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Változások a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft,
a Homoki Gazda és a Móraagro Kft életében
(mind a két cég, s a Homoki Gazda újság is Knipf Róbert érdekeltségébe tartozik)
Kezdjük talán a legnagyobb változással, mely a
Móraagro Kft életében következett be, de
valamilyen szinten mindkét egyéb tevékenységre is
kihatással van, és lesz. A Móraagro Kft az elmúlt
két évben a gazdabolti terítések abbahagyásával, a
növényvédő szer kereskedelmet is háttérbe szorította. Elsősorban a speciális tápanyagok felé
koncentrált. Az idei évtől a növényvédő szer
kereskedelem újra nagyobb hangsúlyt fog kapni,
és nem kisebb célt tűztünk magunk elé mint a
forgalmunk minimum 2,5-szeresére emelését.
Ehhez megtettük az első lépéseket is, 2014 február
01-től két felsőfokú növényvédelmi végzettségű
személlyel bővült csapatunk, s Dunántúlon pontosabban Tapolcán egyenlőre ugyan bérelt raktárral,
de fióktelephelyet nyitottunk. Vezetője Bakonyi
Frigyes, nagy tapasztalatokkal rendelkező, a
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Terjeszti: belterületen a Dobber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Posta

szakmában több évtizede dolgozó növényvédelmi
szakember. Segítő társa Stiglicz András aki fiatal
kora ellenére a szőlő növényvédelmének elismert
szakértője és szintén gyakorlattal rendelkező
szakember. Március 01-től újabb munkatárssal, egy
gépkocsi vezető és raktárosi feladatokat is ellátó
személlyel bővül tovább a csapat. S miben fogja ez
a helyi területi embereket érinteni? Sokak számára
ez egy olyan hatással jár, hogy nehezebb lesz
engem elérni, kevesebb személyes szaktanácsadásra lesz mód. A másik oldalról pedig a volumen
növekedésével a gyártóktól egy kedvezőbb árat
fogunk kapni, illetve a lefolytatott tárgyalásokon már
kaptunk is, a megnövekedett volumen miatt, melyet
terveink szerint tovább adunk a Kertészek kis/Nagy
Áruházába Kft boltjaiban vásárlóknak. (S itt egy
újabb csattanós válasz azon pletyka terjesztőjének,

hogy felszámolás alá került a Kertészek kis/Nagy
Áruháza Kft. Ugyan nem kötöm az orrára, hogy ez
milyen plusz kiadásokkal jár az elején, de biztatom
arra, hogy használja a felfokozott képzelő erejét.)
A másik változás, hogy a Kertészek kis/Nagy
Áruháza Kft elindítja a Homoki Gazda online kiadását, ahol sokkalta naprakészebb információkkal
fogunk szolgálni termelőinknek. Nem lesz annyira
összefogott, rendezett, mert egy-egy cikk elkészülte
után rögtön feltesszük, de nagy előnye lesz a
nyomtatottal szemben, hogy nagyságrendekkel
több fényképpel lesznek a cikkek, problémák és
megoldások ábrázolva, alátámasztva. A harmadik
változás pedig, hogy elindítottuk mind a Móraagro
Kft, mind a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft
Facebook oldalát, ahol terveink szerint sok-sok
fényképet fogunk közreadni a szaktanácsadásaink
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során tapasztalt problémákról, de a jó eredményekről is, s egyben azok akik nyomon követnek
bennünket azok első kézből értesülhetnek ha egy
új cikk felkerült a Homoki Gazda Onlinera.
Tudom, hogy olvasóim egy jelentős része nem
internet használó, mégis a világ erre felé halad,
próbáljunk mi is lépést tartani vele.
Tisztelettel
Knipf Róbert

Bakonyi Frigyes
Növényvédelmi szakmérnök
Dunántúli régió igazgató

Stiglicz András
Növényorvos szakmérnök
Szőlészeti szaktanácsadó

Orbánék leszámoltak a kisparaszti romantikával, vége az „Ángyán József-féle 'kertmagyarországi'” ideológiának!

Akkor hol is van a családi gazdaságok megsegítése?
Nem különít el plusz agrártámogatásokat a legkisebb gazdaságok számára az uniós Közös
Agrárpolitika (KAP) 2014-2020 közötti forrásaiból,
holott erre egyértelműen lehetősége nyílt volna.
A KAP-ból legtöbb pénzt hozó közvetlen
kifizetéseket lehetett volna úgy átcsoportosítani,
hogy 30 hektárig az eddiginél jóval nagyobb
összeg járt volna. Csakhogy a Fidesz-körüli
gazdaságok között is sok olyan van, amelyik nem
elaprózott területeket, hanem több száz hektáros
táblákat művel, így a pénzelvonásos átcsoportosítással kifejezetten rosszul jártak volna.
Redisztribúciós átalánytámogatást az uniós
szabályozás szerint maximum 30 hektárig lehet
fizetni, de idetartozik a nagyobb gazdaságok
területének „első harminc” hektárja is. Az
Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) korábbi
számításai szerint Magyarországon 151 ezer
termelőnek van 30 hektárnál kisebb területe, és
ezek együttesen 1,05 millió hektárt tesznek ki.
Harminc hektár felett pedig 25 ezer gazdaság
termel, amelyek „első harminc” hektárja összesen
750 ezer hektárt képvisel. Így a kiegészítő
támogatás nálunk együttesen 1,8 millió hektárra
terjedhetett volna ki. E támogatási forma
nyilvánvalóan a kisgazdaságoknak kedvezhet és
jelentősen csökkentheti a nagyüzemek területalapú forrásait. Az AKI számításai szerint 70 hektár

lett volna az az üzemméret, amely alatt a gazdaságok összességében jobban, felette pedig
rosszabbul jártak volna eddigi támogatási szintjükhöz képest. A legfeljebb 30 hektáros termelők
az új KAP-ban hektáronként 307 eurót kaphattak
volna, míg a nagyobb gazdaságok 30 hektár feletti
területeire csak 140 eurót alig meghaladó összeg
jutott volna. Tavaly ugyanakkor viszont még minden gazdaság 230 euró hektáronkénti területalapú
támogatást (SAPS) kaphatott területmérettől függetlenül. Azzal, hogy a kormány a redisztribúciót
nem választotta, ez az összeg a szabályozási
szempontból átmenetinek tekintett idei évben 227
euró, 2015-től pedig 214 euró lesz, vagyis
továbbra is jóval egyenletesebb támogatáselosztást tesz lehetővé. A kormány állásfoglalása
azt is jelenti, hogy végleg megbukott a törpebirtokokra épülő, kertmagyarországi koncepció,
amelyet Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium korábbi parlamenti államtitkára kívánt
érvényre juttatni a Fideszen belül.
„Nem ezt ígértük” Nyilatkozta több esetben is
Ángyán József, s ezért is lépett ki a Fideszből,
valamint a földekkel való visszaélések miatt.
Januárban nyilvánosságra hozta legújabb immár 5.
jelentését a földekről, s az egész ország területére
kiterjedően a novemberi állapotok szerint igen
lehangoló eredményre jutott. A 2010-ben meghir-

detett programmal
ellentétesen a helyben lakó gazdák
alig 35 százaléka
kapott termőföldet.
Ha az elnyert területek nagyságát is
figyelembe veszszük, akkor még
rosszabb a helyzet.
Ángyán József
summás véleménye „A patkánnyal a fényen
kell harcolni!”Azóta
Csongrád megyében is történtek új fejlemények.
kihirdették a hódmezővásárhelyi földpályázatok
eredményeit. S hogy- hogy nem Lázár Jánoshoz
közelálló személyek nyerték el az ezer hektáros
földterület mindegyikét. Volt olyan napilap amely
egyenesen azt állította, csak azért mert nem volt rá
más jelentkező! Kac-kac! Egyéb hódmezővásárhelyi pályázóval beszélgetve, akinek nem
sikerült nyernie, sőt területet vesztett, de pályázott
a napilap értesülései ellenére, megjegyezte, hogy
képzeljem el. 67 és 80 éves fiatal gazda is nyert
Vásárhelyen. Hirtelen nem értettem, aztán
elmagyarázta. Az örök ifjak mostanra érezték úgy,

Az árfolyam bennünket nem érdekel!
Jelentette ki egy kormány párti politikus. Bennünket itt a végeken pedig nagyon is érdekel.
Mi ugyanis csak a tevékenységünk hasznából
tudunk megélni, s az összes gyártó és importőr az
Euró/Forint árfolyamának megváltozásával, s most
már tartósnak mondható 310 forint feletti szintjének megfelelően elindultak, elindulnak a folyamatos átárazások. Erre talán a nitrogén műtrágyák
a legjobb példa, ahol ugyan még nem Mol szinten
heti két alkalommal változtatnak a benzin, gázolaj
árán, de két hetente folyamatosan emelkedik
mindegyik nitrogén műtrágya ára. Ha van pénze, s
tudja, hogy mennyi műtrágyára lesz szüksége, úgy

szinte biztos, hogy megéri minél előbb megvenni a
nitrogén műtrágyákat, mert a folyamatos áremelkedések mellett időszakonként fellépő hiányra is
számítani kell.
A többi műtrágya ára is változik, a hazai gyártásúaké az alapanyag árváltozása miatt, legalább
is forintban, míg a készen importáltaknál a
világpiaci 1-3% mellett az Euró/Forint 5%-ot is
meghaladó romlása miatt emelkednek az árak. A
kettő emelkedés összeadódik, s mindezt terheli
további 27% Áfa amely az emelkedés mértékére is
hat. Habár lehet, hogy pont ez a cél, az import
visszaszorítása, s ha már az nem megy, mert a

termékre szüksége van a fogyasztónak, akkor
legalább az állam is jól járjon a magas Áfával. Egy
szó mint száz, a műtrágya mennyiségét mindenki,
aki termel ha akarja, akkor viszonylag pontosan
meg tudja határozni, kevésbé befolyásolják az
időjárás, mint a felhasználásra kerülő növényvédő
szereket. Így mindenkit arra biztatok, hogy
vásárolja meg minél előbb, mert jobba fog
kamatozni egy előre hozott vásárlás, mint ha
bankban, vagy a láda fiában tartotta volna.
Knipf Róbert
főszerkesztő

hogy el kell kezdeni gazdálkodniuk, ezért fiatal
gazdák. Nos ennyit a Fidesz agrár politikájáról.
Knipf Róbert
főszerkesztő
ui.: A földkérdés szorosan kapcsolódik a
mezőgazdasághoz. Ezért foglalkoztam vele, de
eredeti elhatározásomtól nem tágítok, továbbra
sem kívánok újra politizálni.

Szántóföldi vetés
6 Ft/m2 Áfás ár
(06 62) 580 317

FÁTYOLFÓLIA AKCIÓ!
1,60; 2,20; 3,20; 4,10; 5,20; 6,50; 8,50; 9,20;
10,50; 12,75; 16,00 méter szélességben 100
méter hosszban 32,50 Ft bruttó
négyzetméter áron.
6,50; 10,50; 12,75; 16,00 méter szélességben
250 méter hosszú tekercsek is kaphatók.

Mórahalom
06 (62) 580 317

Zákányszék
06 (70) 455 5520

Kistelek
06 (62) 455 5521
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Minimum 100 tonna sárgarépa a cél/ vagy 20 csomó/m
Jó páran hitetlenkednek, sokan elfogadják, hogy
meg lehet csinálni. Most végig veszem, hogy ezért
mit is érdemes és kell is csinálni. A sárgarépa a
meszes, jó szerkezetű és állandó nedvességtartalmú tápanyag gazdag talajokat kedveli, ott
lehet nagy termésre számítani. Környékünk talajai
a futó homok és a szikes területek kivételével
alkalmasak a nagy terméshozamokra, a többi
feltétel megteremthető, odafigyeléssel, szakértelemmel pótolható.
A 100 tonna/hektár feletti termést mindenképpen
csakis öntözött területen lehet garantáltan elérni,
ha mindig tudunk a sárgarépának elég vizet
biztosítani. A terület kiválasztásánál ez egy fő
szempontnak kell lenni. S az öntöző víz legyen jó
minőségű, alacsony só tartalmú, semleges pH
tartományú. Az első vízrétegből 7-15 méter mélyről
jövő vizek erre általában nem felelnek meg. A
második víznyerő réteg sem garancia a jó
minőségre, de legegyszerűbben egy viszonylag
olcsó víz vizsgálattal győződhetünk meg róla, s ha
nem felel meg, akkor fúrathatunk egy mélyebb
kutat, vagy más területet kell választani.
A talaj vizsgálata és az, az alapján történő
tápanyag visszapótlás legalább olyan fontos. Laza,
homokosabb területeken a folyamatos tápanyag
leadású komplex műtrágyákat részesítsük előnyben, melyek garantáltan szulfátos formában
tartalmazzák a káliumot. Hosszú évek tapasztalásai alapján erre a legalkalmasabb a belga
Rosier S.A. Rosafert műtrágya család teljesen
szulfátos változatai. Mint minden műtrágya gyár a
Rosier is gyárt olcsóbb árfekvésű, a káliumot csak
50%-ban szulfátos alapanyagot, és a még ennél is
olcsóbb a káliumot kloridos formában tartalmazó
komplexeket, tehát a név nem minden, az összetétel a lényeg. A sokak által használt Lubofos
műtrágyák egy része az olcsóbb, káliumot
50-50 %-ban szulfátos és klóros formában
tartalmazok közé, másik része a még olcsóbb csak
kálium-kloridos formát tartalmazok közé tartozik.
(A magyar előírások nem kötelezik a gyártókat az
alapanyag formák feltüntetésére, ellenben azok a
gyártok akik csak káliumszulfátot használnak, azok
ezt feltüntetik. A csökkentett klórtartalom pedig
általában az 50-50 %-ot takarja) A kora tavaszi
vetésű vagy a hajtatott sárgarépáknál szakmailag
a csakis káliumot teljesen szulfátos formában
tartalmazó műtrágyák jönnek számításba. A nyári
vetéseknél a félig szulfátosok alaptrágyaként
számításba jöhetnek, ha a vetés és az alaptrágyázás között minimum 3 hétnyi időnk van. Ennyi
idő kell ahhoz, hogy a nedves talajból meleg
körülmények között a klór eltávozzon, mely minden
sejtet roncsol, az éppen kikelő növénykék gyökereit is, amit ugyan nem látunk, de a kár ott van, a
mi pénztárcánk bánja. A sárgarépa egyébként is
kén igényes, s ha szulfátos műtrágyákat használunk, akkor ezt az igényét kielégítjük. A kálium
szulfátos műtrágya hatására a gyökérvastagodás
gyorsabb, szebben színesedek, magasabb lesz a
szárazanyag tartalma, édesebb lesz, tovább pulton
tartható, illetve jobban tárolható. A Rosafert műtrágyák nagy előnye a többi szintén kálium szulfátos
komplexszel szemben, hogy a tápanyagot egyenletesen adja le, így a répa felülete szép sima,
ezáltal eladhatóbb. Az egyenetlen tápanyag
ellátás, gyűrűsődést, egyenetlen felszínt eredményez. Ezt egyenetlen víz ellátással is
előidézhetjük, a hol száraz, hol jól meglocsoljuk
technológiát a sárgarépa nem tolerálja. Természetesen az egyenletes tápanyagszintet más
műtrágyákkal is el lehet érni, de több munkával,
többszöri fejtrágyázással, mert azok tápanyag
tartalmuk jelentős részét (70-80%-át) már két
kiadós 30-40 milliméteres öntözés hatására
leadják. A talajvizsgálat és a betervezett termés
mennyisége, valamint a választott technológia (pl.
alap és fejtrágyázás, 2 szeri fejtrágyázás, szerves
trágyázás és fejtrágyázás) meghatározza a
kijuttatandó műtrágya mennyiséget. Szervestrágyázás esetén lényeges a minél érettebb szerves
trágya használata. Legideálisabb lenne az előző
évben megvett és általunk szerves trágya szarvasba összerakott, levegőtlen körülmények (azaz jól
összetömörített) között érlelt trágya lenne. Ha ezt
nem tettük meg, akkor a trágyában lévő látható
szármaradványok mennyiségének arányában
emelnünk kell a kijuttatott nitrogén mennyiségét,

hiszen a szármaradványok bontásához a talajlakó
baktériumok nitrogént vonnak el a környezetükből,
azaz a répa elöl. A műtrágya összetétel választásnál ezt is vegyük figyelembe. A jó tapasztalatok
alapján részünkről a Rosafert 12-12-17+2MgO+
Me és a Rosafert 5-12-24+3MgO+Me-t javasoljuk
27%-os Pétisó vagy MAS kiegészítéssel, amenynyiben pedig technológiánkat csúcsra járatjuk, úgy
a Rosafert 18-6-5-öst használjuk. A három
Rosafert természetesen a káliumot csak szulfátos
formában tartalmazza, az első kettő magnézium és
mikroelem kiegészítéssel. Alap trágyaként és
fejtrágyaként is alkalmazhatjuk mindkét formulációt. A kijuttatandó mennyiség 300-800 kg/hektár,
előveteménytől, szervestrágyázástól, tápanyag
szinttől, és az elérendő termésmennyiségtől függően. A szerves trágyák jelentősége elsősorban
nem a tápanyag visszapótlásban, hanem a víz és
tápanyag megtartó képességükben, és talajszerkezet javító hatásukban van. Természetesen a
bennük lévő tápanyag tartalommal számolunk, s a
műtrágya mennyiségének meghatározásakor ezzel
számolunk is. Eldöntöttük, hogy mit adunk ki a
vetés előtt. Kiválasztjuk a fajtát, hogy az adott
termesztési célnak, az adott évszaknak legjobban
megfeleljen. Csomózott, vagy ládás, rövidebb vagy
hosszabb tárolásra szánjuk. Ez alapján döntjük el
a szükséges tőszámot. Csomózott répa esetén
hajtatásban, de fátyolos répánál sem mindegy, sőt
alapjában semmikor sem mindegy, hogy adott
területről milyen mennyiséget takarítunk be. A répa
igényét figyelembe véve a területegységenkénti
legnagyobb hozamra törekszünk, hiszen a talajmunka, a tápanyag és az öntözővíz mennyisége is
gyakorlatilag ugyan annyi, ha közel 100%-ban
kihasználjuk a területet és akkor is, ha csak a felét
takarítjuk be ugyanarról a területről. Csomózott
répa esetén amennyiben a 20-25-ös tartományban
kívánjuk felszedni, és van is rá piacunk úgy az 1,2
millió/hektár felszedett tőállománnyal kalkuláljunk,
míg, ha a 40-45-ös méretben kívánunk értékesíteni, úgy az 1,0-1,1 millió felszedett növény
legyen a cél intenzív tápanyag ellátás esetén.
Ebből kiszámolhatjuk az elvetendő szem számot.
Kalkulálva egy 92%-os csírázású vetőmaggal, és
egy 10%-os csírázást követő pusztulással akkor az
1,2 millió/hektár felszedett növényhez el kell vetni
1,45 millió vetőmagot, míg az 1,0 millió felszedett
növényhez 1,207 millió szemet kell elvetni. Ebben
az esetben tudjuk a legjobban kihasználni a
területet. Az intenzív termesztés intenzív tápanyag
ellátással és intenzív növényvédelemmel is kell,
hogy párosuljon. Kiválasztottuk a fajtát, s a lehető
legjobb csírázást kívánjuk elérni. Erre a legalkalmasabb ha a vetéssel egy menetben mikrogranulált starter trágyát is kijuttatunk. A jó
minőségű mikrogranulált starter trágyának a
jelentősége abban van, hogy közvetlenül a mag
mellé, egy magas, könnyen felvehető foszfor
műtrágyát juttatunk ki, cink kiegészítéssel, esetleg
egyéb mikroelemmel együtt. Az utóbbi időben
„sláger” termék lett a mikrogranulált starter trágya,
hatalmas piacbővüléssel, s jó magyar szokás
szerint ezt többen is meglovagolták. Van már a
piacon ledarált MAP, rostán szétválogatva,
kiegészítve és megfestve, hogy a termelő ne jöjjön
rá. A MAP-ban lévő foszfor felvehetősége nem
azonos a valódi mikrogranulátumokban lévő
foszfor felvehetőségével. Vagy hasonló áron árulva
a 24-30 % foszfor hatóanyagot, mint a tényleg
magas 40% fölötti könnyen felvehető foszfor
hatóanyagút, tehát ne csak a kilónkénti árat,
hanem a benne lévő hatóanyag mennyiséget is
figyeljük. Érdemes erre odafigyelni, megint a
pénztárcánkról van szó. Részünkről a Microphos
MoZn tényleg granulált, cinket és molibdént is
tartalmazó starter trágyát ajánljuk. A 10 % nitrogén
mellett 46% könnyen felvehető foszfort tartalmaz,
mely a gyors gyökér kialakulásért és a minél előbb,
minél nagyobb gyökérért felel. 1,8% cinket is
tartalmaz, mely a hideg talajokon felel a jó
gyökeresedésért, mellette tartalmaz molibdént is
mely a tenyészőcsúcs növekedéséért is részben
felelős, azaz, ha van molibdén akkor folyamatos a
növekedés, ha nincs akkor akadályozott. Leghatékonyabban akkor tudjuk használni, ha a vetéssel
egy menetben a mag mélységébe vetjük 20-40
kg/hektár dózisban. Hatására a kelés sokkal
intenzívebb és sokkal egyenletesebb. Amennyiben

nincs olyan vetőgépünk, akkor számításba jöhet,
hogy például a zöld vetővel előtte elvetjük a
mikrogranulátumot és utána ugyanazon a nyomon
a vetőmagot, vagy kisebb területen a vetést követően a sorra rászórjuk a mikrogranulátumot.
Mindkét megoldást már használták egyes
termelők, de az igazi, a leghatékonyabb a mag
mellé vetés vetéssel egy menetben. A Microphos
MoZn hatására a kikelő állomány sokkal egyenletesebben kel, egyszerre, egy repülő starttal
indítja életét. A koraiságra való törekvésnél nagyon
nem mindegy, hogy hogyan indítjuk el növényeinket. A kikelt állományt, annak jobb és
nagyobb gyökértömegének kialakulását két
általunk forgalmazott lombtrágyával segíthetjük.
A Fosfitex Zn/Mn 3-4 liter/hektáros dózisának
rápermetezésével hosszabb gyökeret kapunk,
levélen és talajon keresztül is kifejti hatását,
valamint a növények számára legkönnyebben
felvehető 3-mas vegyértékű foszfor formát tartalmazza, melynek komoly növényvédelmi hatása
is van. A másik lehetőség a Gyökér nevű lombtrágyánk, amely az alacsony nitrogén, magas
foszfor mellett tartalmaz 4,4% könnyen felvehető
kalciumot is, mely szintén a tenyésző csúcsok
folyamatos osztódásához, azaz a növekedéshez
kell. A Microphos MoZn a Fosfitex Zn/Mn és a
Gyökér lombtrágya egymás után a növény
fejletségének megfelelően használható, egymás
hatását erősítik, a fejlődését gyorsítják. Nagyobb
területen célszerű szívó-fújó levegős precíziós
vetőgéppel vetni, vagy vettetni, hiszen az egyenletes sor és tőtávolság az egy helyen egy mag, a
lehető legkiegyenlítettebb tőszámot biztosítja, s
ezzel megalapozta a nagy termés lehetőségét.
Olcsóbb egy ilyen géppel elvetni, vettetni, mint
„zöld vetővel” sűrűbbre vetni és azt később kézzel
kiritkítani. Homok talajon különösen fontos a minél
pontosabb öntözés. Természetesen a kötöttebb
területeken is, de a lazaszerkezetű talajokon a
kimosódás veszélye sokszorosa a kötöttebb
területekének. Egy-egy túlöntözéssel könnyen a
sárgarépa számára elérhetetlen mélységbe tudjuk
a drága pénzen megvett hatóanyagot kimosni.
Ezért nem elég a ránézés, vagy az évek óta
használt öntözési mód. Szerezzünk be egy-egy
tenziómétert mely jelzi mind az öntözés szükségességét, mind a megfelelően beöntözött
területet. Tilos és fölösleges is alul és túl is öntözni, hiszen mind a kettő a termés mennyiségét
és minőségét is károsan befolyásolja. Kevesebb
víz esetén csökken a betakarítható termés mennyisége, s túlöntözés esetén is elsősorban a répatest
rövidülése miatt csökken a kiló, hajtatásban pedig
a rövid répa rosszabbul eladható. A termesztés
módja, és a tenyészidő alapján érdemes egy vagy
két alakalommal fejtrágyázni az állományt, homok
területeken inkább kétszer. Itt csak a káliumot
szulfátos formában tartalmazó műtrágyák jöhetnek
számításba. Hajtatásban, jó piaci helyzet esetén,
vagy késő ősszel az érés, színesedés elősegítésére használhatunk kálium túlsúlyos lombtrágyákat is, ilyen a Rosasol 12-6-36+2MgO+Me-es,
vagy a Rosasol 3-5-40-es összetétel. A Rosasol
12-6-36+2MgO+Me-t akkor használjuk ha a növekedés fenntartása mellett akarjuk a színesedést
intenzívebbé tenni, pl. tavasszal, míg a Rosasol
3-5-40 a magas kálium arány a nitrogénnel
szemben kimondottan az érést, a színesedést
segíti elő. A granulált műtrágyákban lévő hatóanyag durván számolva, fele annyiba kerül mint a
100 %-ban vízoldható műtrágyákban lévő
hatóanyag, ezért a vízoldhatók használatát csak
egy-egy speciális probléma, vagy minél gyorsabb,
korábbi termesztési cél esetén érdemes használni.
Nagy meleg esetén szükséges lehet a kalcium
pótlására is, ezt legkönnyebben lombon keresztül
tudjuk megtenni a Rosatop Ca-val, mely teljes
mikroelem soros és a hőmérséklet sem akadályozza a felvételét. A sárgarépa ellátásában még
egyes területeken sarkalatos pont lehet a bór
hiánya, melyet legcélszerűbb szintén lombon
keresztül pótolni. Talajban szinte azonnal lekötődik. Erre az általunk forgalmazott lombtrágyákból
két lehetséges megoldás kínálkozik. Az egyik a
Foszfitex Ca/B ahol a könnyen felvehető foszfor
mellett kalciumot és bórt is tartalmaz, s a növényvédelmi hatás mellett ezen elemek pótlásában is
fontos szerepet játszik. Felhasználását elsősorban

Friss magágyba vetés miatt kicsi, közepes, nagy

Termesztési hiba félig érett szervestrágyából felszabaduló
ammónia égetése sárgarépán

Termesztési hiba félig érett szervestrágyából felszabaduló
ammónia égetése petrezselymen

Fosfitex ZnMn kezelés előtt a petrezselyem felszabaduló ammónia égetés miatt

6 nappal a Fosfitex ZnMn kezelés után

17 nappal a Fosfitex ZnMn kezelés után és 3 nappal Gyökér kezelés után

Betakarítás előtt, 66 nappal az első Fosfitexes kezelés után

3. oldal

Gyomirtó szer befűződése sárgarépán

Késői pre gyomirtás, belekelt a sárgarépa

a korai szakaszban javasoljuk, s kifejezetten érdemes használni esetleges gyomirtási stressz
oldására. A másik lehetőség a Rheobor, mely a
magas bór tartalom mellett kalciumot is tartalmaz.
A kalcium-borát egy természetes hatóanyag,
melynek fő előnye, hogy a bór hatóanyagot fokozatosan adja le a növényeknek, így garantáltan
nem lehet vele megmérgezni a növényt, de
biztosítjuk mind a bór, mind a kalcium igényét.
Hatására a sárgarépa szebb, egészségesebb,
jobban pulton tartható, kevésbé fonnyad, valamint
jobban tárolható lesz, s élénkebb kiteltebb színe
miatt jobban eladható az áru. Az itt leírt tápanyag
ellátási tanácsok egy-egy adott helyzetben igazak,
azokat mindig az adott területre, körülményre kell
igazítani. Ebben szívesen nyújtunk segítséget.
A növényvédelem a tápanyag ellátásnál még
kacifántosabb, még könnyebb nagyobb hibákat
elkövetni, s itt tényleg vannak olyan veszélyhelyzetek, amikor két-három napos késés akár
teljes lombvesztéssel is járhat. A lombvesztés
mértéke pedig alapvetően befolyásolja a termés
mennyiségét, vagy legalább is annak elkészültét.
Teljes lombvesztés esetén minimum egy hónappal
kitolódik az áru elkészülte, s sokkal több energiát,
azaz tápanyagot használ fel a növény. Gyakori
hiba, hogy a betegséget nem időben észrevéve,
vagy nem megfelelő szerekkel védekezve ez

bekövetkezik, s a betakarítás közeledtével sokszor
a teljes terület védelmét abbahagyják, holott tudja
a gazda, hogy az elvetett területét lehet, hogy csak
két hónap alatt szedi fel. Ilyenkor célszerű a
területet megosztani, s a be nem takarítandó részt
levédeni az élelmezésügyi várakozási idők
betartásával. A sárgarépa legnagyobb ellensége
azonban továbbra is a különböző fonálférgek, mind
a szabadföldi, mind az üvegházi gyökérgubacs
fonálféreg előszeretettel betegíti meg, teszi tönkre
az állományokat. Két lehetőség adódik, a
védekezésre. Az első és mindenki számára járható
út, hogy a fonálférges területeken a sárgarépát
megelőző kultúrában védekezünk Nemathorinnal,
Nematoxszal, vagy ha foglalkoztatunk növényvédelmi felsőfokú szakirányítót, akkor Vydate-tel,
vagy Nemacurral. A másik lehetőség, hogy eseti
felhasználási engedélyt kérünk ezen szerek
valamelyikére az illetékes hatóságtól. Ez elsősorban termelői csoportok részére lenne járható út,
hiszen az eseti engedély költségét így közösen
viselhetnék. Mégis megérné, hiszen a mostani
gyakorlattal ellentétben nem kellene a lebukás
kockázatától tartani és legálisan lehetne ezen
szereket felhasználni. Az engedélyt előre kell kérni,
terület és személy megjelöléssel. Lehet egyénileg,
akkor egy-egy kérelem 15 ezer forint, míg termelői
csoport esetén maximum 50 ha-ra lehet kérni és
az engedély 150 ezer forint. Amennyiben igény
mutatkozik rá, úgy a Kertészek kis/Nagy Áruháza
Kft segít ezen kérelem mind egyéni, mind
csoportos intézésében költségmegosztással, ezen
igényüket a szerek megvásárlása előtt jelezzék.
Bármennyire furcsa, de az utóbbi időben több
termelőhöz is azért lettem kihívva, mert az
állomány rosszul kelt, nagyon eltérő volt a növények fejlettsége. S szinte mindig megállapítható
volt a túl puha, beművelést követő azonnali vetés,
nem ülepedett, nem tömörített magágyba, hanem
hamar-hamar, gyorsan-szarul. Tudomásul kell
venni, hogy minden apró mag a vetés mélységben
tömörödött magágyat igényel, akkor fog egyenletesen és egyszerre kelni. A precíziós aprómagvető gépeknél nem véletlen, hogy vetőelem előtt
és mögött is tömörít. Amit egyébként kisebb
felületen egy kézi hengerrel, de akár egy deszka
darabbal is pótolni tudunk. Megéri, mert az
állományunk az egyszerre kelés miatt sokkal
egyenletesebb lesz, a növények együtt fejlődnek,
míg vontatott kelésnél az előbb kikeltek akár el is
nyomhatják a később kelőket, így fokozva azok
lemaradását.

A gyomirtásról, annak lehetőségeiről egy pár szót.
A szerválaszték alapján megkülönböztethetünk
vetés után-kelés előtti szereket, és állományban is
használható un. post szereket. A vetés után-kelés
előtti, pre szereknél a 330 gramm pendimetalin
hatóanyagú szerek, mint talán a legrégebb óta a
hazai piacon lévők közül három márkanéven, de
azonos hatóanyag tartalommal valók a
legismertebbek. A Stomp, a Pendigan és a
Sharpen 330 EC mindegyike azonos mennyiségben és feltételekkel használható gyökérzöldségekben. Vetés után, kelés előtt, de úgy, hogy
lehetőleg a sárgarépa, petrezselyem még 4 napig
legalább ne kelljen ki. Késői gyomirtás esetén,
amennyiben egy-két napon belül belekell a
növény, úgy a csírázó növény károsodhat. Ez
egyébként igaz a többi pre szerre is. A pendimetalin hatóanyag a talaj felső 0,5-1 cm-ben filmet
képez, s elvileg nem mosódik le. Elvileg, mert
túlöntözéssel akár ezt is el lehet rontani. Legjobb
ezért sárgarépánál hőmérséklettől függően vetést
követően 3-7 nap múlva elvégezni a gyomirtást,
petrezselyemnél két héten belül, ha nem előcsíráztatott magot használunk, mert akkor szintén a
3-7 napon belüli gyomirtás a szükséges. Lényeges, hogy zárt termesztő berendezésben nem
engedélyezett a használatuk, mert a később felszabaduló gázok károsíthatják a kelő növényeket.
Ha mégis ezek közül a hatóanyagok közül
használtuk volna bár melyiket fólia alatt, úgy
fontos, hogy legalább két napig a gyomirtás után
folyamatosan szellőztessünk. Homok területeken
fátyolfóliás takarás nélkül a pre szereknek meg
van az a veszélye, hogy a szél a felső talajréteget
elviszi, s jobb esetben a magvak ugyan maradnak,
de a felső gyomirtót tartalmazó réteget a szél
elhordja. Nem marad gyomirtó hatás. Másik
lehetőség a 25% fluorkloridon hatóanyagú Racer,
melyet azonosan kell használni a pendimetalinnál
leírtakkal. Előnye, hogy a parlagfű ellen ez a
gyomirtó tudja a legtöbbet. Petrezselyemben az
Eagle és az Arat nem bírja el az engedélyezett 2
liter/hektár dózist, hanem csak az 1,5-1,7 litert.
Kora tavasszal hideg talajon, szabadföldön sárgarépában a 2 liter még homokon is mehet, a
hőmérséklet emelkedésével a dózist csökkenteni
kell, és a vetéshez minél közelebb kell vinni a
kijuttatását is. Júniusban talajtól függően már csak
1,2-1,5 literrel szabad használni a sárgarépa
károsodásának biztos elkerülésével, s közvetlenül
vetés utáni kijuttatással. Kelesztő túlöntözéssel
lemosható, akkor pedig károsítjuk növényeinket.

Jobban mozog lefelé vízzel mint a pendimetalin
hatóanyag. Harmadik csoportba a 450g/liter
linuron hatóanyagot tartalmazó Afalon Dispersion
tartozik. Használható pre emergensen, azaz vetés
után-kelés előtt 1,5-2,0 liter/hektár dózisban,
valamint post szerként, azaz állományban is a
gyökérzöldség minimum 3, de inkább 6 cakkos
levél állapotában. Rossz hír a gyökérzöldség
termesztőknek, hogy jelenlegi álláspontok szerint
az Afalont 2015-ben lehet majd utoljára használni,
mert kivonják a forgalomból. Azaz nem marad
állománygyomirtásra alkalmas szer. Mindhárom
szercsoport elsősorban a kétszikű gyomnövényeket írtja, az egyszikűeket csak részben. Ellenük
inkább állományban védekezzünk speciális
egyszikű irtókkal. A gyomirtás a növényvédelmi
munkák közül a legnagyobb pontosságot igénylő
feladat. Három kimenetellel.
1. A gyomirtó szert alul dozíroztuk, ezért a terület
gazos maradt, jobb esetben post szerrel még
beavatkozhatunk, rosszabb esetben már nincs
lehetőségünk korrigálni.
2. A gyomirtó szert túladagoltuk, a kultúrnövényt
károsítja, egyes esetekben teljesen kiírtja. Ez a
legrosszabb változat. s van a mikor minden sikerül.
3. Amikor minden a legnagyobb rendben, a
kultúrnövény nem károsodott, a gyomirtás meg
szinte 100%-ban sikerült. Ez talán a legnehezebb,
s a legtöbb szakértelmet igénylő művelet. Nagyon
sok tényező, fajta, hőmérséklet, csapadék,
öntözés, kijuttatási technika befolyásolja.
Amennyiben a gyomirtó szerrel minden elővigyázatosságunk ellenére stresszeltük a növényünket,
úgy érdemes a stressz mielőbbi feloldására kezelni
az állományt Fosfitex Ca/B-ral, 3 liter/hektárban,
vagy Amalgerollal, minimum5 liter/hektár dózisban.
A gomba és rovarölő permetezésekről azok erősen
változó időjárástól és területtől való erősen változó
eltérései miatt itt nem kívánok foglalkozni. A
Homoki Gazda online változatában ugyanakkor
megpróbálom majd folyamatosan tájékoztatni az
érdeklődőket. Kérem kövessen bennünket a
Facebookon is a Kertészek kis/Nagy Áruháza
oldalon, ahol az aktuális akciókon túl az éppen
megjelenő betegségekre, kártevőkre próbáljuk
meg figyelmeztetni követőinket.
Knipf Róbert
növényvédelmi és
tápanyag-gazdálkodási mérnök

Rövidesen a boltokban! Amalgerol 0,5
és 2 literes változatban
Újságolvasó termelőinknek már nem kell bemutatni
a nagy sikerű Amalgerol terméket.
A Cheminova Magyarország Kft ügyvezetőjével
történt megállapodás alapján 2014-től a Móraagro
Kft is kiszerelheti az Amalgerolt 0,5 és 2 literes
formában.

Hatásmód és hatékonyság
Az Amalgerol egy svájci vegyész által 73 éve
kifejlesztett termék. Főként, állati és növényi olajokból, gyógynövény kivonatokból, nyomelemekből, eszenciákból áll, és minimális mennyiségben
algakivonatot is tartalmaz. Tisztán BIO a termék.

A talajéletre gyakorolt hatások
Az Amalgerol egy könnyen emészthető szénforrás
a hasznos talajlakó mikroorganizmusok számára.
Kijuttatható beöntözéssel, vagy permetezéssel is.
Az „elegy” akár permetezéssel történő használatakor értelemszerűen jut a talajra is. A kezelés
hatására a talajban rendkívül gyorsan és számottevően (176%) felszaporodnak a számunkra
kedvező bontási folyamatokat segítő, gyorsító, a
területünkben honos baktériumok.
Emiatt és ezzel párhuzamosan jelentősen csökken
a növény számára káros hatásokat kedvelő (pl.
savas, betömörödött, levegőtlen talaj), és káros
hatásokat okozó mikroorganizmusok (pl. burgo-

nyavarasodás, gyökérfoltosság, fuzáriumos gyökérnyaki megbetegedések, stb.), talajlakó magasabb rendű kártevők (fonálférgek, talajlakó
rovarkár-tevők, stb.) száma. Átalakítja, csökkenti a
terület gyomosodását.
A hasznos baktériumok jelentős felszaporodása,
aktivitása gyorsabb szervesanyag bomlást, szerves kolloidok képződését eredményezi, ami
mérhető talajmelegedést (+2°C) okoz. Ez pedig a
növények gyorsabb kelését és fejlődését eredményezi. A növényi maradványok teljes lebontásával megszüntetjük a következő növényünket
fertőző kórokozók életterét, áttelelését, azaz a
majdani újbóli fertőzési lehetőségét is.
Szintén ennek a folyamatnak része a magasabb
mennyiségű széndioxid (+10% CO2) képződés,
ami egyrészt újabb szénforrás a talajbaktériumoknak, másrészt lazítja a talajrögöket. A
magasabb CO2 tartalom nedvesség jelenlétében
szénsavat képez, ami oldhatóvá, felvehetővé teszi
pl. a talaj kalcium tartalmát. A bontási folyamat
vége a jelentős tápelem feltáródás és elérhetőség.
A jobb talajélet következménye a földi giliszták
újbóli megjelenése, a gyomviszonyok átalakulása
is. A talaj akár 1 méter mélyen is morzsalékos
szerkezetűvé válik. A csírázó, a kelő vagy a kikelt
növény könnyebben jut fizikailag is a morzsalékos
és harmatos talaj miatt, a lényegesen magasabb
mennyiségben feltárt, és folyamatosan feltáródó,
könnyen elérhető tápanyaghoz. Ekkor a növény

+35% Zn, +30% P jelenléte mellett jobban gyökeresedik, gyorsabban és egyszerre kel, egyöntetűen
növekszik.

Felhasználási javaslatok
Az Amalgerol vegetációs és nem csak évenkénti
adagja növény fajtától függetlenül 8-15 l/ha.
Ajánlott a vegetációs adag kb. 40%-át a talajba
juttatni, kipermetezve és bedolgozva, magágy
készítés, vetés, ültetés előtt, vagy közvetlen utána,
pl. öntözéssel. Ez esetben dózisa a talajba bedolgozva 4-5 l/ha. A vegetációs adag fennmaradó
részét az állománykezelő permetezések során kell
a növényre juttatni, egyenletesen elosztva a
permetezések között, maximum 1%-os töménységben, a virágzás előtt kezdve, a betakarítást
megelőző időszakig. Ez általában a 3 l/ha dózis
használatát jelenti egy vagy több adagban
kipermetezve.
Burgonyában: a talaj-előkészítéssel a talajba
keverve vagy az ültetéssel egy menetben a
bakhátba permetezve 4-5 l/ha adagban használjuk
először. A következő kezeléseket a virágzás előtti
burgonyavész elleni kezelésekkel együtt célszerű
folytatni legalább 3 l/ha adaggal. A későbbi állománykezelő permetezésekkel ajánlott még legalább
2-3 alkalommal további 2-3 l/ha adagot kiadni.
Hajtatásos korai burgonyatermesztésben a kitakarás
során fellépő kései fagyok kivédéséhez extrém, 10

l/ha-os dózissal rendkívül gyorsan lehet regenerálni
a növényállományt.
Zöldségfélék, szabadföldi paprika, paradicsom,
bogyós gyümölcsűek: szintén praktikus a talaj
előkészítéssel a vetés vagy ültetés előtt a területet
4-5 l/ha adaggal kezelni. Ültetés előtt a tápkockázott állományt 0,5-1%-os oldattal beöntözni,
vagy a tápkockákat bemártó kezeléssel segítsük a
kiültetési stressz elkerülése érdekében. A további
kezeléseket célszerű két héttel az ültetés után
folytatni, majd 10 naponta megismételni 2-4 l/ha-os
dózisokkal, esetleg az egyéb állománykezelő védekezésekkel egy menetben. Ezek a kezelések
ellenállóbbá teszik a növényeket a vírusos és
baktériumos fertőzésekkel szemben is.
Knipf Róbert
növényvédelmi és
tápanyag-gazdálkodási mérnök

4. oldal

Mikrogranulátumos célzott startertrágyázás, hogy az indulás jó legyen!

Bíztató start a Microphos MoZn mikrogranulátummal
A kertészeti szezon kezdete előtt célszerű átgondolni az indító kezelés, a startertrágyázás szerepét,
jelentőségét, kivitelezésének lehetőségeit. Óriásit fejlődött az indítás „tudománya”, starter műtrágyák
alkalmazása. A fejlődés szempontjából meghatározó folyamatnál avatkozhatunk be kedvező hatással.
Starterezhetünk a talajban, célzott kezeléssel, tápoldattal, vagy lombtrágyaként is. De melyiket válasszuk?
Hogyan végezzük el a leghatékonyabban a starterkezelést, vagy kezeléseket. Mit, hogyan és miért
használjunk?
A szélsőséges körülmények elsősorban a fiatal,
induló, még védtelen növényeket sújtják legjobban.
A kezdeti fejlődést serkentő startertrágyázás
jelentősége a termesztés intenzitásától függetlenül
nagy. A gyökeresedést serkentő mikroelemes
sorkezeléssel a leghatékonyabban segítjük a
növények indulását. A növények az átlagosan egy
hónap starter segítséggel már úgy megerősödnek,
hogy a talaj tápanyagait a gyökérzónából is
hatékonyabban, erőteljesebben fel tudják venni.
Dinamikus fejlődésüket megfelelő alaptrágyázással,
fejtrágyázással folyamatosan fenn tudják tartani, és
kezdeti előnyüket a teljes tenyészidőben megtarthatják.

A Microphos MoZn starterkezelés
Nagyon sok növénynél találjuk a tápanyag technológia második sorában a Microphos MoZn
starterkezelési javaslatot a vetéssel, ültetéssel egy
menetben. Az alaptrágyázás után, mely hosszabb
távú tartalékot jelent a fiatal növényeket a fejlődés
legelején valójában ellátó kezelésről van szó.
Magas foszfortartalma azonnal felvehető, a készítmény a hideg talajon is aktív, amikor a foszfor
felvétele nagyon rossz. Magas cink és molibdén
tartalma a növekedést szabályozó enzimeken
keresztül élettanilag fontos, és közvetlen szerepe
van az indulásnál. Nitrogén hatóanyaga segíti a
felvételt, a harmonikus ellátást, könnyebb a növény
indulása. A vízben jól oldódó Microphos MoZn a
gyökérzettel együtt mozog, és folyamatosan,
veszteség nélkül hasznosul a tenyészidő kezdeti
szakaszában. A kisméretű, egyöntetű granulátumok
egyenletes kijuttatást és ellátást biztosítanak, a
kijuttatás egyszerű és könnyű, az adag szabályozása pontos.

A kezdeti fejlődés jelentősége, élettani
összefüggései
A starter tápelemek a növény élettani folyamatainak
energia és szabályozó rendszerének kialakulásában, működésében töltenek be pótolhatatlan
szerepet. Starterként elsősorban a foszfort, mely a
növény fejlődő részeinek energia háztartásáért
felel, és a mikroelemek egy részét, melyek az
életfolyamatok szabályozásban szerepelnek,
emeljük ki. Természetesen az említettek mellett
természetesen a növények számára minden egyéb,
a fejlődéshez szükséges tápelemre is szükség van.

A jó starter ellátással az őszi kultúrák fényszegény
időszakban kialakult tűrőképességét is kedvezően
alakítja. Nem közömbös a hidegtűrés és betegségekkel szembeni ellenálló képesség. A kezdettől
erős növények tűrőképessége, télállósága mérhetően jobb. A termesztés szempontjából néhány
o
C-kal nagyobb károsodás nélküli hidegtűrés már a
termesztés sikerének alapja lehet.
A tavaszi időszakban bizonyítgatni sem kell, hogy a
dinamikus kezdeti fejlődés a termés koraiságát,
minőségét, majd a későbbi termő egyensúlyt is
befolyásolja. Tehát a termesztés sikerében is döntő
szerepe van az indításnak.

A jó foszfor ellátás a starter trágyázás
alapja, de …
Nem csak foszfor hatóanyagról szól a startertrágyázás. Olyan azonnal felvehető tápelemekről,
melyek a gyökérzet fejlődését erősítik az egyéb
könnyen felvehető tápelemek eléréséhez. A tápanyagellátás szempontjából külön kezeljük a starter
ellátást, melynek lényege, hogy a csírázást, illetve
palántázást követő intenzív gyökeresedés és
fejlődési időszakban felvehető tápanyaggal látja el a
növényt.
A foszfor ellátás jelentőségét több szempont miatt
is kiemelhetjük.
A talaj ténylegesen felvehető foszfor tartalma
gyakran rossz még akkor is, ha az összes foszfor
tartalom megfelelő is. A természetes foszfor, illetve a
műtrágyák többségének oldhatósága rossz, a
gyökerek foszfor felvétele nagyon leromlik a hideg
gyökérzónában. A melegigényes növények
optimális 20 oC gyökérzóna hőmérsékleténél teljes
foszfor felvétel 5 oC hőmérséklet csökkenésnél már
csaknem felére visszaesik. Ha mindez az alacsony
ellátottsággal együtt fordul elő, a fejlődés erősen
gátolt. A többi tápelem, így nitrogén és kálium
felvétele ilyen mértékben nem csökken, tehát ezek a
hőmérsékletre kevésbé érzékenyek.
A könnyen felvehető foszfor, és természetesen
egyéb tápelemek a szakszerű startertrágyázással
biztosíthatók. A starter ellátás szakszerűségét tulajdonképpen a felvehető tápelemek, és azok helyes
aránya jelenti. A legnagyobb hiba nagy mennyiségű
nitrogén kijuttatás a fejlődés siettetésére.
A talaj hőmérsékletének hatása a tápelemek
felvételére
N

P

K

talmazókat, mint a Microphos MoZn is, helyezzük
előtérbe.

Ha a gyökér a növény motorja, az
erősebb gyökér nagyobb teljesítmény!
Azonnali és optimális összetételű foszfor, nitrogén
és mikroelem ellátásával gyorsabb és nagyobb
gyökérzet fejlődése, egyenletesebb, zöldebb,
ellenállóbb állományhoz segít. A vetőmag, szaporítóanyag mellé, alá kell csak adagolni a kisadagú
mikrogranulátumot.
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Gyorsabb a kelés utáni fejlődés, egyenletes, dinamikusabban induló az állomány. Az erőteljesebb
gyökérzettel, sokkal jobb a tápanyag és vízhasznosítás, a növények ellenállóbbak, jobb a növény
teljesítménye. A gyorsabb kezdeti fejlődés a koraiságra is kedvezően hat, amit nem csak hajtatásban
tudunk a leginkább valódi bevételtöbbletre váltani,
hiszen nő a pénzesebb korai, valamint a jobb
minőségű termés aránya.

növények tápanyag felvétele (%)

P 4 - 6 mm
Ca, Mg 8 - 10 mm
NH4, K, Na 15 mm
Vízoldható tápanyagok (NO3, SO4) 40 mm

100% = 20 oC

A kis mennyiség nagy hatékonysággal dolgozik még
hideg talajon is. A tápanyag azonnal a szükséges
helyen van és felvehető.
Az ellátás maximális a veszteség minimális. A
legérzékenyebb fejlődési fázisban nyújt pótolhatatlan segítséget. Műtrágyázott, jól ellátott talajon
is bizonyítottan nagy előnyt jelent a közvetlen
ellátás.
A szerzett kezdeti előny a teljes tenyészidőre
kedvező hatással van. Kíméli a talajt, gyökérzetet,
környezetet, és pénztárcát is.
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A legérzékenyebb fejlődési időszakra, az indulás
segítésére célzott és célirányos kezelésre ad lehetőséget a MICROPHOS MoZn Starter mikrogranulátum műtrágya. A palántanevelő földhöz keverve,
a vetéssel egy menetben kijuttatva, vagy az ültetés
sorkezelésére, illetve az ültető gödörbe keverve alkalmazhatjuk a magas hatóanyagú, teljesen oldható
speciális startert.
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o

talajhőmérséklet ( C)

A starterkezelés a teljes tenyészidőre, a
télállóságra, a végeredményre is
hatással van
A növény fejlődése szempontjából a kezdeti szakasz, a növekedés, a gyarapodás minden szempontból meghatározó. A dinamikusan, egységesen,
jó kondícióval fejlődő állomány terhelhetősége,
várható eredménye sokkal jobb.

A mikroelemek jelentősége hasonlóan kiemelhető a korai időszakban, mivel minden életfolyamat szabályozása a mikroelemekkel összefüggő
enzimekkel történik. A mikroelemek többségében
az enzimek alkotói, vagy működésük serkentői,
katalizátorai. A növekedéshez a cink, molibdén, a
vas, majd a többi mikroelem szerepe is nagyon
fontos. Starterként tehát a mikroelemeket is tar-

Kelés utáni 15 napos
állapotban 07. 12-én

kezeletlen

kezelt

Microphos MoZn starter kijuttatási
lehetőségei és adagja

0
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Az állomány
Öt nappal később
06. 27-én kelésben 07. 02-án

Mi indokolja a Microphos MoZn starter
mikrogranulátumos startertrágyázást?

- Szántóföldi növényeknél a vetéssel egy
menetben a mag mellé: 15-30 kg/ha
- Zöldségfélék vetésével egy menetben, vagy
ültetés előtt bedolgozva: 20-40 kg/ha
- Gyümölcs, szőlő, díszfák és cserjék ültetésekor a
gödörbe: 30-100 g/tő
- Palánta földkeverékhez, tőzeghez keverve:
0,4-0,6 kg/m3
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A gumók fejlettsége vetés utáni 46-ik napon

A Microphos MoZn mikrogranulátum
starter használatának előnyei

A tápanyag felvétel lehetőségei
Gyökér

A január 3-i Microphos starteres vetés állománya 02. 18-án

A starter trágyázás helye a
tápanyagprogramban
Az alaptrágyázást nem helyettesíti a starterkezelés.
A talajvizsgálat eredményeinek függvényében a
szükséges makro és mikro tápelemeket a megfelelő
adaggal és összetételben célszerű, illetve ki kell
juttatni.
Komplex mikroelemes Rosafert 12-12-17+2MgO
indító trágyázás sekély, középmély bedolgozással
nem zárja ki a starterkezelés szükségességét,

kezeletlen 4 tő

kezelt 4 tő

hiszen az a tápanyag valamivel később hasznosul.
megosztott adagokat azonban együtt kell figyelembe venni.
A tápoldatos beöntözés szintén az intenzív technológia része, melynek célja csak részben a megfelelő
induló tápanyagszint biztosítása, ami mellett a
gyökérzóna egyenletes nedvesség tartalma, az
ültetés beiszapolása a célja.
A starter lombtrágyázás az életfolyamatokat közvetlenül serkentő kezelést jelent. A gyökeresedés
serkentése mellett a Gyökér, vagy Fosfitex Zn/Mn
lombtrágya kezelések a virágképződésre, az
intenzíven növekvő fiatal növényrészek közvetlen
ellátására is alkalmasak. A Fosfitex Zn/Mn bioaktív
hatása pedig olyan belső ellenálló képesség fokozást jelent, ami szintén kiemelten fontos a fiatal
növényeknél.
A mikrogranulátum Microphos MoZn kezelés tehát
az egyéb kezelések mellett az intenzív termesztéstechnológia szerves része, a korai fejlődési időszak meghatározó eleme.
Horinka Tamás
szakmérnök

Megjelenik: Ásotthalom, Balástya, Bordány, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó
Csanytelek, Csólyospálos, Kistelek, Kömpöc, Pálmonostora, Pusztaszer, Sándorfalva, Tömörkény
Kiadja: Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
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