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Változás, újból!
Az utóbbi időben megszaporodtak a telefonok, a személyes megállítások, az aggódó kérdések, s ami számomra is meglepetést
okozott, volt falu ahonnan delegáció jött, hogy folytassam a politikai
írásokat. Sokat töprengtem rajta, hogy érdemes-e! Nem igazán
látom hatását. Akik aggódva megállítanak és kérdeznek, hogy mért
hagytam abba, azok közül többen folyamatosan körbe-körbe
néznek, hogy ugyan ki látja a velem való beszélgetésüket. S a
félelem olyan fokra jutott sokaknál, hogy rövidebben, de ezért újra
kezdem. A rövidebben annak szól, hogy igenis járjunk nyitott
szemmel a világban, tanuljunk meg újra a sorok között olvasni, s ha
nem merünk már saját magunkért sem kiállni, ha nem merünk jó
érzéssel a tükörbe nézni, akkor ugyan szégyellje magát az a
rendszer amely idáig juttatta a társadalmat, de igen is nekünk is
tenni kell ellene, s nem árt gondolkodni sem. S a megkeresések
közül egy e-mailt megosztok Önökkel, remélem sokan gondolkodnak
hasonló módon arról amit eddig csináltam.

Tisztelt Knipf Róbert!
Bár igazán érdekes és minden bizonnyal nagyon hasznos is a
mezőgazdasági tanács adás ami a júniusi lapban olvasható, de
sajnos hiába böngésztem át elejétől a végéig nem volt benne
politikai témájú írása. Ami számomra nagy csalódás, mert
hónapról hónapra várom és elolvasom az Ön véleményét
(valójában csak emiatt olvasom ezt a lapot). Persze tudom, hogy
ez a lap egy mezőgazdasági szaktanácsadó újság, és azt is
tudom, hogy Ön már többször kijelentette, nem fog politikai
témában többé cikket írni.
Mégis bízom abban, hogy csak szabadságra ment egy kicsit
pihenni, és nem hagy fel azzal a felvilágosító tevékenységgel
amibe belekezdett. Aki képes ilyen jól összeszedetten és (bármit
mondanak is mások) tárgyilagosan írni arról ami hazánkban
történik annak küldetése van és ha rálépett egy útra akkor azon
végig kell mennie. (Ezt Ön is tudja) Kérem ne hagyja abba az
írást, tegye azt úgy ahogy eddig tette, tárja ismereteit és
véleményét az olvasok elé. Ma, amikor az újságok, a Tv és a
rádió szinte semmit sem szólnak a valós helyzetről, amikor az
újságírók zöme ostobaságok és hamis állítások tömkelegét
szajkózza, megfeledkezve hivatásának lényegéről akkor bizony
nagy szükség van az olyan emberekre mint Ön. Gondolom nem
én vagyok az egyetlen aki elismeréssel adózik Önnek, ezért
kérem, hogy ne hagyja magát eltántorítani, és ne vegye kedvét
az ostoba emberek, ostoba véleménye.

Felelős vezető: Pallagi Ferenc

F Ö LT Á M A D O T T A T E N G E R . . .

Föltámadott a tenger,

Az árboc és vitorla

A népek tengere;

Megtörve, tépve lóg.

Ijesztve eget-földet,

Tombold ki, te özönvíz,

Szilaj hullámokat vet

Tombold ki magadat,

Rémítő ereje.

Mutasd mélységes medred,

Látjátok ezt a táncot?

S dobáld a fellegekre

Halljátok e zenét?

Bőszült tajtékodat;

Akik még nem tudtátok,

Jegyezd vele az égre

Most megtanulhatjátok,

Örök tanúságúl:

Hogyan mulat a nép.

Habár fölűl a gálya,

Reng és üvölt a tenger,

S alúl a víznek árja,

Hánykódnak a hajók,

Azért a víz az úr!

Sűlyednek a pokolra,
(Pest, 1848. március 27-30.)
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Ön hülyének tartja magát?
Mert a kormányunk igen!
Egyszerűen katasztrófa, hogy kormányunk mit meg nem enged magának.
Egy pár „gyöngyszem” az utóbbi időszakból.
Trafik mutyi, trafik maffia. Az eredetileg benyújtott törvényjavaslat
arról szólt, hogy az egészre azért van szükség, hogy megvédjük a
fiatalságot Pont. Aztán a 42 ezer dohány elárusító helyből lett 5200,
de gyakorlatilag már csak Fideszhez közelállók kaphattak ilyen
koncessziót. Megkapták, s hogy-hogy nem a kiíráskori 4%-os árrést
most már a törvény erejével fel kellett emelni 10%-ra. De kimondottan az emberek egészségének védelme miatt! S ha már győztünk
annak idején 2/3-dal, akkor az rögtön felhatalmazta Őket, a saját
olvasatuk szerint, hogy ettől kezdve fagylaltot, jégkrémet, üdítőt és
alkoholt, újságot és egyebeket is lehessen árulni, hogy a hűséges
párt közeliek minél jobban megélhessenek. De akkor hol maradt az
eredeti cél, a fiatalok egészségvédelme? Vagy a 18 éven aluli fiatal
majd mindig megkér valakit, hogy bácsi kérem, legyen szíves kihozni
egy csoki-pisztáci fagylaltot. Mert a törvény egyenlőre szigorú, 18
éven aluli nem léphet be a Nemzeti dohányboltba. A legújabb hír,
hogy ezen Nemzeti dohányboltokban, akik fáradtságot nem kímélve
vállalták a 0-24 óráig történő folyamatos nyitva tartást, azok bizony
22 óra után is árulhatnak alkoholt, holott a mellettük nyitva tartó éjjelnappali boltnak 22 óra után Tilos! S a fejetlenségre egy élő példa,
legtöbbünknek irodalmi tanulmányainkból (Petőfi apja 2 évig bérelt itt
mészárszéket) ismert Szalkszentmártonon férj és feleség nyert
koncessziót, így a 3 ezres településen másnak nem is jutott. A
legszebb mégis az, hogy egy házban, két külön bejárattal nyitották
meg. Ésszerű döntés.

Aláírás

Petőfi Sándor

2013. Július

Földtörvény elfogadva! Kinek jó?- tehetjük fel a kérdést. A jelenlegi
társas vállalkozások tiltakoznak ellene, de a szöges ellentétnek számító, a 2010-es választások előtti Fideszes irányvonalat képviselő
Ángyán József volt vidékfejlesztési államtitkár szerint is vállalhatatlan. Oly annyira vállalhatatlan, hogy a földtörvény elfogadása miatt
még a Fideszből is kilépett. Szerinte nem igaz a propaganda, hogy a
családi gazdaságok megerősítése lenne a cél, hiszen családtagonként mindenki külön-külön az engedélyezett maximumot szerezheti
meg, 1200 hektárt. Állattartók esetén, ami szintén nem szabályozott,
a maximum 1800 hektár. A bankok és hitelintézetek pedig a
jelzáloghitelezéssel akármekkora földterületet szerezhetnek. A
földtörvény szerves részét képző integrátori és a mezőgazdasági
üzemek tulajdonosi és használati viszonyairól el sem készült a
törvény, de a földtörvény rögzíti, hogy azok más szabályokat is
tartalmazhatnak: „1§ (2,3) bekezdésben rögzíti e törvényben
foglaltaktól eltérő szabályokat is megállapíthat”. A Csányi birodalom
jelenleg is már 24 ezer hektár, de Nyerges Zsolt birodalma és
Leisztinger Tamásé sem marad el jelentősen, hiszen hármuk
cégcsoportjai közel 4 milliárd Ft-nyi földtámogatást vesznek fel
évente. Azaz az egész földtörvény úgy rossz ahogy van, s Ángyán
szerint vállalhatatlan.
Tavares jelentés: A magyarországi demokrácia helyzetét kritizáló
döntésnek nincs jogi következménye. A rezsicsökkentés ellen a
baloldal szavazta meg, állítja a kormánypropaganda. S Orbán Viktor
megvédte a magyarokat. Csak kérdezem, hogy ha nincs semmilyen

következménye, akkor mi a fenének kellett Orbán Viktornak odamenni, tetejében külön géppel, s egyáltalán miért foglalkozunk vele.
S ha a néppártból nem szavaztak volna egyáltalán a jelentés
elfogadására, akkor nem jön ki a szavazati arány. A jobb oldalon ez
mért nem zavar senkit. A tény pedig az, hogy az elfogadott jelentés
kimondja, a demokrácia folyamatos lebontása miatt amíg a magyar
kormány nem változtat, s nem tárgyalják meg mindkét félnek
elfogadható módon, addig nincs miről tárgyalni. Még egyszerűbben:
mehetünk mi, hogy ez meg az a bajunk, ezt meg ezt szeretnénk, a
válasz pedig az, hogy jó rendben, de először tárgyaljuk meg a
Tavares jelentést. S a Jobbik felvetése, hogy mért vagyunk még
egyáltalán az EU-ban. A válasz egyszerű: a magyarországi fejlesztések 97%-át az EU finanszírozza. Tehát nélkülük nem lenne
fejlődés.
A Fidesz fő ellensége Bajnai. Mindent megtesznek lejáratására.
Pénzt nem sajnálva elővették a Hajdú-Bét ügyet, sőt 191 millió forint
kártérítést is kifizettek nekik. De maximum 2,2 millió Ft-ot, akkor is,
ha a kár 12 millió Ft volt. Nem az a gondom, hogy kifizették, hanem
mért a 3. évben. Tán csak nem azért, mert össze lehet a Hajdú-Bét
nevet kapcsolni Bajnai Gordon nevével. S tőlem is többen megkérdezték, hogy akkor kormányváltásra kell szavazni, hogy a
Mórakert károsultjai, vagy a különböző húsüzemek beszállítói
megkapják jogos követelésüket? S csak még egy apróság az Együtt
2014 PM állítása szerint kivezényelt közmunkások tüntettek
Szigetváron Bajnai Gordon ellen. A Fidesz cáfol, „..senki nem
vezényelt ki sehová senkit, a szigetvári demonstrálók szabadidejükben, önkéntesen döntöttek úgy, hogy tiltakoznak „a várost
tönkretevő" Bajnai Gordon ellen.”
Takarékbank lenyúlva! A Takarékbank elnök-vezérigazgatója,
Csicsáky Péter július 2-i hatállyal kezdeményezte munkaviszonya
közös megegyezéssel történő megszüntetését. Vélhetően az új
törvény elfogadása áll döntése hátterében, hiszen lényegében
államosítja, állami irányítás alá vonja a takarékszövetkezeti szektort.
A Takarékbank a Magyar Fejlesztési Bank és a Magyar Posta
többségi tulajdonába kerül, a szövetkezeti hitelintézeteket pedig
– bár látszólag megőrzik önállóságukat, de – lényegében az MFB
pénzintézet fiókhálózatává degradálják. A lemondott elnök szerint
ezután ugyan szavazhatnak a takarékszövetkezetek ügyeiről, de
csak igennel, ahogy az állam gondolja. Demján Sándor az Országos
Takarékszövetkezeti Szövetség elnöke két levelet is irt Orbán
Viktornak, melyben elfogadhatatlannak nevezte a módszert s az
egyeztetés hiányát, de a jelek szerint ez nem számít. Pedig Demján
Orbán Viktornak és a Fidesznek is nagy támogatója volt. A magam
részéről pedig átértékelem a viszonyomat a Pillér Takarékszövetkezettel. Pedig meg voltam velük maximálisan elégedve, de
amikor Rogán Antal a Fidesz frakcióvezetője kijelentette, hogy
megvédik a betétesek pénzét, tudj isten miért nekem a magánnyugdíj pénztári befizetések megvédése jutott eszembe, hiszen azt
annak idején Schmitt Pál a Fidesz alelnöke, későbbi köztársasági
elnök garantálta, s láttuk mi lett belőle.
E útdíj-rezsicsökkentés. Július 1-től a 3,5 tonnánál nagyobb
gépjárművek után használatarányos úthasználati díjat kell fizetni,
melyet a fuvarozók nem fognak áthárítani a lakosságra. Így szól az
állami propaganda. Július 1 és 10 között az E útdíj 5,5 milliárd Ft
állami bevételt biztosított. Pedig a rendszer még az első napokban
akadozott is. Nos, ez olyannyira igaz, hogy az általam importált
műtrágyák ára 50 kg-ként az E útdíj miatt 150 Ft-tal lett drágább, de
a húsboltban is szinte minden kg sertéshús 100-tól 250 Ft-tal lett
drágább két hét alatt. De az olcsóbb élelmiszerek az E útdíj miatt
akár 30 %-kal is többe kerülhetnek hamarosan. Csak számoljunk
egy kicsit reálisan, egy négytagú átlagos család hetente feltételezzük megeszik 2 kg húst, 5 kg kenyeret, elfogyaszt 2 liter tejet stb.
Csak a hús egy hónapban, csak az E útdíj miatt havonta minimum
800 Ft-tal kerül többe, s akkor hol van a többi termék? A búza
beszállítása a telephelyre nem saját jármű esetén E útdíj köteles,
onnan a malomba, E útdíj köteles, a liszt szállítása a pékségbe E

2. oldal
útdíj köteles. A búza termesztéséhez szükséges műtrágyák, növényvédő szerek szállítása mind-mind E útdíj kötelesek. Ez minimum 5
alkalommal fizetnek a liszt előállításához E útdíjat. Akkor ne várja
senki, hogy az egyre csappanó hasznából még azt is átvállalja.
Rezsicsökkentésben, amit mellesleg nem az állam ad, hanem
kötelezi rá a szolgáltatókat, mennyit is kap ugyanez a család? Akkor
most ki van már megint átverve? Ki van már megint hülyének
nézve? Ha beveszed, akkor Te!
S csak egy apró szösszenet. Közszolgálati televízió bemondónője

bejelenti, hogy végre elfogadták az első olyan pénztárgépet mely
alkalmas a NAV-hoz történő folyamatos adatszolgáltatásra. De ezek
a galád vállalkozok, kellően el nem ítélhető módon a kötelező
pénztárgép csere költségeit valószínűleg mégis áthárítják a fogyasztókra. Pedig a jótékony állam gépenként 50 ezer Ft támogatást ad az
általa előírt cseréhez. A gép áráról nem volt szó, várhatóan 150-200
ezer Ft között lesz, plusz gépenként mobil internet kapcsolatot kell
szintén a vállalkozónak fizetnie, ami várhatóan havi 2 ezer Ft plusz
költség. S nem tudom hányan emlékeznek még a megbukott állami

mobil szolgáltatóra? Pedig milyen biztos folyamatos bevételi lehetőség lett volna?
Egyszerűen katasztrofálisnak tartom azt, hogy folyamatosan
mindenkit hülyének néznek, sorozatban hoznak szakmai analfabéta
törvényeket, s mink, a hülye nép, kötelesek vagyunk ehhez jó képet
vágni, tapsolni, és hálásnak lenni. Ez az elvárás. Én nem adtam erre
senkinek sem felhatalmazást, s nem is fogok.
Knipf Róbert (főszerkesztő)

Stressz megelőzés a szélsőséges időjárásban

Készüljünk fel a szélsőségekre Fosfitex, Rosatop-Ca,
Rheobor, Scorpio kezelésekkel
A nyár egyre inkább nem a kellemes melegről szól a termelőknek sem. Rendre az
időjárás szélsőségei okoznak „fejfájást” szinte minden növény esetében. A lehűlések ugyanúgy előfordulnak, mint a kánikulával járó aszály, melyek a növények
fejlődését megzavarják. A szélsőségek ellen közvetlen beavatkozásra a legkevesebb lehetőség adódik, de lehet felkészülni a káros hatások csökkentésére,
esetleg kiküszöbölésére. A növények időbeni felkészítésével lényegesen kisebb
kockázatot jelentenek a valamikor biztosan előforduló szélsőségek.
A nyári szélsőségek káros hatásai

A Fosfitex kezelések a stressz megelőzésében

A nyári szélsőségek között automatikusan és jogosan a kánikula jut
azonnal eszünkbe.
Mit is jelent a kánikula növényeinknek:
• Szélsőségesen magas levegő hőmérsékletet, valamint a besugárzás, ami a növények életfolyamatainak már kedvezőtlen,
lassítja azokat, több ponton zavart okoz.
• Előfordulhat, hogy kezdetben megfelelő vízellátásnál a növekedés
felgyorsul, a növények túlzott növekedése miatt vegetatívvá válik
az állomány. A laza szövetű, túlzott növekedésű növények a
későbbi erős kánikulát még kevésbé viselik el. Erősebbek az
aszálytünetei, rosszabb a termések kötődése, összességében
nagyobb a kiesés.
• Szélsőségesen alacsony páratartalmat, légköri aszályt, ami miatt a
növény a párologtatás csökkentésére a légzőnyílásokat zárja;
csakhogy a zárás miatt a fotoszintézis is lassul, leáll, valamint a
párologtatás csökkenésének ütemében a tápanyag és vízforgalom
is arányosan lassul, tehát a növény fejlődése általánosan lassul.
• Az erős besugárzás, légköri aszály a megtermékenyítésben
súlyos zavarokat okoz. Mind a nővirág termőjének fogadókészsége, mind a porzós virág működése, por szórása korlátozott vagy
működésképtelen, minek következtében megindul a virágok
elrúgása, tehát a közvetlen terméskiesés.
• A talaj erőteljesebben felmelegszik, a nedvességtartalom hirtelen
csökken, ennek arányában a gyökérzóna só szintje (EC) arányosan emelkedik, pedig ilyen körülmények között az alacsonyabb
EC kedvezőbb. Öntözés esetén is nagyok lehetnek az ingadozások, nem egyenletes a növény vízellátása.
• A növények növekedése a víz és páraszegénység miatt lelassul,
leáll. Megjelennek az aszálytünetek, matt, kisebb levelű, rövidebb
ízközűek, generatív jellegűek a növények. A generatív jelleg
erősebb virágképződéssel jár, de a kötődés gyakran nem megfelelő, a képződő termések aprók, nem a fajtára jellemzők, idő
előtt érésnek indulnak.

A hosszú évek óta megbízható Fosfitex kezelések hatékonyságát
már nem kell erősítgetnünk. Mégsem tudjuk elégszer mondani, hogy
a stressz tűrés fokozására, az általános kondíciójavításra mennyire
érdemes a megfelelő összetételű, az éppen adott élettani folyamatra
serkentő hatású Fosfitex készítményt használni. A betegségek
megelőzésének erősítése és az általános tűrőképesség javítás a
szélsőségekkel szembeni védelem alapja.
A kettős hatás, védelem és táplálás a Fosfitex készítmények utolérhetetlen előnye, a speciális foszfit foszfor hatóanyag eredménye. A
Fosfitex lombtrágya oldatok foszfit és egyéb tápelemei gyorsan
bejutnak a növénybe, azonnal dolgoznak, gyorsan és tartósan
hatnak.
A Fosfitex kezelések a korai lehűlések miatti károsodások megelőzésétől a gyökérvesztések regenerálásáig, a nyári aszály felkészítéstől az őszi lehűlésekre történő felkészítésig kéznél vannak,
kéznél lehetnek, nem érdemes kihagyni.

Egyre gyakoribb, hogy a lehűlés is olyan mértékű, mely már akadályozza a növények zavartalan fejlődését. A túlzott lehűlés lehet
általános, és az is gyakran előfordul, hogy csak az éjszakai hőmérséklet szélsőségesen alacsony. A kettő élettani hatása eltérő, de
lényegében hasonló kárt okoz az optimálisnál lényegesen alacsonyabb hőmérséklet.
Mit okoz a nyári túlzott lehűlés:
• A növények intenzív fejlődése alatti erős lehűlés az életfolyamatok
általános zavarát okozza. A fotoszintézis, a párologtatás, a vízforgalom egyaránt jelentősen lassul, ezért a növekedés, a fejlődés
megtorpan.
• A talaj lehűlése miatt csökken a gyökerek víz és tápanyagfelvétele. Amennyiben csapadékos az időjárás, erősebben
öntöztünk, gyakori a gyökérfulladás, gyökérkárosodás. A nagyobb
tápanyagdózis ellenére is inkább sárgulnak a növények.
• A fejlődés jól látható visszaesését kompenzáló túlöntözés és
tápanyag túladagolás (a növények „túlszeretése”) a lehűlés idején
tovább növeli a káros hatást, és az esetleges jobbító szándék
ellenére tovább rontunk a helyzeten.
• A tartósabb lehűlés a virágképződésnek és a kötődésnek is káros,
sokkal rosszabb a megtermékenyítés és ugyancsak gyakori a
virágok elrúgása.
• A termések fejlődése lassú, mennyisége sokkal kevesebb és
minősége is sokkal rosszabb, mint normális esetben.

Alkalmazás: kiültetés után a lombosodástól kéthetenként az aktualitásnak megfelelő összetétellel a komplett, vagy egyéb lombtrágyázás közé illesztve. A kertészeti növények közül elsőként a zöldségfélékben javasolt, de gyümölcsben és szőlőben ugyancsak fontos
helye van. Sikeres referenciákkal a hátunk mögött szántóföldi
növényekben is ajánljuk stressz kezelésére, megelőzésére.

A Rosatop-Ca a szélsőségek káros
hatásainak biztos csökkentője
A Rosatop-Ca a speciális lombtrágyák kiemelhető képviselője a
stressz általános megelőzésében. Nincs semmiféle hókusz-pókusz,
összetétele olyan, amelynek hatása élettanilag készíti fel a növényeket a szélsőségek jobb átvészelésére.
Részleten nézzük át a Rosatop-Ca hatását.
• Nitrogén, a növekedés ütemének fenntartását segíti.
• Magnézium, a fotoszintézis aktivitásának fenntartását segíti.
• Kalcium, a stressz alatt lelassuló kalcium forgalom miatt rendre
bekövetkező kalciumhiány kialakulást csökkenti. A szövetelhalások,
termés csúcsszáradás és a levélszél barnulások miatti közvetlen
terméskiesést előzi meg, illetve csökkenti annak mértékét.
• Mikroelemek, teljes mikroelem sorral, az élettani folyamatok szabályozásában csökkenti és előzi meg a zavarok kialakulását az
enzimek aktivitásának serkentésével.
Alkalmazás: a gyökeresedés utáni fejlődési állapottól, kiemelten a
virágzás utáni, kalcium és mikroelemek szempontjából is érzékeny időszakban. Használata minden kertészeti növényben egyenrangú jelentőségű, mert a fejlődés és termés szempontjából egyformán fontos.

A Rheobor kezelés jelentősége a stressz
károk csökkentésében
A kötődés javítása közvetlenül van hatással a termés mennyiségére.
A kötődés feltételeinek hiánya miatt szélsőségek káros hatása a
termés közvetlen csökkenését okozza.
A Rheobor hatóanyaga kalcium-borát. Természetes bórvegyület,
mely különlegesen kíméletes és hosszú hatástartamú a hagyományos bórtrágyákéhoz viszonyítva. A bórkezelés, valamint a
Rheobor kalcium tartalma a termés kialakulásának korai fázisában
meghatározó szerepet játszik.
A Rheobor a kötődési stresszt csökkentő, kivédő hatása miatt
általában jól mérhető termésnövelő hatású.

Alkalmazása: A virágzást közvetlen megelőzően, vagy a virágzás
kezdetétől, szükség szerint ismételve. Minden szántóföldi és kertészeti növényben indokolt a használata a termés kötödésének javítására, a kalciumhiányos problémák, terméskiesés megelőzésére,
szárszilárdság javítására.

Kivételes tápelem kombináció a Scorpio
A Scorpio hatóanyaga, a bór-molibdén kombináció jelentősége
elsősorban a szénhidrátok (cukrok, keményítő, egyéb szárazanyag)
képződésben van. A tenyészidő alatti stressz élettani zavara miatt a
termés minőségét alapvetően meghatározó szénhidrát képződés
hibája közvetlenül minőségromlást, és azzal párhuzamosan a
termés mennyiségének csökkenését is okozza.
A szénhidrát képződés az érés ütemét is befolyásolja. A termés
beltartalmának alakulása nagyon szorosan összefügg a minőséggel,
a szállíthatósággal, pultállósággal és a tárolhatósággal is.
Az intenzív növekedés alatt kijuttatott Scorpio élettani hatása a
burgonya kötésénél, a paprika, paradicsom, dinnye terméskötődésénél, gyökérzöldségek fejlődésének üteménél látványosan
bizonyított.
Alkalmazása: Zöldségfélék bórhiányának és termés mennyiségének, minőségének javítására, virágzás időszakában a kötődés
javítására. Kijuttatása ennek megfelelően a kiültetés utáni 2 héttel
kezdődik és a virágzás időszakáig aktuális.

Termesztési eljárások jelentősége a
stressz csökkentésében
A termesztési technológiában természetesen számos olyan eljárás
van, melynek fontos szerepe van a stressz megelőzésében, káros
hatásainak csökkentésében.
Az egyik legjelentősebb a vízgazdálkodás szabályozása. A talajművelés vizet megőrző műveletei, valamint a szakszerű öntözés
együttese. Sajnos amennyire jelentős e két termesztéstechnológiai
elem, annyira kevésszer találkozunk hibátlan alkalmazásával. Ha
van víz, azért, ha nincs azért szenvednek a növényállományok
annyit indokolatlanul.
A vízhasználatot sokan nem veszik komolyan, mert ahol van, úgy
kezelik, hogy van bőven. A pocsékoló, felesleges túlöntözések gyakorisága nagyon nagy. Szomorú az, hogy nagyon nehéz meggyőzni
a termelőket a helyes öntözés mikéntjéről. A párásítás lehetőségeinek kihasználásáról már ne is beszéljünk. Akinek pedig nincs
öntözési lehetősége, a természetnek megadja magát, és úgy lesz,
ahogy azt a természet adja. Ennyire azonban véletlenül sem
vagyunk kitéve a sors következményeinek.
Igaz, az öntözetlen termesztésben tényleg nagyon erős a kockázat,
de nem teljes a kiszolgáltatottság. A megelőzés már jóval a
termesztés előtt kezdődik. A szárazságtűrő fajta kiválasztásával,
altalajlazítással, a vizet megőrző jó talaj előkészítéssel. A tápanyagellátás szakszerűségével, a megfelelő alaptrágyázással,
starterkezeléssel a gyorsabb egyenletes indulás biztosításával.
Majd a tenyészidőben a talajművelés okszerű alkalmazásával,
megfelelő tenyészterület kialakításával, okszerű lombtrágyázással,
valamint a korábban sorolt megelőzési lehetőségek alkalmazásával.
A termesztés sikerét meghatározó eljárások jó részének nem is a
költség vonzata, hanem a megfelelő odafigyelés lenne az alapja és
lényege. Az odafigyeléshez pedig tervezés, felkészülés és a naprakészségre lenne szükség. Amikor a termelő ezer más dologgal van
elfoglalva, s még a növények sora, azok helye is az utolsó
pillanatban dől el, bizony tervezésről, felkészülésről igen nehéz
beszélni. Ezek hiányában pedig a termesztési kockázat nagyon
nagy. Minimum szaktanácsadással kellene, lehetne segíteni a
helyzeten.
Horinka Tamás
szaktanácsadó
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Súlyos ammónia perzselések friss szerves trágyával

A szerves trágyázás „árnyoldalai”
A kertészeti termesztés technológiájában alapelemként tekinthetünk a szerves
trágyázásra. Mindezt azért a számos és mással szinte pótolhatatlan előnyért,
melyekkel a termesztés körülményei, biztonsága nagyban javíthatók. De néhány
körülmény miatt a szerves trágyázás, főként istállótrágyázás, kockázatot is
jelenthet, és az előnyök helyett komoly károkat okozhat. Elsősorban ezek
megelőzésére hívja fel a felhasználók figyelmét következő cikk.
Először azért a szerves trágyázás előnyeiről
A szervestrágyázás alatt jelen esetben elsősorban az istállótrágyát értjük, és jelen írásban arról lesz szó, de sokkal
szélesebb a paletta, hiszen minden talajba dolgozott szerves
anyag szerves trágya, a szármaradványoktól, zöld növényektől a komposztig, tőzegig egyaránt.
Először a vitathatatlanul nagyobb előnyökről ejtsünk néhány
szót. A szerves trágyázás évszázados, évezredes hagyományai természetesen megerősítik rendszeres használatának
jelentőségét. Számtalan olyan körülményt javít a termesztés
során, melyek növelik a termőképességet és a termesztés
biztonságát is.
Más eszközökkel, sokkal körülményesebben és költségesebben pótolhatók azok a hatások, melyek jó minőségű szerves trágyázással elérhetők.
• A talaj szerkezetének hosszabb távú javítása (intenzív
termesztésben csak egy évvel számolunk) mely laza talajon
a szerves anyagával ugyanúgy pótolhatatlan előnyt jelent,
mint kötött talajon annak lazításával.
• A szerves anyag tartalom növelésével, sokkal jobb a talaj
tápanyag és vízgazdálkodása.
• A homoktalajon akadályozza a túlzott felmelegedést, kötött
talajon pedig javul a felmelegedés.
• Minden talajon sokkal jobb a gyökérzet számára a talaj vízlevegő aránya a szerkezet, illetve vízgazdálkodás változása
miatt.
• A jó minőségű istállótrágya tápanyag mennyiséget is visz a
talajba makro és mikroelemekből egyaránt., melyekkel
érdemes számolni
A javuló körülmények, a nagyobb szerves anyag tartalom
miatt fellendül a talajélet, ami tovább javítja a termőképességet.

A szerves trágyázás kockázata,
lehetséges káros hatásai
Az idén tavaszi, kora nyári ammónia perzselések sorozata adta
az apropót a szerves trágyázás, jelen esetben az istállótrágyázás
káros hatásainak átgondolására, megelőzésére.
A döntő mennyiséget adó istállótrágyák kellemetlen hatásainak
elkerülése minden termesztő elemi érdeke, de sajnos sokan nincsenek tisztában a körülményekkel.
A világon területarányosan legnagyobb mennyiségű szerves trágyát
termelő Hollandiában, a kertészeti termesztésben a friss trágya
közvetlen felhasználását a 2000-s évek elejére tulajdonképpen
betiltották, illetve erősen korlátozták, éppen a káros mellékhatások
megszüntetése miatt.
Mik is azok a körülmények, melyek a szerves trágyázás során kockázatot jelenthetnek?
• A friss istállótrágya magas ammónia tartalma, mely a talaj erősebb
és gyors felmelegedésekor komoly gyökér és lombperzselési kárt
okozhat, melyet a kép is szemléltet.
• Az éretlen istállótrágya magas szerves anyag tartalma, mert a
lebontó szervezetek a bontás során, de különösen annak kezdetén igen nagy nitrogén elvonást okoznak a talajból. A pentozán
hatásnak nevezett jelenség komoly nitrogénhiányos tüneteket
okozhat az állományban. Tehát a talajvizsgálattal kimutatott megfelelő nitrogén szint esetén is nitrogén hiánybetegség jelentkezik,
lassul a fejlődés.
• A vegetatív túlsúly kockázata, mert a magas nitrogén tartalmú
istállótrágya a felmelegedéssel és nedvességgel szabályozatlanul
és szabályozhatatlanul nagy nitrogén túlsúly okoz. A túlzott
növekedést az esetleges öntözés és nitrogén fejtrágyázás még
kockázatosabbá teszi. Nagy adagú istállótrágyázás esetén a
nitrogén fejtrágyázással nagyon körültekintőnek kel tehát lenni.
Kisebb adagokkal, csak szükség esetén és inkább kivárással
fejtrágyázzunk a már nagyon körülményesen korrigálható nitrogén
túlsúly elkerülése érdekében.
• Káros só és mérgező hatás a helytelen trágyakezelés következménye. A nátrium és a klór mennyisége nagy adagú istállótrágyázásnál olyan magas lehet, hogy még a nem kifejezetten

érzékeny növényekben is kárt okoz. A két káros elem a nyalósó
maradékából, valamint a tejelő állomány fertőtlenítő kezeléseinél
kerülnek a trágyába.
• Gyommagvak és egyéb káros anyagok, vegyületek, melyek elsősorban tartási és trágyakezelési hiányosságok miatt kerülhetnek a
trágyába.
• A kijuttatás és bedolgozás egyenetlensége egyes technológiai
műveletek akadályozása mellett (vetőgép vetőelemek működése,
palántázás, talaj lezárás, talajművelés, stb.), helyi perzseléssel
csíra és tőpusztulást okoz, a gyökerek fejlődésének akadályozásával az állomány heterogén növekedését okozza.

2013-06-25

2013-06-25
Mórahalom határában többen is elkövették 2013-ban a szerves
trágyával való gyökérzet és levélperzselést, sőt állomány ritkítást is.
Az egyik termelőnél petrezselyemben nyomon követtük a kezelés
előtti, a Fosfitex Zn/Mn 3l/hektár egy napos hatását,

A szerves trágyázás biztonságának megteremtése
Az előzőekben felsorolt kockázati tényezők megelőzése tehát minden termesztő kertész elemi érdeke. A biztonságos szerves trágyázás néhány fontos elemének betartása garantáltan biztonságossá,
és ami lényeges, valóban eredményessé teszi a kezelést, kezeléseket.
2013-06-26
Mire is érdemes tehát odafigyelni, vagy még jobban odafigyelni:
• Istállótrágyát ismeretlen helyről, ismeretlen állapotút, ne vásároljunk, túl kockázatos.
• Célszerű ismerni a tenyésztési körülményeket, higiéniai állapotokat, valamint a trágya kezelésének körülményeit is.
• Kertészeti termesztésben, főként hajtatásban csak érett, vagy
földdé érett istállótrágyát használjunk a biztonság érdekében.
• Friss szerves trágyát kora ősszel bedolgozva használjunk tavaszi
szabadföldi növények alá. Túl almos trágya esetén nitrogén
műtrágyával egészítsük ki a kezelést.
• Friss istállótrágya használata esetén a talaj egyenletes nedvességtartalma, tehát a rendszeres öntözés, a növények túlélését
jelentheti gyors felmelegedés esetén.
Csak megfelelő apró részekben és egyenletesen jusson ki a trágya,
mely ugyancsak egyenletesen bedolgozható.
• A szerves trágyázás után legalább egy hónap teljen el a talajminta
vételéig. Korai mintázás esetén a mért tápelemek mennyiségét
a szerves trágyából később oldódók jelentősen megváltoztat(hat)ják, így a vizsgálat eredménye „hamis” lesz, a jóhiszemű
kertész pedig tudta nélkül jól becsapja magát. De becsapja adott
esetben szaktanácsadóját is, ha az nincsen tisztában a körülményekkel, és nem veszi figyelembe annak egyes részleteit.
• Legjobb lenne az almos istállótrágyát az előző évben megvásárolni, szarvasba rakni, tömöríteni, locsolni (ha szükséges), s
anaerob (levegőtlen) körülményeket biztosítani. Így a szerves
trágyánk felmelegedne 70 °C-ra, s a gyommagvak is és a
korokozók és kártevők is elpusztulnának
• Amennyiben ezt nem csináljuk, de a víz és tápanyag-gazdálkodás
javítása érdekében szerves anyagot kívánunk kijuttatni, úgy
bátran használhatjuk a granulált baromfi és marha trágyákat.

ahol már új hajszálgyökereket lehet látni, és a kezelést követő 6.
napon az állományt.

2013-07-01
A kezelést követő 14 napon pedig már gyönyörű állományt találunk,
amikor még egy lombtrágyával, a Gyökér nevezetűvel 4l/hektárral
további kezelést adtunk. A termelő legnagyobb elismerése, s be is
tartotta, hogy az első látogatáskor annyit mondott, hogyha rendbe
sikerül hozni az állományt, akkor lefotózhatom, s az újságban is
megjelentethetem. Két kép ennek bizonyítékára. Az első kezelést
követő 17. napon, és a Gyökér nevű lombtrágyázást követő 3.
napon.

A mondás lehet érvényes az istállótrágyázásra is: Jobb félni, mint
megijedni! Valójában azonban nem kell senkinek félni, hanem
körültekintőnek kell lenni. Ismerni a lehetséges veszélyeket és
azokra felkészülten reagálni. Ha kétséges valami, szaktanácsadót
kérdezni, mert utólag nem lehet visszavonni, s nehéz korrigálni a
dolgokat, ha egyáltalán lehetséges. A kár mindig sokkal nagyobb,
mint a ráfordítás és az odafigyelés.
2013-07-09

2013-07-09

2013-06-25

Horinka Tamás - Knipf Róbert
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A mi tyúkunk tojta, - tehát a miénk.
®
-Natúr BioOrganic A talajéletre kifejtett pozitív hatásai

Cégünkről
Az Agro Naturtáp Kft. olyan magyar vállalat, amely a hazai
növénytermesztőket látja el szerves trágyákkal, amelyek használata
a talajélet és talajszerkezet javításával párhuzamosan fejti ki
hatásait. A mai Magyar növénytermesztésben igen nagy hangsúlyt
kapnak a kiváló minőségű és összetételű műtrágyák, de emellett a
szervesanyag-visszapótlás nem olyan mértékben történik, mint
ahogy az optimális lenne. Talajaink termőrétegének és környezetünk
védelmének fontossága miatt kínálunk tehát olyan megoldásokat a
tápanyagutánpótlásban, amely teljesen megfelel a fenntartható
növénytermesztés magas követelményeinek is.

Azt biztosan sokszor hallották már, hogy a jó termés nélkülözhetetlen alapja a harmonikus és teljes körű tápanyag ellátás.
Azt is tudjuk, hogy a talajban lévő tápanyagok feltárását mikroszervezetek végzik. A felvehető tápanyagok mennyiségét, ezen
szervezetek mennyisége 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)

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 csökkentjük, 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 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®
Összetétele: 4-4-4 NPK MgO 1% SO3 1%
Mikroelemek Mn, B, Co, Zn, Mo
Formátum: 4-5 mm Pellet
Azt gondoljuk, hogy termékeinkkel minél szélesebb körben, tényleg
hozzá tudunk járulni a környezetbarát tápanyag-utánpótláshoz, ezáltal
a hosszútávon fenntartható növénytermesztéshez!
Mindenkinek sikeres évet kíván az Agro Naturtáp Kft. vezetősége!

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, illetve az optimálishoz közeli talajéletről. Azt sajnos, hogy az
kielégítőhöz képest még van mit pótolnunk az alábbi táblázat
bizonyítja.
Mikroflóra

A Natúr BioOrganic gyártása

Hírek

Baktériumok
Aktinomiceták
Gombák
Algák

Egyedszám (db.)
Átlag
Optimum
1012
1015
1010
1013
109
1012
106
1010

Tömeg (g)
Átlag
Optimum
50
500
50
500
100
1000
1
15

A mikroflóra egyedszáma és tömege 1 m2 30 cm mélységű
talajrétegben mérsékelt égövi klímazónában (BRAUNS 1968)

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.

Terméskötés melegben
KÍMÉLETES ÉS FOKOZATOS ELLÁTÁS
Hagyományos bórtágyák: túl gyors hatás,
gyakori fitotoxikus (mérgező) hatás
Koncentráció a levélben

Bele mehetnénk sokkal tudományosabban is, de a termelők nagyobb
részét ez nem érdekli. Inkább beszéljenek a képek, s ami még arról
is lemaradt, vagy nem látszik, azt egészítettem ki egy kis szöveggel.
A terméskötés alapja a növény jó kondíciós állapota. Azaz csak
akkor várjunk kiemelkedő termést, ha a növényt erre felkészítettük, s
a nagy terméshez alakítottuk a tápanyag szintet is. S hibás az a
gondolkodás, hogy leesett a paprika, paradicsom, vagy egyéb
termény ára, s akkor már nem is adok neki tápanyagot. Mert akkor
nem lesz amivel megneveli a növény. S igen, igaz, hogy kisebb lesz
a bevétel, az alacsonyabb átvételi árnál, de a fólia, a vetőmag, a
palánta, a talajművelés, és minden addig elvégzett növényápolási
munka is ugyanannyiba kerül ha 200 Ft a paprika ára, és
ugyanannyi 100 Ft/kg-nál is. De az nem mindegy, hogy jó
állománynál, nagy, vagy kiemelkedő termés esetén hány szorosát
szedjük le adott területről mintha elcsapjuk, s nem adunk neki enni,
mert leesett az ára. Gondoljunk bele, hogy mink sem kapunk egy
hétig enni, de nagy melegben, folyamatosan nagy erőt igénybevevő
fizikai munkát kellene végeznünk, s az asszony is követelődzne,
hogy éljünk még vele aktív házas életet. Mert a növénynek a
lombozat és szár fejlesztése a fizikai munkának felel meg, a termés
képzés meg a házaséletnek. Egy hét éhezés után melyiket tudnánk
teljesíteni? Nos a növény is így van vele. Ha van táplálék, és elegendő, akkor teljesít, ha nincs, akkor nem, ha pedig kiemelkedően jó
az ellátás, akkor kiemelkedő a teljesítmény is. Akkor lehet, és
érdemes terméskötési pluszban is gondolkodni.
Az általunk forgalmazott termékek közül kettőnek van jó és még jobb
hatása. A cél és a körülmények döntik el, hogy melyiket válasszuk.
A Rheobor bort és kalciumot tartalmazó folyékony lombtrágya használatát bármely növényben javaslom. Hatására a kötések száma
növekszik. Nagy előnye, hogy a bor kalciumhoz van kötve, ezért
hatása elhúzódó. Nem lehet a növényt vele megmérgezni, s folyamatosan bort szolgáltat a növénynek. A hagyományos bor trágyák
ezzel szemben 3-5 napig szolgáltatnak a növénynek bort, s igen
gyakran átlépik a mérgezési szintet is.

mérgező
Garantáltan stressz nélkül!

hiány
Rheobor:
fokozatos hatás, kíméletes, hosszú hatástartam

Horváth József zákányszéki termelő Blondy paprikában használta, s
tövenként 15 db-ot nevelt 2013 07 01-én a kép készítésének időpontjában.
A Scorpio lombtrágya szintén bort tartalmaz, s mellette molibdént,
valamint ezen tápelemek felvételét segítő adalék anyagokat. Akkor
használjuk, ha a tápelem arányok rendben vannak, a növény jó
kondícióban van, de a kötések számának emelésével nagyobb
termést szeretnénk. Drasztikus kötésszám emelkedést érhetünk el
vele, sőt akár túl is köttethetünk egy-egy kultúrát. Paprikában
Kápiában az első szedés előtt, és azt követően is 20-25 db/tő
paprika Vass Róbert röszkei termelőnél.

Külön előnye, hogy a benne lévő kalcium fokozza a növények meleg
sokkal szembeni tűrőképességét.

2013 07 01

2012-07-01

5. oldal
2013-ban már nem kellett bizonygatni, hogy érdemes használni. Az
első szedés után tövenként átlagosan 20 db paprikát nevelt, jó
minőségben.

2013-07-18 első szedés után
Ugyancsak Vass Róbertnél 2012-ben Century paprikában augusztusban a KITE házban minimum 40 °C meleg, a paprika egyáltalán
nem köt, amikor elkezdte vele kezelni. A két szálra engedett állományban 70 centiméteren 10-10 db paprika, ami az előző semmihez
képest kimagasló eredmény.
2013-07- 01

Természetesen nem elég a termést megköttetni, hanem azt meg is
kell a növénynek nevelnie, ahhoz pedig a magasabb kötésszámhoz,
magasabb tápanyagszint szükséges. De ezzel mi is így vagyunk, ha
sokat dolgozunk, többet eszünk, s tudunk dolgozni, de ha éppen
akkorra esik egy kiadós fogyókúránk, akkor vagy nem tudunk annyit
dolgozni, vagy csak szédelgünk. A Scorpio jótékony hatását közben
más kultúrákban is megtapasztalták. 2012-ben koktél paradicsomban produkált brutális eredményt. Az első fürt még nem volt
kezelve, átlagosan 10-12 kötés/fürt. Figyelem! Koktél paradicsom!
Kezelést követően 30-43 db/fürt. Aztán a kezelések egyéb munkák
miatt elmaradtak, a koktélparadicsom visszaállt a 10-12/fürtre. Hu ez
nem lesz így jó, a termelő elkezdte újra kezelni az állományt, s a
következő kötések újra 30 db/fürtre álltak be. Részletesebben a
www.kerteszekaruhaza.com honlapon a termékreferenciák között.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Bór hiány megelőzése, tárolhatóság javítása gyökérzöldségekben
A gyökérzöldségek bórigénye a legtöbb kertészeti növény borigényénél magasabb. Ha sorrendet kellene felállítani akkor zeller,
petrezselyem, sárgarépa. Mért is fontos? Alapvető szerepet játszik a
növények tápelem-felvételében, a szénhidrátok és egyéb asszimiláták szállításában és felhalmozásában, a gyökér- és szállítószövetek kialakításában, valamint a virág- és termésképzésben. A
talaj felvehető bórtartalma a kötöttség, valamint a talaj szénsavas
mésztartalmának növekedésével (pH emelkedéssel) csökken.
Hiányában a növények gyökércsúcsa pusztul, a levelek aprók
maradnak, deformálódnak, szélük a fonák irányába pödörödik.
Súlyos hiány esetén barnára színeződik, elpusztul, majd lehullanak.
A bórhiányos növény rosszul köt és virágelrúgásra hajlamos, romlik
a megporzás hatékonysága, az ízközök rövidülnek, a virágok
lehullanak. A gyökérzöldségek esetén szív és szárazrothadás tünet
együttesen jelentkezik, a gyökér akár drasztikusan is rövidülhet. A
szív rothadásnál másodlagosan csapadék vagy öntözés hatására
baktériumos bűzös, nyúlós rothadással is találkozhatunk. A bór igény
a kétszikűeknél 20-60 mg/kg szárazanyag, a gyökérzöldségek
igénye a legmagasabbak közé tartozik. Pótlása lombtrágyával is
könnyen megoldható, a talajban több formában, általában a növény
számára nem felvehetőben van jelen. Különösen igaz ez a
környékünkön található 7,5 pH-jú vagy akár ennél is magasabb pH
tartalmú homoktalajokra. Megelőzésére használjunk rendszeresen
Rheobort, 3 liter/hektár dózisban, tenyészidőszakban 3 alkalommal.
Zellernél a gyökérnyak 5 cm-es átmérőjénél, petrezselyemnél,
sárgarépánál először 1 cm-es gyökérnyak átmérőnél. Hatására
hosszabb, egészségesebb és jobban tárolható raktározó gyökereket
kapunk. Nem csak a tárolásos gyökérzöldségekben érdemes
használni, mert az egészségesebb, harmonikusan táplált növény
nagyobb és szebb termést produkál. A Rheobor hatásáról még
olvashat a Terméskötés melegben cikkben. A fotókhoz az alapanyagot egy mórahalmi termelő petrezselyem táblájának megtekintésekor gyüjtöttem 2013 07 13-án.

2012-09-09

A foszforfelvétel második csúcsa a magképződéskor van

Gyökér lombtrágya kezelés
termésfejlődéskor is

bórhiány tünet állományban

A kertészeti növények foszfor felvétele jellemzően alakul. A
szántóföldi növényekhez hasonlóan két csúcsa van minden
egyszerre érő, egy ciklusban betakarított növénynél. Az
elsőt mindenki jól ismeri, hiszen az a gyökeresedéskor, a
virágképződéskor van, és starterkezeléssel biztosítjuk is az
ellátást. Nem gondolunk azonban a jellegzetes második
csúcsra, mely a magképződés, a termésraktározódás idején
van. Tehát a termésfejlődés alatt, az érés előtt. Foszfor
hiányában, a magfejlődés függvényében, a termés mérete
és mennyisége is csökken.
Különösen öntözött és intenzívebb termesztésben van jelentősége a
felvehető foszfor magasabb szintű ellátására az intenzív felvételi
ciklusokban akkor is, ha a foszfor ellátás alapvetően megfelelő.
A magképződéskor, vagy a tároló növényrészek kialakulásakor
(gyökér, gumó, fej, stb) a foszfor szerepe a növény energiarendszerének nagyobb terhelése miatt lép újra előtérbe. Ahogyan a
gyökér és hajtásfejlődés miatt a fiatal növényeknél. Megfelelő
felvehető foszfor ellátásnál a magban, illetve más növényrészben
tárolt anyagok mennyisége nagyobb, azok minősége, összetétele
jobb. Ez az áttételes termésnövelő hatás mellett, amit a magok
egészséges fejlődése jelent a termésre (paradicsom, paprika,
dinnye, gyümölcsök, stb) közvetlenül is jelent termésnövekedést a
gumók, gyökerek, és hasonló termések esetében.

bórhiány külsőleg lilulás

Miután a foszfor átlagos szükséges mennyisége sokkal kisebb, mint
például, kálium, vagy nitrogéné, a kritikus időszakban
lombtrágyázással kijuttatott mennyiség megfelelő hatású. A foszfor
természetesen ilyenkor is serkenti a gyökerek működését, tehát a
termés többlet kialakításában ezzel is kedvező hatást gyakorol.
A termés méretét meghatározó jó nitrogén ellátás, majd a minőséget
az éréskor meghatározó kálium túlsúlyos érésgyorsító kezelések
között tehát ne feledkezzünk meg a foszforról. Tudatosodjon, hogy
nem csak starter a foszfor.
Horinka Tamás
szaktanácsadó

bórhiány tünet belsőleg

bórhiánynyal összetéveszthető fúrólégy kártétel

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

6. oldal

Az öntözés is olyan, mint a foci. Mindenki ért hozzá. Vagy nem?

Öntözünk. Öntözzünk! De hogyan?
Az öntözés az intenzív kertészeti termesztés elengedhetetlen része. A szakszerű és víztakarékos öntözés nagyon sok
feltételnek kell, hogy megfeleljen, melyeket alapvetően a növény vízigénye és a talaj, gyökérközeg jellemzői
határoznak meg. Nem könnyű szakszerűen öntözni. Sőt! Nehéz szakszerűen öntözni, mert számtalan olyan tényezőt
kell ismerni hozzá, melyet a termesztő kertészek nem mérnek, nem vizsgálnak, tehát nem ismernek.
Az öntözés fontosságát (a tenyészidő alatti vízpótló öntözésről van
szó) a témáról megjelenő cikkek, szakkönyvek száma is megerősíti.
Felsőfokú öntözési képzés is folyik, de a valós gyakorlatban kivitelezhető öntözési tanácsot a termesztő kertész nem biztos, hogy
talál. Sok képletet, nehezen érthető, jobbára kivitelezhetetlen
számítási módszert annál többet. Pedig tulajdonképpen igazságtalanul eltúlozva és leegyszerűsítve, két adatra lenne szüksége:
mikor nyissa ki a csapot és mikor zárja el. Nos ezt nem fogja
megtalálni a legelszántabb érdeklődő sem, így egyik oldalról meg is
van az alapja, hogy miért olyan sok a probléma az öntözéssel. A
másik oldal a már említett vízigény és talaj ismeret problémája, az
öntözéshez szükséges paraméterek mérésének hiánya.

A szakszerű öntözés alapkérdései
Az öntözés célja, hogy a gyökérzóna nedvességállapota folyamatosan a növény vízigényének megfelelő legyen. Ezt akkor képes
elérni veszteség nélkül, ha megfelelő vízadagokkal megfelelő időközönként, tehát öntözési fordulóval történik az öntözés. A vízadagot
alapvetően a talaj tulajdonságai, állapota határozzák meg, de az
öntözési mód is befolyásolja (pl. csepegtető öntözés korlátai). Az
öntözési fordulót pedig a vízigény határozza meg, melyet a talaj
tulajdonságai ugyanúgy befolyásolnak, mint a növény vízfogyasztása. Mindkettő erősen függ az időjárási körülményektől, ezért
annak ismerete, figyelemmel kísérése elengedhetetlen a szakszerű
öntözés kivitelezéséhez.
Mekkora a vízigény?
A termesztés során talán az egyik legnehezebben meghatározható
tényezőről van szó. A vízigény a gyökérzónából elfogyó, hiányzó,
tehát pótolandó mennyiséget jelenti, melyet l/m2, vagy az azonos
tartalmú mm mennyiségben használunk. A vízigény döntően két
tényezőtől, a talaj természetes párolgásából és a növény vízhasználatából tevődik össze. Mindkettő erősen függ a klimatikus
viszonyoktól (hőmérséklet, besugárzás, légmozgás, csapadék,
páratartalom, stb.), melynek függvényében az idénynorma, a teljes
tenyészidőszakra szükséges öntözővíz mennyisége is tervezhető..
A sok képlettel, számtannal javasolt vízigény meghatározások
gyakorlatban alig, vagy egyáltalán nem használhatók. Pedig vannak
látszólag egyszerűek is. Látszólag, de már az egyikhez szükséges
egészen egyszerű napi középhőmérséklet sem használatos adat, a
bonyolultabbakról nem is beszélve.
Maradnak tehát a tapasztalati adatok, melyeket táblázatok tartalmaznak, illetve a tenzióméteres ellenőrzés jó kihelyezéssel tényleg
használható.
A táblázatok megtalálhatók a: Kertészeti növények komplett tápanyagellátása c. könyvben (20-21. táblázat).
Nem átlagos időjárás esetén az átlagos napi, illetve tenyészidőszaki
vízadagokat természetesen korrigálni kell. Szabadföldi termesztésnél a csapadék figyelembe vétele fontos a túlöntözés elkerülése miatt.
Hatatásban napsütés függvényében kell módosítani a vízigényt:
• kissé borús az idő 30 % csökkentéssel
• erősen borús időben 50 % csökkentéssel
• kissé derült, napos időben 30 % növeléssel
• erős napsütésben 50 % növeléssel.
Fűtött hajtatásban a fűtési szezonban a napi vízigény 0,5-1,0 l/m2
kiegészítésével számolni kell.
Az öntözési veszteségről nem szabad megfeledkezni a vízigény
meghatározásánál. Az esőztető módszernél, különösen a mikro
szórófejes öntözésnél hihetetlenül nagy, a kijuttatott víznek több mint
fel is lehet az öntözés párolgási vesztesége. Nagyobb cseppes
öntözésnél, illetve az esti, éjszakai műveletnél sokkal kisebb a veszteség, ezért meleg, aszályos időszakban az öntözés időpontjának is
nagyon nagy a jelentősége.
Mekkora vízadaggal öntözzünk?
Az egyszerre kijuttatott víz mennyiségét (öntözési norma) az
öntözési mélység, valamint az adott talaj víztartó képessége határozzák meg, Mindkettő több tényezőtől függ, nézzük a legfontosabbakat, de az öntözési módot sem hagyhatjuk figyelmen kívül.
Az öntözés eredményessége mérés nélkül már alapból megkér-

1. táblázat: A talajok levegő és vízgazdálkodási jellemzői
Természetes
vízkapacitás 10 cm
talajrétegben

Fizikai talajféleség

mm*

%

Homok

12

12

Vályogos homok

16

16

Homokos vályog

20

20

Vályog

30

24

Agyagos vályog

38

Agyag

46

Hasznosítható víz 10
Holt víz
cm talajrétegben
mm*

Higroszkóposság

Levegő

Vízáte-resztő
képesség

%

%

%

%

mm/ó

9

9

3

0,5-1

40-55

33

12

11

5

1-1,5

40-50

30

15

14

6

1,5-2

35-45

22

18

15

7

2-3,5

30-40

16

30

15

12

16

3,5-5

15-30

14

36

12

9

25

5-6

5-20

12

Megjegyzés: hasonló az öntözővíz adagjának függvényében a nedvességkép. Túl nagy adag hatására a baloldali keskenyebb, ismétlődő kisebb adagok hatására inkább a
jobboldali, szélesebb átnedvesedés jellemző azonos talajon.

dőjelezhető.
Az öntözési mélység praktikusan az aktív gyökérzóna mélységét
jelenti normál esetben, ami legfeljebb 35-40 cm. A talaj víztartó
képessége határozza meg az öntözött mélységben a megtartható
víz mennyiségét, ami tenyészidőben legfeljebb a hasznosítható
vízmennyiség lehet. A felesleg ugyanis a gravitáció hatására a
mélyebb rétegekbe kerül és az öntözés veszteségét jelenti. A víztartó képességet talajvizsgálattal lehetne, kellene meghatározni, de
sajnos ilyen vizsgálatot a legritkábban végeztetnek.
Tapasztalati adatokból is meg lehet határozni jó közelítéssel a víztartó képességet a talajtípus alapján. A sarokszámokat a 1. táblázat
természetes vízkapacitás adatai tartalmazzák. A természetes vízkapacitás víztartalmat természetesen nem vehetjük alapul öntözéskor,
hiszen a talaj nedvességtartalmának legalább 60-70 %-a, intenzív
kertészeti növényeknél 80 %-a még meg van a talajban (hiszen nem
kiszáradt talajt öntözünk).
1. táblázat: A talajok levegő és vízgazdálkodási jellemzői
homokos vályog
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A maximális egyszeri vízadag tehát az adott gyökérzóna mélység
természetes vízkapacitás mennyiségének legfeljebb 20-40 %-a
lehet. Homoktalajaink teljes vízkapacitása 40 cm gyökérzónára véve
4x12 mm, tehát 48 mm, vagy az öntözésben használt mértékegységgel 48 l/m2, ennek használhatjuk 20-40 %-át. Ami
legfeljebb 9,6-19,2 mm, azaz 9,6-19,2 l/m2 vízadag lehet felső
öntözéssel. Ennél nagyobb vízadagnál már az elfolyás miatti
veszteséggel kell számolni.
Jobb minőségű homoktalajon már 12,8-25,6 l/m2 egyszeri vízadag
alkalmazható felső öntözéssel.
A tragédia az, hogy gyakran fordul elő, hogy ezeken a homoktalajokon akár 40-60 l/m2 adaggal is öntöznek, s a tápanyag
kimosással együtt az öntözés több kárt okoz, mint hasznot.
Kötöttebb talajnál természetesen nagyobb vízadagok alkalmazhatók
a nagyobb vízkapacitás arányában, ugyanakkor lényegesen kisebb
lehet az öntözés intenzitása.
A túlzottan nagy öntözővíz adag káros hatása a levegőtlenség
miatt, a tápanyagkimosás és mélyebb rétegekbe szivárgás
vesztesége miatt sokszoros. A túlzottan alacsony öntözővíz adag
esetén sekélyen maradnak a gyökerek, túl nagy a párolgási
veszteség.
Hidrokultúrában az öntözés precizitása sokkal nagyobb, ezért ott a
vízadagokat a besugárzás erőssége alapján alkalmazzuk, és
folyamatos ellenőrzés segíti a szükséges korrekciók végrehajtását.
Hogyan mérjük a vízadagot?
A vízadag mérése a termesztők állandó problémája gyakorlatban.

Pedig a mérés minden technológiában elfogadható pontossággal
megoldható.
Legegyszerűbb a vízóra használata, azzal együtt is, hogy némi
plusz költséget jelent.
Esőszerű öntözésnél a mérés legegyszerűbb módja a csapadékmérő használata. Érdemes az olcsó, de jól használható hengerből
többet is kihelyezni, így az eloszlást is ellenőrizhetjük.
Csepegtető öntözésnél különböző elhelyezkedésű csepegtető
elemek alá helyezett poharakban gyűjtjük össze a kijutó vizet.
Ügyeljünk rá, hogy a poharakba csak egy elem vize jusson. A
kihelyezett szalagok hossza alapján számítjuk az után ki, hogy adott
idő alatt a rendszer mennyi vizet ad ki.
A méréseket elég az öntözőrendszer összeállítása után néhányszor
elvégezni, mert később már nem változik.
Mit jelent az öntözés intenzitása?
Az időegység alatt kijuttatott víz mennyiségét, és az öntözési
gyakorlatban ezt l/m2/óra egységben célszerű mérni. Jelentősége az
öntözővíz talajba szivárgásának lényeges különbségei miatt van. A
talaj szerkezetéből következően adott idő alatt csak adott
mennyiségű vizet tud elvezetni, amit a túl nagy cseppek talajfelszín
rongálása ront, illetve a kíméletes, mikro szórófejes öntözés javít.
Az öntözés intenzitása a vízáteresztő képességhez kell, hogy
alkalmazkodjon. Homoktalajon a beszivárgás csaknem korlátlan, de
már homokos vályogon egy órás öntözés után csak 30 mm alatti az
óránkénti beszivárgás, míg agyagtalajon fél óra után már csak 6 mm
az óránkénti beszivárgás.
A laza talajok vízáteresztő képessége, vízvezetése tehát nagyon jó.
A szivárgás sebessége nagy, 33 l/óra m2-ként, így nagy intenzitású,
20-24 l/óra m2-kénti öntözés végezhető. Kötöttebb talajokon sokkal
lassabb a vízáteresztés, ezért az intenzitás sokkal kisebb lehet.
Középkötött vályog talajon már csak 9-12 l/óra m2-ként, agyag
talajon pedig mindössze 6-7 l/m2 óránkénti vízadag javasolt (1.
táblázat).
Milyen legyen az öntözési forduló, az öntözés gyakorisága?
Az öntözési rendszerben nagyon fontos elem az öntözési forduló, az
öntözés megkezdésétől a következő öntözésig eltelt idő hossza.
Egyszerűbben: milyen gyakran öntözünk. A talaj típusa, a vízigény
és az öntözési mód egyaránt befolyásolja, hogy milyen gyakran kell
öntözni. Alapvetően a talaj és növényi párolgással, valamint egyéb
veszteségekkel történő csökkenést kell az alkalmazható vízadaggal
szükség szerint pótolni.
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a talaj párolgása napi 3 l/m2, a
növényállomány vízfogyasztása 5 l/m2, és a vízadag 25 l/m2 lehet,
akkor háromnaponként öntözni kell, hiszen a napi 8 liter
„fogyasztást” 25 literes adaggal 3 naponként tudjuk pótolni. Ha
csepegtetéssel ugyanilyen körülmények között 4-5 literes adagokkal
tudunk csepegtetni, naponta kétszer kell öntözni.
Általános gyakorlat és szempontok alapján:
• gyakrabban kell öntözni kis vízkapacitású laza talajokon, nagy
vízigényű kultúrákban, csepegtető öntözésnél
• ritkábban kell öntözni például nagy vízkapacitású kötött talajokon,
kis vízigényű növényeknél, teljes felületű esőztető öntözésnél
Szabadföldi kertészeti termesztésben a hőmérséklettől, vízigénytől
és talajtípustól függően az esőztető öntözésnél 5-20 nap az öntözési
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forduló. Csepegtető öntözéssel az öntözést kisebb adagokkal és
sokkal sűrűbben kell végezni. Itt az öntözési forduló 1-3 nap, a nagy
vízigényű nyári időszakban akár naponta többszöri, a hűvösebb
évszakokban pedig (X-III hónap) hetenként egyszeri öntözés is elég
lehet.
Hajtatásban az adagok és forduló adatai egészen mások. A gyökérrendszer nagy vízigénye és ugyanakkor nagy levegőigénye miatt a
gyakori, kis adagokkal történő öntözést igényli. Az öntözési forduló
kisebb is lehet egy napnál, tehát megosztva többször öntözünk. A
vízadagok pedig pár mm-től, (azaz l/m2 ) 20-25 mm-ig terjednek.
Lényeges a különbség a felületi, mikro szórófejes és cseppenkénti
öntözési gyakorlat között.

A mikro szórófejes öntözés sajátosságai
Mikroszórós felületi öntözéssel évszaktól függően hetenként,
majd fokozatosan csökkentve az öntözési fordulót, általában 2
naponként öntöznek a meleg nyári időszakban. Az öntözési
vízadagok megközelítően állandók, hiszen a vízigényhez nem a
vízadag, hanem az öntözés gyakorisága igazodik. Ez fontos, mert
mindig azonos száradási fokon öntözve ugyanaz az adag víz
nedvesít át ugyanakkora gyökérzónát. Talajtípustól függően ebben a
technológiában az általában megfelelő vízadag ősszel-télen 10-15
mm heti egy-két alkalommal, nyáron 2 napos fordulóval (heti 3
öntözés) 12-20 mm.

A mikro szórófejes felületi öntözésnél is számolni kell párásító
öntözéssel az öntözési fordulók közötti időszakban. Elsősorban nyári
meleg, erős napsütéses napokon szükség van naponta kisadagú
öntözésre. Ennek mennyisége a napi vízadag 10-15 %-a legyen
egy-két alkalommal. A tavaszi időszakban ritkábban kell párásítani.
Ősszel és télen gyakorlatilag elég a hetenként egyszeri öntözés
párásító hatása. Nagyon kevés esetben lehet szükség, főként fiatal
növények esetében 1-2 l/m2 frissítő, párásító öntözésre a délelőtti
órákban, esetleg többször ismételve.

A csepegtető öntözés sajátosságai
A cseppenkénti öntözés víztakarékos és kíméletes öntözési mód. Kis
intenzitású, egyenletes és jól automatizálható. Sok tévhit ellenére
szinte minden kultúrában használható. Kiválóan alkalmas tápoldatos
technológia kivitelezésére. Cseppenkénti öntözésnél a párásításról
külön kell gondoskodni és azt a vízmennyiséget tömlővel, mikro
szórófejjel, párásító berendezéssel juttatjuk ki. A párásítás vízadagja
miatt tehát a csepegtetés vízadagját csökkentve kell számolni.
Ősszel és télen minimális a párásítási igény. Tavasszal fokozatosan
emelkedik és az őszes vízigény 15-25 %-ig emelkedhet. Nyáron,
kánikulában a napi vízigény 30-50 %-t is elérheti a kis adagokkal
többször kijuttatott párásító, hűtő öntözés.
Cseppenkénti öntözésnél más szempont szerint kell az öntözés
ütemezését elvégezni. Az öntözési technológia egészen eltérő. A

csepegtető elemhez ugyanis igen kis talajtérfogat tartozik, melynek a
teljes vízkapacitása sem túl nagy, de ha csak fel kell tölteni, még
kisebb vízadagokkal történhet az öntözés (1. ábra).
Fontos szabály lehet, hogy csepegtető öntözéssel középkötött
talajon 3-5 l/m2, homokos talajon 2,5-3,3, laza homoktalajon 2,0-3,0
l/m2 egyszeri vízadagnál ne jutassunk ki többet. Ezért aztán ősszel
és télen naponta-másnaponta, de tavasszal egy-egy nap már akár
kétszer, nyáron pedig háromszor is szükség van öntözésre.
A csepegtető öntözés intenzitása viszonylag kicsi, azonban laza
talajon a nedvesített zóna is viszonylag kicsi. A csepegtetéssel
nedvesedő terület talajszerkezettől függően alakul keskeny, vagy
szélesebb hagyma alakra. A csepegtetésnél az azonos vízadagok
használata kívánatos a gyökérzóna kialakulásához, illetve annak
ellátására. A szükséges mennyiséget a gyakorisággal, ne pedig a
vízadag módosításokkal elégítsük ki.
Időnként szükség van a hagyma átmosására, különösen az
esetleges só felhalmozódás csökkentésére savazott öntözővízzel.
Intenzív technológiában 10-14 naponként célszerű ilyen kisebb
átmosást végezni. Ezt legjobb alaposabb mikro szórófejes
öntözéssel, vagy megfelelő ismételt kisebb adagú csepegtetések
alkalmazásával érhetjük el, amikor a hagyma széles is és mélyebb is
lesz átmenetileg, így átmossa a gyökérzónát.
Horinka Tamás

Egy új fonálféregölő - Nemacur 240 CS
A zöldségkertészetek állandó problémájára, a fonálférgek elleni
küzdelemre nyújt egy új, hatékony megoldást a tavalyi évtől a
Makhteshim Agan Hungary által forgalmazott Nemacur 240 CS.
Az Európa számos országában már ismert és jól bevált készítmény
hatóanyaga, a fenamifosz, a szerves foszforsav észterek csoportjába tartozik. A hatóanyag egy speciális mikrokapszulába zárva van
jelen a Nemacurban, amely folyamatos feltáródást, a talajban
folyamatos jelenlétet, ezzel rendkívüli hatástartamot biztosít.
Kiemelkedő hatékonysággal rendelkezik a különböző fonálféregfajok (Meloidogyne, Heterodera, Globodera, Pratylenchus) ellen. A
hatóanyag kedvező tulajdonságai következtében a készítmény a
növényben jól transzlokálódik, azaz a gyökéren keresztül felszívódik
és a növény többi részébe is eljut. Ennek köszönhetően jó mellékhatással rendelkezik a levéltetvek, tripszek és levélatkák ellen is.
A Nemacurral végzett talajfertőtlenítést vetés, illetve palántázás előtt
vagy után, csepegtető öntözés formájában, a készítményt az öntözővízhez keverve kell elvégezni, egy vagy két alkalommal.
Egyszeri kijuttatás esetén a dózis 30-40 l/ha. Osztott kezelés esetén
az egy alkalommal kijuttatható legmagasabb dózis 20 l/ha. A két
kezelés között legalább 10 napnak el kell telni.
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Az idő múlásával a paprika tábla képe egyre rosszabb lesz.
Ugyanez a gazda tanulva a 2012-es hibájából 2013-ban rögtön a
kiültetést követően kijuttatta a Nemacurt, s lás csodát, pedig nem az,
csak és ezt megismétlem, Csak odafigyelés, s lett egy kimagaslóan
jó állománya 2013-ban.

Ezt a fonálféregölőt a termelőknek már nem kell bemutatni, hiszen 9
éve kapható a magyar piacon. Aktualitását az adja, hogy az idei évtől
paralel importban cégünk újra behozta a bevezetéskori kiszerelésben
10 kg-os kiszerelésben s többek között ezért, valamint megelégszünk
kisebb haszonnal ezért jelentősen olcsóbban tudjuk forgalomba hozni.
S még egy újdonság, a Nemathorin 10G 10 kilogrammos kiszerelését
engedély alapján kiszereljük 1kg-os kiszerelésbe is, ezzel lehetőséget
biztosítva a kiskerti felhasználásra is. A beazonosíthatóság miatt
azonban az 1 kg-os kiszerelésnek más nevet kellett adni, ezért ennek
a neve Nematox 10 G. Mivel a Nematox a Nemathorinból kerül
kiszerelésre ezért mindenben, felhasználásban, hatékonyságban
egyebekben a Nemathorinnal azonos.

Különleges előnyei:
• Szisztémikus készítmény kontakt aktivitással
• Jól transzlokálódik a növényben. Mind a xilem, mind a floem rendszerben jól mozog, azaz mindkét irányban mozog a növényben,
gyökéren keresztül felvéve a levelekbe is eljut, míg levélzetre
juttatva a gyökérzetbe is eljut.
• A fonálférgek a fejlődési ciklusuk minden pontján rendkívül érzékenyek a készítményre
• A Nemacur kijuttatása nem igényel az eddigi gyakorlattól eltérő
technológiát
• A készítmény zárt öntözőrendszerben történő kijuttatása miatt
nem érintkezik a hasznos élőszervezetekkel

Mindkét fonálféregölő kapható a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
boltjaiban, illetve a velünk szerződésben álló gazdaboltokban.
Van ahol hiány, nálunk folyamatosan kapható.

A Nemacur 240 CS felhasználása hazánkban üvegházban nevelt
(hajtatott) paprika és uborka kultúrákban engedélyezett, Európa
számos más országában akár mikro szoros kijuttatással is több
kultúrában engedélyezett. A Makhteshim Agan Hungary-val közösen
azon vagyunk, hogy végre legyen egy gyökérzöldségekben engedélyezett fonálféreg ölő, de jelenleg még nem engedélyezett így
felhasználása ezen kultúrákban még Tilos!

Mit tud a Nemacur?
Elpalántázott blondy paprikában 2012-ben nem használták rögtön a
Nemacurt, rá érünk arra még. Gondolta a gazda, de erről nem
értesítette a fonálférgeket. A tápkockás palánta gyökere két nap
múlva elhagyta a tápkockát, s a gyökerek által termelt gyökérsavakat
érzékelve a fonálféreg már a hét második felében megfertőzte az
éppen hogy csak kiültetett palántákat. A gazda a sárgulást először
kiültetési gyengeségnek nézte, majd a 2. hét végén csepegtetőn
keresztül kijuttatta a Nemacurt megosztott kezelésben kétszer 20
litert hektáronként. Az állomány kisebb késéssel rendbejött, rendes
termést adott. Igaz, hogy az állományt újra kellett gyökeresíteni,
Fosfitex Zn/Mn-nel, mert a fonálférges gyökerek víz és tápanyag
felvétele nem volt megfelelő.

Régi, új fonálféregölő a Nemathorin 10G
és a Nematox 10 G

Mórahalom
(62) 580 317

Zákányszék
Kistelek
(70) 455 5520 (70) 455 5521

2013-as évben Blondy paprika tövenként 15 db szépen fejlődő
paprikával (2013-07-01)
A Nemacur drága! Hangzik az ellenérv. Másik termelő, másik
helyszín. De azért nem kockáztatok, s ezért a terület nagyobb részét
lekezelte Nemacurral, de a kisördög nem alszik, s ezért négy sorban
a kijuttatáskor elzárta a csepegtető csöveket, majd meglátjuk mi lesz
a különbség. Én már látom, s a termelő is már kezdi látni. A
hajtáscsúcsok egyikén- másikán megjelentek a fonálféregre utaló
sárgulásos tünetek, melyek a későbbiekben már terméskieséssel is
jelentkeznek. A gazdának akkor van szerencséje, ha gyenge fertőzöttség miatt a tünetek később jelentkeznek, s a terméskiesés is
kisebb.

Nematox 10 G
Nemathorin 10 G
Nemathorin 10 G
Nemacur CS
Nemacur CS

1 kg-os
4 kg-os
10 kg-os
1 liter-es
5 liter-es

8 000 Ft/db
32 000 Ft/db
74 930 Ft/db
11 500 Ft/db
52 000 Ft/db

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
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Hatékonyabb permetezés Plant Hit Optimum-mal
A 2013 januári cikk kissé átírt változata. Ha közben használta, akkor
megtapasztalta jótékony hatását, ha nem akkor ideje kipróbálni!
A termelők sokszor panaszkodnak egyes növényvédő szerek
gyenge hatására, vagy akár hatástalanságára, s nem értik, hogy
most miért nem, máskor meg mért volt éppen hatásos az adott
növényvédő szer. A gyártok pedig saját növényvédő szereikről sem
propagálják eléggé, hogy milyen körülmények között kellene
használni, milyen időpontban, s mire lenne érdemes figyelni.
Néhány sokak számára ismert, de mégsem kellően átgondolt
permetezési jó tanács.
A védekezés tervezését alapvetően meghatározza a károsító
biológiája, életfolyamatainak ismerete. A korokozók ellen, mint a
baktériumok és a gombák a lehetőségekhez képest mindig megelőző jelleggel védekezzünk. A gazdálkodók számára ezért elengedhetetlen az időjárási előrejelzések folyamatos nyomon követése. A
saját terület fekvése, az elővetemény, a tápanyag ellátás, az addig
elvégzett védekezések mind-mind egy-egy módosító tényező lehet.
A baktériumok és gombák ellen hatékonyan csak megelőző jelleggel
tudunk védekezni, s ezért fontos a korokozóknak kedvező külső
tényezők ismerete. Amennyiben számára a párás, hűvös időjárás
kedvez, mint például az őszibarack tafrinás levélfodrosodásának,
úgy már célszerű a kihajtást megelőzően rezes lemosó permetezéssel védekezni. Hiszen ez a korokozó 4 és 14 C fok között
szaporodik, s a fák kérgén a rügypikkelyek alatt telel, így a levélkék
már fertőzötten jelennek meg. Egérfüles állapotban egy kaptán
hatóanyagú Pl Buvicid K-val, vagy egy felszívódó hatóanyagú
difenokonazolt tartalmazó Score 250 EC-vel, vagy a vele teljesen
megegyező paralel növényvédő szerekkel tudunk védekezni. A
korokozó biológiájából következik ugyanakkor, hogy 14 fok fölött már
teljesen fölösleges védekezni, pedig hány kiskert tulajdonos permetez a besodródott levelek láttán még meleg májusban is. Teljesen
fölöslegesen, pénzkidobás. Ugyanígy érdemes megelőző jelleggel
védekezni a burgonyavész ellen. A korokozó 14 és 30 fok között
fertőz, de cseppfolyós víz is szükséges hozzá. Ivaros alakja Magyarországon áttelel, így fontos, hogy mi volt az elővetemény, mivel az
ivaros alak a fertőzőt növényi maradványokról fog újra fertőzni. A
vetésváltás, más területre történő ültetés felér egy védekezéssel.
Igazi nagy károkat, robbanásszerű megjelenését az ivartalan alakok
délről jövő, csapadékos betelepedése okozza. Akár 2-3 nap alatt is
szinte teljesen tönkre teheti a lombozatot, s vele együtt a termést. A
jól záródott állományban az öntözéssel is kedvező feltételeket
teremtünk. Hőmérséklet és csapadék kell a fertőzéshez, s csakis
megelőzően tudunk védekezni ellene. A xanthomonas ellen a meleg
30-32 fok felett kell védekezni, szintén megelőző jelleggel. A
rovarkártevők közül egyedül a fonálférgek és az egyéb talajlakok
ellen célszerű már megelőző jelleggel védekezni, míg a levéltetvek,
egyéb szívó és rágó kártevők ellen a megjelenésükhöz érdemes
igazítani a védekezést. Az EU és a magyar állam növényvédelmi
stratégiai programja is az integrált növényvédelmet tűzte zászlajára.
A kártevők esetén ezért fontos az előrejelzés, a fénycsapda, a szex
feromon csapda, a sárga lap, vagy tál, stb. Általában minden termelő
kis költséggel, de odafigyeléssel megvalósítható beruházása. Mert
ha nem ellenőrizzük naponta a csapdák fogását, akkor ugyan
bizonyíthatjuk, hogy előrejelzésre alapozott növényvédelmet folytatunk, mert az eszköz már meg van, de ha nem használjuk, akkor
az csak ott van, de nem segíti munkánkat. A kártevők biológiájának
ismerete már csak azért is fontos, hogy a rovarok világából is hozzak
egy példát, mert az egyre több gondot okozó földibolháknál a
leggyakoribb az a panasz, hogy a szer nem hatot. Az ismeret
valószínű hiánya, mert szinte biztos, hogy a szer hatott, de a
folyamatosan betelepülő, s a frissen érkezőkre nem ható szer miatt
vonunk le téves következtetéseket. Főleg kora tavasszal kiültetésre
kerülő káposztaféléket támadnak meg előszeretettel, de a retek is
kedvenc tápláléka. S mivel ilyenkor a keresztesvirágzatú gyomok is
csak kis számban találhatók, ezért kilométerekről képes betelepülni.
Amennyiben a közelben fasor, erdősáv található, úgy szinte biztos,
hogy a táblára abból az irányból fertőznek. Ezért lehet, hogy csak a
tábla egy sarkát, egy szélét kell csak akár két-három naponta is
permetezni, de ezzel megakadályozzuk a benti táblarészek fertőződését. Ugyanígy igaz ez a fóliákra is, azaz lehet, hogy az ajtó
melletti két métert kell csak permetezni az egész helyett. S a
hatékony védekezésnek van még egy kritériuma. Napos időben kell
permetezni. Ugyanis borús idő esetén a földibolhák a növényeink
gyökérnyaka körül, a talajfelszín alatt hámozgatnak, míg napos
időben kiülnek a káposzta, retek, stb levelére, ahol a permetlével
biztosan találkoznak, s így elpusztíthatjuk őket. Vagy, hogy egy
másik gyakori példát hozzak, a permetezési időpont megválasztása
mennyire lehet fontos, az a vetési bagolylepke lárvája, a mocskos
pajor. Nagyon sok kapás kultúrában május második felétől a
bagolylepke első nemzedékének lárvái komoly gondot okoznak. A
lepkék ellen fénycsapdás előrejelzés esetén meghatározhatjuk a

védekezés időpontját, de mivel vándorló faj, így több védekezésre is
sort kell kerítenünk. A másik lehetőség a lárvák elleni védekezés,
melyet sokan eleve reménytelennek gondolnak, s van is benne
valami igazság. Ezért fontos ismerni a kártevő biológiáját. A lárva
nappal a növények tövénél kb. fél centiméter földdel betakarózva
pihen. Ez arra pont elég, hogy a talaj a fölülről jövő permetlétől
megvédje, s mivel csak ennyi talajjal érintkezik arra meg kevés, hogy
a talajfertőtlenítők megmérgezzék. Itt a kánaán, gondolja a mocskos
pajor, s ezért minden napnyugtakor feljön a talaj felszínére sétálni, s
új tápanyagforrást találni. S amennyiben ebben az időpontban, azaz
napnyugtakor permetezünk, úgy gyakorlatilag mindegy, hogy mivel,
mert a rovarölő szer találkozik a talaj felszínén flangáló mocskos
pajorral, és elpusztítja. A két-három órával előbb, vagy a pár órával
később végrehajtott védekezés ezzel szemben teljesen hatástalan.
Foglalkoztunk a kor és kártevők biológiájával, s azok hatékonyságot
befolyásoló tényezőivel. Alapvető lenne, hogy a technikai feltételek,
a gépek berendezések műszaki állapota megfelelő legyen. De
gondolja csak mindenki végig, hogy csak egy egyszerű, az eredményességet ugyanakkor nagyban befolyásoló műveletet hányan
hajtanak végre. Nem másról, mint a fúvókák cseréjéről beszélek.
Sokan évek óta nem cseréltek, s a gyomirtást ugyanazzal a
fúvókával és gépbeállítással végzik, mint a gombaölő, vagy rovarölő
kezeléseket. Holott általában a gyomirtást nagyobb cseppekkel,
kisebb nyomáson kell végrehajtani, kivétel a speciális egyszikű irtó
kijuttatása. Míg a gomba és rovarölő permetezéseknél szinte mindig
a minél jobb fedettség a cél, melyet nagyobb nyomással és apróbb
porlasztással tudunk elérni. S a következő, sokak számára még
nem is ismert, vagy legalább is nem átgondolt, de alapvetően
befolyásoló tényező a permetezéshez használt víz minősége. A
permetszer gyártóknak nem érdekük alapvetően erre felhívni a
felhasználók figyelmét, de a növényvédő szerek hatásukat egy nem
megfelelő összetételű vízben gyorsan elveszítik. Ezért erről gyári
adatok nem is állnak rendelkezésre. Általánosságban elmondható,
hogy a legtöbb növényvédő szernek az enyhén savas pH-jú víz
felelne meg a legjobban, alacsony vízkeménységgel. A víz változó
keménységét a kalcium és magnézium-hidrogén-karbonátok okozzák, melyet forralással lehet csökkenteni. Az állandó keménységet a
szulfátok és kloridok okozzák, melyek hő hatására sem válnak ki.
Tehát ideális lenne az enyhén savas ph-jú, lágy vagy közepesen
kemény víz. Ezzel szemben ha máshonnan nem, akkor a Calgon
reklámból tudhatjuk, hogy Magyarország területén szinte mindenütt
kemény, vagy nagyon kemény vízzel találkozhatunk. Mit tehetünk
akkor? A vízforralás permetezéshez nem járható út. Ioncserélője az
emberek nagy részének nincs. Akkor marad egy harmadik megoldás
a permetlé lágyítása és stabilizálása valamilyen kémiai anyaggal.
Több cég is felismerte, hogy szereinek hatékonyságát érdemes
fokozni. S ezen kívül más gyártók is jelentkeztek vízlágyítást és
permetlé stabilitást segítő készítményekkel. De mért is ennyire
fontos? S ha ennyire fontos akkor mért nem kap nagyobb hangsúlyt?
A szerek jelentős része, több mint 90%-a a bekeverést követően
permetlében enyhén lúgos kemény vízben hatékonyságának több
mint 50%-át, azaz több mint a felét elveszti kettő órán belül. Mit
jelent ez a gyakorlatban? A faluban bekevert permetlé, kiérve a
területre eltelhetett 1 óra, kijuttatásra fordított idő akár két órát is
igénybe vehet, mire a tartály végét permetezzük ki. A legvégén
kiszórt permetlé hatékonyságának több mint felét elvesztette. Azaz
gyakorlatilag hatástalan. A gyártók egy része az érzékenyebb vagy
drágább készítményeket adalékolt formában hozza forgalomba. Ez
azonban csak egy nagyon durva megközelítése a dolgoknak melyet
mindjárt példával is bizonyítok. Két gyártó a magyar termelőket jól
ismerve olyan anyaggal jelentkezet a magyar piacon mely a helyi
viszonyokat is jól ismeri. Azaz tudták, hogy szerüknek nincs esélye,
vagy csak ugyanolyan elnagyolt közelítés mint a gyártók által előre
adagolt szereknek, ha pontos méréseket kellene a termelőknek
végezni. Ezért mindketten festék anyaggal kevert szert hoztak
forgalomba, mely az adott színskála elérése esetén megközelítően
pontos értéket mutat. Mit jelent ez a termelőnek a gyakorlatban: A
háromnegyedig vízzel feltöltött tartályba kevergetés közben
fokozatosan hozzáadagolunk a szerekből, s az általunk forgalmazott
Plant Hit Optimumból. Ezt mindaddig folytatjuk amíg „bugyi
rózsaszínre” nem vált a még tiszta, bekeverés előtt álló víz. Az eddig
felhasznált Plant Hit Optimum mennyiségét kb. még egy negyeddel
megfejeljük, hogy a teljes vízmennyiséghez használt dózist
megkapjuk. Ha van lehetőség akkor az így beállított vízből készítjük
el a törzsoldatot. Majd beletöltjük a gépbe, s feltöltjük teljesen a
gépet folyamatos keverés, kevertetés közben. S elkezdjük mielőbb a
permetezést. S mik a gyakorlati tapasztalatok? Területek víznyerő
helyeitől függően 100 liter vízhez 50-től 400 ml Plant Hit Optimum
kell a hatás eléréséhez. Ezért írtam, hogy a gyártók szerekhez
kevert adaléka csak erős közelítés, erős hasalása a ténylegesen
szükséges mennyiséghez. Környékünkön Mórahalom Kissor tér-

sége, de még inkább a Gátsori
részen több fúrót kútban olyan
kemény a víz, hogy az alumínium
kanált megtartja, költői túlzással.
Nos az ilyen vizek permetlé készítésre csakis így alkalmasak.
Egyébként nem. A falvakban, városokban található vezetékes víz
is általában nagyon kemény, de
ezek pH-ja legalább semleges,
míg a fúrót kutaké gyakran enyhén lúgos, vagy lúgos. A Plant Hit
Optimum mindkét problémára
megoldást kínál, csak alkalmazni
kell. Előnye, hogy a növényvédő
szereknél jóval olcsóbb, ezért a
kijuttatott szer költségnél szinte
elhanyagolható, főleg ha figyelembe vesszük, hogy hatására a
használt növényvédő szer sokkal
jobb hatással dolgozik. Így permetezéseket takaríthatunk meg,
az elvégzett kezelések területen
belüli hatékonysága szinte
azonos. Nem fordulhat elő, hogy a
tábla egyik fele, melyben kezdtük
a permetezést az egészséges, míg ahol később befejeztük az sokkal
fertőzöttebb. A Plant Hit Optimum használata esetén sem tehetjük
azt azonban meg, hogy a bekevert permetlevet csak egy-két nap
múlva juttatjuk ki. Ilyen hatással még ő sem rendelkezik. A Plant Hit
Optimum csökkenti a permetlé felületi feszültségét is, ezzel
elősegítve a kijuttatott permetlé cseppek jobb terülését, ezzel jobb
fedettséget biztosítva. Lágyabb víz esetén hektáronként 200-400 Ft
plusz költség, de jobb hatékonyság a kijuttatott anyagnak. Adott
gombaölő szer akár 10 ezer Ft-os hektárköltségét nem mindegy,
hogy egy újabb permetezéssel, vagy egy pár száz forintos
adagolással oldjuk meg. Számoljanak.
Röviden tehát: Csak rajtunk termelőkön múlik, hogy integrált növényvédelmet alkalmazzunk-e. Ha permetezéseinket előrejelzésre, a
várható időjárás figyelembevételével, a károsító biológiájának ismeretében, megfelelő technikával, megfelelő időben, adalékolt permetlével hajtjuk végre, akkor garantált a siker, az egészséges szép
termés. Természetesen ehhez hozzátartozik a növény fejlődésének
megfelelő, harmonikus tápanyag ellátás is, hiszen a megfelelően
táplált, jó kondícióban lévő növényállomány eleve ellenállóbb a
betegségekkel szemben.
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