlyozott tartalékot jelent, kötött talajon
pedig feltétlenül indokolt a magasabb kálium tartalom a nagyobb
lekötődés miatt.
Alacsony nitrogén tartalma az indulás alacsony igényét kielégíti,
melyet a tenyészidő első felében megfelelő nitrogén fejtrágyázással a kultúra igényének megfelelően kell pótolni, kiegészíteni.
A tenyészidőben az öntözött, intenzív kultúrákban komplett
fejtrágyázással, vagy tápoldatozással folytatjuk az ellátást.

Indító jellegű, harmonikus alaptrágyázáshoz:
Rosafert 12-12-17+2MgO+Me
A tápelemek arányában magas foszfor tartalmú mikroelemes
Rosafert 12-12-17 alaptrágya a hajtatás és intenzív szabadföldi
termesztés starter jellegű tápanyaga. Alaptrágyázás adagja

hajtatásban 4-8 dkg/m2, szabadföldön 300-500 kg/ha. Palántázott
kultúrákban akár közepesen mély, 20-25 cm-es bedolgozással a
palántázás előtt kisebb adaggal, akár sorkezeléssel is kijuttatható
1,5-3,0 dkg/m2, szabadföldön 150-300 kg/ha adaggal. A gyökeresedést és virágzást optimálisan segítő starter összetétel. Elsősorban a zöldségfélék és dísznövények alaptrágyája, de homokon,
illetve tápanyagban szegény ültetvényekben is kiváló indító
tápanyag.
Alkalmazása megosztott alapkezeléssel is eredményes, amikor a
mély talajműveléssel általános alaptrágyával feltöltjük a talajt,
majd a palántázás, vetés előkészítéssel a kisebb adag indító
trágyát dolgozzuk be akár teljes felületen, vagy csak sorra, bakhátra. Fejtrágyázásra is előszeretettel használják. Pázsitok, gye2
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pek tavaszi indítójaként 3-5 dkg/m , és nyírás utáni 1-2 dkg/m -es
kezelésével gyönyörű dús gyepet kapunk, úgy, hogy még kevesebbet is kell nyírnunk.
A tenyészidőben a fenológiai időszaknak megfelelő tápoldatozással, fejtrágyázással irányíthatjuk a növények fejlődését.

Harmonikus alaptrágya nitrogénigénye-seknek:
Rosafert 15-5-20+2MgO+Me
A rendszeresen szerves trágyázott, magasabb foszfortartalmú lazább talajokon a harmonikus összetételű mikroelemes Rosafert
15-5-20 alaptrágyát célszerű alkalmazni. Az összes nitrogénigényes kultúrában, paprika, saláta, káposztafélék, sóska, spenót
és hagymafélékben kiváló alaptrágya. Adagja hajtatásban 6-10
dkg/m2, szabadföldön 400-600 kg/ha.
A palántázott kultúrák starter beöntözésével az induláskori nagyobb
foszforigényt célszerű kielégíteni, mellyel az eredést is gyorsítjuk.
A tenyészidőben a folyamatos ellátáshoz a megfelelő összetételű
tápoldatozást, vagy fejtrágyázást alkalmazzuk.

Zöld levél a cél!
Az egészséges növény levele a fotoszintézist végző színtestektől
zöld: Zöld levél lombtrágya
Minden kertész egyetért abban, hogy az egészségesen fejlődő

növény levele, igen kevés kivétellel zöld! Azért zöld, mert a fotoszintézist a zöld színtestek végzik, melyek megfelelő mennyiségben a lomb, hajtások, fiatal gyümölcsök eleven zöld színét
adják. A zöld színtestek alkotója a pótolhatatlan magnézium. Ha a
növény színe nem zöld, azonnal gondolhatunk a magnézium
ellátás problémáira is.
A magnéziumhiány mindig a közepes, vagy idősebb levelek érközeiben a teljes lemezen jelenik meg. A levélerek és a levélszél
általában zöld marad. Magnéziumhiány a hajtáscsúcson nem
jelentkezik.
A Zöld levél folyékony lombtrágya az intenzív növekedés nagyobb
magnéziumigényének azonnali kiszolgálására alkalmas. Közvetlenül a levelek szövetébe jut és be tud épülni a képződő új zöld
színtestekbe. Gyors hatását a kezelt állomány néhány nap alatti
kedvező színváltásával tapasztaljuk. A Zöld levél nevű lombtrágya hatásában oly mértékben biztosak vagyunk, hogy annak kipróbálásának kockázatát átvállaljuk a termelőtől s ezért
100% pénz visszafizetési garanciával vásárolhatja meg a terméket, melyet a flakonon lévő plusz nyakcímkével is jelzünk.
Más termesztési tényezők, egyéb tápelemek hiányából adódó sárgulás kezelésére természetesen nem alkalmas, ezért a sárgulás
tünetét célszerű pontosan azonosítani, és az oknak megfelelően
kezelni.
Horinka Tamás, szaktanácsadó
30 229 0756

Az indítás „tudománya”, starter műtrágyák alkalmazása
Starter a talajban, tápoldatként, vagy lombtrágyaként? Melyiket válasszam?
Az indító kezelések jelentőségéről már minden kertész meggyőződött. Akár a gyors gyökeresedésről, a zökkenőmentes
fejlődésről, akár a kiültetés beállásáról, eredéséről van szó, a
starterkezeléshez jutunk. Az alaptrágyázással a teljes gyökérzóna tápanyag feltöltését végezzük el, a csírázó, illetve kiültetett növénynek azonban a közvetlen közelében elérhető
tápanyag szolgál forrásként. Az alaptrágya egy részét ugyanis
csak a virágzás környékén érhetik el a gyökerek.
Az indító trágyázást három módon végezhetjük el, melyből az
alap a gyökerek ellátását szolgáló sekélyen bedolgozott talajkezelés valamint az alapos starter beöntözés. A starter lombtrágyázás sem újdonság, csak az utóbbi időben több speciális indító
jellegű lombtrágya áll rendelkezésre.

Talajkezelés,
Rosafert 12-12-17
Szilárd műtrágya bedolgozással a
magasabb foszfor tartalmú, célszerűen
mikroelemes komplexekkel, mint a
Rosasol 12-12-17 starterrel végezhető el.
Sekély bedolgozással nedves talajon az
ültetés előtt pár nappal is elvégezhető,
ha az ültetést alaposan be is öntözzük.
Alkalmazásának részletei a Rosafert
leírásnál találhatók meg.

Tápoldatos starter beöntözés,
Rosasol 15-30-15
Az intenzív termesztés elmaradhatatlan
művelete a palántázott kultúráknál, ami
ugyanolyan fontos a tápanyagellátás,
nedvesség, eredés, gyökeresedés indulása szempontjából is.

A foszfortúlsúlyos Rosasol 15-30-15 mikroelemes speciális starter a
gyökeresedés, virágképződés, az indulás támogatására. Alkalmazása már a palántanevelés utolsó szakaszában megkezdődhet,
illetve a kiültetés és gyökeresedés alatti beöntözéssel folytatódik.
A beöntözés töménysége a korai termesztési időszakban a korai
vegetatív túlsúly kialakulásának megelőzése miatt fontos. Az erős
növekedésű fajtákat, melyek a terhelés eléréséig hajlamosak a
túlzott növekedésre feltétlenül töményebb oldatot, 0,12-0,15 %
töménységet használjunk, de az erősebb palántáknál akár 0,2 %
is alkalmazható és a beöntözés után visszafogjuk az öntözést,
hogy a gyökerek mélyebbre igyekezzenek. Csak egészen kis
mennyiséggel párásítsunk, amikor arra szükség van.

Starter
lombtrágyázás,
foszforos Gyökér
és bioaktív
Fosfitex
A starter lombtrágyázás
nem a foszfor ellátás eszköze, hanem az érzékeny
fiatal növények nagyon
hatásos élettani segítsége
még akkor is, ha a tápanyagellátás szinte tökéletes. Hiszen a
körülmények sajnos csak a legritkább esetben ideálisak, ezen
pedig a lombtrágyák élettani hatása segít a növényeket átlendíteni.
A növényben gyorsan mozgó foszforformákkal hatékony starter
lombtrágyák válaszhatók. A Rosier starter oldata a Gyökér, vagy
Rosaphos magas azonnal felvehető foszforral, nitrogénnel és
kalciummal ideális indító összetételnek számít minden kertészeti
növény számára. A Gyökér nevű lombtrágya hatásában oly
mértékben biztosak vagyunk, hogy annak kipróbálásának
kockázatát átvállaljuk a termelőtől s ezért 100% pénz vissza-

fizetési garanciával vásárolhatja meg a terméket, melyet a
flakonon lévő plusz nyakcímkével is jelzünk.
A teljesen hasznosítható foszfortartalma a gyökeresedésben, a
hatásfejlődésben és virágfejlődésben meghatározó. A 4 % feletti
kalcium tartalom sokat segíthet a korai kalciumhiány kártételének
megelőzésében. A Start-C összetételében a nitrogén és foszfor
mellett magnézium és mangán található. Elsősorban a burgonya,
gyökérzöldségek, hagymák indítására javasolt.
A Fosfitex lombtrágya oldatok jelentőségét a biológiailag aktív
foszfit foszforforma adja. A markáns növényvédelmi hatással
rendelkező foszfit egyszerre segíti a gyökeresedést, virágképződést, serkenti a tápanyag forgalmat és a növény belső
védekezési rendszerét is erősíti. Az érzékeny fiatal növények
fertőzésének, stressz miatti fejlődés lassulásának megelőzése a
starterhatással egy menetben érhető el. A Fosfitex FR általános
starter a gyökeresedés serkentésére.
A Fosfitex Zn/Mn, cink-mangán összetétel a starterhatást a
gyökerek, és hajtás regenerálódásával segíti. A növekedés
visszaesésekor, a gyökerek víznyomás, lehűlés, vagy más ok
miatti vesztésekor az újra gyökerezést, az újra indulást
segíti. A Fosfitex Zn/Mn gyökeresedés segítő hatásában szintén
oly mértékben hiszünk, hogy 100% pénz visszafizetési garanciával kívánjuk segíteni annak mind szélesebb körű kipróbálását,
s ha egyszer kipróbálta, akkor úgysem fog leszokni róla.
Magnézium hiány megelőzésre és kezelésre is alkalmas a
Fosfitex Mg. A korai baktériumos és gombás betegségek megelőzésében a Fosfitex Cu, rezes kombináció lehet jó segítség.
Kérje szakmai segítségünket! Keresse eladóinkat, szaktanácsadóinkat bizalommal!
Horinka Tamás szaktanácsadó
30 229 0756
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A Lannate „sztori“ folytatódik
A DuPont egyik első rovarölő szere hosszú pályafutása után
2009-ben az elhúzódó európai engedélyeztetési folyamat
során felfüggesztésre került, így a termelők bánatára nem
lehetett nálunk sem beszerezni.
A Lannate®-ot jól ismerő és a múltban sok szezonban alkalmazó
termelők részére jó hír, hogy a termék az újra engedélyeztetési
eljárás végén megkapta a magyarországi forgalmazási és
felhasználási engedélyt.
Megfelelve a szigorúbb a környezetet és a felhasználót védő
feltételeknek a Lannate® felhasználását az alábbiak szerint
szabályozza az engedélyokirat:
A Lannate® gyorshatású széles hatásspektrumú rovarölő szer, a
felhasználása során fokozott óvatossággal és körültekintően kell
eljárni.
A hatóanyaga a metomil, egy KARBAMÁT típusú kontakt és
felszívódó rovarölő szer.
Kontakt hatás: A Lannate® igen gyors, taglózó hatású a
rovarokra. Az érzékeny rovar akkor is elpusztul, ha csak a kezelt
felülettel érintkezik.
Gyomorméreg: A Lannate® akkor is hatásos a rovarok ellen,

amennyiben a kezelt növényből táplálkoznak.
A Lannate® kiváló tojás ölő hatású is, ami tovább könnyíti a
kártevők elleni védekezést.
Mivel a Lannate® rövid idő alatt lebomlik a növényben, így az
említett hatás is rövid, kb. 1-2 napig tart - a dózistól, a lárvák
fejlettségi állapotától, a külső körülményektől stb. függően.
A gyors ölőhatás így kiegészül egy gyomorméreg hatással.
A legnagyobb ölőhatás a kezelést követő 2 napon belül
érvényesül.
A DuPont termékekkel kapcsolatban bármilyen információért
hívja a (23) 509 - 400-at, vagy a telefonos növényvédelmi
tanácsadó szolgálatot a 06 (30) 212 - 6222 telefonszámon.
Keresse a DuPont termékekről szóló információs honlapot a
www.dupont.hu címen az interneten.
A DuPont készítmények felhasználása előtt olvassa el és
kövesse a termékek csomagolásán lévő címke felhasználási utasításait!
®
Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett
márkaneve.

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő kultúrák szerint más:
Kultúra

Várakozási idő (nap)

paradicsom, tojásgyümölcs

7 nap

uborka, cukkini

7 nap

sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék

14 nap

fejes saláta

21 nap

szőlő anyatelep

rendeltetésszerű felhasználása esetén
előírása nem szükséges

A terméket az alábbi kultúrákban és kártevők ellen lehet felhasználni
1,25 l/ha dózisban 2011 tavaszától, hajtatásban és szabad földön is,
egy szezonban maximum két alkalommal.
Kultúra

Károsító

paradicsom, tojásgyümölcs

levéltetvek, üvegházi molytetű, dohánytripsz, atkák

uborka, cukkini

levéltetvek, üvegházi molytetű, dohánytripsz, atkák

sárgadinnye, görögdinnye

levéltetvek, atkák, dohánytripsz, üvegházi molytetű

tökfélék

levéltetvek, dohánytripsz

fejes saláta

levéltetvek, bagolylepkék

szőlő anyatelep

levélatkák, szőlő-gyökértetű

Munkaegészségügyi várakozási idő: 2 nap

Ma már gyakorlat a csonthéjasok
betegségei elleni védelemben a
®
Cuproxat FW
Pár évvel ezelőtt amikor engedélyt kapott a Cuproxat® FW csonthéjasokban,
őszibarackban zöldleveles állapotban és meggyben a virágzás kezdetén, még
sokan kétkedve fogadták, hogy ebben a stádiumban rezet? Mi lesz a
perzselésekkel?
Azóta már a gyakorlat is igazolta, hogy kémiai tulajdonságai miatt
a Cuproxat® FW az egyedüli olyan rézkészítmény, amely bátran
alkalmazható még a rézérzékeny fázisnak mondott virágzás előtti
és sziromhullás utáni állapotokban, ezekben a nagyon kényes
kultúrákban is. Elevenítsük fel kémiai ismereteinket, hogy
megérthessük a növényvédelemben legrégebben alkalmazott és
a legegyszerűbbnek vélt hatóanyag működését:
- A megoldást a kémiában kell keresni, mégpedig abban hogy a
Cuproxat® FW hatóanyaga 100 %-ban közömbösített formában
tartalmazza a rezet (tribázikus réz-szulfát), vagyis nincsenek
benne a perzselést okozó „réz++-ionok, amik az eddigi
közhiedelem szerint „elölték a kórokozót”.
- „A rézek azért is jók, mert vastagítják a bőrszövetet, így a
kórokozók nehezebben hatolnak át a bőrszöveten” – szólt
eddig a szakma magyarázata. De a bőrszövet vastagítás
fitotoxikus hatás, melynek kivédése alatt a növény értékes
energiákat veszít, amelyet a terméstől von el! A kórokozók
viszont a növénybe a légző nyílásokon, de leginkább a
sebeken keresztül hatolnak be. Ezeket a sebzéseket viszont
azonnal zárni kell, a legapróbb részecskemérete miatt mintegy
természetes sebfertőtlenítőként működő Cuproxat® FW-vel.
- A kontakt növényvédő szerek választásakor még egy fontos
tulajdonságot kell figyelembe vennünk: a részecskeméretet!

Hiszen a részecskeméret a fedőképességgel van összefüggésben, azaz a Cuproxat® FW hatékonysága a 90%-ban
1 mikron alatti részecskék tökéletes fedésével magyarázható.
2000-ben, majd 2001-ben sikeres engedélyokirat-kiterjesztési
vizsgálatokat folytattunk, melynek eredményeként 12329/2002
okiratszám alatt elsőként és egyetlenként, a Cuproxat® FW, mint
rézkészítmény, sziromhullás után 0,2-0,25 %-os töménységben
(800-1000 l/ha) engedélyt kapott őszibarack kultúrában állomány
védelemre, baktériumos betegségek és levélfodrosodás ellen.
A képek az engedélyokirat kiterjesztési vizsgálat helyszínén
készültek. Az első képen a 4. állománypermetezés után
Cuproxattal kezelt és a kezeletlen kontrol közötti különbség. A 2.
fotón ugyanazt a két fát láthatják, mint az elsőn, csak 2001-ben.
Mindkét évben április végéig, tehát a tafrinás fertőzési lehetőség
végéig, levélfodrosodás ellen csak Cuproxat® FW permetezéseket kapott a jobboldali fa. Jól érzékelhető a lombtömeg
különbség a második évben is, ezt jelenteti az egészségesen
tartás a következő évre!
Amint azt sok-sok év (volt benne különösen száraz, és extra
nedves év is) és gyakorlati tapasztalat is megmutatott a
Homokhátsági körzetben is, a Cuproxat® FW már bizonyított.

2001.05.05.

Mégpedig azt, hogy a Cuproxat® FW ha az időjárási tényezők
kedvezően alakulnak és gyengébb az őszibarackban a tafrina
fertőzési nyomása önmagában is, ha pedig erős tafrina fertőzés
van a felszívódó szerek mellé alkalmazott kontakt partnerként
kiválóan alkalmazható készítmény. Ma már viszont nem kérdés
az sem, hogy virágzó csonthéjasokban a monília elleni védekezésnél is be kell tenni a Cuproxat® FW-t, a tökéletes megoldás
kedvéért.
További részletes információkért és szaktanácsért, kérjük
forduljon bizalommal a Kwizda Agro kertészeti
szaktanácsadójához: Antal Anikó tel.: 30/560 1224.

A zöldség-, és gyümölcsfélék aktuális növényvédelme
Amióta a Mexikóból származó fitoftóra és a burgonya találkozott
a burgonyavész a burgonya legveszélyesebb betegsége lett. Még
a tökéletes(nek hitt) védekezés ellenére is 10-20 %-os terméscsökkenést okozhat évről-évre. A kórokozó inkubációs ideje kedvező körülmények között rövid, a betegség gyors lefolyású, ezért
a védekezés megfelelő időzítése nagyon fontos.
A gombának a mérsékelten meleg, de csapadékos, magas
páratartalmú időjárás kedvez, hőmérsékleti optimuma 16-22 C
fok. De a kórokozó „alatomosságát” jól jellemzi, hogy a meleg
száraz nyarakon is képes fertőzni, mivel a hajnali páralecsapódás
elegendő nedvességet biztosít számára. Ha a védekezést nem
tudjuk szakszerűen elvégezni, a lombfertőzöttség arányában a

terméshozam csökken, a talajba mosódó fertőző anyag a gumóba kerül, amely a tárolás során rothadáshoz vezet. Ezért a
lombvédelem mellett a gumófertőzés kivédése is elsődleges fontosságú!
Emellett egyes fajták különösen fogékonyak lehetnek az alternáriás lombfertőzésre is.
A fungicides védelem gerincét a burgonyavész elleni védekezés
jelenti, melynek ki kell
terjednie a lomb és a gumók védelmére is.
A paradicsom -mint a burganyafélék családjának tagja- szintén ki
van téve a fitoftóra fertőzésének.

NEORAM – RIDOMIL – AMISTAR – BRAVO -A FITOFTÓRA
ELLENI VÉDELEM BIZTOS STRATÉGIÁJA!
A burgonya növényvédelmét rendszerint kontakt réz készítménnyel kezdjük (pl. NEORAM), majd fertőzés függvényében de
legkésőbb sorzáródáskor indítsuk a felszívódószeres védekezés
sorozatot.
A felszívódó szer kijuttatása így még az első fertőzések megjelenése előtt megtörténik, ami biztosítja a tökéletes és tartós hatást.
Ezen időszakban biztos védelmet nyújt a: RIDOMIL GOLD MZ,
RIDOMIL GOLD PLUS, és az AMISTAR.
folytatása a következő oldalon

4. oldal
folytatás az előző oldalról

A Ridomilok jellemzői hogy felszívódó és kontakt hatóanyaguk
révén széles hatásspektrumot biztosítanak. A RIDOMIL GOLD
MZ-vel valamint RIDOMIL GOLD PLUS-sal 2-3 alkalommal kell
egymást követően védekezni, 8-14 naponként.
A két szer között a kontakt partner a különbség: a RIDOMIL
GOLD MZ mankocebet, míg a RIDOMIL GOLD PLUS rezet
tartalmaz a metalaxil-M mellett.
A kontakt partnerből adódóan a RIDOMIL GOLD MZ-t ajánljuk
akkor ha alternaria fertőzés is fellépet, míg a réz tartalmú RIDOMIL
GOLD PLUS kiváló és biztos védelmet ad fitoftóra ellen.
Az AMISTAR használatát elsősorban az intenzív burgonya termesztők részére ajánljuk.
Az AMISTAR nemcsak kiváló hatású fitóftóra és alternaria ellen,
hanem pozitív élettani hatásain keresztül (egészségesebb növény,
intenzívebb tápanyag beépülés) pozitívan befolyásolja a termés
minőségét és mennyiséget.
Hazai kísérleteink alapján az AMISTAR-al kezelt burgonya termésátlaga min. 8-10%-kal több mint a kezelt kontrolé, ezenkívül a
gumók mérete sokkal egységesebb.
Ahhoz hogy az AMISTAR ki tudja fejteni pozitív hatásait a gumó
kötődés idejére kell időzíteni a kezelést, majd 10-14 nap múlva
ismételje meg.
Amennyiben már az első AMISTAR-os kezelés előtt fitoftóra
tünetek vannak a burgonyán mindenképpen adjon hozzá kontakt
fitoftóra elleni szert (pl. réz, BRAVO).
A BRAVO a gyümölcsösök növényvédelme mellett jelentős
szerepet játszik a zöldségfélék védelmében is. Igen széles
hatásspektrumú gombaölőszer; a lisztharmaton kívűl szinte
minden kórokozó ellen hatékony (pl.:alternaria, peronoszpóra,
szeptória, paradicsomvész, szürkepenész stb.). A BRAVO hatóanyaga a kipermetezést követően igen rövid idő alatt megtapad
és szinte lemoshatatlan valamint egyenletes bevonatot képez a
növény felületén, meggátolva a kórokozók fertőzését.
Az AMISTAR, RIDOMIL GOLD MZ, RIDOMIL GOLD PLUS és a
BRAVO a burgonya kórokozói mellet kiváló védelmet nyújt a
paradicsom és a paprika gombabetegségei ellen is!
A felszívódó blokkal átjuttattuk a burgonyánkat a legkritikusabb
időszakon. Meggátoltuk a fertőzés fellépését az állományban.
A két utolsó permetezésre a kontakt hatású ALTIMA a legjobb
választás. Nemcsak levél hanem gumó-fitoftóra ellen is kiváló
hatású. A gumókhoz lemosódva is megtartja egyedülálló spóraölő
hatását. Zárópermetezésként használva a gumók tárolhatóságát
nagymértékben javítja. Hosszú tartamhatása miatt 10-12 napos
permetezési fordulókban lehet kijuttani.
A tavasz előrehaladtával gondolnunk kell a gyökérzöldségek
védelmére is. A meleg időjárás kedvező körülményeket teremt a
levélbetegségek kialakulásának.

A sárgarépát, zellert és a petrezselymet elsősorban a peronoszpóra, rozsda, lisztharmat, alternária és a szeptória károsíthatja. Mindegyik betegség a levélzetet támadja meg, majd a
lombozat teljes pusztulásához vezethet. Ezek közül elsősorban a
liszharmat, alternária és a szeptória okozhat jelentősebb károkat.
A lisztharmat főként száraz nyarakon és ősszel jelenik meg, a
lombozat elvesztése következtében a gyökértest gyengén
fejlődik. A sárgaréparozsda jellemzően az alföldi szikes, vizenyős
talajokon termesztett állományokban fordul elő. Az alternária a
tenyészidőszak második felében lép fel, az idősebb lombozat
elvesztését idézve elő,ami a gyökértest jelentős súlycsökkenését
eredményezi.
A fent említett betegségek mindegyikére kiváló megoldást nyújt
az Amistar gombaölőszer-család legújabb tagja az Amistar Top!
Az Amistar Top egy több ponton ható, univerzális, széles
hatásspektrumú gombaölőszer, amely két egymástól eltérő
hatásmechanizmusú felszívódó hatóanyag gyári kombinációja.
Mindkét hatóanyag rendelkezik kontakt, transzlamináris és
levélszisztemikus hatással, így a növény minden részébe eljutva
teljeskörű és hosszantartó védelmet garantálnak!
Az Amistar Top-ot az első fertőzés észlelésekor kell kijuttatni 14
napos permetezési fordulóval, egy tenyészidőszakban maximum
2 alkalommal.
A spárga növényvédelmének gerincét, az évről - évre óriási
károkat okozó spárgarozsda elleni védelem jelenti.
A tünetek a száron és a levélszerű száron egyaránt megfigyelhetők. A kezdeti 2-3 mm átmérőjű sárgászöld ovális foltok
következtében a növény idővel teljesen elszárad, majd kipusztul.
A mechanikai védekezés legfontosabb eleme a növényi részek
alászántása, mert ezek az elsődleges fertőzési források.
Az Amistar Top a spárgarozsda ellen is megbízható védelmet
nyújt. Az utolsó Amistar Top-os kezelést a szárnövekedés vége
fenológiai stádiumban javasolt elvégezni.

Talajminta vétel szabályai keskeny fúróval
- Átlagmintát kell készíteni a termesztési területről, ami a talaj

felső 25-30 cm-nek átlagos jellemzőit mutatja. Az átlagminta
legalább 10-25 pontmintából, mintavevő leszúrásból álljon!
- Az átlagtól feltűnően eltérő folt/ok/ról ne keverjünk az átlagmintába!
- A pontmintákat alaposan összekeverjük, szétterítve és letakarva szikkadni, száradni hagyjuk.
- Az 1 kg-nyi átlagmintát tegyük tiszta, nem használt műanyag
zacskóba, és el kell látni azonosító jelöléssel.
- Adatlapon a vizsgálat megrendelőjének és mintának a megjelölése, valamint a szaktanácsadáshoz szükséges termesztési
adatok, kultúra, fajtatípus, tápanyag kijuttatás és ellátás,
valamint öntözés módjaival.
Hajtatásban:
- Azonosan kezelt, hasonló talajú, azonos kultúrákból készíthető
átlagminta.
- A leszúrásokat 25-30 cm mélyen, mozaikszerűen végezzük a
teljes területen egyenletes elosztással.
- Csepegtetésnél állományban a csepegtetőtől legalább 15 cm-re,
ferdén a gyökérzónába szúrva vegyük a mintát!

A termékekkel és a technológiákkal kapcsolatban további
információért keresse a Syngenta Csongrád megyei területi
képviselőjét, Törőcsik Évát a 20/9647812-es telefonszámon.
Forrai Ákos
Syngenta Kft

Az Amistar Top a sárgarépán és a spárgán kívűl felhasználható
káposztafélék, hajtatott paradicsom és paprika valamint
póréhagyma védelmére egyaránt!

Segítség a termelőknek!

Az őszibarack tafrina fertőzés jelenleg is fennáll, ezért további
védekezések szükségesek!
A rezes lemosózás illetve a kontakt készítmények kijuttatása után
a hatékony védelem fenntartása érdekében, olyan készítményeket alkalmazzunk, amelyek kuratív (gyógyító) hatással is
rendelkeznek.
A SCORE erre kiválóan alkalmas. Felszívódik a fertőzésre igen
érzékeny zöld növényi részekbe és ott belülről véd. Hatása
független az időjárástól és a csapadéktól, hidegtől.
A fiatal zöld részek védelmére legalább két SCORE-os kezelésre
van szükség. Az elsőt akkor adjuk, amikor a csúcsrügy 1-1,5 cmre kizöldült, a másodikat 8 nappal később. Ez a három feltétlenül
fontos kezelés 2 hetes védelmet biztosít a termesztő biztonságát

Régóta biztatunk mindenkit a talajvizsgálatokra a termelés
profi szinten történő műveléséhez, de eddig viszonylag
kevesen éltek vele. Ennek egyik mozgatója az utána járás
volt. Most egyszerűen megoldódhat ez a probléma. A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft bármely boltjában talajmintát,
vízmintát adhat le, s ha ezt hétfő délelőttig megteszi, akkor
akár már következő hét elejére vizsgálati eredményt, ha kéri
termesztési egyszeri, vagy akár teljes évre terjedő termesztéstechnológiát kaphat.
Egyszerű, gyors, pontos. Emelkedő termesztési eredmények, jobb tervezhetőbb minőség egy zsák vízben oldódó
műtrágya áráért, vagy ha csak vizsgálati eredmények kellenek akkor kevesebbért is.
Pontos felvilágosításért forduljon
boltjainkhoz.

A kertészeti talaj és vízminta
vételének legfontosabb szabályai
A laboratóriumi vizsgálatok valós eredményének meghatározója
a jó mintavétel, amikor az adott kis mennyiség hűen reprezentálja
az egész terület jellemzőit. A vizsgálatok hibáinak 70-80 %-a a
mintavétel hibájából ered!

szolgálva, a legkritikusabb periódusban. Ha az időjárás
továbbiakban is kedvez a fertőzésnek, hűvös párás reggelek
vannak, akkor további 1-2 SCORE-os kezelésre is szükség
lehet. A SCORE a tafrinán kívül védelmet nyújt a virágokat
veszélyeztető monília, a tavasz folyamán aktivizálódó lisztharmat
és a levéllyukacsosodást okozó gombák ellen is.
Az almavarasodás és a csonthéjasok moníliás betegsége
szintén komoly termésveszteséget okoz évről évre. Mindkét
gomba fertőző képletei már a vegetációs időszak előtt szóródik,
korán elindítva a fertőzéseket.
A védelmet az is nehezíti, hogy ebben az időszakban általában
nagy a hőingadozás; a nappali felmelegedést gyors éjszakai
lehülés követi. Ezért biztos védelmet csak olyan gombaölő
szerrel érhetünk el, melynek hatékonysága független az
időszakra jellemző szélsőséges hőingadozásoktól és az alacsony
hőmérséklettől. Ilyen gombaölőszer a Chorus!
A Chorus egyedülálló tulajdonsága, hogy más hatóanyagú
szerekkel ellentétben hatékonyságát még a nagy hőingadozásokkal járó, kora tavasz időszakban is maradéktalanul kifejti.
A Chorust egérfül állapottól (alma) illetve fehérbimbós
állapottól (meggy) a virágzás végéig 7-8 naponként, 2-4
alkalommal javasoljuk használni. Dózis:4g/10 l víz.
A hőmérséklet emelkedésével a virágzás utáni időszakban, az
almánál váltsunk a a SCORE-ra, csonthéjasoknál pedig a
TOPAS-ra, mindkét szer felszívódik, hosszú hatástartamú és
jelentős kuratív (gyógyító) hatással is rendelkezik. A TOPAS
liszharmattal szemben is hatékony védelmet biztosít!

Szabadföldön:
- Zöldségeknél 5-5 ha azonosan kezelt, azonos kultúrában készítsünk egy-egy átlagmintát.
- A terület két átlója mentén végezzük a legalább 20-25 leszúrást 25-30 cm mélységig.
- Támrendszeres kultúrában a mintát a sorokban történő leszúrásokkal készítsük.
- Csepegtetett állományban a hajtatásnál írottak szerint vegyünk
állományban mintát.

Knipf Róbert

Mórahalom:
Zákányszék:
Kistelek:

(62) 580 318
(62) 290 521
(62) 257 879

HODMEZOVASARHELYEN A MEZOGAZDASAGI
SZAKSZOLGALTATO KFT-NEL!

A vízminta vétel legfontosabb szabályai
- Kút esetén csak használatban lévő kútból és használat, kifolya-

tás után vegyük meg a mintát.
- A friss vízmintát 1 literes műanyag ásványvizes, az öntöző-

vízzel kiöblített palackba vegyük és azt légmentesen, teljesen
feltöltve zárjuk le, és azonosítását a talajmintához hasonlóan
készítsük el.
Öntözővíznél: üzemelő kútnál vizsgálatra hosszabb ideig nincs
szükség, de ha az EC, vagy a pH tizedekkel változik, szükség van
ellenőrzésre.
Gyökérzóna kivonat és drénvíznél: A hidrokultúrás tápoldat
korrekcióhoz a reprezentáló mintát a szaktanácsadás szerint
vegyük meg és az előírt vizsgálatot végeztessük el.
Horinka Tamás

Tekintse meg honlapunkat: www.agroglobe.hu

Ne várjon az utolsó percig!
Érdeklodni lehet a 62/534-805, 62/534-806
vagy a 06-30-686-0231 telefonszámokon.

5. oldal

„Tisztán Zöld”– Védelem és/vagy Önvédelem?!
Mi a furcsa a következő térképen? (Forrás: www.metnet.hu )

Akkor nézzünk gyakorlati példákat gabonában, ahol teljesen
természetes(???), hogy csak szintetikus, tehát a környezet
számára fel nem ismerhető anyagokat használnak lombvédelemre, miközben 1991 óta létezik engedélye gabonában
kórokozók ellen a Bordóilé + Kén NANO SC-nek is. Ezt eddig
senki sem próbálta ki, mert a hite nem engedte!
Fertőzöttségi %
fertőzött levélfelület, ill. megbetegedett kalászok %-os
értéke

Lisztharmat
2010. 06. 16.

Levélrozsda
2010. 06. 26.

Drechslera spp
(Helmithosporium)
2010. 06. 26.

Kalászfuzárium
2010. 07. 10.

Megdőlés
2010. 06. 26.

Megdőlés
2010. 07 .10.
(Péter, Pál után)

Kezelések
2010. 04.30. és
2010. 05. 22.

GK Élet
(hosszú szárú)

Kezeletlen

34

48

54

24

100

100

GK Élet
(hosszú szárú)

Üzemi gyakorlatban
széleskörűen használt szintetikus felszívódó gombaölő
szer (kétszer)

16

22

34

16

100

100

GK Élet
(hosszú szárú)

Bordóilé + Kén
Nano SC 2 x 6 l/ha

8

12

28

17

64

100

GK Élet
(hosszú szárú)

Amalgerol 3 l/ha
(2010. 05.11.) ,
majd Plantafosz
Universal 3 l/ha +
Headland rézkelát 1
l/ha (2010. 05. 22.)

11

17

33

18

86

100

GK Petúr
(rövid szárú)

Kezeletlen

19

32

42

29

86

100

GK Petúr
(rövid szárú)

Üzemi gyakorlatban
széleskörűen
használt szintetikus
felszívódó
gombaölő szer
(kétszer)

9

16

23

20

56

95

GK Petúr
(rövid szárú)

Bordóilé + Kén
Nano SC 2 x 6 l/ha

8

14

20

21

34

49

GK Petúr

Amalgerol 3 l/ha
(2010. 05.11.) ,
majd Plantafosz
Universal 3 l/ha +
Headland rézkelát 1
l/ha (2010. 05. 22.)

11

12

24

20

26

67

Fajta

Semmi! Ez egy körülmény. Vagy csak annyi a furcsa, hogy ha
megnézik a dátumot, és azt, hogy az ezt megelőző időszak 90
napjának csapadék összegeit jelző számokat pont abban az
időszakban mérték, amikor „nagyon” permetezni kell mindent.
Különösen ennyi eső, mint most 2010-ben, 300 – 660 mm tavaszi
csapadék mellett.
Ha ilyenkor jól, kitűnő szinten meg tudunk bármilyen állományt védeni kórokozók ellen valamilyen anyaggal, akkor
ráfogható arra a termékre, hogy az kiváló gombaölő szer?
És mi a helyzet, ha még gombaölő szer nélkül is lehet ilyen
időjárás mellett jobb szinten megvédeni egy állományt, mint
egy „üzemi gyakorlatban széleskörűen használt peszticiddel”- üzemi szinten?
Azaz megvédeni az állományt egy (vagy több) szintetikus
(kontakt, de inkább felszívódó), vagyis mesterséges, vagyis a
természet számára nem, vagy nehezen felismerhető anyagok
helyett természetes alapú anyagokkal. Akár gombaölő
szernek, vagy netán lombtrágyának, vagy esetleg a növényi
energia rendszert erősítőnek, vagy még inkább növénykondicionáló anyagoknak az együttes és/vagy kombinált
használatával. Mert az ilyen anyagok nemcsak a növény, hanem
a környezetének, vagyis a területnek, a benne élő szervezeteknek a működését sem akadályozzák (pl. nem törpítik a
növényt, mert az fitotoxikus hatás, stb.).
Ez a minimum, sőt ezek külső, pl. megelőző védelmével, vagy
felvételével a növény és környezete a korábbi, „növényvédő
szernek” nevezett szintetikus anyagok súlyos környezet
károsítása miatti nem megfelelő működését kivédik, és az eddig
tapasztaltakkal szemben legalább akkora, vagy lényegesen
nagyobb eredmény eléréséhez segítik a növényt, ill. a gazdáját.
Mindezt teljesen természetes eredetű, azaz tisztán BIO
minősítésű anyagok használatával.

A lap bal asó részén lévő ábrák a táblázat képi kivetítései.
A kezeléseket a Debreceni Egyetem Agrár-, és Gazdálkodás
Tudományok Centruma, Növénytermesztési tanszéke végezte el
Pepó Péter Professzor vezetésével, a látóképi kísérleti területen.
A kezelési időszakban ott több mint 300 mm csapadék esett.
A kezelések során kiderült, hogy ennyi csapadék mellett (!!!), sem
a nem szintetikus előállítású Bordóilé + Kén Nano SC, sem a
szintén nem szintetikus Amalgerol Prémium, valamint a
Plantafosz Universal és Headland Rézkelátos kezelések

Őszi búz növényvédelmi technológiák fejlesztése
GK Élet (hosszú szárú)

Jelölés nélkül is jól elválik a kezelési határ. Balról a Bordóilé + Kén
Nano SC kezelés eredménye az álló búza, jobbról a kezeletlen
kontroll (2010. 06. 10.). Ugyanezt a ledőlt képet mutatta - teljesen
természetes módon - az „Üzemi gyakorlatban széleskörűen
használt szintetikus felszívódó gombaölő szer”-es kezelés
területe is. Miért lehetséges ez a jelentős eltérés?
Nem bonyolult! Ilyen szárdőléses esetben célszerű megnézni a
tápanyag-vizsgálati jelentés felvehető kálcium (CaCO3) tartalomra vonatkozó adatait. Célszerű azt is figyelembe venni, hogy
mekkora a talajminta mangán tartalma. Amennyiben ez utóbbi a
120 ppm értéket meghaladja (lényegesen meghaladja), az a talaj
levegőtlen, azaz befulladt állapotára utal, melyben az anaerob
folyamatok kerülnek előtérbe. Tehát valami gond van a talajélettel, mert nem kellően morzsalékos, azaz szerkezetes. Az ilyen
állapotok között akadályozott a növény száján (gyökerén) keresztüli pl. kálcium felvétel is, különösen ott ahol nincs oldható
állapotban. Ezt jól jelzik a növények. Jelen esetben a tápanyag
vizsgálati eredmény a felső 75 cm-es talajrétegben semmilyen
felvehető kálcium tartalmat nem mutatott ki.
De ki ajánlott már valaha is KÁLCIUM LOMBTRÁGYÁZÁST
gabonában? Valószínűleg senki. Mintha ez a növény nem lenne
éppolyan kálcium igényes, mint a többi, csak ezen a szárdőlés
fajtabélyegként és nem a talaj működési problémájaként kezelik.
Miért?
Lássunk néhány kálcium hiánytünetet, azaz jelzést:

GK Petúr (rövid szárú)

90

90
Kezeletlen

80

Debreceni Egyetem AGTC

nemcsak a kezeletlen kontrollhoz, de az „Üzemi gyakorlatban
széleskörűen használt szintetikus felszívódó gombaölő
szer”-hez képest is legalább olyan, vagy esetenként lényegesen
jobb eredményt adtak. Mai felfogással ez csaknem elképzelhetetlen!
Különösen szembetűnő eredménye még ezeknek a kezeléseknek, hogy szintén nemcsak a kezeletlen kontrollhoz, hanem
az „Üzemi gyakorlatban széleskörűen használt szintetikus
felszívódó gombaölő szer”-hez képest is kiváló hatása volt
mindkét gyakorlatilag BIO besorolású kezelésnek a szárdőlésre.

Kezeletlen

80

Üzemi kezelés

Üzemi kezelés

70

Bordóilé + Kén Nano SC 2 x 6 l/ha

70

Bordóilé + Kén Nano SC 2 x 6 l/ha

60

Amalgerol 3 l/ha (2010.05.11.)
Plantafosz Universal 3 l/ha + Headland rézkelát 1 l/ha (2010.05.22.)

60

Amalgerol 3 l/ha (2010.05.11.)
Plantafosz Universal 3 l/ha + Headland rézkelát 1 l/ha (2010.05.22.)
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0

0
lisztharmat

levélrozsda

Drechslera spp.

kalászfuzárium

lisztharmat

levélrozsda

Drechslera spp.

kalászfuzárium

1 - 2. ábra: Levélbetegségek előfordulása hosszú és rövid szárú búzafajtákon.

Terméstöbblet a kezeletlenhez viszonyítva (%)

Dr. Pepó Péter

150
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= 1-2. ábra jelölése

100

Igen, ami a paprikánál a „napégés”, az almánál a sztipikesedés,
az a búzánál a szárdőlés.
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GK Élet (hosszú szárú)
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GK Petúr (rövid szárú)
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üzemi kezelés

Bordóilé +
Kén Nano SC
2 x 6 l/ha

3. ábra: terméstöbblet alakulása.

Amalgerol 3 l/ha
(2010.05.11.)
Plantafosz Universal
3 l/ha + Headland
rézkelát 1 l/ha
(2010.05.22.)

megdőlés GK Élet
(hosszú szárú)
2010.06.26.

megdőlés GK Élet megdőlés GK Élet
(hosszú szárú)
(rövid szárú)
2010.07.10.
2010.06.26.

4. ábra: szárdőlés alakulása.

megdőlés GK Élet
(rövid szárú)
2010.07.10.

Hogyan kezelték eddig a szárdőlést a gabonában?
- a legegyszerűbb és elég „ocó” megoldás a CCC hatóanyag
használata,
- hasonló, törpítő, tehát hormon, azaz gyakorlatilag fitotoxikus
hatást váltanak ki a triazol hatóanyagú gombaölő szerek is. Ez
lényegében gombaölő hatással is párosul, tehát akár hasznosnak is lehet nevezni. Viszont ezeket a mesterséges anyagokat
nem ismeri fel a természet.
Környezetkímélőbb viszont a talajélet beindításával a kötött állapotú meszet feltárni a talajból, pl. az Amalgerol
folytatása a következő oldalon

6. oldal
folytatás az előző oldalról

segítségével mely folyamat részletes leírását az Amalgerollal foglakozó fejezetben ennél a grafikonnál találja meg:

dításra, például, vagyis a fentebb említett dőlési tünetek
kezelésére. Tehát tápanyag is. És, miután CaSO4, azaz
gipsz formában van jelen az oldatban, a levegőn kicsapódva
feltapad a növényre, azaz a legjobb tapadó szer is (mint
meszelés után a házfalakon).

az Amalgerol fokozza a tápanyagok hozzáférhetőségét
%
50

Ezeket a tulajdonságokat minden növénynél hasznosnak
lehet értékelni! De a leghasznosabb tulajdonsága az,
hogy ezeket a hatóanyagokat a természet élő része,
vagyis a talajlakó mikroorganizmusok is felismerik, rájuk
semmilyen káros hatással nincsenek!!!
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- Szintén környezetkímélő megoldás a Bordóilé + Kén Nano
SC használata ebben az esetben is, mert a termék literenként teljesen természetes módon, azaz a réz hatóanyagú
termékek közül egyedüliként, az előállítási alapanyagokból
következően tartalmaz kalciumot, 65-70 g gipsz és mésztej
formában. (Részletes leírás a Bordóilé készítmények fejezetben.) Jelen esetben a kitett mésztartalom 7-800 g/ha volt,
ami úgy tűnik, hogy elegendő volt ahhoz, hogy Péter, Pál
napjáig álló helyzetben, azaz aratható formában tartsa a
búzát még a hosszabb szárú fajta esetében is jelentős
mértékben. Tehát a szárdőlés nem fajta tulajdonság, hanem
a felvehető mész hiányának tünete!
Egyébként, mi az, amit nem tudhat kórtani/rovartani szempontból a Bodóilé + Kén Nano SC akármelyik növényben?
Vegyük sorra, hogy mit tud?!
- Mi ellen hat a réz? – a baktériumok mellett az összes nem
lisztharmat típusú kórokozóra is. És réz lombtrágya is!
- Mi ellen hat a kén? - A lisztharmat típusú kórokozókra,
és az apróbb rovarokra, azaz az atkákra, üvegházi molytetűre, levéltetvekre, de nem bántja a ragadozókat. Tehát
akkor rovarölő szer is. Viszont akkor vírusátvitel gátló is.
Sőt kén lombtrágya is!
- Mire való a mésztartalma? – Hát, sejtfal, azaz szárszilár-

Érdemes a táblázat adataiban az Amalgerol + Plantafosz
Universal + Headland rézkelát eredményeit is megvizsgálni!
A kezelésnek többirányú hatása is van. Az Amalgerol tengeri
alga kivonatából adódóan olyan mikroelemeket is tartalmaz,
melyek a szerves körforgás elmaradása, vagyis a szervestrágyázás jelentős csökkenése miatt már nem pótol vissza a
talajba a gazdálkodó. Azok gyakorlatilag a tápláléklánc végén
elfolynak a folyókon keresztül a tengerekbe. (Az Amalgerol
talajon és lombon keresztüli hatásáról az Amalgerolról szóló
fejezetben olvashat részletesen.) Ezek a mikroelemek nélkülözhetetlenek minden élő szervezet önvédekező rendszerének működtetésében. A növényeknek is van ilyen, azaz
önvédekező rendszerük. Sajnos, nem csak annyi elemből
épülünk fel, amennyi fajta tápelemet a kereskedelmi forgalomban lehet kapni. Legalább 90-ből. Természetesen nem a
tényleges mennyiségük, hanem az egymáshoz való arányuk a
meghatározó. (Liebig.)
Amennyiben valamelyikből arányaiban hiány keletkezik, az
gyengébb önvédekezéssel, azaz a betegségek megjelenésével jár.
A gyengülés, a relatív hiány az energia háztartás zavarait is
okozza. Ennek megerősítése a magas, könnyen felvehető és
a növényen belül könnyen mobilizálható, foszfor tartalmú,
azaz a foszfanát hatóanyagú Plantafosz termékeknek a
feladata. (részletes leírás elolvasható a Plantafosz fejezetben).
A 2010-es rendkívül csapadékos évjáratban egyik felszívódó
gombaölő szer, semelyik növényben sem adott három (3)
napnál hosszabb hatástartamot. Ez gyakorlati tény.

A Bordóilé + Kén Nano SC, az Amalgerol Prémium,
Plantafosz termékek együttes, vagy kombinált használatának
eredményessége, még ilyen rendkívül csapadékos évjáratban
is várható volt. A mai, gyakorlatilag hitalapú, „növényvédő
szer”-nek nevezett vegyszerek felhasználása mellett ez a
szemléletmód, a növényvédelemnek ez a formája egészen új
távlatokat nyit a szántóföldi és a kertészeti növénytermesztésben.
Minden eleme természet azonos, így semmilyen módon nem
szennyezi a környezetet, felismerhető a természet élő részei
számára. Nem lehet túlterhelni velük a környezetet. Ezek az
anyagok nem ölik el a talaj élő részét, azaz nem okoznak
elporosodást, ami a talaj betömörödését, vagyis ami a talajaszályt és a belvizet okozza. E kettő utóbbi, azaz a talajaszály
és a belvíz, ugyanannak a problémának két egyenértékű tünete!
A szemléletmód váltás, az ilyen anyagok használata a magasabb terméseredmények elérésének, a növényekben, a
fajtákban rejlő tényleges termőképesség (biológiai potenciál)
elérésének első lépcsője, később záloga.
Gyakorlatilag ebben az évben, azaz 2010-ben a Bordóilé +
Kén Nano SC-vel napraforgóban az előzőekkel egyező eredményű, pozitív eredményeket kaptunk az engedélyokirat
kiterjesztési vizsgálatokban, de már abban a csökkentett
dózisban, ami a termék „NANO” besorolását is igazolja. Egyéb
álló kultúrában is, ilyen időjárás mellett, a ma engedélyezettől
eltérő, lényegesen kisebb adagokkal is eredményes védekezéseket hajtottunk végre, melyekkel a 2011-es évben a gyakorlatban is megismerkedhetnek.
Lehet nemcsak a növény környezetének, azaz a terület, a talaj
élő részének erejével együtt a növény Önvédelmét is a
Védelemben a termelés szolgálatába állítani! Ilyen időjárás
mellett, amikor az éves csapadék mennyiség gyakorlatilag
kétszerese is volt akár a sokévi átlagnak, lehetett a növényeink védelme, a legmagasabb növényvédelmi szakmai
felkészültség mellett „Tisztán BIO”.
Kormányos Ferenc nv. fejlesztő szakmérnök
Tiszteletbeli egyetemi docens,
Cheminova Mo. Kft., tel.: 20/9 438 695
Bővebb információk, letölthető szakmai anyagok,
videók: www.cheminova.hu

2011-es szezon ajánlata, melyből Ön sem maradhat ki!

A Sakata és a Palánta-Plus Kft. közös palántaakciója!
Fajta

Akció időtartama (hét)

Palántaár
(nettó)

Brokkoli
Naxos F1

21. - 28.

7,50 Ft/db

Parthenon F1

21. - 32.

7,50 Ft/db

Coronet F1

21. - 28.

7,50 Ft/db

Fighter F1

21. - 24.

7,50 Ft/db

Sweety F1

21. - 32.

7,50 Ft/db

Red Jewel F1

21. - 33.

7,50 Ft/db

Va r n a F 1

21. - 27.

7,50 Ft/db

White Excel F1

31. - 33.

8,50 Ft/db

Concept F1

21. - 23.

10,50 Ft/db

Kastor F1

28. - 32.

8,80 Ft/db

Incline F1

28. - 32.

8,00 Ft/db

Ta b a l u g a F 1

21. - 29.

7,00 Ft/db

Yu k i F 1

30. - 36.

6,70 Ft/db

21. - 36.

7,00 Ft/db

Fejeskáposzta

Karfiol

Áraink 128-as tálcákra vonatkoznak, ez 3 x 3 cm-es méretnek felel meg.
Ettől eltérő palántamérettel kapcsolatban hívja képviselőinket.
Az akcióval kapcsolatos kérdéseit, illetve a megrendelését az alábbi
elérhetőségeken adhatja le:

Kínai Kel

Karalábé
Quickstar F1

Araseed Kft.

Palánta-Plus Kft.

Papp Gábor
+36 30 948 5044
6787 Zákányszék, Kossuth utca 31.

Major János
+36 20 339 3358
6636 Mártély, Tanya 1.

www.sakata.hu

www.palantaplus.hu

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

