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Valamit jobban csinálunk!?
Legalábbis a számok ezt bizonyítják. Az év eddig eltelt idejében, pontosabban március 21-ig, ugyanis a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft az előző év
hasonló időszakához képest megháromszorozta a bevételeit. Azaz 300%-kal jobban teljesítünk, ha kölcsön vehetjük ezt a jelmondatot.
S elmondható, hogy mind a három boltunk jelentősen felülmúlta az előző év hasonló időszakának forgalmát, s szinte egyenlő mértékben
növekedtek. Természetesen ez az eredmény vásárlóink hozzájárulása nélkül nem valósulhatott volna meg. Köszönet mindenkinek aki ebben a
munkában segített bennünket. S egy kicsit a tavasz is belejátszott, pontosabban, hogy nem volt tél.
S három dolog, amiben ezt a sikert látom.
1. A termelők is jelentős része rájött, hogy a mai világban a szakértelem egy fontos követelmény. Tudomásul kell venni, hogy tartósan
jó minőséget csak odafigyeléssel és szakértelemmel lehet produkálni. S akkor, amikor a termékek eladhatósága a túlkínálat miatt
erősen korlátozott, s csak a jó minőségű árúnak van igazán keletje,
akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségben viszi a termelő
piacra, átvevőhöz az árút. S nagyon nem mindegy, hogy mikor,
legalább is a bevétel szempontjából. Az általunk forgalmazott jó
minőségű termékekkel ezt el lehet érni, hogy jó minőségben, adott
időre legyen kész az árú.
A szakértelem ugyanakkor adott, s újabb növényvédelmi felsőfokú
végzettségű fiatal munkatárssal erősítettük csapatunkat Odett Nóra
személyében, aki ugyan kezdőként, de a megfelelő tudás birtokában
egy gyakorlat megszerzése után már a termelők látogatásával fogja
azok munkáját segíteni. Kertész mérnökként, majd növényvédelmi
mérnökként végzett fiatal kolléganő jelenleg gyakorlati idejét tölti,
Horinka Tamás irányításával.
2. A dunántúli telephely megnyitásával, a volumen növekedésével a
különböző gyártóknál eleve nagyobb kedvezményeket értünk el,
melyet a termelők részére továbbadtunk. Vásárlóink ezt legjobban
az árakban érzékelhetik, hiszen akkor amikor a gyártók átlagosan
4-6%-ban emelték áraikat, addig ezek az árváltozások a Kertészek
kis/Nagy Áruháza Kft boltjaiban nem jelentkeznek. Semmiképpen
nem ilyen mértékben, hanem 1-2%-os növekedéssel, de egyes
gyártók esetében még a tavalyi évhez képest árcsökkenés is tapasz-

talható. S akkor, amikor minden fillér számít, akkor ez koránt sem
elhanyagolható szempont. Az árcsökkenés nem vonatkozik az
általunk importált termékekre, hiszen azok EUR függők, s míg tavaly
290-295-ös EUR árfolyammal kellett kalkulálni, addig az idei év
sajnálatosan 312-315 Ft-os EUR árfolyam mellett zajlott. Ez csak
árfolyamváltozásban 8,5%, s ezt pluszban megterheli a 27%-os Áfa,
így rögtön kijön egy 10,5-11%-os drágulás. Ennek egy részét
átvállaljuk, de a végtelenségig mink sem vagyunk erre képesek,
hiszen az egyéb költségeink is folyamatosan emelkednek.
3. A vevői igényeket megpróbáljuk jobban kielégíteni. Nyitottunk az
olcsóbb kategóriájú termékek felé is, pl. a Kappa műtrágyákkal, itt
azonban elmondjuk, hogy az ár és a minőség, a tudás, a hatékonyság valamilyen szinten leköveti egymást. Tehát nem véletlen,
hogy a Rosafert család nagyságrendekkel drágább, annyival többet
is tud. Aki az olcsóbbat választja az is tud azonban minőséget
termelni egy kicsit nagyobb odafigyeléssel, s akár meg is térülhet az
olcsóbb választása. Ugyanígy a gyártó cégekkel történt megegyezés
eredménye, hogy már a boltjainkban, de egyik-másik közeli
gazdaboltban is kapható az Amalgerol 0,5 literes és 2 literes változata, melyet a gyártó engedélyével a kapcsolódó vállalkozásom, a
Móraagro Kft szerel ki. Itt érdemes számolni, mert két egyszerű
művelettel, egy osztással és egy szorzással kiderülhet, hogy
érdemesebb megvenni kettő fél literest az 1 literes helyett, vagy
éppen a 2 literest az 5 literes helyett. De ugyanilyen megállapodás
eredménye, hogy nagyon rövid időn belül a Kertészek kis/Nagy
Áruháza Kft boltjaiban biztosan megjelenik a MARS névre hallgató

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

importban hoztak be az országba különböző kereskedelmi cégek s még ma is
hoznak be különböző neveken. S megjelent az „új”
termék is, mert a szerek
szabadalmi védettsége egy
idő után lejár, s sokszor
ugyanabban a gyárban ahol
előtte valamelyik nagy
Nyugat-Európai vagy USAbeli növényvédő szer gyártónak gyártott Indiai vagy
Kínai gyár megjelenik a termékkel az európai piacon, de már a saját
neve alatt. Sokszor úgy, hogy délelőtt gyártja az „eredeti” terméket, s
rakja rá a szer kifejlesztőjének a címkéjét, délután meg ugyanabból
a tartályból folyik le a saját néven forgalmazott termék, de általában
olcsóbban. Ezeket a termékeket hívja a szakma generikusoknak,
ahol a hatóanyag azonos, és a szabadalmi védettség után
gyakorlatilag bár ki gyárthatja. Az azonosság ellenére, ezeket a
növényvédő szereket ugyanolyan szigorú engedélyeztetési eljárás
után lehet az Unió területén forgalmazni, mintha egy teljesen új
szerről lenne szó. Végig kell csinálni az engedélyeztetési procedúra
minden fázisát, annak három évével és minden költségével együtt.
Magyarországon még akkor is, ha az Unió területén máshol már van
engedélye. Nos a Difo egy ilyen generikus készítmény, melyet az
indiai Sharda gyár állít elő, s a kutatási pénzek megspórolása,
valamint az indiai gyártási költségek alacsonyabb szintje miatt az
eredeti difenokonazolnál lényegesen olcsóbban kerül a magyar
piacra. Az előzőekben említett újbóli engedélyezés miatt, azonban
az idei évben még csak almában és körtében lehet hivatalosan
használni. Dózisa, használata megegyezik az eredetivel, hiszen
hatóanyag tartalma is vele azonos.
Kapható kiszerelések: 50 ml, 100 ml, 200 ml.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

glifozát alapú totális gyomirtó szer is, s itt tényleg igaz a mondás,
hogy 12 egy tucat, mert a magyar piacon ez a kb 18., de lehet, hogy
a 20. glifozát tartalmú gyomirtó szer. Nem tud többet, de kevesebbet
sem, mint a már itt lévők. Elmúltak azok az idők, amikor csak
Glialkát és később még Medallont lehetett csak kapni.
Valószínűsítem, hogy ezt az eredményt nem lehet az év végéig is
megtartani, hiszen ahhoz azért szinte minden nap háromszor akkora
árbevételt kellene produkálni, ez szinte elképzelhetetlen, habár azon
leszünk. Köszönöm addig is mindenkinek a vásárlását, találkozzunk
minél többször, gazdálkodjanak minél eredményesebben.
Tisztelettel: Knipf Róbert
Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft ügyvezető

Sharpen 330 EC a
régi-új pendimetalin
Úgy adta a sors, hogy ebben a lapszámban ez már a második olyan hatóanyag amely nagyon régóta megtalálható a magyar piacon, de most másik
gyártótól, egy generikustól, s ezért
olcsóbban. A tájékozottabb termelők, akik a
hatóanyagokkal is foglalkoznak már egy kicsit
azok a 330 EC-ből már
rájöhettek, hogy szinte
biztos, hogy pendimetalin hatóanyagról lehet
szó. Az egyik legrégibb
még forgalomban lévő
magról kelő egyszikű és
néhány magról kelő
kétszikű ellen a legtöbb
kultúrában engedélyezett
gyomirtó szer. A szántóföldi kultúrákban használata visszaszorulóban, de a kertészeti kultúrák közül a zöld és
száraz borsóban, dohányban, vöröshagymában (kivéve zöldhagyma), fokhagymában, póréhagymában, zellerben, paradicsomban, paprikában, káposztafélékben, burgonyában, gyümölcsfélékben, fűszer és gyógynövényekben, dísznövényekben és
erdészetben engedélyezett vetés után kelés előtti, vagy palántázást
megelőzően alkalmazható gyomirtó szerről van szó. A Sharpen 330
EC mind hatóanyagában, mind hatóanyag százalékban, mind
hatásában megegyezik az ittlévő egyéb pendimetalin hatóanyagú
termékekkel. Az indiai Sharda a gyártója, aki egy nagy generikus
gyártó, s természetesen mind az európai, mind a magyar piacra
engedéllyel rendelkezik. De mivel a kutatásra a cégnek nem kellett
költenie, s Indiában a munkaerő jelentősen olcsóbb, valamint a
környezetvédelmi előírások egyenlőre sokkal lazábbak, ezért a
termék a nagy szállítási költségek ellenére is olcsóbban tud
megjelenni a magyar piacon. S a mai költségérzékeny termelési
környezetben nem mindegy, hogy mi mennyi, ha ugyanazt tudja. S
mért ne tudná, hiszen a hatóanyag ugyan az, a kultúrák ugyanazok,
s az engedélyező hatóság ugyanabban a dózisban engedélyezte
mint a már kb. 25 éve itt lévő terméket.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

2. oldal

Kevés olyan széleskörű kezelési lehetőség adott a termesztésben, mint a célzott startertrágyázás

A legrugalmasabb starter a Microphos MoZn mikrogranulátum
A startertrágyázással a fejlődés szempontjából meghatározó folyamatnál avatkozhatunk be kedvező hatással. Hihetetlenül sokat fejlődött és
változott az indítás „tudománya”, a starter műtrágyák kertészeti alkalmazása. A célzott kezelés és kijuttatás változatossága is óriási előnyt jelent.
Starterezhetünk keverékekben, vagy a talajban a sorra, ágyásban, vagy teljes területre sekélyen bedolgozva. Célzott kezelésként a vetéssel,
ültetéssel egy menetben, vagy a kelés, ültetés után sorra szórva is, ha ez a lehetőség maradt. De melyiket válasszuk? Hogyan végezzük el a
leghatékonyabban a starterkezelést, vagy kezeléseket. Mit, hogyan és miért használjunk?
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 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 talaj hőmérsékletének hatása a tápelemek felvételére
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Az intenzív termesztésű növénynél a tápanyag technológia második
sorában, az alaptrágyázás után már rendre ott találjuk a starterkezelési javaslatot. A technológia alapvető részéről van ugyanis szó.
A Microphos MoZn a vetéssel, ültetéssel egy menetben, vagy az
előkészítéssel közvetlenül a vetés, ültetés előtt sekélyen bedolgozva
kijuttatható. 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 szélsőséges körülmények elsősorban a fiatal, induló, még védtelen
növényeket sújtják legjobban. A kezdeti fejlődést serkentő startertrágyázás jelentősége a termesztés intenzitásától függetlenül nagy. A
csírázás utáni fázisban a gyökeresedést serkentő mikro-elemes
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.
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A Microphos MoZn starterkezelés lehetőségei
időrendi sorrendben
Vetés, ültetés előtt
Sekélyen kell bedolgozni a leendő állomány fiatal gyökereinek mélységében. Tehát a vetési, ültetési mélység alá legfeljebb 10 cm-rel.
A kezelés gazdaságossága sorkezeléssel, vagy ágyásos kezeléssel
tovább javítható. A fiatal állomány gyökerei ugyanis valóban a növény
közvetlen közelében vannak, csak később szövik át a sorközök,
művelő utak alatti területet, ahová alaptrágyázni viszont kell.
Földkeverékek, tőzegkeverékekhez adva
A palántanevelő, vagy növénynevelő közegek tápanyagellátására
szintén kiváló gyors tápanyagról gondoskodhatunk a Microphos
MoZn bekeverésével. Akár a palánták tűzdeléséről, pikírozásáról,
átültetésről, akár a szobai dísznövények tavaszi frissítő átültetéséről
legyen szó, a Microphos Mo a gyökérfejlődés megindításában,
gyorsításában meghatározó.
Vetéssel, ültetéssel egy menetben kijuttatva
A leghatékonyabbnak tekinthető az ilyen célzott kezeléssel történő
kijuttatás. A tápanyag ugyanis folyamatosan és szinte veszteség
nélkül az intenzíven fejlődő gyökérzet közvetlen közelében van a
fejlődés első szakaszában. A Microphos MoZn kiváló oldhatósága
egyik oldalról azt jelenti, hogy azonnal felvehető tápanyagot szolgáltat, másfelől az öntözéssel a növekedésben lévő gyökérzetet
követi és folyamatosan rendelkezésre áll.
Kelés, illetve ültetés után
Amennyiben a kijuttatás előzőekben leírt módjai nem történtek meg,
még közvetlenül a kelés, vagy ültetés után is érdemes sorkezelést
végezni. A kijuttatást egy alaposabb öntözés előtt kell időzíteni és a
Microphos MoZn a más többször említett jó oldódása miatt gyorsan
a még sekélyen lévő fiatal gyökerekhez jut.

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 foszfor ellátás a starter trágyázás alapja, de
gondoljuk át röviden a körülményeket
Nem csak foszfor hatóanyagról szól a startertrágyázás. A tápanyagellátás szempontjából külön kezeljük a starter ellátást, melynek
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A mikroelemek jelentősége hasonlóan kiemelhető a korai időszakban, mivel minden életfolyamat szabályozása a mikroelemekből
felépülő, illetve mikroelemekkel szabályozott 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 tartalmazókat, 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 a gyökérzet fejlődése, egyenletesebb, zöldebb, ellenállóbb állományhoz segít. A vetőmag, szaporítóanyag mellé, alá kell csak adagolni a kisadagú mikrogranulátumot.

- 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

Ami többször elhangzott már, a starter trágyázás
helye a tápanyagprogramban
Mégis ismételnünk kell szinte unásig, mert nagyon sokan rosszul
gondolkodnak egy-egy tápanyag technológiai elemről, és a keserű
tapasztalatnál már késő búslakodni, merengeni.
- 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 indító trágyázás
sekélyebb, középmély bedolgozással nem zárja ki a starterkezelés szükségességét, hiszen az a tápanyag valamivel
később hasznosul, és nem olyan szinten vízoldható. A starter
trágyát természetesen nem pluszban kell adni. A megosztott
adagokat együtt kell figyelembe venni a teljes tápanyagszükséglet fedezeténél. A starterkezeléssel tehát nem több,
alapvetően nem drágább, hanem sokkal precízebb, szakszerűbb,
tökéletesebb lesz a technológia.
- A tápoldatos beöntözés szintén az intenzív technológia része
lehet, melynek célja csak részben a megfelelő induló tápanyagszint biztosítása, ami mellett a gyökérzóna egyenletes nedvesség
tartalma, az ültetés beiszapolása sokkal fontosabb 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. Ha bármilyen kérdése
van a témával kapcsolatban, keresse bizalommal gazdaboltjainkat,
szaktanácsadóinkat!

A Microphos MoZn mikrogranulátum starter
használatának előnyei
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.

kelő

kelés után
egy héttel

10 nappal
később

Mi indokolja a Microphos MoZn starter
mikrogranulátumos startertrágyázást?
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.

35 naposan

Microphos MoZn starter kijuttatási
lehetőségei és adagja
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.

A kelés egyenletességét nagyban javítja
Horinka Tamás (szakmérnök)

27 nappal később

3. oldal

Szamócatermesztés, hajtatás
A szamóca legismertebb, és talán legnépszerűbb bogyós gyümölcsünk, mely megítélése világviszonylatban is hasonló. Korai
vitaminforrásunk, s büszkén vallhatjuk, hogy a hazai íze, zamata,
messze megelőzi az import szamócákét. Habár azok nagysága,
kívánatossága sokszor vonzóbb, mint az itthon termesztetté.
Beltartalmában az ásványi anyagok közül káliumot, kalciumot,
foszfort, magnéziumot és vasat tartalmaz jelentős mennyiségben,
míg táplálkozás élettanilag 100 grammban 30 mikro gramm B1; 70
mg; B2; 40-100 mg C-vitamin, 11,2 mg E-vitamin és 0,06 mg B6
vitamin található. A természetgyógyászatban elsősorban tisztító
hatása miatt javasolják a fogyasztását.
Termesztése általában a hobbit leszámítva intenzív és még intenzívebb körülmények között zajlik. Fajlagos tápanyagigénye gyengén
kálium túlsúlyos. Egy tonna termésre vetítve 6 kg N, 1,6 kg P2O5 és
7 kg K2O hatóanyaggal számolhatunk a tápanyagellátásban. A termésmennyiség és növényfejlődés szempontjából meghatározó a jó
nitrogén ellátás. A nitrogén túladagolás azonban súlyos minőségromlás, növény egészségügyi következmények, táplálkozási zavarok
okozója lehet. A kálium szerepe a gyümölcs minőségének alakulásában döntő. A szamóca nagy tápanyagigényű, só érzékeny és
erősen klór érzékeny növény. Általában érzékenyen reagál az
egyoldalú ellátásra és a tápelem hiányokra is. A levelek elszíneződése, a bogyók méretének csökkenése a leggyakrabban
tapasztalható jelek. A gyakori nitrogén és vashiány a rossz talajállapottal és túlöntözéssel is összefügg.
Az egyenletes N ellátásra igényes. A termésmennyiséget és minőséget befolyásoló kálium ellátásnál ezért szulfát alapú műtrágyákkal
folyamatos tápanyag ellátást kell végezni, az optimális N/K arányt
kell szem előtt tartani. A termés minősége szempontjából a bogyók
növekedése és érése alatti kálium ellátás meghatározó. Tápanyagfelvételben, illetve a tápanyagellátásban döntő a rügydifferenciálódást megelőző időszak. Ezért a termésszedés után végzett
tápanyag-ellátás, tápoldatozás meghatározó a következő év
terméshozamában. A virágzás és gyümölcsérés szakaszának jó víz
és tápanyagellátásával biztosítjuk a nagy virágtömegét, és ebből
adódóan a nagy termést.
Tápelemekkel összefüggő, leggyakrabban előforduló hiánytünetek:
- N-hiánynál: kicsi, merevtartású, sárga levelek, a levélszél, majd a
lemez narancs-vörös, kevés, apró bogyó
- K-hiánynál: idősebb levelek széle sötétbarna, érközök
világosodnak, de a fő erek mellett zöld színű a levél
- Mg-hiánynál: az erek között sárgás, majd vöröses vonalas foltok,
de a levélszél és erek mentén zöld marad
- Fe hiánynál: a fiatal leveleken jellegzetes sárgulás, majd
kifehéredés látható
- Cl-mérgezés: levélszél perzselt, foltban elhalások, kifehéredés
Jelenleg nem aktuális telepítés, mégis talán annyit itt megjegyeznék
a hobbi szinten termesztőknek, hogy amennyiben a jelenlegi időszakban szamóca telepítésben gondolkodnak, úgy érdemes a tövek
alá egyenletesen 100 m2-ként 0,5 kg-nyi Microphos MoZn mikro
granulált műtrágyát kijuttatni, mely akár a gyökérrel közvetlenül is
érintkezhet s magas, könnyen felvehető foszfor tartalma a gyökeresedést segíti. A Microphos MoZn 2,5 kg-os vödrös kiszerelésben
is kapható.
A beállt és termő állományok tápanyag ellátását a granulált műtrágyák közül a Rosafert 15-5-20+2 MgO+mikroelemes műtrágyával
célszerű megoldani, hiszen összetétele nagyon jól megközelíti a
szamóca igényét. Homokos területeken a sorok közé a felszínre
szórva a következő kiadósabb öntözésekkel bemossuk a talajba.
Előnye ugyanakkor, hogy tápanyag szolgáltató képessége folyamatos, így akár egyszeri fejtrágyázással is két hónapon keresztül
egyenletes tápanyagellátást biztosítunk, melyre a szamóca különösen érzékeny. A benne található mikroelemek pedig az íz és
zamatanyagok kialakulását segítik nagymértékben, így a gyümölcs
mérete és íz anyaga a vásárlók számára egy kedvezőbb eladható
portékát eredményez.
Hektáronkénti tápanyag igényét intenzív termesztés esetén 8001000 kg Rosafert 15-5-20-as műtrágyával tudjuk kielégíteni, melyből
tavasszal ennek felét kell biztosítani, a másik felét a termésérést
követően, a következő évi jó termés érdekében. Nos a tápanyagellátás második fele nagyon sok termelőnél elmarad, s ezzel a
következő évi termésmennyiséget csökkenti. Az igazán intenzív
koraiságra törekvő termesztés elengedhetetlen követelménye a
lehetőleg soronkénti csepegtető öntözés, és a csepegtetőn keresztül
kijuttatott folyamatos tápoldatozás.
Míg a granulált technológia előnye, hogy olcsóbb, addig a tápoldatos
megoldással a pillanatnyi időjáráshoz is tudunk alkalmazkodni,
hiszen a mai napon kijuttatott tápoldat gyakorlatilag azonnal befolyásolja növényünk fejlődését. Az indulás, kihajtás műtrágyája az
első héten mindenképpen célszerű, ha a Rosasol 15-30-15 + Meest használjuk. Magas foszfortartalma a gyökerek fejlődését segíti, s
a növény szája a gyökere, tehát ha egy adott növény összehasonlítva egy másikkal, kétszer akkora gyökérfelülettel rendelkezik,

mint a másik, akkor elméletileg kétszer annyi vizet és tápanyagot tud
felvenni, mint a fele akkora gyökérzettel rendelkező. Azért csak
elméletileg, mert a gyökértömeg mennyiségén és minőségén túl a
növények lombfelülete erősen befolyásolja a párologtatást, ezzel
pedig a felvehető víz és tápanyag mennyiségét. A párologtatást
pedig a külső körülmények, mint a hőmérséklet és a páratartalom is.
Azaz minden összefügg mindennel, mert például a megkésett gazda
csak két órával később nyitja ki a fólia szellőztetésére szolgáló
ajtókat, pillangókat, s máris a sátorban a páratartalom elérhette akár
a 100%-ot is kora tavasszal, s a páratartalom növekedésével
csökken a párologtatás, lassabb a víz és tápanyag felvétel. A
páratartalom növekedése a baktériumos és botrítiszes betegségek
előretörésének kedvez, tehát a jó szellőztetés nem csak a betegség
megelőzésében, hanem a tápanyag felvétel mennyiségére is hatással van.
A kellő nagyságú gyökérzet kifejlődésével biztosítottuk a tápanyag
felvétel zavartalanságát, a gyökérzet folyamatos megújulását elősegíthetjük mind csepegtetőn keresztül, mind lombtrágyázással, ha
havonta egyszer Fosfitex Zn/Mn-t juttatunk ki. Hatására a kijuttatást
követően három napon belül új hajszálgyökerek jelennek meg. Ez a
művelet egy hirtelen lehűlést követően különösen fontos, hiszen
ilyenkor időszakos gyökérvesztést szenved az állomány, s a
koraiságot rendkívüli módon, akár egy-két héttel is késlelteti egy
nagyarányú gyökérvesztés. A Fosfitex család használata pedig
még egy előnnyel jár. A benne lévő 3 vegyértékű foszfit egy igen
markáns növényvédelmi hatással rendelkezik, hiszen a növények
belső immunrendszerét erősítik, így kevésbé lesznek fogékonyak a
különböző betegségekre, jobban ellenállnak a korokozó baktériumoknak és gombáknak és az időjárási stressznek is. A Fosfitex
Zn/Mn-os változat pedig a gyökérzet megújulásában, kifejlődésében
segédkezik. A megfelelő nagyságú lombozat kialakulásához használjunk Rosasol 17-9-29+1 MgO+Me és Rosasol 24-8-17+Me
50-50%-os tápoldatot, úgy, hogy hetente m2-ként 1,5-2dkg-ot juttassunk ki. Ezt több alkalomra, a csepegtető öntözés gyakorisága
szerint szétosztva, de a tápoldat töménysége a 0,15- 0,2%-ot borús
időben se haladja meg. A levélzet kialakulásával egy időben
megindul a virágrügyek kialakulása is. A virágszám növelését, ezzel
a termés mennyiségének növekedését is kedvezően befolyásolhatjuk a lombtrágyaként kijuttatott bór hatóanyagokkal. Két jó
minőségű bór trágyát forgalmazunk, melyek mindegyike növeli
a virágszámot. A virágbimbók megjelenése előtt én inkább
egy-két alkalommal a Scorpio nevű lombtrágyánkat javasolnám,
3 liter/hektár dózisban, hiszen magas bór tartalma és a mellette
található molibdén a virágzatban található virágszámot növeli.
Hátránya a termelőtől nagyarányú kijuttatási fegyelmet követel, nem
megengedett a túldozírozás, a permetezési átfedés, mert ebben az
esetben a túl sok bór bórmérgezést okoz, mely enyhe esetben is
levélhegyek bíbor színűre váltanak, súlyosabb esetben pedig akár
virág és terméstorzulást okozhat, még súlyosabb esetben termés
kötödés elmaradást. Használata nagy fegyelem mellet mégis
megéri, hiszen a virágszámot akár meg is kétszerezheti.
A későbbi időszakban, a virágzás megindulásától váltsunk Rheobor-ra
3 liter/hektár dózisban. A Rheobor legnagyobb előnye, hogy a bórt
természetes formában kalcium-borátban tartalmazza. A kalciumhoz
kötés miatt a bórt folyamatosan veszi fel, így nem fordulhat elő, hogy a
növény bórmérgezést szenvedjen. Plusz azért, mert kalciumhoz van
kötve, a növény számára sokkal hosszabb ideig felvehető, s a kalcium
a sejtfal vastagításával a gyümölcs pulton tarthatóságát is fokozza.
Az első bogyók kifejlődésekor, végleges méretük elérésekor a
tápoldatot váltsuk át, s használjunk Rosasol 12-6-36+MgO+Me-es
műtrágyát hetente 3 dkg/m2 dózisban. Összetétele elősegíti az első
bogyók minél gyorsabb érését, ugyanakkor nitrogén tartalma a
kisebb bogyók növekedéséhez szükséges nitrogént tartalmazza.
Természetesen a 3 dkg/m2-es dózist szintén a heti tápoldatozás
gyakorisága szerint osszuk meg. Ebben az időszakban napsütés
esetén úgyis már naponta öntözünk, az öntözés minden esetben
tápoldatos legyen. Lényeges, hogy használjunk tenziómétert, mert a
szamóca a levegős, de vizes talajt kedveli, túlöntözésre érzékenyen
reagál. Gyökérvesztéssel, homok, de kötöttebb talajokon is a nitrogén, a kalcium és a magnézium kimosódása előfordulhat. Az itt
felsorolt körülmények mindegyike terméscsökkentő hatású. Ha pedig
csináljuk, akkor csináljuk a legjobban, de ehhez odafigyelés kell. A
szamóca telepítése, gondozása nem olcsó mulatság, ha csináljuk,
hozzuk ki belőle a legjobbat, a legtöbbet.
Az itt leírt technológiák egy általános receptet tartalmaznak, talajvizsgálattal, arra alapuló területre igazított tápanyag ellátással,
helyszíni szaktanácsadással az eredmény még fokozható. Mindenkinek magának kell eldönteni, hogy technikai felkészültsége,
szakmai hozzáértésének melyik technológia felel meg a legjobban.
Kezdőként, vagy hobbi szinten, válasszuk inkább a granulált
egyszerűbb technológiát, később a kettő kombinációját, alapban
granuláltat de tápoldatos kiegészítéssel. Mert ha hibázunk, akkor is
van a talajban egy puffer, ami tud korrigálni. A teljesen tápoldatos

technológia a gyakorlott termesztőknek ajánlott. Még egy gondolat,
amit gyakran elkövetnek. A termés érésének gyorsítására sokan
használnak kálium-szulfátot szinte csak magában. Két probléma van
ezzel. Az egyik, hogy a kifejlett bogyókat ugyan gyorsabb érésre
ösztönzi, de a még növésben lévőket oly mértékben fosztja meg a
nitrogéntől, hogy azok növekedése akár le is állhat, s ezzel a
következő hullám gyors aprósódásához vezet. A másik probléma a
túl sok cukorképződés. Ez elsőre ellentmondásnak látszik, hiszen
akkor jó a szamóca, ha édes. De, és itt van az ellenérv, ha hirtelen
nagy cukorképződést érünk el, akkor a gyümölcs felszínén is
megjelenik, s a szabad cukor a különböző gombáknak, baktériumoknak a terített asztala. Legjellemzőbben a szürke penészé, s
az ilyen szamócánál fordul az elő, hogy mikor leszedtük akkor szinte
ragadt a kezünk, s pár óra múlva már szépen szürkén kiszőrösödött,
mert megjelent rajta a penészgyep.

Talajtakart szép állomány, © Horinka Tamás

Magnézium hiány szamóca levélen, © Knipf Róbert

Mindenkinek ilyen termést kívánunk Rosafert alap, kiegészítő
tápoldat és lombtrágyák leírt technológia szerint, © Knipf Róbert
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növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
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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.
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

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.

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.

Mesélj apu
Mesélj nekem apu.
Mi az, hogy becsület?
Hogyha az van nekem.
Jár érte tisztelet?
Milyen lesz apu,
Az igaz szerelem?
És ha majd elmúlik
Akkor az fáj nekem?

Ha a munkádért mindig
Megkapod a béred,
A hónap végén akkor
Miért nincsen pénzed?
Ha rám nézel, látom,
Fátyolos a szemed.
Hogyha én nem lennék,
Könnyebb volna neked?

Vannak-e apu,
Ma is Istenek?
Hisznek-e még bennük,
Most is az emberek?
Van-e tényleg élet
A halál után?
És ha ezt kérdezem,
Miért nézel bután?

Hogyha öreg leszek,
Nekem is lesz szagom?
És az unokákat
Én is elronthatom?
A szomszéd néniből
Mikorra lesz banya?
Hogy lesz egy országból
Mocskos zsiványtanya?

És ha majd felnövök,
Nekem is lesz sorsom?
Mert most a tanulás,
Az a legfőbb gondom.
Miért lesznek rosszak,
Apu, az emberek?
Hogy lehet, hogy vannak
Éhező gyerekek?

Sok mindent nem tudok,
De egyet, elhiheted,
Megmutattad nekem,
Milyen a szeretet.
Ne búsulj, apa,
Nem számít a pénzed,
Mert jó, hogy velem vagy,
Én így szeretlek téged

Mórahalom
(62) 580 317

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

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
1 kg-os
Nemathorin 10 G
10 kg-os
Nemacur CS
1 liter-es
Nemacur CS
5 liter-es
Az árak tartalmazzák a 27% Áfát.

8 400 Ft/db
81 930 Ft/db
11 500 Ft/db
53 000 Ft/db

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Mit tud a Nemacur?

Muhi János

Ezt a fonálféregölőt a termelőknek már nem kell bemutatni, hiszen 9
éve kapható a magyar piacon. Aktualitását az adja, hogy a 2013-as
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.
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!

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

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

FÁTYOLFÓLIA AKCIÓ!

2013-07-18

Az idő múlásával a paprika tábla képe egyre rosszabb lesz.

MÁR KAPHATÓ!

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.
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0,5 liter

1 862 Ft

2 liter

6 480 Ft

25 liter 65 150 Ft

Zákányszék
06 (70) 455 5520

Kistelek
06 (62) 455 5521

Kőbe vésett igazság

Az árak az Áfát
tartalmazzák.
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Megjelenik: Ásotthalom, Balástya, Bordány, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó
Csanytelek, Csólyospálos, Kistelek, Kömpöc, Pálmonostora, Pusztaszer, Sándorfalva, Tömörkény
Kiadja: Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
Felelős kiadó: Knipf Róbert
Szerkesztőség címe: Mórahalom V. kerület 85. Tel.: (62) 580 316
E-mail: szerkesztoseg@homokigazda.com

