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Difo az új
difenokonazol
A difenokonazol hatóanyagok már sok-sok éve itt vannak a magyar piacon, s
a termelők előszeretettel is használták az almában, körtében a varasodás,
lisztharmat, míg őszibarackban a tafrinás levélfodrosodás, lisztharmat,
monília és a levéllikasztó gomba ellen,s a nálunk sokkal csapadékosabb
Angliában gabona levélbetegségek ellen van engedélye. Habár 2013-ban a
csapadékban versenyre keltünk Angliával is. A termelők szeretik, mert
felszívódó tulajdonságával, s kuratív, gyógyító hatásával egy megkésett
permetezés esetén is még jó eredményeket lehet elérni. A megkésett
permetezés hatékonysága mind az almafélékben, mind az őszibarackban
maximum biztonsággal egy-két napot jelent, a gyártói 4 napot én nem
merném megkockáztatni. Az erősen hőmérséklet és időjárás függő. Itt is igaz,
mint a többi gombabetegség elleni védekezésnél, hogy igazán jó védelmet a
megelőző védekezéssel lehet elérni. De igaz, hogy a gyógyító hatás miatt a
fertőzésnek utána nyúl, s a beteg részek elhalását okozva, a további fertőzéseket megakadályozza. Mind a varasodás, mind a tafrina a tavaszi
hűvösebb csapadékos időjárást kedveli igazán, amikor a fejlődő levelek még
kicsik, illetve folyamatos növekedésben vannak, ezért a felszívódó hatásnak
külön jelentősége van, mert a már egyszer védelemben részesült levélkén
belül a hatóanyag eloszlik a közben növekvő új részbe is. A hatás fokozására
kaptán hatóanyagú növényvédő szerrel érdemes kiegészíteni, például a
szintén folyékony Buvicid K-val. Legismertebb, s a magyar piacon legrégebben kapható képviselője a Syngenta által forgalmazott Score 250 EC.
Ugyanez a difenokonazol hatóanyag található meg egyik részről az Amistar
Top-ban is, fele akkora dózisban, mint a Score 250 EC-ben gyári kombinációban, s több zöldségnövényre szóló engedéllyel. Az Amistar Top-ban a
másik hatóanyag az Amistarból jól ismert azoxistobin. A Syngenta itt nem
csinált mást, mint az egyes termelők által már hosszú ideje folytatott

Mikrogranulátumos célzott startertrágyázás,
hogy az indulás jó legyen!

Microphos MoZn
mikrogranulátum starter
A szélsőséges körülmények elsősorban a fiatal, induló, még védtelen
növényeket sújtják legjobban. A kezdeti fejlődést serkentő startertrágyázás jelentősége az idei tavaszon sokkal nagyobb lesz. A gyökeresedést
serkentő mikroelemes sorkezeléssel a leghatékonyabban segítjük a
növények indulását. A növények az átlagosan egy hónap starter segítséggel már úgy megerősödnek, hogy a talaj tápanyagait a gyökérzónából
is erőteljesen fel tudja venni.

Ha a gyökér a növény motorja, az erősebb gyökér nagyobb
teljesítmény!

Felelős vezető: Szammer István

gyakorlatot, amikor az Amistart és a Scoret tankkeverékben zöldségnövényekre használták. Így kombinálva az Amistar megelőző és a Score
gyógyító hatását egy széles hatástartammal. S ezt a hatóanyag kombinációt
a Syngenta előállította gyári kombinációban, s ami legalább annyira fontos,
engedélyeztette is zöldségnövényekben. A Score árát a Syngenta Magyarországon magasan tartotta ezért szinte ez volt az első termék, melyet hivatalos
paralel importban hoztak be az országba különböző kereskedelmi cégek s
még ma is hoznak be különböző neveken. S megjelent az „új” termék is, mert
a szerek szabadalmi védettsége egy idő után lejár, s sokszor ugyanabban a
gyárban ahol előtte valamelyik nagy Nyugat-Európai vagy USA-beli növényvédő szer gyártónak gyártott Indiai vagy Kínai gyár megjelenik a termékkel az
európai piacon, de már a saját neve alatt. Sokszor úgy, hogy délelőtt gyártja
az „eredeti” terméket, s rakja rá a szer kifejlesztőjének a címkéjét, délután
meg ugyanabból a tartályból folyik le a saját néven forgalmazott termék, de
általában olcsóbban. Ezeket a termékeket hívja a szakma generikusoknak,
ahol a hatóanyag azonos, és a szabadalmi védettség után gyakorlatilag bár ki
gyárthatja. Az azonosság ellenére, ezeket a növényvédő szereket ugyanolyan
szigorú engedélyeztetési eljárás után lehet az Unió területén forgalmazni,
mintha egy teljesen új szerről lenne szó. Végig kell csinálni az engedélyeztetési procedúra minden fázisát, annak három évével és minden költségével
együtt. Magyarországon még akkor is, ha az Unió területén máshol már van
engedélye. Nos a Difo egy ilyen generikus készítmény, melyet az indiai
Sharda gyár állít elő, s a kutatási pénzek megspórolása, valamint az indiai
gyártási költségek alacsonyabb szintje miatt az eredeti difenokonazolnál
lényegesen olcsóbban kerül a magyar piacra. Az előzőekben említett újbóli
engedélyezés miatt, azonban az idei évben még csak almában és körtében
lehet hivatalosan használni. Dózisa, használata megegyezik az eredetivel,
hiszen hatóanyag tartalma is vele azonos.
Kapható kiszerelések: 50 ml, 100 ml, 200 ml.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
Gyorsabb kelés utáni fejlődés, egyenletes, dinamikusabban induló állomány.
Az erőteljesebb gyökérzettel sokkal jobb a tápanyag és vízhasznosítás, a
növények ellenállóbbak, jobb a növény teljesítménye. A gyorsabb kezdeti
fejlődés a koraiságra is kedvezően hat, amit hajtatásban tudunk a leginkább
valódi bevételtöbbletre váltani, hiszen nő a pénzesebb korai termés aránya.

A Microphos MoZn starter megfelel az elvárásoknak

A szántóföldi növények
tavaszi lombtrágyázása
Az időjárási kiszolgáltatottság miatt nagyon felértékelődött a lombtrágyázás szerepe, és nem csak az intenzív termesztésben. Az őszi, téli,
kora tavaszi káros hatások miatti tápanyagfelvétel korlátok nagyon
lerontják az állomány esélyeit. A jól megválasztott lombtrágya azonnali
hatása mással nem váltható ki, élettani hatása pótolhatatlan.
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Tisztelt Olvasó!
Tudom, hogy többeknek csalódást, néhányaknak pedig örömet
okozok azzal, hogy kihagyom ezen lapszámból a politikát, sőt lehet,
hogy abba is hagyom. Akiknek csalódást okozok, azoknak csak
annyit, hogy nem félemlítettek meg, nem szóltak rám stb-stb.
Egyszerűen úgy látom jelenleg, hogy az alaptörvény 4. módosításával, a választási törvény változtatásaival, a rezsicsökkentéssel az
emberek egy jelentős része elhiszi a FIDESZ propagandát, s 2014ben újra hatalomra juttatja őket. Az országunkban lévő állapotoknak
még sokat kell ahhoz romlania, hogy a döntő többség másképp
lássa, hogy higgyen a saját szemének.
S erről egy szakállas vicc: A feleség/férj rajta kapja a párját a szeretőjével. Mire a lebukott fél felháborodva megkérdezi a párját: Most
kinek hiszel? Nekem vagy a saját szemednek! S addig amíg sokan
bedőlnek annak a propagandának ami jelenleg folyik addig nincs
értelme.
Tisztelettel: Knipf Róbert
Ui.: Annak a betelefonálónak aki bemutatkozás nélkül Szégyelljem
magam, hogy mit írtam a liba tolvaj Bajnairól stb „beszélgetést”
folytattam, csak innen üzenem, hogy Bajnai Gordon a Magyar
Nemzet újság ellen 5 alkalommal nyert pert, a Hír Tv ellen is minimum egyszer, s a Pesty László riporter, újságíró által szerkesztett
Fekete Doboz ellen is nyert. Ezt az ítéletet megsemmisítették, de
decemberben folytatódik. Mindhárom hírforrásról elmondható, hogy
kormány közeli. Egyenlőre mégis a „fő mumus” nyert ellenük.
Minimum elgondolkodtató!

A legérzékenyebb fejlődési fázisban nyújt pótolhatatlan segítséget.
A szerzett kezdeti előny a teljes tenyészidőre kedvező hatással van.
Műtrágyázott, jól ellátott talajon is bizonyítottan nagy előnyt jelent a közvetlen
ellátás.
Kíméli a talajt, gyökérzetet, környezetet, és pénztárcát is.
Microphos MoZn starter adagja és kijuttatása
Szántóföldi növényeknél a vetéssel egy menetben a mag mellé: 15-30 kg/ha
Zöldségfélék vetésével egy menetben, vagy ültetés előtt bedolgozva:
20-40 kg/ha
Gyümölcs, szőlő, díszfák és cserjék ültetésekor a gödörbe: 30-100 g/tő
3
Palánta földkeverékhez, tőzeghez keverve: 0,4-0,6 kg/m

Magas foszfortartalma azonnal felvehető, a készítmény a hideg talajon is
aktív, amikor a foszfor felvétele nagyon romlik. Magas cink és molibdén
tartalma a növekedést szabályozó enzimeken keresztül élettanilag fontos, és
közvetlen szerepe van az indulásnál. A nitrogén hatóanyaga segíti a
harmonikus ellátást, könnyebb a növény indulása. A vízben jól oldódó
Microphos MoZn a gyökérzettel együtt mozog, és folyamatosan hasznosul a Keresse a hatékonyabb megoldásokat! Kérdezze boltjaink eladóit, szaktatenyészidő kezdeti szakaszában. A kisméretű, egyöntetű granulátumok nácsadóinkat!
egyenletes kijuttatást és ellátást biztosítanak, a kijuttatás egyszerű és könnyű,
Horinka Tamás (szaktanácsadó, kertészmérnök)
az adag szabályozása pontos.

Azonnali és optimális összetételű foszfor, nitrogén és mikroelem ellátásával
gyorsabb és nagyobb a gyökérzet fejlődése, egyenletesebb, zöldebb, Mi indokolja a Microphos MoZn starter mikrogranulátumos
ellenállóbb állományhoz segít. A vetőmag, szaporítóanyag mellé, alá kell csak startertrágyázást?
adagolni a kisadagú mikrogranulátumot.
A kis mennyiség nagy hatékonysággal dolgozik még hideg talajon is.
A tápanyag azonnal a szükséges helyen van és felvehető.
Az ellátás maximális a veszteség minimális.
A mikrogranulátum starter használatának előnyei

A termelő és az állomány sem teljesen kiszolgáltatott!

2013. Április

bokrosodást. Több kalász, egyenlő nagyobb termés. Mint biológiailag aktív
foszforforma serkenti a növény védekezési rendszerét, ellenálló képességét,
így nem csak táplálja, védi is a növényt. A növényvédő szerek többségével
korlátozás nélkül keverhető, biztonságosan kijuttatható.

Telefonszám változás!
Zákányszék (06 70) 455 5520
Kistelek
(06 70) 455 5521
irreálisan magas töménységgel. Növényvédő szerekkel jól keverhető, tehát
nem jelent problémát az egy menetes kijuttatás sem. 2013-ban már a két itt
említett Rosasol-lal elértük a 20 000 hektárnál nagyobb kezelt felület nagyságot, ami már most a tavalyi év duplája.

Speciális startertrágyázás, Gyökér starter

Harmonikus erősítés a Rosasol 23-7-23+SPE ME
komplex
lombtrágyával
A foszfortúlsúlyos starter trágyázás a gyökérműködés serkentésére, a gene-

ratív szervek, virág és termés képződéséhez szolgáltat azonnal ható tápanyagot. A Gyökér starter lombtrágya foszfor, kalcium és kevés nitrogén
hatóanyagával ideálisan segíti a növények fejlődését.
A magas víztartalom miatti növények sárgulását a csökkent tápanyagfelvétel
okozza, és ez a stressz a lombtrágyázással kezelhető legjobban. A starter
A lombtrágyázás szerepe a kalászosokban
lombtrágyázás a nitrogén fejtrágyázás hatékonyságára is kedvező, annak
A tavaszi starter lombtrágyázás az erős gyökeresedéssel, egyenletesebb és hasznosulását fokozza.
dinamikusabb fejlődéssel jobb állományt küld a termésképzésbe. Nagyon jelentős a gyökérképződés, vagy a gyökerek regenerálódása, ha az idei tavaszra
Komplett növekedést serkentő lombtrágyázás,
gondolunk. A hőmérséklet ingadozása, a késői erős fagyok, a talajok víztelítettRosasol
30-10-10 +SPE Me
sége nagyon visszavetette a növényeket. A még hideg talajból vontatott tápanyag felvételnél a lombon azonnal felvehető tápanyag egy kisebb csoda a Az intenzív növekedés alatt a nitrogén a meghatározó tápelem. A mikronövényeknek. Az élettani serkentéssel a növény gyökérműködését, tápanyag és elemekkel együtt nitrogén túlsúlyos lombtrágyával, a Rosasol 30-10-10 +SPE
vízforgalmát javító lombtrágyázás hatása nagyon jelentős a termésmennyiség Me kezeléssel segítjük megfelelően a növények gyarapodását, a termés
szempontjából is.
mennyiségének alakulását.
A Rosasol 30-10-10 +SPE Me mikroelemes lombtrágya azonnali segítség a jól
fejlődő és a nélkülöző állománynak is, hiszen az életfolyamatok serkentése
A Fosfitex Zn/Mn a gyökérregenerálódás „professzora”
minden esetben pozitív eredménnyel jár. Kalászosokban a bokrosodás erősíA speciális foszfit hatóanyagú Fosfitex Zn/Mn lombtrágya oldat nem csupán a tésére, akár gyomirtással egy menetben de kalászhányás után a beltartalom
foszfor és egyéb tápelemeivel dolgozik. A foszfit foszfor valamint mikroelemei javítására is kitűnő.
is gyökerek regenerálódását serkenti, javítja a hajtásképződést is, fokozza a A harmonikus ellátással biztonságos kezelést jelent, túl nem adagolható, csak

A harmonikus nitrogén-kálium aránnyal a növényt erősítő, kondicionáló
lombtrágyázást végezhetjük el. Amennyiben az alaptrágyázással, fejtrágyázással
a megfelelő alapellátás biztosított, a Rosasol 23-7-23 +SPE Me teljes mikroelem
soros komplex használata indokolt. Nagyobb adagú, vagy egyoldalú nitrogén
fejtrágyázás esetén különösen javasolt a használata, hogy a nitrogén sokkot a
növények könnyebben elkerüljék a többi tápelem, különösen a mikroelemek
adagolásával. A növény ellenálló képességének javítója, mikroelem hiányok
megelőzője a magas hatóanyag tartalommal.
Keverhetősége a magas Rosasol minőségnek megfelelően biztonságos,
kijuttatása szintén megbízható a teljes tenyészidő során.

Sárgulás megelőzése, kezelése Zöld levéllel
Az egész növény sárgulása mellett jellemzően az érközökben megjelenő
erősebb sárgulás nem nitrogén hiánya miatt következik be. Elsősorban a zöld
színtestek fejlődésének zavara, a magnézium hiánya okozza. A Zöld levél
lombtrágya a sárgulás megelőzését, kezelését szolgálja. A világosodó
állományra a nitrogén fejtrágyázással együtt feltétlenül javasoljuk kitenni, hogy
az egyoldalú nitrogénhatást elkerülhessük.
Horinka Tamás

2. oldal

A mi tyúkunk tojta, - tehát a miénk.
®
-Natúr BioOrganic -

Összetétele:
Formátum:

4-4-4 NPK MgO 1% SO3 1%
Mikroelemek Mn, B, Co, Zn, Mo
4-5 mm Pellet

Azt gondoljuk, hogy termékeinkkel minél szélesebb körben, tényleg hozzá
tudunk járulni a környezetbarát tápanyag-utánpótláshoz, ezáltal a hosszútávon
fenntartható növénytermesztéshez!

Azt is tudjuk, hogy a talajban lévő tápanyagok feltárását mikroszervezetek
végzik. A felvehető tápanyagok mennyiségét, ezen szervezetek mennyisége Mindenkinek sikeres évet kíván az Agro Naturtáp Kft. vezetősége!
és aktivitása határozza meg.
Egy gramm átlagos talajban van:
- 100 millió baktérium,
- 16 millió sugárgomba,
- 100 ezer gomba,
- 50-100 ezer alga,
- 10 ezer protozoa (egysejtű állat)
(Forrás: Helmeczi, 1994)
Azokon a talajokon (normál humusztartalom mellett) amelyeken jelentős mikrobiális tevékenység folyik, a tápanyagok kimosódása is kisebb így a veszteségek
is kisebbek lesznek.
A legjobb esetben tehát egyszerre kell gondoskodnunk a tápanyagokról,
Cégünkről
illetve az optimálishoz közeli talajéletről. Azt sajnos, hogy az kielégítőhöz
Az Agro Naturtáp Kft. olyan magyar vállalat, amely a hazai növényter- képest még van mit pótolnunk az alábbi táblázat bizonyítja.
mesztőket látja el szerves trágyákkal, amelyek használata a talajélet és
talajszerkezet javításával párhuzamosan fejti ki hatásait. A mai Magyar
Egyedszám (db.)
Tömeg (g)
Mikroflóra
növénytermesztésben igen nagy hangsúlyt kapnak a kiváló minőségű és
Átlag
Optimum
Átlag
Optimum
összetételű műtrágyák, de emellett a szervesanyag-visszapótlás nem olyan
1012
1015
50
500
Baktériumok
mértékben történik, mint ahogy az optimális lenne. Talajaink termőrétegének
1010
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50
500
Aktinomiceták
és környezetünk védelmének fontossága miatt kínálunk tehát olyan megol109
1012
100
1000
Gombák
dásokat a tápanyag-utánpótlásban, amely teljesen megfelel a fenntartható
106
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1
15
Algák
növénytermesztés magas követelményeinek is.
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A mikroflóra egyedszáma és tömege 1 m 30 cm mélységű
talajrétegben mérsékelt égövi klímazónában (BRAUNS 1968)

A Natúr BioOrganic gyártása

Kis hazánkban 2010-ben kezdődött el a Japán HOSOYA cég megvásárolt és
telepített technológiájával a fermentált baromfitrágya előállítása két egyenként
120.000 ezres tojóállományú telepen. A technológiát közép-kelet Európában
egyedülállóan alkalmazzuk. A fermentálási folyamat egy 60 méter hosszú, 9
méter széles kádban zajlik 12 napon keresztül. Ez alatt az idő alatt a nyers
baromfitrágya alulról, eleinte 70 C-os levegővel van megfújva. A napok elteltével
a levegő hőmérsékletét 10 C-onként csökkent-jük, majd a 12. nap a baromfitrágyát kb 30%-os víztartalommal kivesszük. Ezek a szemcsék még egy
utószárítási folyamaton mennek keresztül, itt visszük a nedvességtartalmat kb.
18%-ra. Ahhoz, hogy a minőségi kívánalmaknak megfeleljünk, 2013 Januárjától
a fermentált anyagot pelletáljuk is ezzel rövidítve a száradásra szánt időt, illetve
pormentes egységes állagú és minőségű anyagot állítva elő. A visszajelzések
szerint a pelletnek hibátlan a minősége, az árát pedig a konkurens baromfitrágyák alatt tudjuk tartani egész évben

A talajéletre kifejtett pozitív hatásai
Azt biztosan sokszor hallották már, hogy a jó termés nélkülözhetetlen alapja a
harmonikus és teljes körű tápanyag ellátás.

Vége a bújócskának!
– új rovarölő szer szívó kártevők ellen
A Bayer CropScience Movento nevű új rovarölő szere 2011-ben AGROW
díjazott lett, a leginnovatívabb növényvédő szer kategóriában. Sikerét annak
köszönheti, hogy a kereskedelemben jelenleg kapható felszívódó rovarölő
szerek között egyetlen egy sem rendelkezik kétirányú szisztémikus hatással.
A hagyományos felszívódó rovarölő szerek szállítását a farész (xilem) végzi. A
növények fás részében a víz és a szervetlen tápanyagok áramlása passzív:
ezeket a levelek párologtatása mozgatja felfelé. A Movento különlegessége,
hogy képes a háncsrészben (floem) mozogni, amiben elsősorban az
asszimilációs termékek (cukrok és egyéb szerves vegyületek) aktív módon
szállítódnak felfelé és lefelé. Lombkezelés után ugyanis a Movento a levél
sejtjei mentén a háncs legvékonyabb erecskéibe kerül, és innen az
asszimilációs termékekkel együtt a növény növekedésben lévő hajtásai,
levelei, rügyei és gyökerei felé áramlik. Az egy irányban felszívódó rovarölő
szerekkel szemben a Movento - kétirányú szállítódása miatt - a kipermetezés
után a fejlődő leveleket és gyökereket is képes megvédeni és többek között
ezért kiváló a hatékonysága a nehezen irtható, rejtett életmódú rovarok, mint
pl. a káposztafejben, vagy a lombkorona belsejében, vagy épp a gyökereken
élősködő tetvek ellen. Különösen hatékony a szívó kártevők fiatal lárvái ellen.
A felnőtt levéltetvek vagy molytetvek a kezelés hatására gyakran életképtelen
nimfákat, vagy tojásokat hoznak létre. A Movento a termékenység csökken-

Egyrészről ezt a hiányosságot igyekeznek bepótolni az egyre növekvő
számban jelen lévő baktériumtrágyákat gyártó cégek, másrészt indokolt
mennyiségű szervestrágyával a talajéletet jelentősen lehet növelni. Emellett
tudnunk kell, hogy a Natúr BioOrganic® -ban összesen 2.160.000.000 db/gr
aerob és 1.700.000.000 db/gr anaerob baktérium található tehát a baromfitrágya kijuttatásával alapvetően baktériumtágyázást is végzünk. Ezzel a talaj
tápanyagkészleteinek a hozzáférhetősége is folyamatossá, harmonikusabbá
válik és a növények fiziológiai igényei jobban kielégíthetőek lesznek.

Hírek
- A Natúr BioOrganic® 2013 év elejétől megkapta a BIO minősítést a
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft-től, így öko és biogazdálkodásban is
használható.
- Ez évtől a 25 kg-os zsákunk, felül visszazárható töltőnyílással rendelkezik.
- Április végétől 10 kg-os zsákban is kapható lesz termékünk.
- Júniustól lesz kapható a Szarvasmarhatrágyánk.
Neve:
Marha-Jó®

tésével gátló hatást gyakorol a kártevők populáció dinamikájára.
A Movento 100 SC formulációja tartalmaz adjuváns anyagokat, de pl. az
erősen viaszos levelű káposztánál nem olajos tapadásfokozó anyag használata ajánlott. Mivel a Movento elsősorban a kártevők fiatal egyedei ellen hat,
azok vedlési állapotában a zsír-bioszintézist gátolja, hatása lassú. A tökéletes
hatás érdekében a kezelés időzítésénél törekedjünk arra, hogy a permetezést
a kártevő felszaporodása előtt végezzük el.
Almában vértetű és levéltetvek ellen elvirágzás után használható először,
amikor a levélfelület már nagy, és a hajtásnövekedés intenzív. A kezelést a
vértetű ellen időzítsük, amikor az első lárva nemzedék a vízhajtásokról,
alsóbb hajtásokról a magasabban lévő fiatal hajtásokra vándorol. Nagyon
erős fertőzés esetén (nagy egyedszámmal és sikeresen áttelelő, korán
felszaporodó állomány): virágzás előtt Calypso-val vagy más pl. pirimikarb
hatóanyagú készítménnyel védekezzünk, majd elvirágzás után (2-3 héttel
később) Movento-val. A védekezés időszakában felszaporodó levéltetvek
ellen a kezelés szintén hatásos. Egymást követő kezelést 14 napnál korábban
ne végezzünk. Egy vegetációban maximum kétszer alkalmazzuk.
Körtében körte-levélbolha ellen szintén elvirágzás után kezdjünk védekezni.
Erős korai fertőzés esetén, ha virágzás előtt kell már védekezni, akkor más
készítménnyel (pl. Envidor-ral, vagy más hatóanyag csoportba tartozó pl.
pirimikarb hatóanyagú készítménnyel) végezzünk kezelést.
Káposztafélékben három leveles állapottól alkalmazhatjuk a levéltetvek
betelepedésének kezdetétől, de legkésőbb a kis kolóniák megjelenésekort.
Lovász Csaba (Bayer CropScience)

Sharpen 330 EC az új pendimetalin
Úgy adta a sors, és a Tisztelt Hatóság, hogy ebben a lapszámban ez már a
második olyan hatóanyag amely nagyon régóta megtalálható a magyar
piacon, de most másik gyártótól, egy generikustól, s ezért olcsóbban. A
tájékozottabb termelők, akik a hatóanyagokkal is foglalkoznak már egy kicsit
azok a 330 EC-ből már rájöhettek, hogy szinte biztos, hogy pendimetalin
hatóanyagról lehet szó. Az egyik legrégibb még forgalomban lévő magról kelő
egyszikű és néhány magról kelő kétszikű ellen a legtöbb kultúrában
engedélyezett gyomirtó szer. A szántóföldi kultúrákban használata visszaszorulóban, de a kertészeti kultúrák közül a zöld és száraz borsóban, dohányban, vöröshagymában (kivéve zöldhagyma), fokhagymában, póréhagymában,
zellerben, paradicsomban, paprikában, káposztafélékben, burgonyában,
gyümölcsfélékben, fűszer és gyógynövényekben, dísznövényekben és
erdészetben engedélyezett vetés után kelés előtti, vagy palántázást megelőzően alkalmazható gyomirtó szerről van szó. A Sharpen 330 EC mind
hatóanyagában, mind hatóanyag százalékban, mind hatásában megegyezik

az ittlévő egyéb pendimetalin hatóanyagú termékekkel. Az indiai Sharda a
gyártója, aki egy nagy generikus gyártó, s természetesen mind az európai,
mind a magyar piacra engedéllyel rendelkezik. De mivel a kutatásra a cégnek
nem kellett költenie, s Indiában a munkaerő jelentősen olcsóbb, valamint a
környezetvédelmi előírások egyenlőre sokkal lazábbak, ezért a termék a nagy
szállítási költségek ellenére is olcsóbban tud megjelenni a magyar piacon. S a
mai költségérzékeny termelési környezetben nem mindegy, hogy mi mennyi,
ha ugyanazt tudja. S mért ne tudná, hiszen a hatóanyag ugyan az, a kultúrák
ugyanazok, s az engedélyező hatóság ugyanabban a dózisban engedélyezte
mint a már kb. 25 éve itt lévő terméket. Az első betelefonáló, aki megnevezi a
Magyarországon forgalomban lévő másik két pendimetalin hatóanyag tartalmú növényvédő szert, és annak gyártóját, az a mórahalmi gazdaboltunkban
egy liter Sharpen 330 EC-t kap ajándékba. Telefonszám: 30/515-6077.
Knipf Róbert (növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök)

Mond Te melyiket
választanád?
S olvasóink ebben a lapszámban is, s az előzőekben is egyre több starter
trágyával, vagy starter hatású trágyával találkoznak. Jelentőségük a tudomány előre haladtával felértékelődött, s míg egy pár évvel ezelőtt maximum
egy, két félével találkozhattunk, napjainkra számuk megsokszorozódott. Azt,
hogy mikor melyiket azt a technológiai szintünk, illetve az adott év, adott
körülményei döntik, dönthetik el. Röviden összefoglalva az általunk forgalmazottakról egy pár gondolat.
Microphos MoZn mikrogranulátum Előnye, hogy egyenletes mérete miatt
könnyen, pontosan adagolható. A kikelő mag azzal, hogy mellé juttattuk ki,
rögtön találkozik vele, formulájában vízoldhatóságával azonnali felvételt biztosít
az éppen kikelt növénykének. 46% könnyen felvehető foszfort tartalmaz, sok
konkurens termék hasonló áron csak a felét. Lényeges, mert a foszfor a talajban
maximum 1 cm-t mozog így a növénykének a szájába adjuk az „anyatejet”.
Hátránya: A kijuttatására alkalmas mikro granulátum szórására alkalmas
vetőgéppel, palántázóval kell rendelkeznünk. Szántóföldi és kertészeti kultúrában is érdemes használni.
Monokálium-foszfát Előnye: Vízoldható, ezért permetezéssel könnyen,
egyenletesen kijuttatható, vagy akár beöntözésre is használható. A növénykék
számára azonnal felvehető foszfort és káliumot biztosít, mind talajon, mind
levélen keresztül. Levélen keresztüli felvétele még a talajon keresztülit is
megelőzi. Szuper gyors. Azért mert nitrogén mentes, ezért szinte lehetetlen az
éppen kikelt növényeket is megégetni vele. Használata biztonságos.
Hátránya: A két makró tápelemen kívül mást nem tartalmaz, így alkalmazása
csak a jó tápanyag ellátású területeken ajánlott.
Rosasol 15-30-15+Me Előnye 100%-ban vízoldható, 30% foszfort és egyéb
tápelemeket tartalmazó lombtrágyaként, tápoldatként és beöntözésre is
alkalmas starter trágya.
Hátránya:A 15% nitrogén miatt kijuttatása nagyobb odafigyelést igényel.
Fosfitex Zn/Mn Előnye: A foszfort a növény számára legkönnyebben
felvehető 3 vegyértékes formában tartalmazza, mind levélen, mind gyökéren
keresztül tökéletesen felvehető. Markáns baktérium és gombák elleni hatással
rendelkezik. A növények immunrendszerét erősíti.
Hátránya: Tilos túladagolni, s kistermelők erre hajlamosak. 3 l/hektár a dózisa.
Gyökér lombtrágya Előnye. Lombon keresztül nagyon gyorsan felvehető, s
egy olyan adalékolt foszfor mely a gyökérnövekedést látványosan segíti.
Hátránya: Kevésbé ismert, de aki használta az már visszatérő vásárló.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

3. oldal

Amalgerol – talajaink jövőjéért
Növénytermesztésünk legfőbb termelőeszköze a
talaj. Minősége, állapota nagymértékben meghatározza a terméspotenciált. A napjainkra igen jellemző szélsőséges időjárás miatt azonban olykor
az aszály, más esetben a belvíz okoz nehézséget
a földeken.
A belvíz és az aszály tulajdonképpen egyazon
problémának két megnyilvánulása. Nevezetesen
a talaj szerkezetében, állapotában keresendő az
ok. A tömörödött, vagy túl laza talaj nem képes megfelelő vízgazdálkodásra.
De miért is alakult ez ki? A megerőltető talajművelés, tömörödötté, levegőtlenné tette a talajokat, a túlzott műtrágyázás pedig a savas irányba tolta el a
pH-t. Ezáltal csökkent, korlátozódott a talaj mikroflórájának életlehetősége.
Ezek a hasznos élő szervezetek azonban nélkülözhetetlenek a normális
talajműködéshez.

Hogyan segít az Amalgerol?
Az Amalgerol a talajproblémák okát szünteti meg. A különböző növényi stb.
olajtartalma miatt ugyanis óriási határfelületen terül szét a talajszemcséken, nagy életteret biztosítva a talajmikrobáknak. Könnyen felvehető
széntartalma pedig azonnal hasznosuló tápanyagot is ad számukra. Így a
talaj hasznos élő szervezetei látványos működésbe kezdenek, gyors szaporodásnak indulnak.

Az Amalgerol rendszeres használatával ez a folyamat az alsóbb talajrétegekben is megfigyelhető, így ott is javul a talajszerkezet és a tápanyagok
felvehetősége. A talaj idővel visszanyeri normális vízgazdálkodó képességét (2. ábra).
Amennyiben a talajnak jó a vízgazdálkodása, képes elvezeti, illetve megtartani a csapadékot, a kapilláris vízvezetés elvén pedig a mélyebb talajvízszintből a növénynek szolgáltatni azt.
Megfelelő talajélet esetén a szervesanyag képzés nő, a porosodás megszűnik, kialakul a morzsalékos talajszerkezet, nem képződnek nagy,
élettelen rögök. A jó, levegős talajba visszatérnek a földigiliszták, valamint a
növények gyökerei is könnyebben fejlődnek, ezáltal biztosítva a jobb
stressztűrést.

Mi az a mikorrhiza? Miért jó a növénynek?
A mikorrhiza szó szerint gombás gyökeret jelent (3-4. ábra). Ezek a hasznos
élő szervezetek szimbiózisban élnek a növények gyökereivel és mintegy
azok „meghosszabbított karjai”, sokkal messzebbről képesek a vizet és a
tápanyagokat a gyökér számára biztosítani. A zöld növények 80-90 %-a
számára a mikorrhiza kapcsolat elengedhetetlen.
Az Amalgerol kezeléssel a mikorrhizás gyökértömeg meghétszereződik
(5. ábra)!

6-7. ábra: 5 l/ha Amalgerol 15 l/ha vízzel vetéssel egy menetben kijuttatva
Szamoskér, 2012. április és június

Az intenzív talajélet következménye a CO2 termelés növekedése. A széndioxid egyrészt lazítja a talajt, másrészt a vízzel szénsavvá alakul, ami javítja
a tápanyagok felvehetőségét (1. ábra). A kötött kalcium kioldásával javul a
talaj pH-ja. Emellett nő a talajhőmérséklet, ami a növények gyors, egyöntetű
kelését is segíti.

3. ábra

1 kezelés
2 kezelés

4. ábra

AMALGEROL
nélkül
2.85 %
4%

AMALGEROL (1 ml/kg
átalakítandó anyag)
21.1 %
26 %

8-9. ábra: 4 l/ha Amalgerol + 10 l/ha Radistart FL vetéssel egy menetben
kijuttatva. Újcsanálos, 2012. április és szeptember

5. ábra
1. ábra

Az Amalgerol talaj hatásának eredményei:
Az Amalgerol kezelés révén tehát a talajbaktériumok felszaporodnak,
lebontják az ott lévő növényi maradványokat, felvehetővé teszik a talaj
lekötött tápanyagait, a mikorrhizák segítenek a szállításban és akár egészen
a gyökérbe hatolva (endomikorrhizák) juttatják el a vizet és ásványi anyagokat, a gyökérzet a levegős, lazább, morzsalékosabb talajban maga is
jobban növekszik, erősebb lesz, így az egész növény ellenállóbbá válik a
stressztényezőkkel szemben.
Hogyan alkalmazhatjuk az Amalgerolt?

2. ábra: A 3 évig Amalgerolozott terület (balra) könnyebben megművelhető.
Kisújszállás, 2011.05.06

A tavaszi vetésű növények esetében vetés előtti talajkezeléssel, vagy
vetéssel egy menetben történő kijuttatással 4-5 l/ha dózisban önmagában (6-7. ábra), vagy akár folyékony startertrágyával (Radistart FL) együtt

(8-9. ábra). A Radistart Turbo szilárd mikrogranulált startertrágya is
tartalmazza 10 %-ban az Amalgerolt, így a 15-20 kg/ha-os startertrágyázással
1,5-2 l/ha Amalgerolt is kijuttatunk a sorba, ami kb. 4-5 l/ha teljes
felületkezelésnek felel meg. Baktérium készítményekkel együtt 3 l/ha
mennyiségben javasolt kijuttatni, különösen száraz időszakban segítheti a
mikrobák túlélését.
A már kikelt állományokra permetezve (3-4 l/ha) az Amalgerol fokozza a
növények tápanyagfelvételét, ritka mikroelem tartalma (wolfram, vanádium,
szelén) és növényi kivonatai (auxin, giberellin) javítják az ellenálló képességet
és erőteljes fejlődést tapasztalhatunk.
Az Amalgerol használatával úgy tudjuk növelni a termésátlagot és a
jövedelmezőséget, hogy közben a talaj minősége nem romlik, hanem javul!
További információ: www.cheminova.hu

SHADO…A POSZTEMERGENS MEGOLDÁS, AKKOR IS HA ELKÉSIK!

1.ábra: Sikertelen alapkezelés után erős kakaslábfű fertőzésnél a Shado 2 l/ha dózisa
hatásfokozóval a kezelést követő 7. napon látványos hatást biztosított. (Fűzvölgy, 2011.06.30)

2.ábra: Shado 2 l/ha+Hyspray 0,5 l/ha hatása libatoppal erősen fertőzött területen (a kép első
részén a kezeletlen kontroll szemlélteti a gyomnyomást). (Káld, 2009.06.08)

3.ábra: Shado 2 l/ha+Hyspray 0,5 l/ha hatása túlfejlett libatopon. (Káld, 2009.06.08.)

A 2011-es termelési év erősen aszályos körülményei komoly szakmai és
anyagi leckét adtak fel a kukoricatermesztőknek. A csapadékhiány miatt az
elvégzett alapkezelések hatékonysága minimális volt, ezért a kukoricákat
posztemergens gyomirtásokban is részesíteni kellett. A tavalyi évben szintén
fennállt ez a probléma, idén pedig, cikkírásunk pillanatában még nem
láthatjuk előre az évet és még kérdéses, hogy a kukorica elvetése után az idei
évben milyen kukorica gyomirtási technológiát kell alkalmaznunk.
A kukorica 4-6 leveles fejlettségi stádiumát meghaladóan kevés gyomirtási
alternatíva áll rendelkezésünkre, annál is fogva, mivel ebben a stádiumban a
kukorica előrehaladott fejlettségén túl már a gyomnövények is túlfejlettek.

Ilyen speciális helyzetekre kínál megoldást a Cheminova Shado (300 g/l
szulkotrion) gyomirtó szere. A készítményt kimondottan javasoljuk azokra a
területekre, ahol minimális, vagy egyáltalán nincs évelő (mezei acat, apró
szulák) fertőzés és a klasszikus kukorica gyomok okoznak növényvédelmi
problémát. A Shado megbízhatóan alkalmazható a kakaslábfűvel, kölessel,
muhar fajokkal fertőzött területeken (1.ábra) és pozitív tulajdonsága, hogy a
vadköles ellen a gyomnövény bármely fejlettségi állapotában használható.
Fontos dolog, hogy a Shado az egyszikű elleni hatásán kívül olyan magról
kelő kétszikűek ellen is nagyon jó hatást biztosít, mint a szőrös disznóparéj,
parlagfű, szerbtövis fajok, napraforgó árvakelés, csattanó maszlag,

selyemmályva, libatop félék (2-3. ábra).
A Shado fontos tulajdonsága még, hogy egyedülállóan szelektív, így kifejezetten ajánljuk a hibrid és csemegekukorica termesztőknek, természetesen a
fajtatulajdonosok véleményezését követően! A Shado-t évjárattól függetlenül
kombináljuk 0,25 l/ha Superspray-vel, ez nagymértékben elősegíti a
készítmény hatóanyagának a felszívódását és fokozza a hatékonyságát!
A Shado a kukorica korai posztemergens kezeléseitől a késői posztemergens
megoldásokig, 7 leveles fejlettségi stádiumig alkalmazható.

4. oldal

Tél a tavaszban, termesztési problémákkal

Tápanyag válasz az időjárás tavaszi kihívásaira: Fosfitex Zn/Mn
Az idei tavasz az átlagosnál is több és erőteljesebb kihívást hozott eddig
is a kertészeknek. Az általános kora tavaszi fényszegénységgel nehezen
megbirkózva a jó idő felé tart a termesztés, de az idén úgy tűnik nem
ilyen egyszerű a termesztők helyzete. Kevés jó idő, majd erős lehűlés,
tartós fényszegénység, és tartósan magas páratartalom, ami már önmagában is nagy gondot jelentene. A termelők itt találhatnak kapaszkodókat a tápanyag ellátáshoz a tavaszi gondok enyhítésére.
Az ideihez hasonló halmozott kihívással szerencsére ritkán találkozik a kertész
társadalom. A problémát azonban ez csak nehezíti, hiszen nincsen gyakorlat
az ilyen összetett helyzet jó megoldására. A stresszt okozó tényezőkkel gyakran szinte csak szélmalomharcot tudunk vívni, van azonban más út is. A
Fosfitex Zn/Mn biológiailag is aktív lombtrágyázással a növények ellenálló
képességének javításával a káros hatások mégis jelentősen csökkenthetők. Ha
helyes tápanyagellátással tovább erősítjük növényeinket, nagyon nagy lépést
teszünk a jelenlegi helyzet minél kisebb veszteséggel, lemaradással történő
túlélése felé.
A kritikus időszakban veszélyes nitrogénadagolásban nyújt megfelelő biztonságot a tartós nitrogén lombtrágyázás a TNT Turbó, TNT Mg, vagy TNT
Mikro lombtrágyák valamelyike.

Halmozott stressz helyzet a növényeknek
A környezeti tényezők többségével folyamatosan komoly gond adódik 2013 tavaszán. Kritikusan kevés a fény, tartós lehűlés tartja kényszerpihenőn az áttelelő
és korai vetésű növényeket. A hideg erősíti az állandóan magas páratartalmat,
és a szellőztetés sem egyszerű az esetek többségében. A körülmények ilyen
összeadódása erősíti a kedvezőtlen hatásokat, ezért nagyon komolyan oda kell
figyelni minden ápolási műveletre. Nem csak a növényvédelem erősítését, de a
módosított tápanyagellátást is megköveteli az ilyen helyzet.

lálja, hogy az nem jár stresszel, felesleges energia ráfordítással. A fitoalexinek gyarapodásának folyamata a belső védelem kialakulását jelenti, ami
természetes védelemként is jelentős, de a növényvédelem hatékonyságát is
nagyban javítja. Összetett hatása az energia megtakarításból, a stressz miatti
kiesések csökkenéséből, a fejlődés jobb üteméből együttesen adódik. A
Fosfitex Zn/Mn ezek miatt nem csak ilyen kritikus időben jelent jó megoldást a
növények kezelésében, hiszen stressz és valamilyen növényvédelmi veszélyeztetéssel mindig számolhatunk. A kezeléseket elegendő 14 naponként ütemezni, hogy a védelmi állapotot fenntartsuk. Gyakoribb kezeléseket kivételes
esetektől eltekintve, mint regenerálás, teljes dózissal nem is javasolunk. A
túladagolás kerülendő.

kis napsütés esetén már 3 nap múlva is bizton el tudja dönteni bárki, hogy az
állományának hány százaléka maradt meg. Teljesen extrém példák, például a
2010-es tartós vízállás ellenére képes volt az őszibarackos 90%-át megmenteni Zákányszéken úgy, hogy következő tavasszal a még kihajtó
egérfüles állapotban lévő fákat elkezdték kezelni, amikor a kényszer kihajtás
még kihozta a leveleket, de a gyökérzet túlnyomó része már elhalt. A vele
azonos táblában lévő másik tulajdonosnak, aki nem kezelt annak pedig
nagyságrendekkel több fát kellett pótolnia.

Fosfitex Zn/Mn a gyökérzet regenerálására,
növény indítására
A Fosfitex Zn/Mn a gyökerét vesztett, fejlődésben erősen visszaeső növények regenerálásása is kitűnő megoldás. Megfelelő tápanyagellátás mellett
a legfeljebb 10 napos gyakorisággal elvégzett Fosfitex lombtrágyázás segít a
növények beindulásában, mivel javítja a tápanyagforgalmat, az osztódó
szövetek munkáját is. Mivel számtalan élettani folyamatra van áttételesen
kedvező hatása, a regenerálódás után segít a harmonikus növekedésben és
termésképzésben is.
A gyökérregenerálásra különösen szükség lehet a tartósan hideg, vízzel telített talajban lévő növényeknek. A lombon történő kezelés kifejezetten előnyös
is ilyen esetben, hiszen jól működő gyökérzet hiányában a talajon keresztül
történő kezelés hatástalan. Először működő gyökérzetre van szükség ahhoz,
hogy az állomány a talajban lévő tápanyagot és vizet megfelelően hasznosíthassa.

2011-ben kezelt fa

TNT család a kritikus időszakok nitrogén trágyázására
Az alapvető klímatényezők hiánya, mint például a fényé, közel megoldhatatlan feladat az átlagos és még jobb körülmények között is. A vegetációs
világítás műszaki feltételei, energia költsége a termesztés jelenlegi feltételei
mellett vállalhatatlanok. A lehűlés a hideg hajtatásban szintén kiszolgáltatottá
teszi a termelőt, hiszen éppen azért hajtat fűtés nélkül, mert annak alkalmazása szintén vállalhatatlan a legtöbb termelőnél.

Páratartalom
A kora tavaszi termesztés nagy problémája a magas páratartalom, mely elvileg
könnyen kezelhető lenne szellőztetéssel. De a körülmények miatt ez nem is
olyan egyszerű ilyen időszakban. Ennek ellenére folyamatosan törekedni kell a
reggeli, délelőtti intenzív szellőztetésre, hogy legalább a megvilágításnak megfelelő fotoszintézis végbemehessen. A telített páratartalomnál ugyanis a
párologtatás teljes hiánya miatt zárnak a légzőnyílások, illetve a tápanyag és
vízforgalom leállása miatt a fotoszintézis is leáll.

A tápanyagigény változása, tápanyag kockázatok
Tudomásul kell vennünk, hogy a jelenlegi körülmények a növények rendes tápanyagfelvételében is jelentős változásokat idéznek elő. Alapvető helyzet, hogy
az idei tavasz az átlagosnál szélsőségesebb körülményei között a fejlődés még
lassabb, tehát a növények tápanyag és vízigénye is kisebb.
A tápanyagfelvételt illetően el kell fogadnunk, hogy a tartósan hideg és fényszegény időszakban a növények átlagos nitrogén és kálium felvétele lényegesen
eltolódik a káliumigény felé. Ezen túl, a nagyobb nitrogén mennyiség közvetlen
és közvetett károkat okozhat, okoz az állományban. A nitrogén kisebb túladagolás miatt is gyorsabban alakul ki vegetatív túlsúly, mert a fényszegény, párás
körülmények is ezt erősítik. Már kezdeti szakaszában is sok veszélyt jelent az
ismert körülmények miatt, mint a fertőzések, betegségek erősebbé válása,
szövetek fellazulásával járó nyálkásodás, rothadások, hideg érzékenység, gyökérképződés, virágzás, terméskötés problémai. Gyors súlyosbodása könnyen
okozhatja a kultúra értéktelenedését teljes tönkremenetelét is.
Tápoldatozást sokkal kisebb vízmennyiséggel és nagyobb töménységgel kell
végezni ebben az időszakban a helyesen beállított, az általánosnál magasabb
kálium aránnyal.
Nem látványos a mikroelemek hiánya, de az is hasonlóan erősíti az élettani
zavarokat ebben, és ilyen szélsőséges időszakokban. A mikroelemek pótlására
a komplett lombtrágyázás az amúgy is rendszeres növényvédelemmel egy
menetben adja a lehetőséget. A komplett, és ellenálló képességet fokozó váltott
lombtrágyázással a tápanyag kiegészítésen túl erősítjük is a lombot.

Fosfitex Zn/Mn a tűrőképesség fokozására
A biológiailag aktív Fosfitex Zn/Mn nem világít a Nap helyett, nem is fűt, és a
páratartalmat sem csökkenti, mégis óriási szerepe van az ilyen kedvezőtlen
körülmények között. A foszfit formában lévő foszfor hatóanyaga a belső
ellenálló képességet gyorsan és hatékonyan növeli.
A Fosfitex Zn/Mn foszfit, foszfor, nitrogén, cink és mangán hatóanyagai rendkívül
gyorsan jutnak be a növény szöveteibe. Először és első sorban a betegségekkel
szembeni védelmet fokozza a növény immunrendszerének is nevezett fitoalexin
anyagok serkentésével, ami ezután a klímahatásokkal szemben is kiterjed. A
növények védekezési rendszere ugyanis összességében egységes rendszert
képez a fertőzések, betegségek, mint élő károsítók és a környezeti klímatényezők, mint élettelen károsítókkal szemben.
A Fosfitex Zn/Mn lombtrágyázás a növény védekezési rendszerét úgy stimu-

A nagyon nedves talajon, illetve erősen csapadékos időjárásban a tápelemek
közül a nitrogén helyzete és pótlása a legkritikusabb. A fejtrágyaként kijuttatott nitrogén nagyon gyorsan kimosódik és felvétele is rossz túl nedves
talajon, hiszen a gyökerek sem dolgoznak megfelelően. Homokos területen a
hagyományos formában kijuttatott nitrogén 90 milliméter eső hatására a talaj
felszínéről 90 cm mélyre jut. Környékünkön 2013 január 1 és március 31
között kisebb szórásokkal megközelíti vagy akár meg is haladja a 300
millimétert. Akkor most találgathatunk, hogy a kijuttatott nitrogén műtrágyából
a növény mennyit fog tudni hasznosítani. Ennek ellentéte a tavalyi év, amikor
a kijuttatott granulált nitrogén műtrágya hónapokig a talaj felszínén maradt, s
idővel onnan a légkörbe párolgott el. A fejtrágyázás szintén kritikus aszályos
időszakban is. Amennyiben nincs lehetőség a nitrogén fejtrágyázás beöntözésére, nem is szabad kijuttatni a fejtrágyát, hiszen egy késői esővel a
tenyészidőt nagyon kitolhatjuk, vagy nitrogén sokkot idézhetünk elő.
A tartós nitrogén lombtrágyázás átmeneti megoldást jelent, s egy jó lehetőséget is ilyen időszakokban.
A TNT, tartós nitrogén trágya család a biztonságosabb és kíméletesebb
nitrogéntrágyázás alapanyaga. Minden kertészeti kultúra és szántóföldi növény új típusú, korszerű lombtrágyája. Hatóanyagának nagyobb része, kétharmada lassú hatóanyagot szolgáltató nitrogénforma, (karbamidformaldehid),
ami 3-4 hétig folyamatosan szolgáltat levélen keresztül beépíthető nitrogént a
növényeknek. A nitrogén harmada azonnal ható, gyorsan beépíthető formában
van, mint bármely korszerű nitrogén lombtrágyában. Talajon keresztüli tartós
hatása 12 hét.
A TNT 15 l/ha adagú lombtrágyázással kijuttatott nitrogén hatóanyag akár
120-160 kg/ha nitrogén fejtrágyázásnak is megfelel. Öntözés nélkül aszályos
időben természetesen nincs értelme ilyen összehasonlításnak, hiszen akkor a
nitrogén fejtrágyázás semmit nem ér. Sajnos az éjszakai, illetve a levegőből
megkötött párával eltűnő szemcsékről sajnos sokan azt hiszik, hogy azzal a
tápanyag hasznosul is, pedig véletlenül sem. A tápanyag jó része elillan az
ammónium-nitrát esetében, más nitrogén típusoknál pedig a talaj legfelső
rétegében vár a következő esőre, öntözésre láthatatlanul.
A TNT kijuttatásánál is kedvező a hosszú és megbízhatóan egyenletes hatástartam, mert olyan kultúrákban is alkalmazható, ahol nem végzünk sűrűn
növényvédelmi permetezést. A készítmények garantáltan perzselésmentesek,
még a legmagasabb dózisoknál is kockázat nélkül használhatók. Egyetlen
kitétel van, töménysége nem haladhatja meg az 5 %-ot, azaz 100 liter permetléhez maximum 5 litert tehetünk.
A hideg időszak, a fényszegény környezet, a 15 CO fok alatti talaj mind a
kalcium, mind a magnézium felvételét a legtöbb tápelemmel együtt gátolja,
erősen lelassítja. Áttelelő állományok esetén érdemes két hetenként egy
frissítő, fenntartó lombtrágyázásban részesíteni növényeinket. Erre mink a
komplett összetételű Rosatop Ca-ot javasoljuk. Hatására a növények
magukhoz térnek, pótoljuk a létszükséglethez nélkülözhetetlen kalciumot,
mely megakadályozza a sejtfalak elvékonyodását, s ezzel javítjuk növényeink
baktérium és gombák elleni ellenállóságát. Valamint a benne lévő magnézium
pótolja a klorofil molekulákhoz nélkülözhetetlen magnéziumot. Minden klorofil
molekula közepén található egy magnézium atom, annak hiányában a klorofil
képződés elmarad, s a növényállományunk kivilágosodik, halvány zöldbe,
vagy akár sárgába is válthat. A sárgulást okozhatja a gyökerek pusztulása is,
amikor megszűnik a tápanyag és víz felvétel, például a talaj 100%-os
víztelítettsége miatt. Ilyenkor még a kezdeti időszakban segíthet a fentebb
említett Fosfitex Zn/Mn, de természetesen a halálból ez sem tudja a
növényeinket visszahozni (például gyökérfulladás esetén), de a haldoklót
még fel tudja támasztani. Ilyenkor kell mérlegelni, hogy az új vetés, ültetés,
vagy egy gyors Fosfitex-es kezelés a célszerűbb-e. Ha van még remény
akkor mindenképpen a Fosfitex Zn/Mn mert az sokkal kisebb költség, s egy

2012 április elején a gyökér fejlődés gyakorlatilag tökéletes

Tájékozódjon gazdaboltjainkban, illetve szaktanácsadóinknál. Tudjon meg többet a helyes eljárásokról a www.kerteszekaruhaza.com weblapon tápelemekről, kijuttatásról, a tápelemek szabályozó hatásáról, komplett tápanyagellátásról, s sok-sok referenciát is megtalál, de csak azokról akik hozzájárultak.
Horinka Tamás - Knipf Róbert

ÉVINDÍTÓ AKCIÓ!
Akár

10 %

kedvezmény

5 000 Ft feletti vásárlás esetén
500 Ft-os lombtrágya vásárlására
beváltható kupont adunk ajándékba.
Lombrtágyákon felül beváltható
az alábbi termékekre is:
- Difo 25 EC
- Sharpen 330 EC
- Shado

Egy termékhez csak egy
kupon használható fel!

A fénnyel és hideggel nehéz kezdeni

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

