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Kedves sárga irigységben szenvedő,
rémhírterjesztő B..om
(a pontok helye tetszés szerint
behelyettesíthető)

Hosszú volt a decemberi munkaszünet, egyesek ráértek
agyalni, minden félét terjeszteni. Innen üzenem:
Kedves Barátom! Sajnálattal közlöm, hogy minden híresztelésed ellenére a rendőrség nem vitt el, nem voltam előzetesben,
a Te legnagyobb bánatodra. Tevékenykedj nyugodtan tovább,
hátha egyszer működésedet rövid időre eredmény koronázza.
Remélem együtt leszünk odabent, már csak azért is, mert ne
kívánj olyat felebarátodnak, amit magadnak ne kívántál volna.
Másik Kedves Barátomnak. Sajnálattal közlöm, hogy minden
erőlködésed ellenére a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. nem
került felszámolás alá, bármennyire is reménykedtél. Győződj
meg magad is róla, szeretettel várunk bár mely gazdaboltunkban.
Annak a Kedves levél írónak pedig, aki minő véletlen (mórahalmi pecsét), de sem a borítékon nincs feladó, sem a levél
alján nem sikerült aláírnia, csak annyit üzenek, hogy hallgassa
továbbra is a Kossuth rádiót, hiszen az egész műsort neki
szerkesztik. A gondolkodás számodra veszélyes eddig nem
tetted, ezután se kísérletezz vele. Fogadd el amit hallassz. A
többi olvasómnak pedig egy levélrészlet fénymásolatban, s
annak fonetikus gépelése helyesírásilag javítva:

Arról írjon hány milliárd eurót halmoztak kölcsönbe, hova
lett az IMF hitel és a többi

Csak megjegyzem, hogy hőn szeretett kormányod, aki a
Magyar Posta tulajdonosa is, az bőven infláció felett emelte a
levélkézbesítési díjakat is, azaz átvertek amikor ezt a névtelen
levelet is feladtad. Kell többek között a rezsicsökkentésre.
Persze aki nem olvas, s nem gondolkodik, annak annyi esélye
van ezen összefüggések megértésére, mint hóembernek a
bozóttűzben.
Ezen negatívumok után TISZTELETTEL MEGKÖSZÖNÖM
sokaknak a telefonját, e-mailét akik sajnálatukat fejezték ki a
politikai rész abbahagyása miatt, s megköszönték, hogy eddig
is legalább elmondta valaki helyettük amit Ők nem mertek.
Bátorság, kitartás mindenkinek
S két idézet a reménykedőknek és gondolkodóknak:
„Mindenkit becsaphatsz néhányszor, sőt valakit egész idő alatt
becsaphatsz, de nem verhetsz át egész idő alatt mindenkit”
Abraham Lincoln.
„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt megérdemel.
Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy
bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány
fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De, ha egy
hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba.” Gróf Széchenyi István
Knipf Róbert (főszerkesztő)

2014. Január
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Téli gazda esték már 12. éve
Mórahalom Varga Csárda
2014 február 5 (szerda) 17 óra
- Bayer Hungary Kft. növényvédelmi megoldások
2014-ben, előadó: Sipos József Bayer
- Zöldségnövények tápanyag ellátása sok-sok
példával, előadó: Horinka Tamás
2014 február 13 (csütörtök) 17 óra
- Makhteshim Agan Hungary Kft. növényvédelmi
megoldások, gyomirtás, fonálféreg elleni védelem
a zöldség kultúrákban, előadó: Koscsó Árpád
- Talajfertőtlenítés, talajélet a Cheminova
Magyarország Kft segítségével,
előadó: Lécz István
- DuPont Magyarország Kft. megoldások a
növényvédelemben
előadó: Hőgye Szabolcs
Kistelek Aqua Hotel
2014 febr 5 (szerda) 17 óra
- Talajfertőtlenítés, talajélet a Cheminova
Magyarország Kft segítségével,
előadó: Lécz István
- DuPont Magyarország Kft. megoldások a
növényvédelemben, előadó: Hőgye Szabolcs
2014 február 12 (szerda) 17 óra
- Bayer Hungary Kft. növényvédelmi megoldások
2014-ben, előadó: Sipos József Bayer
- Zöldségnövények tápanyag ellátása sok-sok
példával, előadó: Horinka Tamás

Nemathorin 10 G; Nematox 10 G vagy Nemacur CS
Kapom a kérdést azoktól akiknek elsősorban fonálféreg
gondjuk van, s egyáltalán már hallottak mindkettőről, mindháromról. Nos a kérdést egy szóval nem lehet megválaszolni,
ahhoz minden körülményt ismerni kellene, de megpróbálok
egy sor kérdést megválaszolni. Azért kettő vagy három, mert
nevében ugyan három, de hatóanyagában, sőt még anyagában is a Nemathorin és a Nematox ugyan az, hiszen a
Nemathorinból kerül kiszerelésre kilós formában a Nematox,
ezért igazából csak kettőről beszélünk.
Van előnye az egyiknek is, a másiknak is.
Nemathorin 10 G: mikrogranulátum. A teljes felületre egyenletesen elszórva, és 10-15 cm mélyen bedolgozva fejti ki jól a
hatását. Hátránya, hogy viszonylag nehezen szórható ki
egyenletesen, s utána sekélyen, 10-15 cm mélyen kell
bedolgozni 30 kg-ot hektáronként. Amennyiben mélyebb a
bedolgozás úgy emelni kellene a mennyiséget arányosan,
tehát ha 15 cm helyett 30 cm mélységig dolgozzák be akkor
dupla annyit kellene azonos hatáshoz felhasználni. S ezért
nem javasolt a vetésmélységben a mag mellé vetni sem 1-1,5
cm mélyre, mert ugyanakkor lefelé nem dolgozik így a kijuttatott mennyiség 1/10-e hasznosul csak, amely kevés egy
kisebb fonálféreg fertőzés legyőzésére is. A növénybe nem
szívódik fel, ezért csakis megelőző jelleggel a vetés előtt lehet
kijuttatni. A hőmérséklet és a vízmennyiség függvényében 2-3
hónapon keresztül hat. Előnye és hátránya egyaránt a nagyfokú szelektívitása, azaz csak a fonálférgekre hat, az egyéb
talajlakó kártevőkre nem. Ezért amennyiben drótféreg, cserebogár pajor is van a területen akkor egyéb talajfertőtlenítővel
ki kell egészíteni. Engedélye hajtatott paprikában, paradicsomban és uborkában van. Burgonyában Magyarországon
általában nem használják. Engedély szerinti felhasználás
esetén élelmezés-egészségügyi korlátozása nincs.
Nemacur CS: könnyebb vele bánni, hiszen folyadék. A magyar
földön még új hatóanyagnak számít, ezért hatására biztosabban számíthatunk. A fonálférgek mellett az egyéb talajlakó

kártevőket is irtja. Ugyanúgy 30 l/hektár a dózisa. A vetést,
palántázást követően is kijuttatható, a növénybe felszívódik.
Ezért kisebb kezdődő fertőzés esetén is eredményesen használható még. Hatását hőmérséklet és öntözés függvényében
2-3 hónapon keresztül fejti ki. Engedélye egyenlőre Magyarországon csak hajtatott paprikában és hajtatott uborkában
van, engedély szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 60 nap. Amit érdemes is betartani,
hiszen a növénybe felszívódik. Csodák nincsenek, az ár kb.
annyival drágább amennyivel többet tud. Amennyiben a
Nemathorint ki kell egészíteni egyéb talajfertőtlenítővel is úgy
a Nemacur az olcsóbb hektárra vetítve.
Mórahalom
(62) 580 317

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

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

Az árak az Áfát tartalmazzák.

A Nemathorin mivel nem szívódik fel a növénybe, nem tudja megvédeni
az egyéb kórokozóktól (Hamvas vincellér rágásnyomok az éppen
kipalántázott paprikán).

8 000 Ft/db
32 000 Ft/db
74 930 Ft/db
11 500 Ft/db
53 000 Ft/db

Kezeletlen paprika palánta. A palántázást követően már a 7 napon gumók
jelentek meg a paprika gyökerén, a sárgulás külső tünet.

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

2. oldal

Tápanyag pótlás intenzív termesztésben szabadon,
vagy ahogy a Jó Isten megadja
A provokatív címben rögtön van két gyakorlat is, ami minden,
csak nem helyes. Kezdjük fordítva, ahogy a Jó Isten megadja az
minden csak nem tápanyag pótlás, s nem intenzív termesztés. A
szabadon fogalma alatt azt értem, hogy nagyon sok termelő nem
végiggondolva a jövendő termesztését, elmegy a kereskedőhöz, gazdabolthoz, s az éppen ott kapható műtrágyák közül
választ egyet, s jobb esetben az összes területére abból fog
szórni valamennyit. Ezzel szemben a történetnek úgy kellene
kezdődnie, hogy megtervezi, hogy az adott évben, szezonban
azon a területen milyen növényt fog termeszteni, talajvizsgálatot
végeztet, s annak eredményei alapján a jövendő növény
igényeit figyelembe véve választ műtrágyát, és határoz meg
mennyiségeket. Ehhez bizony érdemes szakemberek segítségét igénybe venni. Kell egy laboratórium, s kell egy szakember
is, aki az eredmények birtokában kiszámolja, hogy milyen, s
mennyi tápanyagot célszerű biztosítani a területnek. S itt megint
jön a termelő, hogy megveszi, vagy sem a műtrágyát, mert azért
láttunk már érdekes példákat. Hozta a termelő az eredményeket, végig beszéltük A-Z-ig a technológiát, kiszámoltam a
mennyiséget, s aztán ezek után megvette a kiszámolt mennyiség 1/3-át. Ugyan műtrágyát értékesítünk, de higgye már el
mindenki, hogy azzal, hogy 1-2 zsák műtrágyával többet adok el,
az nem oszt, nem szoroz. Én abban vagyok érdekelt, hogy aki
tőlem vásárol, az meg legyen elégedve, a tápanyag pótlás
fedezze a növény igényeit, s adott területen, adott körülmények
között a legtöbb terményt sikerüljön betakarítani. Az elégedett
vevő bejön jövőre is, s az után is. Az előző példában pedig egy
olyan termelő volt, aki megnyugtatta a lelkiismeretét, adtam is
neki valamit, s mégsem lett az-az eredmény amit várt. Pedig
milyen egyszerű végig gondolni. Az ember csak reggelit kap,
mégis nehéz fizikai munkát végez. Megy egy napig, megy
kettőig-háromig, aztán legyengül, már nem is tud annyit teljesíteni, s a végén még meg is betegszik. A növények ugyanígy
vannak ezzel, ha nem kapnak eleget enni, akkor nem tudnak
annyi termést hozni mint amennyit szeretnénk, s a végén még
meg is betegszenek. Műtrágyázásról írtam, nem véletlenül. Mert
ha intenzív termesztésről beszélünk, akkor a szerves trágyákkal
nem lehet annyi tápanyagot kijuttatni amennyit a nagy mennyiségű és jó terméssel betakarításkor leviszünk a területről. A
szerves trágya kell, de nem elsősorban tápanyagpótlásra,
hanem azért, hogy a kijuttatott vizet és tápanyagot minél jobban
megőrizze, s főleg homok területeken megakadályozza azok
időnap előtti lemosódását, tápanyag tartalmukkal számolunk,
annak mennyiségével csökkentjük a kiadandó műtrágya
mennyiségét. Sokat cikkeztem itt ebben az újságban, de a
helytelen öntözés ellen semelyik műtrágya sem hatékony.
Vannak amelyek jobban elviselik a túlöntözést, de igazi jó
termést csak akkor várhatunk, ha a technológiai fegyelmet
minden munkaműveletnél betartjuk, s nem nehezítjük még mink
is növényeink életét. Egy tenzióméter, az egyszerűbbek nem
kerülnek 20 ezer forintba, éven belül megtérülő beruházás.
Elérkeztünk a műtrágya kiválasztáshoz. A paletta széles, sok
közül választhatunk. Sőt, a laikus számára az egyik olyan mint a
másik. Talán a legjobb példa a 15-15-15, ebből aztán számtalan
variáció létezik, a legkülönbözőbb árakon. Ennek legegyszerűbb és legkevésbé hatékony formája a három alapanyag
nitrogén, foszfor és kálium hidegen történő összekeverése, azaz
gyakorlatilag mink is meg tudjuk csinálni, ha veszünk egy
nitrogén, egy foszfor és egy kálium hatóanyagú műtrágyát,
kiszámoljuk, hogy melyikből mennyi kell, s otthon a garázsban
akár lapáttal is összekeverhetjük. Ez a legegyszerűbb és
legolcsóbb változata. Könnyen felismerhető, hiszen a különböző
összetevők szemmel is jól megkülönböztethetők egymástól.
Előnye a kategóriában az olcsósága, hátránya, hogy a

különböző műtrágya szemcsék különböző méretűek és fajsúlyúak, ezért nem lehet ebből a műtrágyából egyenletes
szórásképet elérni, túlozva, szélsőséges esetben a föld egyik
részére a nitrogén a másik részére a foszfor a harmadik részre
meg a káliumot sikerül szórni. Ennek a következő fejlettebb
változata, hogy a gyár nem összekeveri a különböző szemcséket, hanem egy-egy vékony kinyújtott tésztához hasonlóan
egymásra nyújtja a különböző rétegeket, mintha rétes tésztákat
pakolna egymásra, s száradás közben nagyjából egyenletes
nagyságú szemcsékre töri. Előnye, hogy sokkal egyenletesebb
a tápanyagok eloszlása az előzőnél, de még mindig nem
kielégítő, hátránya a különböző szemcseméret, amiért még
mindig nem lehet egyenletes gépi szórást végezni. A következő
fokozat a melegen granulált műtrágya. Nagy előnye, hogy
elvileg minden szemcsében azonos mennyiségű nitrogén,
foszfor és kálium van, a szemcsekialakítás minősége dönti el,
hogy milyen egyenletesen lehet szórni. A3x15-ös műtrágya
változatoknak azonban itt még nincs vége. Az egyszerűbb és
olcsóbb változatokban a káliumot kálium-kloriddal pótolták, s
egy szántóföldi termesztésben ez jobban el is megy, kertészeti
növényeink jelentős része azonban nem szereti a klórt, vagy
kimondottan klór érzékeny. A kálium-kloridból a talaj nedvessége és hőmérséklete alapján a felszabaduló klór gáz minden
sejtet, amit ott talál, elroncsol. Ugyanúgy, mint a klórmészből,
vagy a háztartási fertőtlenítőkből felszabaduló klór gáz. Ezért
ezeket a műtrágyákat ősszel, vagy kora tavasszal használjuk,
hőmérséklettől és csapadéktól függően minimum 3 héttel a
vetés, ültetés előtt, de minél előbb, annál jobb. A kérdés már
csak az, hogy ha túl hamar, akkor mennyi nitrogén és kálium
mosódik ki. A következő még mindig 3x15-ös műtrágya változatban a kálium hatóanyag egy részét, általában 50%-át káliumszulfátban, míg másik részét kálium-kloridos formában
biztosítják. A kálium-szulfát nem károsítja a növények gyökerét,
így ez a műtrágya sokkal kíméletesebb, ezért zöldségtermesztésben is jobban ajánlott. S még mindig 3x15 csak a leg kíméletesebb változata, amikor a kálium tartalmat teljes egészében
kálium-szulfátban tartalmazza. Ez a növények számára a
legbarátságosabb, de a kálium-szulfát miatt a leg- drágább
változat is. A legegyszerűbb kevert, és a legkíméletesebb
kálium-szulfátos műtrágya között kb. 100% áreltérés van. Tehát
nagyon nem mindegy, hogy éppen melyik 3x15-öt vesszük meg,
s itt még a gyártó, a márka sem ad pontos eligazítást a laikus
termelőnek, mert a gyárak legtöbbje gyárt olcsóbbat és drágábbat is ugyanazzal az összetétellel, de más alapanyagokból, a
3x15-nél akár három félét is, 100%-ban klóros, fele-fele klóros
és szulfátos, és100%-ban szulfátos káliumot tartalmazót,
mindegyik természetesen más áron kerül forgalomba. A magyar
előírások nem kötelezik arra a gyártókat, hogy feltüntessék, a
kálium formáját. Írtam itt egész sokat a 3x15-ről, mert ezen volt a
legkönnyebb bemutatni a minőségi különbségeket, de ha valaki
megkérdez, hogy akkor melyiket válassza, az adott növényéhez, akkor szinte biztos, hogy a válaszom az, hogy
semelyiket, vagy csak kiegészítéssel Mert a növény igényei ettől
eltérőek. Ha pedig az optimális tápanyag ellátásra törekszünk,
akkor vegyük figyelembe a növény igényeit. S itt mindjárt még
egy szempont. Nem mindegy, hogy mikori termesztésről van
szó. Egy őszi-téli termesztés esetén arányaiban sokkal több
káliumot kell biztosítani, mint egy tavaszi, nyári termesztésben.
A kijuttatott műtrágyát felhasználás szerint alap, vagy
elsősorban fejtrágyaként kívánjuk hasznosítani. Egyszer vagy
többször juttatunk ki a tervek szerint műtrágyát. Mind-mind előre
saját magunknak megválaszolandó kérdés, még a műtrágya
kiválasztása előtt. Amit én személy szerint mindenkinek merek
ajánlani, s mellyel biztosan nem nyúl mellé, az a belga Rosier

által gyártott Rosafert műtrágya család. Annak is három tagját a
Rosafert 5-12-24+3Mgo+Me-t alap és fejtrágyának, valamint a
téli termesztés egyik meghatározó műtrágyája, a Rosafert 1212-17+2MgO+Me-t, mely jelenleg a Rosier vezető összetétele, s
nagy biztonsággal bármely növénykultúrában alkalmazható, s a
nyári termesztés, valamint a káposztafélék alapvető műtrágyáját
a Rosafert 15-5-20+2MgO+Me-t. A Rosafert családra jellemző,
hogy teljesen kálium-szulfátos összetételű, granulálása, a felhasznált alapanyagok és technológiák miatt tápanyagait
folyamatosan adja le növényeinknek. Mikroelem összetételét a
növények igényeihez, s nem a gyártás gazdaságosságához
igazították. Ebben tud többet, lásd a2013 decemberi Homoki
Gazda 4. oldalát ahol 25%-kal verte meg termésmennyiségben
6 hektáron, táblafelezéses kísérletben a konkurens műtrágyát.
http://www.homokigazda.com/archivum/homokigazda_2013_12.pdf
A Rosier gyár 2014-től várhatóan a magyar piacra behoz egy
egyszerűbb, alapanyagában, technológiájában nem azonos
minőségű márkacsaládot is. Részleteket várhatóan a következő
lapszámban tudok közölni. Ugyanaz a gyár, de nem ugyanaz a
termék, még ha első ránézésre azonosnak is tűnik.
Kinek ajánljuk ezeket a termékeket? Első sorban a profi termesztőknek, akik adott területről a legnagyobb jó minőségű
terményt akarják leszüretelni, talajvizsgálat alapján kiegészítésekkel, biztos alapot, és hátteret ad. Továbbá minden olyan
termelőnek aki kisebb területen gazdálkodik, ezért nem végeztet
talajvizsgálatot, de mégis nagy biztonsággal akar termelni. A
Rosafertek összetétele mikroelem tartalma nagy termést, nagy
biztonsággal biztosít.
2013 év végén megállapodást kötöttem a Közép Európai térségben jelenleg erősítő Adriatica spa-val, a magyar piacon a KAPPA
műtrágyákról ismert gyártóval. Jó minőségű, gyorsan oldódó, a
növény számára szintén könnyen felvehető műtrágyákat
gyártanak. Horvátországban gyárat építettek, teljes technológiát
átadva, a technológiai fegyelem és minőség biztosításával.
Horvátország EU-s csatlakozásával vámmentesen kisebb távolságról lehet a termékeikhez hozzájutni. A minőség annyira
azonos, hogy megrendeléskor döntik el, a raktárkészlet alapján,
hogy a horvát vagy az olasz gyárból szolgálnak-e ki. Egyenlőre
két összetételt hoztam már be, a12-12-17+2MgO+Me-t és a 612-22+2MgO+Me-t. Amit tudni érdemes róluk. A káliumot 100%ban szintén szulfátos formában tartalmazza mindkét összetétel.
Granulálásuk nem annyira egyenletes mint a Rosaferteké, oldódásuk sokkal gyorsabb, ezért fokozottan érzékenyek a túlzott
csapadékra, vagy a túlöntözésre. Nagy előnyűk, hogy olcsóbbak. A megegyezésre részben azért került sor, mert a
konkurencia előszeretettel kábította azzal a termelőket, hogy
nekünk is van ilyen összetételünk, csak olcsóbban. Nos akkor itt
jelentem be, hogy nekünk is van ugyanolyan, vagy hasonló
összetételünk, csak még olcsóbban.

Kopasznak is hajmeresztő árakon
Kappa 12-12-17+2MgO+Me
Kappa 12-12-17+2MgO+Me

25/1
5250 Ft/zsák
25/1
5092,50 Ft/zsák
1,5 t/raklapos tétel esetén

Kappa 6-12-22+2MgO+Me
Kappa 6-12-22+2MgO+Me

25/1
5250 Ft/zsák
25/1
5092,50 Ft/zsák
1,5 t/raklapos tétel esetén

Az árak természetesen a 27% Áfát tartalmazzák.
Tisztelettel: Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Hónapos retek, sörretek gyomirtása
Először is kezdem a leglényegesebb résszel. Retekben Magyarországon egyik készítménynek sincs engedélye! Mégis
egyre többen használják a különböző készítményeket.
Kezdjük a legrégebbi és még egyeseknél most is meglévő, sőt
a hírek szerint újra visszakerülő hatóanyaggal a benefin-nel.
Régen Flubalex és Benefex néven volt forgalomban, ebből a
Flubalexnex volt engedélye is hónapos retekben. A szert kb. 57 éve vonták ki a magyar piacról, a cég a Budapesti Vegyi-

művek anyagi helyzetének megingásakor, mert nem tudta az
engedélyét meghosszabbítatni. A Benefex-nek már retekben
nem is volt hivatalos engedélye, mégis sokan használták.
Elvileg tavaly év közepéig lehetett beszerezni. Előnye volt,
hogy a növénnyel kíméletes, nem fitotoxikus, a téli termesztés
legnagyobb gyomproblémáját a tyúkhúrt pedig nagyon jól
fogta, hátránya volt, hogy vetés előtt, hőmérséklettől függően
4-7 nappal előtte 10-15 cm-re be kellett dolgozni a talajba,

mégpedig a kijuttatást követő 30 percen belül. Egyébként a
talaj felszínén az UV sugarak hatására elbomlott. A termelők
nem nagyon szerették, nagyon macerásnak érezték a tényleg
nagy figyelmet igénylő műveletet. Várhatóan ez a hatóanyag
fog más gyártó palettáján visszakerülni a magyar termesztésbe 2014-ben, amennyiben lesz retekben is engedélye, úgy
tudósítani fogom olvasóimat. A talán legnagyobb felületen
használt retek gyomirtó jelenleg a Devrinol 45 F. Retekben
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ennek sincs engedélye.

Command 48 EC hónapos retek

Devrinol előző évi felhalmozódás hónapos reteben

Devrinol túladagolás

Túladagolás hatására a retek lassabban, sőt sokkal lassabban
fejlődik, ami egy primőrnél kifejezetten hátrány. A lomblevelek
a megszokottól sokkal keskenyek, erős túladagolás esetén
nem is szeldeltek, vastagabbak, durvábbak. Ennél nagyobb
gond, hogy akik éveken keresztül használják azonos területen,
ott megfigyelhető a bomlástermékének a felhalmozódása, ami
szintén fitotoxikus hatású. A kelő növénykét visszafogja, az
első lomblevelek, már eleve keskenyebben jönnek ki, sokkal
később. A nagyobbaknál pedig a lomblevelek az átlagosnál
sokkal szeldeltebbek, s több levelet fejleszt a nem
károsítattakhoz képest melyek erősen a föld felszínéhez
lapulnak. A sokkal több levélfejlesztés fölösleges energia,
lassúbb fejlődés.

Tanulság, hogy két egymást követő évben ne használjunk
Devrinolt, mert a hatásvesztés után ott maradó bomlásterméke is fitotoxikus.
S a termelő nagyon nem szeret gyomlálni, ezért mindent
kipróbál ami rokon növényeknél engedélyezett, így a
Command 48 EC-t is.

Command 48 EC hónapos retek

Túladagolás esetén már a szikleveleken is tüneteket okoz, de a
lombleveleket is fogja. Nagy gondja, hogy biztonságos felhasználása csak 2%-nál magasabb szervesanyag tartalmú talajokon
ajánlott. Innentől a kérdésem csak az, hogy a retektermesztésre
használt területe melyike felel meg ennek a kritériumnak?
Ha használtuk és baj van, akkor mit tehetünk? Elsősorban
imádkozhatunk, de ha tenni is szeretnénk valamit akkor
használjuk a Fosfitex Ca/B lombtrágyát 3l/ha-ban. A növényi
stressz feloldásában segít bennünket, s amennyiben nem
végzetesen toltuk el túladagolással a területet, akkor komoly
esélyt biztosítunk magunknak, hogy terményt is szedünk ezen
területekről. A Fosfitex-et is Tilos túladagolni.
S mégis miért írok olyan szerekről, melyeknek nincs hivatalos
engedélye?
Mert mód és lehetőség lenne rá, hogy eseti engedéllyel a
jelenlegi tiltott gyakorlatot legalizáljuk, s ne kelljen attól félni,
hogy a kész termék bevizsgálása során kimutatják valamelyik
nem engedélyezett növényvédő szert, s ezért igen komoly
növényvédelmi bírságot akasztanak a nyakunkba.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Hónapos és sörretek speciális tápanyagellátása

Gyökér lombtrágyázás retekfélékben
A gyökérzöldségek minőségét és fejlődését a rossz tápanyagellátással nagyon könnyű elrontani. A növények tápanyag tárolási dinamikája határozza
meg a megfelelő gyökérképződést és gyökérfejlődést. A növekedési zavarok, a gyenge ellátottság, illetve nem jó tápanyag összetétel esetén a
növénynek nincs elegendő ereje a gyökér feltöltésére. Sem a termés mennyisége, sem minősége nem lesz megfelelő, tehát elmarad a termesztés
sikere. A Gyökér lombtrágya starter kezelés a tápanyag program fontos és meghatározó eleme lehet.
kockázatot. A starter ellátás nagyon fontos tényező.
A túlöntözés szintén komoly problémák okozója. A homoktalajok tápanyag lemosódása miatti veszteségen túl a túlzott
vegetatív fejlődés okozója is lehet, ami nitrogén túltrágyázás
esetén fokozottan érvényesül..
A megfelelő gyökérzet kialakulása a vegetatív szakasz és a
későbbi raktározási szakasz szempontjából is meghatározó. A
megfelelő foszfor és mikroelem ellátás a gyökérzet fejlődésének feltétele.

A Gyökér kezeléssekkel szerzett tapasztalatok
megerősítik a hitünket
A Gyökér starter lombtrágyázást, mint a starter trágyázás új
lehetőségét pár éve javasoljuk a termelő partnereinknek.
Nagyon sok kedvező tapasztalatról kaptunk visszajelzést,
nagyon sok visszatérő vásárlás erősíti a kezelés eredményességét. A vizsgálatokkal, ellenőrzésekkel megerősített
tapasztalatokat szívesen megosztjuk olvasóinkkal is. A
sikereket senkinek nem szégyen megmutatni, az okos kertész
pedig nem szégyell a jó eredményekből tanulni.
Az őszi sörretek vetésekben kérte javaslatunkat Vetró Lajos
termelő. A Gyökér lombtrágya kezelést javasoltuk 4 l/ha
adaggal, ami 0,4 dl/100 m2 mennyiségnek felel meg. A
kezeléseket minden esetben kezeletlen területet hagyva
végezte, így egymás mellet lehetett ellenőrizni a hatást. Az
állomány erősen vegetatív volt, a lombozat szemmel látható
eltérést alig mutatott, a kezelt rész valamivel sötétebb zöld
volt.. A szedés kezdetén, december 10-én azonban már jól
érzékelhető volt a különbség a kezelt és a kezeletlen oldal
kihozatala között. A fejlett gumók mérete közel 10 centiméteres. A szedés alatt december 30-án készült képeken jól
látszik a szedések közötti különbség. A kezelt baloldalon,
helyenként már alig maradt piaci méret alatti gumó, a kezeletlen másik oldalon 30 % körüli a gumófejlődés lemaradása.

Az alaptrágyázás fontos, de nem elég
Az első felszedett termés, 2013-12-10

Startertrágyázás lehetőségei és jelentősége

Az állomány a kezeletlen
oldalon, 2013-12-30

A Gyökérrel kezelt oldal,
2013-12-30

A gyökérzöldségek fejlődésének sajátosságai

Az állomány kezelés előtt október végén, 2013-10-31

A gyökérzöldségek kálium túlsúlyos alaptrágyázása alapvető,
de nem elegendő a magasabb szintű termesztéshez. A gyorsabban oldódó melegen granulált komplexek, mint a Rosafert
5-12-24+3MgO+Me, vagy Rosafert 12-12-17+2MgO+Me
Mélyen bedolgozott alaptrágyaként, de közepesen mély
bedolgozással starterként is alkalmazhatók. A csírázás utáni
közvetlen tápanyaghoz jutás gyorsasága miatt azonban starter
ellátásra is szükség van intenzív termesztésben. Lazább,
homokosabb területeken a talaj felszínére szórva is alkalmazhatjuk, jól oldódnak, s az öntözővízzel folyamatosan
bemosódnak a sekélyen gyökerező retek gyökérzónájába.

A fejlődés első szakasza a gyökérzet kialakulása és a lombozat felépítése. A lombozat fejlődése a növekedés és a fejlődéshez, a növény gyarapodásához alapvető. Az egészséges
és erős lombozat tápanyagellátás, növényvédelem és öntözés
kérdése is.
A tápanyagellátásban a szélsőséges nitrogéntrágyázás, illetve
a foszfor, vagy mikroelem hiányos ellátás jelenti a legnagyobb

A startertrágyázás jelentősége a célzott kezeléssel azonnal
hozzáférhető, felvehető tápanyagellátásban van. A fiatal, még
fejletlen gyökérzet azonnali ellátása hihetetlen előnyt jelent az
állománynak. Különösen a késő őszi, téli, kora tavaszi termesztésben a hideg talajon emelkedik ki a starter ellátás
jelentősége és előnye. A tápelemek felvétele ugyanis korlátozott és különösen rossz a foszfor felvétele.
A szilárd starterkezelés a vetéssel egy menetben kijuttatott
Microphos MoZn mikroelemes mikrogranulátum sorkezeléssel történhet.

Gyökér starter lombkezelés
A starter lombkezelés starterkezeléssel szemben elvárt
gyorsaságot, a tényleg azonnali hatást tudja. A kis mennyiség,
nagy hatékonyság elve azért érvényesül többszörösen is a
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starterkezelésnél, mert a tápanyag mennyiséget illetően ebben az időszakban kis adagról van szó, a lombon keresztül
azonban ez azonnal a növénybe jut és érvényesül, még
kedvezőtlen körülmények között is.
A Gyökér starter lombtrágya kezelés teljesen oldódó, magas
és könnyen felvehető foszfor tartalma az intenzív fejlődés
viszonylag magas foszfor igényét jól kielégíti, kiegészíti.
A gyökér lombtrágyázást a megfelelő felvevő lombfelület
kialakulásakor lehet megkezdeni. Sorkezeléssel sokkal fiatalabb növényeknek segíteni tudunk az ellátással, de túl korán
így sem érdemes a kezelést végezni.

A starter ellátás jelentősége a fejlődés dinamikájának serkentésében van, hiszen a növekedéshez szükséges energiarendszer jobban működik. A dinamikusabb fejlődés a rövidebb
idő alatt erősebb gyökérzetet, jobb növényi felépítést és
egyenletesebb állományt eredményez.
Felvehető kalciumot is tartalmaz, mely az intenzív gyökérképződés alatt fontos és nélkülözhetetlen mind a gyökércsúcsok,
mind a lomb növekedéséhez.
A Gyökér starter nitrogén tartalma alacsony, hiszen a nitrogén felvétele is kisebb, de szerepe a többi tápelem felvételének segítése miatt mégis jelentős.

A Gyökér starterkezelés hatékonysága és gazdaságossága
tovább növelhető sorkezeléssel. Különösen a korai kezeléseket célszerű sorpermetezéssel elvégezni. A növényvédő
szer felhasználás szempontjából sem közömbös a megtakarítás, és adott mennyiséggel ebben az időszakban két
sorkezelés is elvégezhető. A sorkezeléssel nem csak takarékosan, hanem teljes biztonsággal végezhetjük a permetezést, mert az irányított kezeléssel koncentráltan juttatjuk
ki a szereket, melyek hatékonysága így jobb.
Horinka Tamás
szaktanácsadó

A biztosabb, jobb minőségű gyökérzöldségekért
Alap a jó minőségű vetőmag
A vetőmag cégek képviselőit hallgatva jó, és még annál is jobb
vetőmagvakat árulnak csak. Mégis, nem tudom,hogy hány
termelő van azzal tisztában, hogy a gyökérzöldségek Magyar
Szabvány szerinti csíraszám megfelelőségét, egyes gyártók
kérésére 75%-ról levitték 65 %-ra.
Tehát ha egy vetőmag tasakon azt látja csak, hogy a MSZ
szabványnak megfelel, és nincs rajta feltüntetve, hogy X%,
akkor csak arra számítson, hogy biztosan csírázik 65%-ot. A
mai korban, amikor a precíziós vetőgépek már minden hova
egy szemet és egyenletes távolságra tudnak letenni, akkor
kissé nevetséges, hogy dupla annyi magot kell elvetni, majd
kézzel kiritkítani, ha optimális tőszámot szeretnénk. A zárt
termesztő berendezések alatti termesztés gazdaságossága
ugyanis többek között azon múlik, hogy hány növényt tudunk
értékesíteni egy-egy négyzetméterről. A magukra igényes
vetőmag cégek a tasakon, rosszabb esetben csak a szállítólevélen, vagy számlán feltüntetik az adott tétel csíraszámát.
Gyökérzöldségekben a 85% feletti csíraszámú tételek számítanak jónak, de gyakori a 92-93 %-os is. Tehát ilyet érdemes
keresni. Aki pedig csak az MSZ-re hivatkozik, azt érdemes
elfelejteni. Amennyiben a gyártó feltünteti, hogy az adott tétel
92%-os, úgy arra garanciát is vállal, azaz, ha ellenőrzéskor
csak 87%-ot csírázik, akkor mégis ki kell vonni a forgalomból,
hiába férne bele bőven a Magyar Szabványba. A vetőmag
előállítók között is óriási a különbség, míg a holland Bejo cég
folyamatosan végzi a forgalomban lévő termékeinek ellenőrzését és vártnál gyorsabb csíraromlás esetén azonnal visszahívja a gazdaboltokból az adott tételt, addig sajnos volt, van
olyan gyártó is, aki ezt még akkor is mélyen elhallgatja, ha a
hatóság vonat be egy-egy tételt. A Bejo ezzel szemben ezt
saját vizsgálataival megelőzi.

Rosafert 5-12-24+3MgO+Me-t, vagy magasabb nitrogénnel a
Rosafert 12-12-17+2MgO+Me-t. A választásnál a növény faja,
az elővetemény, a szármaradvány, a használt szerves trágya
érettségi foka, mind-mind befolyásoló tényező. A Rosafert
műtrágyák annyival tudnak többet a konkurens márkáknál,
hogy mikroelem összetételük a növények igényeihez igazodik,
s granulálásuk miatt garantáltan hosszabb ideig egyenletesen
szolgáltatják a tápanyagot növényeinknek. Ezt a pluszt érdemes megfizetni, mert a végén, a betakarításkor kiderül, hogy
igen-igen a másik is jó, de a Rosafertes területről 15-25%-kal
többet értékesítettem súlyban,s még szebb is volt a növény.
Aki a Rosafertek árát túlzónak találja, vagy úgy gondolja, hogy
az öntözésre fokozottan oda tud figyelni, a mikroelemeket
egyéb lombtrágyákban tudja pótolni, s fel is ismeri, hogy
a növényének milyen hiánya van, azoknak hoztuk be az
Adriatica gyártó szintén 100%-ban káliumot szulfátos
formában tartalmazó műtrágyáit. Az NPK 12-12-17+2MgO+Me
és az NPK 6-12-22+2MgO+Me összetételeket, egy lényegesen barátságosabb árfekvésben és 25 kg-os kiszerelésben.

Növényvédelemmel együtt
Homok területeken talán az egyik legnagyobb probléma a
különböző fonálférgek.
Gyökérzöldségekben a kistermelők hatékonyan nem tudnak
ellenük védekezni, ezért az azt megelőző például paprika
kultúrában érdemes ellenük védekezni, az ott engedélyezett
Nemathorin 10 G-vel, Nematox 10G-vel, vagy a Nemacur CSsel. Lásd az újság más részén.

Bórhiány petrezselymen

Zöldítő kezelés Fosfitex Mg lombtrágyázással
A gyökérzöldségek intenzív növekedése alatt egyre nagyobb
problémát okoz a magnéziumhiány. Különösen homoktalajon
és intenzív öntözésnél jelennek meg a tünetek a teljes
állományon. Homoktalajokon a magnézium alaptrágyázásra is
érdemes jobban odafigyelni, de ha csak alkalmanként
jelentkezik a probléma a rendkívül magas hatóanyag tartalmú
Fosfitex Mg kezelés jó megoldás, és még a növényvédelmet is
erősíti, hiszen a korábban már említett ellenálló képességet
fokozó hatása is kiemelt. Azaz: Egy kezelés, kettős hatás. A
növényvédelemmel egy menetben kivitelezhető kezelést,
kezeléseket, a levelek kivilágosodásakor kell elvégezni, hogy
még a növekedés megtorpanása előtt megszüntessük a
kialakuló hiányt.

Gyökeresedés serkentése Fosfitex Zn/Mn-nal
A gyökérzöldségeknél különösen fontos az intenzív gyökérképződés. Megfelelő indítás esetén is jelentős segítséget adhatunk
az állománynak 4-6 leveles állapottól Fosfitex Zn/Mn lombtrágyázással. Különösen hűvös, csapadékos időben, hideg talajon
van jelentősége a tápanyagpótláson felül az ellenálló képességet is erősítő Fosfitex kezeléseknek. Mert a kezelést célszerű
megismételni a növények belső ellenálló képességének kialakítása miatt. A gyökeresedés, gyökérképződés serkentése mellett a levélbetegségek elleni védelmet is tartósan javítjuk. Egy
kezelés, kettős hatás, mert ezekkel a kezelésekkel, melyek a
növényvédelem megerősítését is jelentik, tényleg kettős hatást
érünk el.
Takarékosan végezhetjük a kezelést a fiatal növények sorpermetezésével, és az ismételt kezelések hatása ugyanannyi
szerrel, a növényvédelemmel együtt, sokkal hatékonyabb és
jobb lesz.

És a jó tápanyagellátás is

Bórhiány megelőzés Rheobor kezeléssel

A vetendő terület talajerő gazdálkodását a termelők ismerik,
jobb esetben évente legalább egyszer talajvizsgálatot végeztetnek. Nem azért mert előírja esetleg a hatóság, hanem azért
mert a talajvizsgálatra alapozott visszapótlás szakszerűségével nagyobb termést tud elérni, s már kisebb felület esetén
is anyagilag is megéri, ha talajvizsgálatot végeztet, mert annak
költsége bőven egy zsák jobb minőségű műtrágya ára alatt
marad, amit talajvizsgálat nélkül megszokásból, máskor is így
csináltuk, stb. miatt egyébként kiszórna a termelő. Részünkről
alap műtrágyának nagy biztonsággal merjük ajánlani a

A gyökérzöldségek bórigénye közismert, de levélanalízis
hiányában csak a súlyos tünetek kialakulásakor tűnik fel az
okozott kár. A speciális kalciumos bórral a Rheobor lombtrágyázás kiváló lehetőség a probléma megelőzésére és az
intenzív növekedés során feltétlenül szükséges kalcium
pótlására. A kezelést, kezeléseket az intenzív növekedés alatt,
a gyökérvastagodás kezdetekor célszerű végezni.
A Rheobor kezelések is teljes biztonsággal elvégezhetők a
növényvédelemmel egy menetben.

Akciós ajánlatunk február 28-ig
75 ezer szem profi sárgarépa vásárlása esetén ajándékba 1 db 0,2
Fosfitex Zn/Mn
300 ezer szem profi sárgarépa vásárlása esetén már 1 liter Fosfitex
Zn/Mn ajándék

Knipf Róbert
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