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Karácsonyi ajándék fonálférgeknek
A homokon való termesztés egyik legnagyobb gondja a fonálférgek kártétele. Szinte minden kétszikű kultúrában komoly
terméskiesést, eladhatatlan minőséget tudnak okozni. S nem is
egy fajról beszélünk, mert jelenleg is a leggyakrabban növényvédelmi gondot okozók (répa fonálféreg; burgonya fonálféreg;
szabadföldi gyökérgolyva-fonálféreg; kertészeti gyökérgolyvafonálféreg, gumórontó fonálféreg) mellett a hőmérséklet emelkedésével újak megjelenésére is lehet számítani. A termesztő
számára ugyanakkor a már itt lévők is komoly és egyre nagyobb
gondot okoznak, s számukra teljesen mindegy, hogy most éppen
melyik fonálféreg faj „tette tiszteletét” az adott kultúrában. Általános jellemzőjük, hogy úgynevezett cisztákat képeznek, melyek
akár 4-5 évig is elfekszenek. Nyáluk hatására a növények
gyökerén rendellenes gyökérgubacsok képződnek melyek a
növények víz és tápanyag forgalmát jelentősen akadályozzák.
Paprikán jellemző tünet például a hajtáscsúcs citromsárga sárgulása, vashiány tünet, melyet azonban a gyökéren elszaporodó
fonálférgek idéztek elő.

korai fonálféreg fertőzés sárgarépán

fonálférges saláta tő

sárgarépa termésen fonálféreg

.... és gyökere

fonálférges paprika állomány

zöldhagymán fonálféreg
fonálférges tövek közelről

Ezekben a gyökérgubacsokban találjuk a szabad szemmel
nem látható, mikroszkopikus méretű körte alakú nőstényeket.
A hímek fonál alakúak, az ő szerepük nem kellően tisztázott,
mert a legtöbb faj szűznemzéssel is szaporodik, amikor hímre
egyáltalán nincs szükség. Fajtól, időjárástól, elsősorban
hőmérséklettől függően 2-6, de a kertészeti gyökérgolyvafonálféreg, vagy más néven növényházi fonálféreg akár 10
nemzedékre is képes. Az általuk károsított növények köre igen
széles, a paprika, paradicsom, burgonya, gyökérzöldségek,
hagyma, saláta, uborka, sárga és görög dinnyék mellett a
legkülönbözőbb gyomnövényeken is megélnek, csak azokat
kevesen vizsgálják fonálféregre. Így téves az a feltételezés,
hogy ebben a területben 6-10 éve csak rozs volt, vagy
pihentettük, s ezért itt biztosan nem lesz fonálféreg. Igenis
lehet az ilyen területen is, s ha nincs, akkor az csak a termelő
szerencséje, de lehet. S mindenkinek magának kell eldönteni,
hogy egy értékesebb kultúrát meg mer-e kockáztatni védelem
nélkül. S ennek ellenkezője szinte garantáltan igaz, hogy
azokon a területeken ahol rendszeresen paprikát, sárgarépát,
zöldséget termeltek ott van fonálféreg, legfeljebb a fertőtlenítések hatékonysága befolyásolja azok számát. Az intenzíven
művelt, homokos területek velejárója a fonálférgek felszaporodása, így ellenük folyamatosan, évente legalább egyszer
védekezni kell. S a vetésváltás ugyan részben csökkentheti
elszaporodásukat, ha egy fogékony kultúra után például
gyommentes gabonát termesztünk több éven keresztül, de az

nem vetésváltás, hogy salátát, majd paprikát termesztünk,
aztán újra salátát. Amennyiben az őszi, kora tavaszi salátán
nincs, de a paprikán van, az csak azt bizonyítja, hogy a
szabadföldi fonálféregnek a hőmérséklet, vagy egyéb körülmények már nem volt kedvező. S az meg már végképp nem
vetésváltás, hogy sárgarépa helyett petrezselymet vetünk
(pedig hányan tesznek így), s ezzel mindent megteszünk a
fonálférgek elszaporodásának elősegítésére. A fonálférgek
ellen speciális fonálféreg ölőkkel tudunk hatékonyan
védekezni. Ezeknek két csoportja van, a tiszta területen,
növénykultúra mentes állományban használhatók. Ilyen a
Basamid G granulátum, és az Ipam 40, mindkét szer nagy
előnye, hogy a fonálférgek mellett minden egyéb rovar kártevőre is hatással van, sőt a talajlakó gombák egy részét is
irtja. Ezen hatásuk már jobban vitatott, hiszen akár sterilhez
közeli talajállapotot is eredményezhetnek, s a talaj elvileg egy
szerves élő közösség, amit ha megbontunk, akkor a növények
immunrendszerét is legyengítjük vele. Mint a beteg, akit a
steril szobából kivisznek, s azonnal súlyosan megbetegszik,
ezt érhetjük el ezzel. Ugyanakkor vannak esetek, amikor
gyakorlatilag nem maradt más választás. Részben ezért,
részben területegységre vetített drágaságuk, részben „problémás” felhasználásuk miatt visszaszorulóban vannak. Felhasználásuk esetén, ahhoz, hogy rendes hatásuk is legyen,
minimum 6 °C fok talajhőmérséklet kell 21 napig, s utána
szellőztetni kell a talajt, hogy ültethető legyen. Magasabb
talajhőmérsékleten a behatási idő rövidülhet, de a szellőztetés
akkor sem spórolható meg, s azonos légtérben, úgy hogy a

uborkán fonálféreg

fóliasátor egyik felében növényállomány van, a másik felét
meg kezelni szeretnénk, az nem működik, mert a felszabaduló
gázok a növényeket is tönkreteszik. A termelők nagyobb része
mindezen hátrányok miatt a másik csoportba tartozó fonálféreg ölőket részesíti előnyben, melyeket az adott kultúrában,
vegetációban is lehet használni. Ilyen a legrégebben piacon
lévő Vydate 10 G, és annak folyékony változata a Vydate L, a
környékünkön legnagyobb mennyiségben használt
Nemathorin 10 G granulátum és a folyékony Nemacur CS.
A Vydate termékek bizonyítottak, a fonálférgek mellett az
egyéb rovarkárósítók ellen is hatnak, egyedüli hátrányuk a
másik kettővel szemben a rövidebb tartamhatás. Azaz a
mozgó lárvákat gyönyörűen pusztítják, de a pár nap múlva
kelőket már nem, ezért például a Vydate L-nél alkalmazási
javaslat, hogy az első kezelést követően egy hét múlva a
kezelést ismételjük meg. Lényeges a kezelés pontos időzítése, hogy az lehetőleg egybeessen a mozgó lárvák
mozgásával, akkor jól működik, de mivel a lárvák a méretük
miatt láthatatlanok ezért a pontos időzítés egy kissé nehézkes.
A Nemathorin 10 G lassan 10 éve lesz a magyar piacon,
környékünk legelterjedtebb fonálféregirtó szere. Előnye a
viszonylag hosszú tartamhatás, a szelektivitása, amely azt
jelenti, hogy kimondottan csak a fonálférgeket irtja, habár ezt
több termelő is nem előnyére, hanem hátrányának tartja,
hiszen az egyéb talajlakó rovarkártevők ellen ki kell egészíteni
valami egyéb rovarölő szerrel. A legnagyobb gond pedig
éppen az, hogy olcsó és minden egyéb talajlakó kártevőt irtó
szer nincs, mert a mellérakott Force 1,5 G talajfertőtlenítő
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granulátum, vagy a Force –hoz hasonlók a cserebogár pajorok
és a drótférgek L3-L4-es korosztályát (idősebb, nagyobb,
kövérebb) már nem irtják. S további gond vele a kijuttatás
pontossága, hiszen 30 kg-ot 1 ha-ra egyenletesen kiszórni
speciális eszközök nélkül lehetetlen. Legegyenletesebben
olyan gabona vetőgépekkel lehet megoldani, melynek van 30
kg vetésére alkalmas granulátum szórója, vagy aprómag vető
része. A régi ló vontatású aprómag vetőgépekkel is tökéletesen el lehet vetni. Kijuttatás után a területet 10-15 cm
mélyen érdemes megtárcsázni, hogy a technológiában előírt
teljes felületre történő kijuttatást biztosítsuk. Ne várjunk tőle
tökéletes működést, ha csak a talaj felső egy-két cm mély
rétegébe juttatjuk ki. Az ára miatt többen rátértek a 16-20
kg/ha dózisra ami „egyre garantáltan jó,” arra, hogy mielőbb
kialakuljon a rezisztencia a Nemathorin hatóanyagára a
fosztiazat-ra. A Nemathorin hatóanyaga nem szívódik fel a
növényekbe, ezért az emberi szervezetre biztonságos. A
kijuttatás nehézségeire és a nagy L3-L4-es cserebogár
pajorra, és drótférgekre, valamint a fonálférgekre is megoldás
a 2012-ben hazánkban is engedélyezett Nemacur 240 CS
folyékony fonálféreg irtó. Az ára annyival drágább a
Nemathorinnál, mint amennyivel többet tud, ha pedig a
Nemathorint kiegészítik egy egyéb talajlakókat irtó szerrel,
akkor már nem is drágább a Nemacur-os technológia.
Felszívódó készítmény, a növényi szövetekben mindkét
irányban jól mozog, s nagy előnye, hogy a fonálférgek minden
fejlődési ciklusában rendkívül érzékenyek a készítményre.
Ezen a piacon nincsenek csodák, a gyártók legalább annyira
ismerik a konkurencia termékeit, mint amennyire a saját
termékeiket, s az ár kialakításnál a ha költség, és a hatékonyság a meghatározó. Ha valaki végigszámolja, akkor rájön,
hogy maximum 2-300 Ft/ha a különbség két azonos tudású
szer között. De akkor térjünk át e szakmai bevezetés után a
lényegre, hogy mért is karácsonyi ajándék, fonálférgeknek a

cím. Azért mert a cím legyen megdöbbentő, s hívja fel a
figyelmet a következő akcióra:
Nemathorin 10 G
Nematox 10 G
Nemacur 240 CS
Nemacur 240 CS

10 kg-os áfásan
1 kg-os áfásan
5 literes áfásan
1 literes áfásan

93 885 Ft/db
10 200 Ft/db
59 415 Ft/db
12 975 Ft/db

30 kg/ha
30 kg/ha
30 liter/ha
30 liter/ha.

S itt valószínűleg többen is meglepődnek, hogy újra van
Nemathorin 10 G 10 kg-os, olyan amilyen kiszerelésben a
bevezetésekor volt, s mi az a Nematox 10 G. Hiszen arról nem
is hallottunk. Nos a két szer ugyanaz. Az EU-ból, amennyiben
a Magyarországon forgalomban levő szerrel hatóanyagában,
formulációjában teljesen azonos szert lehet behozni külön
engedéllyel, komoly államháztartást segítő összeg ellenében.
Amennyiben a szer az eredeti csomagoló anyagában marad,
úgy a neve megegyezhet az eredeti névvel. Amennyiben
kiszerelésre kerül, úgy a kiszerelt tételek nevét meg kell
változtatni, de a címkén minden esetben szerepelnie kell,
hogy mi volt az eredeti termék, az un. referencia termék. A

Móraagro Kft a Nemathorin 10 G paralel engedélyét, és annak
kiszerelésére az engedélyt megkapta, ennek a kiszerelt
Nemathorinnak lett a neve Nematox, s várhatóan az újság
terítésének pillanatában, megjelenésekor már szabadon is
forgalmazhatjuk a II-es forgalmi kategória felhasználására
jogosultak részére. Az engedélyszám a Nemathorinra
04.2/5814-4/2012 NÉBIH, a Nematox 1 kg-osnak pedig
04.2/5815-2/2012 NÉBIH. A kilós kiszerelés lehetőséget
biztosít arra, hogy a kisebb területeken is elvégezzék a
fonálférgek elleni védekezést. A Nemacur 240 CS magyarországi használatára 2012 óta van lehetőség. Az Unió több
államában még mikro szóróval történő kijuttatása is
engedélyezett, de Magyarországon a hagyományokat követve
szigorúbbak vagyunk, ezért csak csepegtető csöves kijuttatásra van egyenlőre engedélye. Engedély kiterjesztésére a
vizsgálatok éppen Mórahalmon folytak, jó eredménnyel, s
amennyiben megkapná a módosítást, úgy végre lenne egy
gyökérzöldségekben is engedélyezett folyékony fonálféreg
irtó, mert jelenleg nincs. A Vydate 10 G-nek van egyedül
gyökérzöldségekben és vörös és fokhagymában engedélye, a
Vydate L-nek, a folyékonynak, nincs.
Tudom, hogy a karácsony nem a vegyszervásárlásnak kedvez, de az evészet-ivászat, családlátogatás szünetei talán
kedveznek az olvasásnak, a jövő évi tervezésnek. Vegyék
figyelembe, hogy intenzív kultúrát kockázatos fonálféreg elleni
szerek nélkül termelni, s összefoglalóm több lehetőséget kínál
kedvező áron. Amennyiben még van kérdése, vagy egyéb
növényvédelmi, tápanyag-gazdálkodási kérdése lenne, úgy
telefonos egyeztetés után megtalál mórahalmi boltunknál,
vagy rövid kérdés esetén a 30/515-6077-es telefonon.
Tisztelettel: Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Készüljünk fel tudatosan a következő termesztési évre!

Tervezzük meg a jövő évet!
Tapasztalatból mindenki tudhatja, hogy amire időben és tudatosan felkészül jobban sikerül.
A kertészeti termesztésre ez még inkább igaz, mert nagyon összetett feladatról van szó. A
felkészülés, tervezés alatt van idő elemezni a termesztési feltételeket, feljegyezni akár
időrendben a legfontosabb teendőket, utána nézni számtalan olyan dolognak, amiben
bizonytalanok vagyunk. Ha a termesztésben bekövetkező veszteséget elemezzük, nagyon
nagy a későn, elkapkodva, rossz minőségben, vagy el sem végzett munka.
A tervezés során elemezzük termesztés körülményeit, feltételeit
és meghatározzuk a szükséges teendőket. A szakszerű
tervezés időrendben felépíti a termesztés teljes folyamatát a
terület megválasztásától az előkészítésen, fajtaválasztáson,
növényápolási folyamat részein, a növényvédelem, tápanyagellátás, öntözés, és a többi elemen keresztül.
Célszerűen minden termesztési elem munkaerő, munkaidő,
anyag és eszközigényét átgondolni, megtervezni, hogy ne a
kivitelezéskor szembesüljünk a lehetőségeinket meghaladó
állapottal.

A termőhely, a terület kiválasztása (tapasztalat
és vizsgálat)
Sajnos a termelőknél bagatellizált, elhanyagolt elemek közé
tartozik, pedig a terület tulajdonságai alapvetően befolyásolják
a termesztés minden momentumát. Ha jól választunk területet,
az természetesen a kedvező irányba hat, de ha a kedvezőtlen
adottságú viszonyok között akarunk jó eredményt elérni nagyon
jól kell ismerni a viszonyokat és sokkal többet kell dolgozni.
A terület kiválasztásánál csak a tapasztalatok és talajvizsgálat
együttesen lesz segítségünkre.
„A tapasztalatot semmi nem helyettesíti” tartja egy mondás. A
kertész számára is igaz, hogy egy területre tapasztalat nélkül
nagy értékű kultúrát tenni túl nagy kockázat. Több év alatt lehet
eldönteni, hogyan viselkedik a talaj szárazságban, esőben,
öntözés hatására, stb. Ezeket a tapasztalatokat a műveletek
elvégzésénél eredményesen kamatoztathatjuk.
A talajvizsgálat kiegészíti a tapasztalatot objektív mérésekkel
és az előkészítéshez, tápanyagellátáshoz nyújt alapvető
segítséget. A talajvizsgálati eredmények értékelését célszerű
szakemberre bízni. A talajjavítás, kalcium feltöltés, kémhatás
alakítását, tápanyagszükséglet számítását, mikroelem trágyázásnál nem érdemes kockáztatni, ha ezen a területen nem

felkészült valaki. Sokkal több kárt okoz, min esetleg eredményt elér.

A terület előkészítése, talaj előkészítés
A terület, illetve talaj előkészítés a művelés egy sor meghatározó folyamatát tartalmazza. Ha egy gyakorló kertészt is
kérdeznénk erről, jó néhány biztosan nem jutna hirtelen
eszébe. Pedig többségüket a tenyészidő alatt már nem is
pótolhatjuk, vagy az már bonyolultabb, költségesebb.
Az előkészítés meghatározó elemei, jelentősége és szerepe:

lazítás és forgatás: A klasszikus mélyszántástól egyéb jó
talajszerkezetet biztosító műveletekig; a gyökérzóna teljes
mélységére ki kell, hogy terjedjen. Különösen fontos intenzív öntözésnél, hogy tartósan jó szerkezetű legyen a talaj.

altalajlazítás: Sokan tapasztalták jótékony hatását, és még
többen a hiányát a csapadékos évjáratokban, belvizes
tavaszokon, de számtalan láthatatlan jó hatása miatt
legalább 3 évenként el kell végezni, homokon is, mert az is
lehet extra tömörödött,

szerves trágyázás: Intenzív termesztésben, és a kertészeti
kultúrák nagy része az, nagyon kevesen vitatják a jelentőségét. Bármilyen jó minőségű szerves trágya jótékony a
talajnak, a termesztésnek. Természetesen nagyon eltérő a
hatása az érett almos trágyának, az alom nélküli baromfi,
sertés, vagy juh trágyának, zöldtrágyának, tőzeg, vagy szalma
bedolgozásnak, de mindegyiknek van pozitívuma, előnye.

mésztrágyázás: Az intenzív termesztésben a nagy kalcium
igényt a talaj kevés esetben pótolja kiegészítés nélkül, A
mésztrágyázás sok buktatót rejthet, ezért talajvizsgálat és
szakmai segítség nélkül nem célszerű belevágni. Rossz
mésztrágya, vagy helytelen adag választásával vagy nagy
hibát okozhatunk, vagy semmi értele a fáradozásnak.

kémhatás szabályozása: Sok esetben az egyik korlátozó

talajtényező a szélsőséges kémhatás, a pH; ha túl alacsony,
tehát túl savanyú a talaj a meszezéssel segíthetünk rajta a
mésztrágyázásnál írottak betartásával. Ha túl magas, tehát
lúgos, a savanyítással kell javítanunk; a savanyítás igen
összetett feladat, szakember segítségével fogjon bárki
hozzá, amit a tenyészidőben a tápoldat szakszerű savanyításával kell majd folytatni.

tápanyag feltöltés: Az induló tápanyagszintet a tápanyagvizsgálat, a növény tápanyagigénye, valamint a tápanyagellátási technológia függvényében kell elvégezni. A tápelem
harmóniára, a komplett ellátásra figyelemmel kell az alaptrágyát, alaptrágyákat megválasztani, illetve a megfelelő adagokat meghatározni; miután ez a feltételrendszer
eléggé összetett, az biztos, hogy a találomra végzett
alaptrágyázás nem lesz jó, mert nincs esély eltalálni ennyi
dolgot egyszerre.

Növényválasztás, fajtaválasztás, fajtaismeret
A növényválasztás legtöbbször hagyományokra épül, és már
valamennyi tapasztalattal indul a kertész a termesztésben.
Amennyiben nincs tapasztalat, új növény bevezetését tervezzük, először annak általános igényét elemezzük alaposan. A
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termőhelyi igényt, műtrágya és öntözés igényét, ápolásának
meghatározó elemeit. Csak ezek ismeretében vágjunk bele új
kultúrába.
A fajtaválasztás a kertészeti termesztés jó esélye, de nagy
buktatója is lehet. A legnagyobb hiba az, hogy a termesztők a
fajták között akarják a legjobbat kiválasztani és nem a saját
körülményeiknek legjobbat. Pedig a saját termesztési körülményeik, termőhelyi adottságok, talajtípus és talaj tulajdonságok, technológiai sajátosságokhoz legjobban megfelelő
fajtát kellene választani.
A fajtaismeret meghatározó a tervezéshez, hiszen a termesztés sikerét csak a fajta igényeinek legjobb kielégítésével
érhetjük el. Ha ezt nem ismerjük, mit elégítünk ki? Mihez
igazodunk? Ha a termesztés során a baj látható, már igen
későn van, hiszen a probléma már napokkal, vagy hetekkel
előbb indult.
A fajtaismeretnél a meghatározó tápanyag igényt, vízigényt,
növekedési típust, betegség ellenállóságot, vagy éppen fogékonyságot a tervezésben szigorúan figyelembe kell vennünk a
meglepetések elkerülése érdekében is. Megbízható információ
beszerzése szintén nagyon sokat segíthet, de mindig legyünk
körültekintők a feltételeket illetően. Az eredmény önmagában
még semmit nem mond! Milyen feltételekkel, milyen technológiával, érték el, az sokkal fontosabb.

hatékony és gazdaságos kiegészítője. Bizonyos szempontból,
mint tápanyagellátás is jelentős, hiszen a mikroelemeket illetően jelentős mennyiséget kijuttathatunk, az átmeneti hiányok
pedig jól kezelhetők lombtrágyázással. A Rosasol komplex
lombtrágyák erre a célra valók. A célirányos kezelésekre pedig
a Rosaliq család tagjai, a Gyökér, Zöld levél, Rheobor,
Rosatop-Ca, vagy Scorpio szolgálnak.
De jelentősebb az az élettani hatás, melyet az azonnal felvehető tápelemek és növénykondicionáló anyagok kifejtenek.
Az életfolyamatok serkentése, a stressz megelőzésben és
stressz kezelésében egyaránt sokat jelentenek a növények
produkciója szempontjából. A serkentést illetően a gyökeresedést, a terméskötődést, a növekedést, vagy éppen a termés
minőségének javítását, érésének serkentését is kiemelhetjük.
A lombtrágyázást tehát meg kell tervezni az előre látható
körülmények és egyéb várható problémák megelőzésére is,
hogy adott időben már nyugodtan, kapkodás nélkül végezhessük a szükséges beavatkozást, beavatkozásokat. Természetesen a lombtrágyázáskor alapvetően a növényvédelmi
munkával együtt gondolkodjuk, hiszen néhány kivételtől eltekintve, a lombtrágyázást a növényvédelemmel egy menetben
végezzük, végezhetjük.

Tápanyagszükséglet, tápanyagigény
A tápanyagellátás tervezése
A tápanyagellátás tervezésének pillérei a talaj tápanyag ellátottsága, valamint a növény tápanyagigénye. Előbbi csak laboratóriumi vizsgálattal ismerhető meg, utóbbit pedig lehetőleg friss
szakirodalomból, vagy szaktanácsadótól tudhatjuk meg. A
tervezéshez tartozik a tápanyagellátás kivitelezésének, tehát a
kijuttatás elemeinek tételes tervezése.
Alaptrágyaként juttatjuk ki a tápanyagszükséglet egy részét.
Célszerű komplett Rosafert alaptrágyázást végezni, ahol a
mikroelemek is megfelelő mennyiségben jutnak ki.
A talaj típusa szerint kötött talajon mindig nagyobb mennyiséget kell alaptrágyaként számolni. Ugyancsak a szükséglet
nagyobb részét kell öntözetlen termesztésben alaptrágyaként
kijuttatni. Tápoldatos és fejtrágyázott kultúrában előfordulhat,
hogy az alaptrágya mennyisége minimális, hiszen a növényeket a tenyészidő alatt folyamatosan ”etetjük”.
Startertrágyázást minden intenzív kultúrában érdemes tervezni, ahol nagy jelentősége van a gyökeresedés intenzitásának, a korábbi virágzásnak és termésszedésnek. Granulált
Rosafert, mikrogranulátum Microphos, vagy tápoldatos
Rosasol starterkezelés mellet ma már kiváló starter lombtrágyák is rendelkezésre állnak. Gyökér starter, vagy a
speciális foszfort tartalmazó Fosfitex lombtrágyák célirányos
starterkezelésre javasoltak.
Fejtrágyázással a folyamatos és szükség szerinti, a növény
fejlődéséhez és környezeti viszonyokhoz is alakítható a tápanyagellátás. A szilárd kijuttatásnál a tápanyag minél gyorsabb
gyökerekhez jutása miatt a szórás utáni sekély bedolgozás és
öntözés, ha csapadék nincs, feltétlenül szükséges. A késedelem nem csak a tápanyaghiány, hanem például egy nitrogén
fejtrágyázás hatásának elhúzódása miatt sok egyéb problémát
is okozhat. A fejtrágyázás ütemezésénél kötött talajon kevesebb
alkalommal és nagyobb adagokat, laza, homoktalajon többször
kisebb adag kijuttatását tervezzük.
Tápoldatozással tudjuk a legpontosabban és leghatékonyabban kivitelezni a tápanyagellátást. Az öntözés részével a
nedvességi állapotot szabályozhatjuk a legpontosabban. A
tápanyag összetétellel a növekedést, fejlődést befolyásolhatjuk. A szabályozással egyben a külső környezet változásaira is reagálhatunk, mellyel lényegesen csökkenthetjük a
stressz kedvezőtlen hatásait.
A leggyorsabban reagálhatunk a növény, vagy az időjárás
változásaira. A kezelések eredménye is sokkal gyorsabb más
kijuttatási módnál, ezért rövid időszakra is végezhetünk eredményes beavatkozást, mint egyes fejlődési megtorpanásra,
vagy éppen szükség esetén érésgyorsításra. De akár az eltervezettet is felülbírálhatjuk egy hosszabb kánikula előrejelzés,
vagy annak ellenkezője egy hűvösebb csapadékosabb periódus
előtt. A tápoldatozás szakszerűségére érdemes odafigyelni,
hiszen nem egy, hanem két meghatározó tényezőt, a tápanyag
és vízellátást is befolyásoljuk. A kettő önmagában is meghatározó, de kölcsönhatásuk is erős, tehát érdemes pontosan
végezni mindkettőt, hogy a remélt eredmény meg is legyen.
A tápoldatozás pillérei az öntözővíz adagok és tápoldatozás
gyakorisága, valamint a tápanyag összetétel és az összes
tápanyag mennyisége.
A lombtrágyázás a tápanyagellátás nagyon fontos, rendkívül

A tervezés nem könnyű területe, ha nincs némi gyakorlata a
termesztőnek.
A tápanyagszükségletet a növény tápanyag igénye és
tápanyag ellátottság alapján kapjuk meg. Számíthatunk
szigorúan mérleg szerinti mennyiséget, tehát csak a tényleges
felvételhez szükséges mennyiséget. A termőképesség szempontjait is figyelembe vevő, valamivel nagyobb mennyiséggel
számol a szaktanácsadók és tápanyag programok döntő
része, aminek indoka a termésbiztonság és a talaj termékenységének biztonságos fenntartása.
A tápanyagigényt és ehhez tartozó szükségletet adott
növény fajra célszerű mindig meghatározni a teljesítmény,
azaz a termés mennyiségének alapján. Célszerű reális
termésmennyiséggel tervezni, mert akár irreálisan nagy, akár
indokolatlanul alacsony terméssel számolunk, az önbecsapás.
A talaj tápanyag ellátottságának ismerete elengedhetetlen
az egyes tápelemek szintjének meghatározásához, hiszen
csak így tudjuk a tápanyagigény alapján a szükséges kijuttatandó tápelem mennyiségeket meghatározni. A talajok viselkedése, a csapadék, termelt növények, a gyomok, talajélet
tápanyag hatásai kiszámíthatatlanok. A laboratóriumi vizsgálatot semmi nem pótolja.
Az ellátottság megítélése szakmai feladat, amit csak megfelelő
ismeretekkel lehet érdemben elvégezni. Számtalan vizsgálati
módszerrel készülhet a vizsgálat, különböző értékekkel szerepelhet ugyanaz a tápelem, különböző dimenziókat használnak
a laboratóriumok. Tehát sokszor még szakembernek sem egyszerű eligazodni az amúgy értékes eredmények között. Helytelen értékeléskor tulajdonképpen kidobtuk a pénzt és munkát,
mert sem eredményesebb, sem biztonságosabb nem lesz a
tápanyagellátásunk.

Műtrágyaválasztás
A szakmai rendezvények folyamatos napirendi pontja ez a
kérdés, de nem véletlenül. A termelők jó része nagyon sokat
veszít még mindig a rossz műtrágyaválasztáson. Sajnos
ennek hatása is alattomos, mert csak éppen 20-30, vagy
rosszabb esetben 50 %-kal is kevesebb a bevétel az optimálisnál, csak éppen nem tudjuk, hogy miért.
A műtrágya választásakor kell átgondolnunk a következőket:

lassabban oldódó típust válasszunk alaptrágyának,
tápanyag feltöltéshez

jobban oldódót a starter és fejtrágyázáshoz, hiszen
viszonylag gyorsan kell a tápanyagnak a gyökerekhez jutni

szulfát alapú műtrágyákat válasszunk a klórérzékeny és
intenzív kertészeti kultúrákhoz

a kalcium ellátásra, tehát mésztrágyázásra csak a talaj
adottságainak ismeretében tudunk megfelelő típusú
mésztrágyát választani

komplex műtrágyákat célszerű választani a nagy
teljesítményű, intenzív termesztésben, hiszen minden
tápelemből jóval nagyobb igényt kell kielégíteni

maradék nélkül oldódó műtrágyák kellenek tápoldatozáshoz
és lombtrágyázáshoz

stabil és keverhető műtrágyát válasszunk és használjunk a
növényvédelemmel együtt kijuttatandó lombtrágyázásra
A klór tűrése alapján történő választás a legalapvetőbb lépés.
Nem nehéz a növények klór érzékenységét csoportosító

szakirodalmat találni. Érdemes tényleg komolyan venni a klór
érzékenységet a hagyományos fajtáknál már jóval érzékenyebb hibridek termesztésénél pedig különösen.
A komplex műtrágya választásának előnyeit is hosszan lehet
sorolni. Még akkor is döntőek ezek az előnyök, ha a vetésforgóban szerves trágyás szakasz is van. Annak hiányában
pedig nem kérdés a komplett ellátás megoldásának útja.
Komoly termesztési szinten nem az NPK, hanem a mikroelemek és mezoelemek ellátása a kritikus tényező. Sokszor
még így is problémát okoznak külső körülmények a jó ellátásban.
Célirányos kezelésekhez csak látszólag egyszerű a műtrágyaválasztás. Pedig az egyes területekre kapható termékek
között nem csak az árukban, értékükben is óriási különbségek
vannak. Legyen az kötődést javító bór, növekedést serkentő,
vagy minőséget javító, ellenálló képességet fokozó, vagy
egyéb, érdemes jól odafigyelni a választáskor.
A tapasztalatot semmi nem helyettesíti, tehát keressünk referenciákat. A szaktanácsadás mindig a legolcsóbb befektetés.
Ne habozzunk szakembertől segítséget kérni már a tervezés
során sem, hogy ne szaladjunk rossz vágányra. Aki saját
kárán tanulja meg a termesztést, lehet, sőt biztos, hogy
nagyon drágán fog fizetni azért. Nem éri meg, és még növeli a
kockázatot, hogy nem is biztos, hogy megtudja, mit is rontott
el igazán. Akkor pedig saját kárán sem fog tanulni!
Horinka Tamás
szakmai vezető

december...
Kötelező regisztráció...
Zsidózás a parlamentben...
Semjén plágium gyanúja...
Felsőoktatási keretszámok...
Diák tüntetések...
Földtörvény módosítás, Ángyán pénzbüntetése...
Mindegyikről oldalakat lehetne írni, de minek, itt a
karácsony
Inkább két vicc, ami a fenti dolgokról eszembe jutott.
Jani bácsi hashajtója
Jani bácsi elmegy az orvoshoz, s panaszkodik, hogy több
napja már széklet gondjai vannak.
Az orvos megkérdezi, hogy Jani bátyám , mondja meg
pontosan hány méterre lakik az orvosi rendelőtől, s hány
kiló, mert egy olyan hashajtót kap, ami biztosan megoldja a
gondját, de pontosan kell kiszámolni.
Jani bácsi elmegy , leméri pontosan a távot, rááll a
mérlegre, s az orvos hosszasan számol, majd kiméri a
gyógyszert. Jani bácsi pedig rögtön ott be is veszi.
Legközelebb találkozik az orvossal, s kérdezi tőle, hogyhogy sikerült a kúra.
Doktor úr majdnem tökéletes, az a két méter meg ilyen
távon már nem nagy tévedés.
Valószínűleg a kormány is így jár a diákokkal és azok
rokonaival.
Éljen Orbán Viktor
Pistike haza megy az iskolából s kaja-kaja-kaja..
De Pistike, tudod, hogy elfogyott a pénzünk, nem tudtam
semmit venni, s a hűtő is üres –mondja az anyja
Akkor főzzük meg a papagájt- így Pistike
Tudod, hogy nem tudunk főzni, kikapcsolták a gázt is.
Mire megszólal a papagáj: Éljen Orbán Viktor
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