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Jegyeznek bennünket a Dunántúlon is
Ahogy a 2014 februári számban már megírtam, a Dunántúlon, lakossági bejelentésre ellenőrizték telepünket. Ennél nagyobb a tavalyi forgalom meg háromszorozása. A Kertészek kis/Nagy 
pontosabban Tapolcán a Móraagro Kft új növényvédő szer elismerés nem kell cégünknek amikor a konkurencia már Áruháza Kft boltjai továbbra is hozzák az előző évi forgalom 
nagykereskedelmi telephelyet nyitott. A nyitás sikerét mi sem feljelentéssel próbálkozik. Persze nem kellemes több órán háromszorosát, tehát elmondhatjuk, hogy mink az Önök hathatós 
bizonyítja jobban, hogy az ottani piaci szereplők ezt igencsak keresztül 8 hatósági ember vizsgálódása kereszttüzében lenni, segítségével, de jobban teljesítünk. S itt egy érdekes emberi 
rossz néven vették, s jó magyar szokás szerint próbáljuk de büszkeséggel is eltölt, hogy szabályosnak találtak bennünket, hozzáállás, a múlt havi számban hasonló tartalmú cikket 
csírájában elfojtani, ezért rögtön fel is jelentettek bennünket. S a s a konkurencia szemét már csípi működésünk. Értem én, hogy jelentettem meg, s vannak vevők akik ennek hatására vissza-
hatóság egy délelőtt 8 fővel, meg is szállta a telephelyet, s több jobb ha nem lennénk, de van egy szomorú hírem az tértek hozzánk, s vannak, akiknél az irigységi faktor erősebb volt, 
órán át faggatták kollégáinkat, mindent megvizsgáltak, elkértek, ellendrukkereknek, a Móraagro Kft mórahalmi telephelye április s inkább akkor már nem is jönnek hozzánk, pedig a 
leellenőriztek. S rendben találtattak! Így a feljelentő szempont- 12-ig időarányosan 60%-kal meghaladta az előző évi forgalmát, s forgalomnövekedés nem a véletlen műve!
jából eredménytelenül távoztak. Mert az ellenőrzés végeztével a tapolcai telephely forgalmával együtt már megvan az egész 
annyit csak elárultak, hogy hivatalos megfogalmazás szerint: 2013-as évi forgalom. De egy biztos, hogy nem állunk le, s a cél Knipf Róbert (ügyvezető)

levélen könnyen hasznosuló, folyamatos feltáródású nitrogénnel 
jobban teljesítenek.

Horinka Tamás
szaktanácsadó

A nitrogénkezelés kockázatai miatt, valamint a kezelések számá- hiányok megelőzésével az intenzív termesztés tápanyagellá-
nak csökkentésére az új hatóanyaggal készülő TNT lombtrágyák. tásának biztonságos eleme.
A hagyományos lombtrágyákénál jóval magasabb adagokkal is 
kivitelezhető lombtrágyázással új út nyílik a növekedést serkentő Zöldítő növekedésserkentésre: TNT Mg 
nitrogén trágyázás gyakorlatában. Emellett biztonságosabb, magnéziumos lombtrágya oldat
szabályozottabb az ellátás, mint egyéb készítményekkel. Akár 
még nehezen hihető is, hogy egy-egy kezelés hatása akár 3-4 Az intenzív növekedés szakaszában serkentő nitrogén ellátást a 
hetes is lehet, de az előző évek bebizonyították. A tartós hatás fotoszintézist serkentő magnézium, valamint a fehérje és 
miatt nem szabad megfeledkezni arról, hogy az utolsó kezelés a olajépítő kén tartalom egészíti ki. A nitrogénellátással együtt a 
betakarítás, illetve érés előtt megfelelő idővel megtörténjen, mert sárgulás megelőzésére, a harmonikus növekedés serkentésére 
visszalépni már nincs lehetőség megkésett kezelés esetén. javasoljuk az intenzív növekedés szakaszában. A legtöbbször 

előforduló állomány sárgulás megelőzésére alkalmas kezelés 
minden kertészeti növényben biztonsággal alkalmazható.TNT tartós nitrogén műtrágyaoldatok

jellemzői, előnyei
Komplett mikroelemsoros növekedésserkentésre: 

- A tartós nitrogén hatóanyaggal a növekedést serkentő lomb- TNT Micro lombtrágyaoldat
trágyázás új dimenzióba kerül.

- Gyors karbamid, és tartós, szabályozott karbamid-formaldehid- Az összetett nitrogén hatóanyag mellett teljes mikroelem sor 
hatás kiegészítik egymást, segíti a lombtrágyázás hatását. Az intenzív növekedéskor jel-

- Kíméletes, hosszabb távú, 3-4 hetes, és egyenletesebb a nitro- lemző mikroelem hiányok megelőzésével az állomány általános 
gén ellátás. kondíciójának javítására alkalmas. A kezelést a közvetlenül 

- Biztonsággal elkerülhető a kedvezőtlen nitrogén sokk, még a gyökeresedés után érdemes megkezdeni a korai mikroelem 
legnagyobb, 5 %-os töménységű permetezéssel történő feltöltés miatt. A későbbiekben, a már fejlettebb lombos sza-
adagoknál is. kaszban, termésnövekedés alatt esetleg már a magnéziumos 

- Ritkább kezeléssel is kiváló és tartós hatás érhető el. formára érdemes váltani.
- A TNT lombtrágyákban a tartós nitrogén forma 2/3, míg a ha-

sonló konkurens terméknél ez az  arány csak 1/3-ad, azaz fele A TNT lombtrágyák felhasználása
annyi tartós nitrogént tartalmaz, sőt lehet már tartós nitrogén - Kertészeti és szántóföldi növények intenzív növekedésének 
forma nélküli nitrogén oldatot is venni a piacon. serkentésére, tartós nitrogén ellátására

- A TNT lombtrágyával éppen a tartós nitrogénformát szeretnénk - Növényvédelemmel egy menetben lombtrágyaként, 3-4 heten-
kihasználni. ként ismételve

- A permetléhez feloldva és utoljára célszerű adni, a keverési 
biztonság fokozása miattKomplett hatású növekedésserkentésre: TNT 

- 15 -30 l/ha adagokkal, de legfeljebb 5%-os töménységgel Turbó lombtrágya oldat
jutassuk ki a permetezésekre vonatkozó, és általában javasolt 

A két nitrogén hatóanyagforma mellet magnéziummal, kénnel és szabályok betartásával
mikroelemekkel a növekedés serkentésének összetett hatását 
biztosító lombtrágya. Nevének megfelelően turbó hatású az Hol érdemes használni őket
intenzív növekedés fázisában. A fotoszintézist a magnézium és 
mikroelemek, a növekedést a nitrogén mikroelemek és kén Minden kertészeti és szántóföldi kultúrában alkalmazhatók.
összetetten segítik, így a lombtrágyázás hatása komplettnek Felhasználásának igazi jelentősége a nitrogén igényesebb pl. 
tekinthető. A növekedés serkentésére a gyökeresedés után káposztafélékben, paprika kezdeti szakaszában, levélzöld-
legelső sorban javasolható készítmény, mely a mikroelem ségekben van. Az állományok külön művelet nélkül folyamatos, 

TNT, tartós nitrogén lombtrágyázás, új lehetőség
Biztonságos új nitrogén lombtrágyázás

Különösen most amikor a csapadék oly mértékben hiányzik, hogy a granulált formában kijuttatott nitrogén 
formák minimum 50%-a kárba vész, a levegőbe elpárolog, a „Pétisó” típusú kalciummal bevont 
granulátumok pedig eső és öntözés hiányában hónapokig a talaj felszínén megtalálhatók, nem 
hasznosulnak, s a széteső szemcsékből a nitrogén egyenesen a légkörbe távozik.
A nitrogén lombtrágyázás aktív hatóanyaga a karbamid. A leggyorsabb, kíméletes és tartós 
nitrogénkezeléshez azonban új kombinációban készülnek az új típusú lombtrágyák. A karbamid lassú, 
illetve lassított tápanyag szolgáltatású, lebomlású formájával új termékként választhatók a tartós nitrogén 
lombtrágyák. A TNT nitrogén készítmények magas nitrogén, és azon belül magas tartós nitrogén 
tartalommal valóban hosszú hatású kezelést tesznek lehetővé, egyéb nagyon fontos tápelemekkel 
kiegészítve.

Tápelemek TNT Turbó TNT Mikro TNT Mg

Nitrogén összesen, % 21,5 28 21,5

    karbamid-N, % 9 11,5 9

    karbamid-formaldehid, % 12,8 16,5 12,8

Magnézium-oxid, % 4 - 4

Bór, mg/l 860 860 -

Réz, mg/l 300 300 -

Vas, mg/l 3670 3670 -

Mangán, mg/l 1840 1840 -

Cink, mg/l 430 430 -

Egyenletes szép állomány a kezelést követő 3. napon fóliában

Szabadföldön

Az új TNT tartós nitrogén trágyák összetétele



2. oldal

2013 augusztusi számban már megjelentettük ezt a cikket, majdnem Megfelelő lombozat után pedig Rheoborral kezeltettük a területet 
ugyanezen formában, most egy kicsit kibővítve (akkor terjedelmi két alkalommal a túlzottan meleg időjárásban a jobb kötésért, és 
korlátok miatt rövidített formában jelent meg), újra aktuális. Főleg a meleg stressz minél jobb elviseléséért. Megjegyzés, hogy az út 
azért mert nagyon sokan fogtag bele az idén. HA figyelmesen túlsó oldalán lévő időben elvetett és kikelt de hagyományosan 
elolvassák a két fűszerpaprikás cikket, s meg is fogadják a kezelt fűszerpaprikát a jó egy hónapos késés ellenére már 
nagyobb részét, akkor a hibák nagy része elkerülhető. lehagyta az intenzíven kezelt, többször lombtrágyázott állomány. 
Az elmúlt 30-40 év termesztő felülete már a múlté, s várhatóan a S ha el nem rontja, mert már értünk hozzá, akkor többet is fog 
közeljövő sem lesz más nagy szemléletváltozás nélkül. Addig amíg a teremni. Az állomány természetesen folyamatos öntözésben 
kínai és egyéb távol-keleti paprika őrleményeket keverhetnek részesül. De beszéljenek a képek. 
magyar termékekkel, s az egészet magyar termékként hozhatják 
forgalomba, addig nem várható a régi idők, szép emlékek, s a 
magyar fűszerpaprika fellendülése sem.
Azért ennek ellenére is vannak akik kitartóan, minden évben vetnek, 
ültetnek egy pár hektárt, s 2013-ban is elkövettek pár hibát. Ezen 
hibákat, s azok kiküszöbölésére tett intézkedéseket osztom most 
meg Önökkel e rövid cikkben.
Termeljünk minél olcsóbban. Hangzik a régi szlogen, s ha már 
hozzájutottunk olcsón 2200 mázsa pulykatrágyához, akkor azt 
juttassuk is ki, az majd jó lesz. Kiáltott fel az egyik termelő, s így is 
járt el. Aztán locsolta bőven, hogy minél szebb legyen, s 
csodálkozott, hogy már derékig ér a szára de kötés aztán nem 
marad meg rajta. Ami virágot hozott, az rövid időn belül kötetlenül a 
földön végezte. Ekkor fordult segítségért hozzánk, pontosabban a 
barátja, hogy ugyan nézzük már meg, mert nem lesz neki paprikája. 
A kép ami fogadott, tényleg elszomorító, de segítünk, ha engedik, 
s megcsinálják azt amit mondunk. A termelő kérdése, hogy akkor 
most tárcsázza le zöldtrágyának, vagy tudunk segíteni, mert 
zöldtrágyának ez azért nagyon drága. A válasz pedig az, hogy 
igen tudunk. Első lépésként Scorpio 3 liter/hektár, 5 nap múlva 
Rheobor, majd egy hét múlva még egyszer Rheobor 3 
liter/hektár dózisban. A pulykatrágya túlzott nitrogénjét Rosafert 
5-12-24+3MgO+mikroelemmel ellensúlyozzuk, s a gyapottok 
melletti védekezések mellé Rosasol 23-7-23+SPEMe 100%-ban 
oldódó speciálisan magas mikroelem összetételű lombtrágyát 
ajánlottunk még pluszban. Majd a későbbiekben még egy 
Rheoboros kezelést, és a bogyónövekedés segítésére Rosasol 
23-7-23+SPEMe-t, majd az érés és színeződés segítésére 
Rosasol 3-5-40-et.

A szaktanácsadás adás egy hónapja után szépen kötő állomány
A két történetnek van egy pár közös vonása, közös tanulsága. 

A másik igazán problémás eset úgy indult, hogy a termelő a Egyik termelő sem mert közvetlenül szólni, kérni, hogy baj van, 
csávázásra túl sok csávázószert használt fel, de szintén nem Ő segítsünk. Amikor pedig szóltak, akkor még volt értelme beavat-
kért segítséget, hanem egy barátja. Az első vetés rossz kelését a kozni, a speciális akkor éppen oda az kell lombtrágyával sikerült 
hideg tavaszi időjárásnak tudta be, következtetés: tárcsa. De segíteni. Ehhez nem biztos, hogy a termelői felkészültség 
amikor a második is igen vontatottan kelt, s nem akart a földtől elegendő, inkább forduljon szakemberhez. S nem megbántva 
elrugaszkodni, akkor már valami gyanús volt. Az első terület- senkit, igenis forduljon specialistához, mert az alap növény-
bejáráson, június közepén 2-3 cm-es növények fogadtak, gyakor- védelmi szakemberek nem kaptak ezen a téren kellő felkészítést. 
latilag a csávázószer túladagolás miatt szinte gyökértelenül. Két Ez ugyanolyan, mint az általános orvos és a szemorvos esete, ha 
alkalommal, egy hét eltéréssel kapott Gyökér lombtrágyát, szemorvosra van szükség, akkor nem az urológushoz megyünk.
melynek hatására normális nagyságú gyökér fejlődött, de még S bátran merem ajánlani a Móraagro Kft ezen a téren igencsak 
mindig a szükségesnél kisebb lombozattal rendelkezett. Ekkor jól felkészült szakemberét Horinka Tamást, és jó magam Knipf 
avatkoztunk közbe a már sokak által ismert és használt TNT Róbertet. Telefonszám: Horinka Tamás: 30/229-0756; Knipf 
Mg-mal, mely egy olyan tartós nitrogénforma, mely a növények Róbert: 30/515-6077
levelén keresztül is 3-4 héten át folyamatosan szolgáltat 
nitrogént. Nem tévedés. Tényleg ilyen hosszú a hatása. A talajra Knipf Róbert
jutott részek pedig akár 12 héten át is szolgáltatnak nitrogént. növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Fűszerpaprika termesztési hibák 2013, s azok korrekciói

10 nappal kezelést követően

10 nappal kezelést követően

17 nappal késöbb

07.31-én 

08 09 két Rheobor után 

17 nappal késöbb

07.31-én 



3. oldal

A magyar konyha egyik jellegzetes fűszere a paprika. A fűszer- állományok sokkal mostohább körülmények közé kerülnek rögtön újságon keresztül konkrét tanácsokat adni, mert az egyes terü-
paprika a 18. század végén vált ismertté Magyarországon. életük kezdő szakaszában. Ezért a lehetőségek szerint a letek kór és károkozó helyzete erősen eltérő, annak ellenére, 
Feltételezhetően Wesselényi Ferenc gróf felesége Széchy Mária vetésidő megválasztásával - április közepe -, kerüljük el, hogy a hogy lehet, hogy csak néhány kilométer választja el egymástól a 
honosította meg. Az első példányokat a szegedi ferences kolostor talaj menti fagyok az éppen kikelő, vagy könyökben lévő állo- területeket. S visszatérnék a tápanyag ellátásra mert ott sokkal 
kertjében termesztették. Legelső termesztő körzete is Szeged mányt károsítsák, megsemmisítsék. Érdemes a magtakaré- könnyebb általános érvényű szabályokat megfogalmazni. 
környékén volt, majd később Kalocsa környékén is tömegesen kosság, s a minél egyenletesebb vetés miatt precíziós vetőgépet Viszonylag nagy értékű kultúráról van szó, így számomra még 
termesztették. Kétféle termesztési módja vált gyakorlattá. A használni, lehetőség szerint olyant, amely mikro granulátum mindig a meglepetés erejével hat, hogy talajvizsgálat nélkül nagy 
palántázott és a magról vetett is elterjedt, mindegyiknek van szórására is képes. A kelés elősegítésére speciális kevés területen emberek belevágnak, s úgy termesztenek, hogy 
előnye és hátránya, egyaránt. A palántázott előnye a kisebb nitrogént, magas, könnyen felvehető foszfort, és egyéb elemeket fogalmuk sincs, csak sejtik, hogy mit csinálnak. A fűszerpaprika 
vetőmag igény, a korai legérzékenyebb palánta korban a védett is tartalmazó granulátumot használjunk. Részünkről a Microphos intenzív termesztésében a tápanyag igénye 1 tonna nyers 
helyen elvileg optimális körülmények közötti nevelés, későbbi, MoZn mikro granulátumot ajánljuk. 10% fokozatosan felvehető terméshez 4,8 kg N,1,6 kg P O , és 6,5 kg K O hatóanyag. A 2 5 2

optimálisabb időben történő kiültetési idő, korai termőre fordulás, nitrogént, 46 % könnyen felvehető foszfort, 1,8% cinket, és foszfor és kálium hatóanyag nagyobbik részét elvileg ősszel ki 
minőségi termés. Hátránya a magasabb kézi munka igény, a 0,0002 % molibdént tartalmaz. A cink és a molibdén a hideg lehetett juttatni egy jelentősen olcsóbb árfekvésű műtrágyával, 
palántázás utáni eredési veszteség. A magról vetett előnye az talajokon létfontosságú, hiszen ezen elemek felvétele hőmér- mely a káliumot kloridos formában tartalmazta. Ha ez elmaradt, 
edzettebb növényállomány, a kisebb kézimunka igény. Hátránya séklettől erősen függő, ugyanakkor a kezdeti fejlődés enzimjeihez akkor már csak a káliumot szulfátos formában tartalmazó műtrá-
a nagyobb korai kitettség, a későbbi termőre fordulás. Mindkét nélkülözhetetlen. Vigyázat! A mikro granulátum piacon sok a gyák jöhetnek számításba. Homokos vagy részben homokos 
termesztési mód mellett szólnak érvek és ellenérvek, de akkor szélhámos termék. Kihasználva a termelők tájékozatlanságát, s területeken a tavaszi szulfátos műtrágya az ideális választás, 
most sorra venném, hogy melyik termesztési módnál mire az erős piaci igényeket, ezért több olyan termék is megjelent a mert így a növény gyakorlatilag veszteség nélkül tudja felvenni. 
érdemes figyelni, s mivel tudjuk termesztésünket javítani, hogy piacon ami a szakmai követelményeket messze nem elégíti ki. Részünkről a folyamatos tápanyag leadású Rosafert  granulált 
minél eredményesebb legyen. A palántázott termesztés egyik Alacsony a foszfor tartalma, vagy éppen nem könnyen felvehető termékcsaládot javasoljuk, s aki drágább árfekvése ellenére 
legkényesebb, legnagyobb odafigyelést igénylő fázisa a palán- foszfort tartalmaz, ledarált, megrostált műtrágya mikro granulá- kipróbálta már egyszer is, azon termelők legnagyobb része 
tanevelés, mely elsősorban fólia alatti területeken történik. tumként eladva, s a legdurvább amelyik csak méretében mikro visszatérő hűséges vásárlónk. Hiába a konkurens termékek 
Leggyakrabban tépett, szálas palántát használnak a fűszer- granulátum, de foszfort csak nyomokban tartalmaz, mégis szinte látszatra azonos összetétele, ha a végén kiderül, hogy a 
paprika termesztésnél. Neveléséhez egyenletes jól elmunkált starterként lett eladva. Vegyük a fáradtságot, ne higgyünk az Rosafertes termett 15-25%-kal többet. Persze tudom, hogy 
sima talajfelszínt kell és érdemes biztosítani. Egy hektárnyi eladóknak, igenis nézzük meg, hogy mi van a tasakra, zsákra amikor pénzt kell kiadni egy termékért, akkor elindul a bogát, 

2palántához 100 m -nyi palántanevelő felületet kell, hogy  egész- írva, s a Microphosnál leírt, vagy összetételében hasonlóhoz, hogy mért adjak többet, ha a másik is hasonló, sőt a konkurens 
séges erős tépett palántát tudjunk nevelni. A palántanevelési igen is ragaszkodjunk. A 46% helyett 24-30%-ot tartalmazó mikro eladóhelyen ahol nem árulják a Rosafert terméket ott még 
időre 6 hetet érdemes biztosítani, fűtetlen, szükség esetén granulátumok minimum 50%-kal, vagy majdnem 100%-kal erősítik is a vásárló bizonytalanságát, hogy a másik is tudja 
vészfűtéssel ellátott fólia sátorban. A magvetésre március elején- kevesebb foszfor hatóanyagot tartalmaznak, áruk mégsem fele. ugyanazt, csak olcsóbban. Ezen bizonytalanoknak csak annyit, 
közepén kell sort keríteni, ahhoz, hogy a fagyosszentek elmúl- Számoljunk. A magról vetett állományokban a vetés után, de a hogy győződjön meg maga is róla, felezzen meg egy területet 
tával május elején palántázhassunk. A palántanevelő felületet kelés előtt, amikor a csíra még minimum 1 cm-rel a talaj felszíne amely csak a műtrágyában kap mást, minden egyéb ugyanaz, 
Devrinollal, Commanddal, s az egyszikű gyomok ellen speciális alatt található, használhatjuk gyomirtásra a Commandot és a aztán takarítsa be külön. Mérve, ne szemre vételezéssel külö-
egyszikű irtóval tudjuk védeni , pl. Agil. Minden egyes gyomir- Devrinolt is. A Command 48 EC csak palántázott állományban nítse el, s aztán rájön, hogy nekem volt igazam. A kétkedőknek 
tásnál vegyük figyelembe, hogy érzékeny kultúrát gyomirtunk, engedélyezett, de eseti engedéllyel - a megyei Kormányhivatal akiknél csak az ár számít pedig tudunk egy olcsóbb, jelentősen 
zárt termesztő berendezésben, azaz fokozottan érzékenyek a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán keresztül -, meg lehet olcsóbb árfekvésű, de még mindig káliumot szulfátos formában 
növényeink, mert ha ezt elrontjuk akkor vagy semmilyen, vagy csinálni magról vetett állományban is, sőt állomány kezelésre is tartalmazó műtrágyát ajánlani, ez pedig a Kappa 12-12-17 
erősen megviselt palántáink lesznek. A palánta dőlés ellen első- alkalmas. Egyetlen nagy hibája, hogy a disznóparéj féléket egy +2MgO+Me vagy a Kappa 6-12-22+2MgO+Me műtrágya. Az ár 
sorban az öntözés-szellőztetés helyes arányával védekezhetünk, az egyben kihagyja, ezért célszerű Devrinollal kiegészíteni, de azonban a minőséggel szorosan összefügg. A Rosafert 12-12-17 
de megelőző jelleggel a talajfelszín kaptán hatóanyaggal történő azt csak vetés után, kelés előtt szabad használni. Bevett +2MgO+Me mely látszatra megegyezik a Kappa 12-12-17-sel 
permetezésével, vagy Previcur Energy-vel történő permete- gyakorlat, mivel a paprika egyébként is igényli a levegős talajt, 30%-kal drágább, hatásában mégis jobb mert folyamatosan 
zéssel védekezhetünk. A palánta nevelés során érdemes hasz- hogy a magról vetett, de a palántázott állományokat is toli szolgáltatja a tápanyagot a paprikának. A többi Kappához 

2 nálni Fosfitex Zn/Mn-t, 3 liter/hektár dózisban, azaz 30 ml/100 . kapázzák, kapálják. Ezeken a területeken amennyiben háti hasonló komplex műtrágya szintén gyorsan leadja a tápanyagait, 
Hatására a gyökérzete látványosan erősebb lesz, s mellékhatása géppel gyomirtunk, vagy van rá kialakított gépünk akkor csak így a tenyészidő második felében már nincs mit leadniuk. S 
a palántadőlés korokozói elleni növényvédelmi hatása is. A palán- speciálisan a sorokra juttatjuk ki a gyomirtót. Így tudunk vele gondoljunk csak a magunk példájába, ha reggelizünk, de sem 
tanevelés időszakában maximum kétszer használjuk, egyszer a takarékoskodni, s a környezet terhelését is csökkentjük. A kelő ebédre, sem vacsorára nem volt időnk, vagy éppen fogyó-
kikelést követően, majd három-négy hét múlva. De még egyszer állományokban érdemes figyelni a különböző barkokra, főleg ha kúrázunk ilyen drasztikusan, akkor hogy érezzük magunkat.
hangsúlyozom, hogy a szellőztetésnek nagyobb szerepe van a kukorica vagy lucerna után vetettünk paprikát a területbe, vagy A növények nem tudnak kiabálni, visítani mint az éhes malacok, 
megelőzésben, mint bármelyik növényvédő szeres védeke- közvetlen szomszédságában ezen kultúrákból megtalálható ezért ők nagyon sok helyen rosszul járnak, de a gazda, is mert a 
zésnek. A jó palánta feltétele a jól táplált palánta. Akkor fejlődik valamelyik. Napos időben a növényeink levelét U alakú berágá- spórolás legnagyobb vesztese a gazda maga, hiszen a 
jól, ha minden szükséges tápanyagot biztosítunk a számára. sokkal károsítják, borult időjárás esetén azonban a talaj felszíne bevételeiből spórolt meg a legtöbbet. Alapesetben, korrekció 
Részemről a Rosasol 15-30-15+Me-es összetételű tápoldatként alatt a szár átrágásával károsítanak. Megjelenésükkor érdemes nélkül a Rosafert 12-6-18+3 MgO vagy a Rosafert 12-7-17 
és lombtrágyaként is használható összetételt merem biztosan és kell védekezni. Elsősorban csapadékos hűvös időjárás esetén +2MgO van a legközelebb a paprika igényeihez. De sokan hasz-
ajánlani, s ez kapható mind 2, mind 3 kg-os kiszerelésben is, lépnek fel a baktériumos betegségek. de meleg időjárás esetén,  nálják a Rosafert 12-12-17+2MgO+Me és a Rosafert 15-5-20 
természetesen van 25 kg-osban is. Tápoldatként 0,15%-os éjszakai nagy hőingadozásra, pára kicsapódásra is megteleped- +2MgO+Me műtrágyáját is, de nitrogén kiegészítéssel a 
beöntözését javaslom, lombtrágyaként 0,3%-os permetezését. hetnek a baktériumok. Erős fertőzés esetén akár teljes Rosafert 5-12-24+3MgO+Me is használható. Bármelyiket is 
Lényeges, hogy lombtrágyaként, hacsak nem akarunk minden lombvesztéssel is járhat a védekezés elmulasztása. Rezes választjuk, célszerű a vetés vagy palántázás előtt hektáronként 
nap permetezni, akkor nem tudunk annyi tápanyagot kijuttatni, készítményekkel védekezzünk, pl. Bordómix DG,Rézmax. A 300-500 kg-ot sekélyen bedolgozni, Microphos MoZn-nel 
amennyi a növények optimális fejlődéséhez szükséges. A palánta Bordómixből 4-5 kg kell hektáronként, a Rézmaxból 1,5-2 l/hektár elvetni, vagy palántázás esetén Rosasol 15-30-15+Me-vel palán-
ágyakban a talaj felszínén terjedő palántadőlésen túl leggyak- a dózis paprikában. Míg tavasszal kora nyáron hűvös időben a tázáskor a növényeket beiszapolni. Kb másfél hónap múlva a 
rabban baktériumos betegségek ütik fel a fejüket. Ellenük baktériumos betegségek, száraz időjárásban a paprika liszt- Rosaferttel sor mellé szórva fejtrágyázzuk meg az állományt 
hatékonyan CSAK rezes készítményekkel tudunk védekezni. harmat léphet fel, ellene általában kén készítményekkel, ugyanilyen mennyiségben. Amennyiben vetés vagy palántázás 
Tévhit, hogy a helyesen használt rezes készítmények leöregítik a védekezhetünk. A kén készítmények másik nagy előnye, hogy a előtt nem juttattunk ki műtrágyát, úgy azt legkésőbb keléskor, 
palántát. Ha az előírt dózisban, és itt nem csak a %-os, hanem a száraz melegben szintén megjelenő atkákat erősen gyéríti, vagy a palántázást követő két-három nap múlva végezzük el. A 
területre kijuttatottra is gondolok, használjuk, akkor nem öregítjük felszaporodásukat megakadályozhatja a rendszeres kén haszná- melyikkelre pedig a sok befolyásoló tényező miatt így nincs 
le a palántát. Mért hangsúlyozom a területre kijuttatott mennyi- lat. Sőt, amennyiben alaptrágyának kálium-kloridos műtrágyákat konkrét válasz, legbiztosabban talajvizsgálati eredmények alap-
séget? Mert nem is olyan régen egy termelő jött, hogy nézzem használtunk az ősszel, vagy kora tavasszal, úgy a kén pótlásába ján lehet nyilatkozni. 2014-ben a termesztés segítésére azon 
meg a palántáját, Ő olyan %-ban használta ahogy én mondtam, s is erősen besegít. Szintén a száraz meleg időjárás kedvez az partnereknek akik műtrágyájukat nálunk szerzik be, azoknak a 
nézzem meg, hogy megállt a fejlődésben. Aztán végeztünk egy atkák elszaporodásának is. Ha nem használunk rendszeresen talajvizsgálati eredmények alapján éves tápanyag ellátási tervvel 
gyors számolást, hogy tényleg mindent jól számolt-e ki, s mennyi ként, akkor előfordulhat, hogy speciális atkaölők bevetésére is segítjük munkáját, külön térítés nélkül. Menet közben a növény-
permetlevet juttatott ki a területre. S kiderült, hogy a kutya itt van sort kell keríteni. A levéltetvek fertőzésére kell gyakorlatilag egész védő szeres kezelésekkel egy menetben érdemes kiegészítő 
elásva, hiszen ugyan %-san tényleg az előírtat tette bele a évben figyelemmel lennünk, s a virágzás kezdetétől érdemes a lombtrágyázásokat végezni. Az ültetést , kelést követően első 
gépbe, de jól fürdessük meg felkiáltással, meg hát már úgy is be gyapottok bagolylepke és a kukorica moly kártételére számítani. alkalommal a Fosfitex Zn/Mn a mielőbbi minél nagyobb gyökér-
van keverve, akkor adjuk is ki rá, de írd és mond , hatszor annyit Mindkét utóbbi kártevő elsősorban a fejlődésnek induló paprika zetért. Ugyanezt érdemes használni hirtelen nagy lehűlések után, 
juttatott ki, mint az előírás. Persze, hogy megtorpantotta a kis bogyó termését károsítja, abba berág, a berágásba beesik az mert a paprika a hidegre érzékeny, s egy nagy lehűlést követően, 
növénykét. A kiültetés előtt palántáinknak érdemes egy nagyobb eső, az öntöző víz, s másodlagos baktériumos rothadást indít el. hajszálgyökereit, s az azokon található gyökérszőröket elveszti, s 
adag foszfor túlsúlyos műtrágyát még adni, hogy könnyebben A bogyó lágy, folyóssá válik. A két lepke elleni védekezéssel ezt csak azt vesszük észre, hogy növényeink fejlődése megállt, 
elinduljon, könnyebben gyökeresedjen. A palánta ágyban kiül- is nagymértékben kiküszöbölhetjük. Mindkettő több nemzedékes stagnál. De mink a lehető legkorábbi és legnagyobb termésre 
tetés előtt végzett rezes permetezés ugyanakkor nem véd a faj, s a gyapottok bagolylepke a mediterrán területeken uralkodó játszunk, akkor ilyenkor be kell avatkozni a Fosfitex Zn/Mn-nel, 
kiültetéskori sérülésekkel szemben. A kipalántázást követően aszályos időjárás esetén északabbra, így hazánkba is nagy mert hatására 3 napon belül új gyökérszőrök és hajszálgyökerek 
célszerű már másnap megpermetezni egy rezes szerrel, melyhez tömegekben vándorol. Erre külön érdemes odafigyelni, s mindkét képződnek. Talajon keresztül is hat. Ugyanígy, de csak lomb-
a barkókra is ható rovarölőt, és egy indító műtrágyát pl. Rosasol kártevő előrejelzésére már kaphatók szexferomon csapdák. Az trágyaként dolgozik jól a Gyökér nevű lombtrágyánk, ezért a 
15-30-15+Me-t célszerű kijuttatni. A Rosasol 15-30-15 helyett első lepkék megjelenése után az 5-7 napos érési táplálkozásuk Gyökér használata esetén a felvevő lombfelületnek nagyobb 
használhatjuk a Fosfitex Zn/Mn-t is, 0,3%-os töménységben. S itt után érdemes védekezni, mert akkor a lepkék tojásrakását szerepe van mint a Fosfitex Zn/Mn-nél. Megerősödtek növé-
áttérnék a helyre vetett fűszerpaprikára, mert eddig a fejlődési megakadályozzuk. A második nemzedék elhúzódó rajzása miatt nyeink, elérkezett a virágzás ideje. A virágzás kezdetén kijuttatott 
állapotig különböző, utána azonban gyakorlatilag egyforma keze- már nem lehet ilyen pontosan meghatározni a szükséges Rheoborral a virág számot is tudjuk fokozni, a virágok megkö-
lések szükségesek. A magról, rögtön végleges helyére kerülő védekezés időpontját. A növényvédelemre azért is nehéz így tését, jobb termékenyülését úgyszintén. De míg a virágszám 
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növelését a két kötéssel későbbi kötéseknél tapasztaljuk, addig a teljes napsütésben, úgy a paprika sem szereti. Ezért segítsünk 
jobb termékenyülést az éppen virágzó részeken. A Rheobor neki, s a Rosatop Ca akár életmentő lehet, mint nekünk a hideg 
előnye, hogy bór tartalma kalciumhoz van kötve, ezért folya- limonádé, vagy a behűtött sör. A hideg vizet azonban nem szereti, 
matosan 14-21 napig képes a bórt felvenni, míg a hagyományos azaz öntözésre a kútból nagy cseppekben kijuttatott 12 fokos 
bór trágyák bór tartalmát csak 3-5 napig. Ezért a Rheobornál vízzel meg is perzselhetjük a növényeket. Lehetőleg öntöző 
nincs mérgezés, és sokkal jobb a kötés is. A termésben több a gödörből a környezeti hőmérsékletre felmelegedett vizet hasz-
mag, a több mag miatt nagyobb és nehezebb a termés. Plusz náljunk. Paprikánk szépen fejlődik, meg vagyunk vele elégedve, s 
előnye, hogy kalciumot is tartalmaz 12%-ban, melyet a levélen és már csak egy jobb színeződést, vagy a korai őszi fagyoktól való 
a már megkötött kis paprikákon keresztül vesz fel, így csökkentve félelem miatt egy gyorsabb érést szeretnénk elérni. Használjuk a 
a kalcium hiány tüneteinek kialakulását. Erős, jól fejlett állomány Rosasol 3-5-40-et lombtrágyaként akár 0,8% töménységben is. 
esetén a még több kötés miatt a Scorpió nevű bórt és molibdént Az alacsony nitrogén segíti a kálium felvételét. Hatására 
tartalmazó lombtrágyát javasoljuk, de itt fokozottan figyelni kell a intenzívebb és gyorsabb érés indul be, ez a befejező keze-
kijuttatásra, nem szabad túl dozírozni, átfedéssel permetezni. lésekbe iktatandó, vagy akár csak ezt is érdemes elvégezni. Az 
Hatására még a Rheobornál is több kötés lesz, de csak jól fejlett 1:13,3 arányú nitrogén:kálium arány sokkal intenzívebb érést 
állományban használjuk, és csak akkor, ha mind tápanyaggal, produkál mint a kálium-nitrát 1.3,5-es aránya. A minőségi 
mind vízzel meggyőzzük a sok kötéssel rendelkező állományt. fűszerpaprika kézzel szedett, utóérlelt, száraz árnyékos szellős 
Termésmennyiségben a legtöbbet szüretelhetjük. Nyári nagy helyen tömlőben, vagy esetleg fűzve szárított.
melegben viszonylag sokat kell öntözni a biztonságos termés 
érdekében. Ez azonban kedvezőtlenül hat a nitrogén, a kalcium 
és a magnézium szintre is, mindhárom elem könnyen kimo-
sódhat. S ha valami kimosódhat, akkor az általában be is szokott 
következni, hiszen a termelők még mindig gazdagok Tenzióméter 
helyett megérzésre öntöznek, s gyakran kimossák a drága 
pénzen vásárolt műtrágya hatóanyagokat. (A Rosafert még 
mindig a legkevésbé kimosható műtrágya.) Magnézium hiány 
esetén az erek köze kivilágosodik, míg maga az ér és közvetlen 
környezete továbbra is sötétzöld marad. Kalcium hiány esetén a 
gyorsan növekedő termés csúcshoz közeli részén a termésfal 
elvékonyodik, majd később beszáradt rész jelentkezik rajta. Nem 
összekeverendő a napégéssel, az igen gyakran a paprika 
vállához közeli részen okoz beszáradásokat, ráncos bőrfelületet. 
A magnézium hiánytünet megszüntetésére használjuk a 
Foszfitex Mg-t 3 liter/hektár dózisban, melynek igen markáns 
növényvédelmi hatása is van a gombákra és a baktériumokra, 
vagy csak a magnézium hiány megszüntetésére a Zöld levél 
nevű készítményünket. Ezeket a magnézium hiány mértéke 
szerint akár többször is be kell vetni, de egyben figyelmeztető jel 
is, hogy az öntözésünkön változtassunk, mert valószínűleg egy-
egy alkalommal vagy túl sokat, vagy túl hosszan és többet 
öntözünk a kelleténél. A magnéziumhoz hasonlóan a kalciumot is 
könnyen kimoshatjuk a területről Gyorsan és hatékonyan 
beavatkozhatunk a Rosatop Ca-val, mely a 15% kalcium mellett 
10% nitrogént, 2% magnéziumot és gyakorlatilag teljes mikro-
elem sort tartalmaz. Megelőzhető a kalcium hiányos paprika. Tisztelt érdeklődő olvasó: Tervem szerint 2014-ben a Kertészek 
Természetesen nem akkor kell használni, amikor az első tünetek kis/Nagy Áruháza Kft. Facebook oldalunkon egész évben 
a már fejlettebb paprikákon megjelentek, mert akkor már csak a nyomon követheti a Zákányszék határában 2014 április 18-19-én 
két terméskörrel feljebb lévő kis paprikáknak használ, a tüneteket 4,5 hektáron elvetett fűszerpaprika sorsát. A Homoki Gazda 
mutatóknak már nem. Kánikulában hatására a paprika sokkal újságban is folyamatosan rövid beszámolót közlünk fotókkal.
jobban elviseli a számára is kedvezőtlen időjárást. Ugyan a 
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SHADO…A POSZTEMERGENS MEGOLDÁS, AKKOR IS HA ELKÉSIK!

A 2011-es termelési év erősen aszályos körülményei komoly (300 g/l szulkotrion) gyomirtó szere. A készítményt kimondottan A Shado fontos tulajdonsága még, hogy egyedülállóan sze-
szakmai és anyagi leckét adtak fel a kukoricatermesztőknek. A javasoljuk azokra a területekre, ahol minimális, vagy egyáltalán lektív, így kifejezetten ajánljuk a hibrid és csemegekukorica 
csapadékhiány miatt az elvégzett alapkezelések hatékonysága nincs évelő (mezei acat, apró szulák) fertőzés és a klasszikus termesztőknek, természetesen a fajtatulajdonosok véleménye-
minimális volt, ezért a kukoricákat posztemergens gyomirtásokban kukorica gyomok okoznak növényvédelmi problémát. A Shado zését követően! A Shado-t évjárattól függetlenül kombináljuk 
is részesíteni kellett. A tavalyi évben szintén fennállt ez a problé- megbízhatóan alkalmazható a kakas-lábfűvel, kölessel, muhar 0,25 l/ha Superspray-vel, ez nagymértékben elősegíti a 
ma, idén pedig, cikkírásunk pillanatában még nem láthatjuk előre fajokkal fertőzött területeken (1. ábra) és pozitív tulajdonsága, készítmény hatóanyagának a felszívódását és fokozza a haté-
az évet és még kérdéses, hogy a kukorica elvetése után az idei hogy a vadköles ellen a gyomnövény bármely fejlettségi álla- konyságát!
évben milyen kukorica gyomirtási technológiát kell alkalmaznunk. potában használható.
A kukorica 4-6 leveles fejlettségi stádiumát meghaladóan kevés Fontos dolog, hogy a Shado az egyszikű elleni hatásán kívül A Shado a kukorica korai posztemergens kezeléseitől a késői 
gyomirtási alternatíva áll rendelkezésünkre, annál is fogva, mivel olyan magról kelő kétszikűek ellen is nagyon jó hatást biztosít, posztemergens megoldásokig, 7 leveles fejlettségi stádiumig 
ebben a stádiumban a kukorica előrehaladott fejlettségén túl már mint a szőrös disznóparéj, parlagfű, szerbtövis fajok, nap- alkalmazható.
a gyomnövények is túlfejlettek. raforgó árvakelés, csattanó maszlag, selyemmályva, libatop 
Ilyen speciális helyzetekre kínál megoldást a Cheminova Shado félék (2-3. ábra).

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

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

3.ábra: Shado 2 l/ha+Hyspray 0,5 l/ha hatása túlfejlett libatopon
(Káld, 2009.06.08.)
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2013-ban többször foglalkoztam már a permetezéshez használt irányból fertőznek. Ezért lehet, hogy csak a tábla egy sarkát, egy színskála elérése esetén 
víz fontosságával, s mivel segíthetünk, ha nem tökéletesen szélét kell csak akár két-három naponta is permetezni, de ezzel megközelítően pontos értéket 
optimális a permetlé. Mégis számomra érthetetlen módon a megakadályozzuk a benti táblarészek fertőződését. Ugyanígy mutat. Mit jelent ez a ter-
kelleténél lassabban terjed a permetlé stabilizálók használata. igaz ez a fóliákra is, azaz lehet, hogy az ajtó melletti két métert melőnek a gyakorlatban: A 
Pontosabban értem, hiszen a nagy gyártók egyikének sem kell csak permetezni az egész helyett. S a hatékony véde- háromnegyedig vízzel feltöltött 
érdeke igazán ezen hatásfokozók elterjedése, vagy azért mert a kezésnek van még egy kritériuma. Napos időben kell permetezni. tartályba kevergetés közben 
növényvédő szer felhasználásukat csökkentené, vagy azért mert Ugyanis borús idő esetén a földibolhák a növényeink gyökér- fokozatosan hozzáadagolunk a 
sokkal drágább pénzért a saját permetlé stabilizátorukat keverik nyaka körül, a talajfelszín alatt hámozgatnak, míg napos időben szerekből, s az általunk 
hozzá a saját készítményükhöz. Példákat is tudnák hozni, hogy kiülnek a káposzta, retek, stb. levelére, ahol a permetlével forgalmazott Plant Hit Opti-
ugyanazon gyár adalékolt és adalék nélküli készítménye között biztosan találkoznak, s így elpusztíthatjuk őket. Vagy, hogy egy mumból. Ezt mindaddig 
gyakran 2000 Ft/liter közötti különbség van, de ez legyen inkább másik gyakori példát hozzak, a permetezési időpont meg- folytatjuk amíg „bugyi rózsa-
az Önök rejtvénye. A lényeg ha használja ezen készítményt, vagy választása mennyire lehet fontos, az a vetési bagolylepke lárvája, színre” nem vált a még tiszta, 
a hozzá hasonlót, akkor, Olcsóbban, hatékonyabban tud a mocskos pajor. Nagyon sok kapás kultúrában május második bekeverés előtt álló víz. Az 
védekezni a kártevők, korokozók és gyomnövények ellen, ha felétől a bagolylepke első nemzedékének lárvái komoly gondot eddig felhasznált Plant Hit 
nem akkor pedig többször kell permeteznie. Önön áll, hogy okoznak. A lepkék ellen fénycsapdás előrejelzés esetén megha- Optimum mennyiségét kb. még 
megfogadja, vagy sem. Ha közben használta, akkor megta- tározhatjuk a védekezés időpontját, de mivel vándorló faj, így egy negyeddel megfejeljük, 
pasztalta jótékony hatását, ha nem akkor ideje kipróbálni! több védekezésre is sort kell kerítenünk. A másik lehetőség a hogy a teljes vízmennyiséghez 
A termelők sokszor panaszkodnak egyes növényvédő szerek lárvák elleni védekezés, melyet sokan eleve reménytelennek használt dózist megkapjuk. Ha 
gyenge hatására, vagy akár hatástalanságára, s nem értik, hogy gondolnak, s van is benne valami igazság. Ezért fontos ismerni a van lehetőség akkor az így 
most miért nem, máskor meg mért volt éppen hatásos az adott kártevő biológiáját. A lárva nappal a növények tövénél kb. fél beállított vízből készítjük el a 
növényvédő szer. A gyártok pedig saját növényvédő szereikről centiméter földdel betakarózva pihen. Ez arra pont elég, hogy a törzsoldatot. Majd beletöltjük a 
sem propagálják eléggé, hogy milyen körülmények között kellene talaj a fölülről jövő permetlétől megvédje, s mivel csak ennyi gépbe, s feltöltjük teljesen a 
használni, milyen időpontban, s mire lenne érdemes figyelni. talajjal érintkezik arra meg kevés, hogy a talajfertőtlenítők gépet folyamatos keverés, 
Néhány sokak számára ismert, de mégsem kellően átgondolt megmérgezzék. Itt a Kánaán, gondolja a mocskos pajor, s ezért kevertetés közben. S elkezdjük 
permetezési jó tanács. minden napnyugtakor feljön a talaj felszínére sétálni, s új táp- mielőbb a permetezést. S mik a 
A védekezés tervezését alapvetően meghatározza a károsító anyagforrást találni. S amennyiben ebben az időpontban, azaz gyakorlati tapasztalatok? Terü-
biológiája, életfolyamatainak ismerete. A korokozók ellen, mint a napnyugtakor permetezünk, úgy gyakorlatilag mindegy, hogy letek víznyerő helyeitől függően 100 liter vízhez 50-től 400 ml 
baktériumok és a gombák a lehetőségekhez képest mindig mivel, mert a rovarölő szer találkozik a talaj felszínén flangáló Plant Hit Optimum kell a hatás eléréséhez. Ezért írtam, hogy a 
megelőző jelleggel védekezzünk. A gazdálkodók számára ezért mocskos pajorral, és elpusztítja. A két-három órával előbb, vagy a gyártók szerekhez kevert adaléka csak erős közelítés, erős 
elengedhetetlen az időjárási előrejelzések folyamatos nyomon pár órával később végrehajtott védekezés ezzel szemben hasalása a ténylegesen szükséges mennyiséghez. Környé-
követése. A saját terület fekvése, az elővetemény, a tápanyag teljesen hatástalan. künkön Mórahalom Kissor térsége, de még inkább a Gátsori 
ellátás, az addig elvégzett védekezések mind-mind egy-egy Foglalkoztunk a kor és kártevők biológiájával, s azok hatékony- részen több fúrót kútban olyan kemény a víz, hogy az alumínium 
módosító tényező lehet. A baktériumok és gombák ellen ságot befolyásoló tényezőivel. Alapvető lenne, hogy a technikai kanált megtartja, költői túlzással. Nos az ilyen vizek permetlé 
hatékonyan csak megelőző jelleggel tudunk védekezni, s ezért feltételek, a gépek berendezések műszaki állapota megfelelő készítésre csakis így alkalmasak. Egyébként nem. A falvakban, 
fontos a korokozóknak kedvező külső tényezők ismerete. legyen. De gondolja csak mindenki végig, hogy csak egy városokban található vezetékes víz is általában nagyon kemény, 
Amennyiben számára a párás, hűvös időjárás kedvez, mint egyszerű, az eredményességet ugyanakkor nagyban befolyásoló de ezek pH-ja legalább semleges, míg a fúrót kutaké gyakran 
például az őszibarack tafrinás levélfodrosodásának, úgy már műveletet hányan hajtanak végre. Nem másról, mint a fúvókák enyhén lúgos, vagy lúgos. A Plant Hit Optimum mindkét 
célszerű a kihajtást megelőzően rezes lemosó permetezéssel cseréjéről beszélek. Sokan évek óta nem cseréltek, s a problémára megoldást kínál, csak alkalmazni kell. Előnye, hogy a 
védekezni. Hiszen ez a korokozó 4 és 14 C fok között szapo- gyomirtást ugyanazzal a fúvókával és gépbeállítással végzik, növényvédő szereknél jóval olcsóbb, ezért a kijuttatott szer 
rodik, s a fák kérgén a rügypikkelyek alatt telel, így a levélkék már mint a gombaölő, vagy rovarölő kezeléseket. Holott általában a költségnél szinte elhanyagolható, főleg ha figyelembe vesszük, 
fertőzötten jelennek meg. Egérfüles állapotban egy kaptán gyomirtást nagyobb cseppekkel, kisebb nyomáson kell végre- hogy hatására a használt növényvédő szer sokkal jobb hatással 
hatóanyagú Pl Buvicid K-val, vagy egy felszívódó hatóanyagú hajtani, kivétel a speciális egyszikű irtó kijuttatása. Míg a gomba dolgozik. Így permetezéseket takaríthatunk meg, az elvégzett 
difenokonazolt tartalmazó Score 250 EC-vel, vagy a vele teljesen és rovarölő permetezéseknél szinte mindig a minél jobb fedettség kezelések területen belüli hatékonysága szinte azonos. Nem 
megegyező paralel növényvédő szerekkel tudunk védekezni. A a cél, melyet nagyobb nyomással és apróbb porlasztással tudunk fordulhat elő, hogy a tábla egyik fele, melyben kezdtük a 
korokozó biológiájából következik ugyanakkor, hogy 14 fok fölött elérni.  S a következő, sokak számára még nem is ismert, vagy permetezést az egészséges, míg ahol később befejeztük az 
már teljesen fölösleges védekezni, pedig hány kiskert tulajdonos legalább is nem átgondolt, de alapvetően befolyásoló tényező a sokkal fertőzöttebb. A Plant Hit Optimum használata esetén sem 
permetez a besodródott levelek láttán még meleg májusban is. permetezéshez használt víz minősége. A permetszer gyártóknak tehetjük azt azonban meg, hogy a bekevert permetlevet csak 
Teljesen fölöslegesen, pénzkidobás. Ugyanígy érdemes nem érdekük alapvetően erre felhívni a felhasználók figyelmét, de egy-két nap múlva juttatjuk ki. Ilyen hatással még ő sem 
megelőző jelleggel védekezni a burgonyavész ellen. A korokozó a növényvédő szerek hatásukat egy nem megfelelő összetételű rendelkezik. A Plant Hit Optimum csökkenti a permetlé felületi 
14 és 30 fok között fertőz, de cseppfolyós víz is szükséges vízben gyorsan elveszítik. Ezért erről gyári adatok nem is állnak feszültségét is, ezzel elősegítve a kijuttatott permetlé cseppek 
hozzá. Ivaros alakja Magyarországon áttelel, így fontos, hogy mi rendelkezésre. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb jobb terülését, ezzel jobb fedettséget biztosítva. Lágyabb víz 
volt az elővetemény, mivel az ivaros alak a fertőzőt növényi növényvédő szernek az enyhén savas pH-jú víz felelne meg a esetén hektáronként 200-400 Ft plusz költség, de jobb 
maradványokról fog újra fertőzni. A vetésváltás, más területre legjobban, alacsony vízkeménységgel. A víz változó kemény- hatékonyság a kijuttatott anyagnak. Adott gombaölő szer akár 10 
történő ültetés felér egy védekezéssel. Igazi nagy károkat, ségét a kalcium és magnézium-hidrogén-karbonátok okozzák, ezer Ft-os hektárköltségét nem mindegy, hogy egy újabb 
robbanásszerű megjelenését az ivartalan alakok délről jövő, melyet forralással lehet csökkenteni. Az állandó keménységet a permetezéssel, vagy egy pár száz forintos adagolással oldjuk 
csapadékos betelepedése okozza. Akár 2-3 nap alatt is szinte szulfátok és kloridok okozzák, melyek hő hatására sem válnak ki. meg. Számoljanak.
teljesen tönkre teheti a lombozatot, s vele együtt a termést. A jól Tehát ideális lenne az enyhén savas ph-jú, lágy vagy közepesen Röviden tehát: Csak rajtunk termelőkön múlik, hogy integrált 
záródott állományban az öntözéssel is kedvező feltételeket kemény víz. Ezzel szemben ha máshonnan nem, akkor a Calgon növényvédelmet alkalmazzunk-e. Ha permetezéseinket előre-
teremtünk. Hőmérséklet és csapadék kell a fertőzéshez, s csakis reklámból tudhatjuk, hogy Magyarország területén szinte jelzésre, a várható időjárás figyelembevételével, a károsító 
megelőzően tudunk védekezni ellene. A xanthomonas ellen a mindenütt kemény, vagy nagyon kemény vízzel találkozhatunk. biológiájának ismeretében, megfelelő technikával, megfelelő 
meleg 30-32 fok felett kell védekezni, szintén megelőző jelleggel. Mit tehetünk akkor? A vízforralás permetezéshez nem járható út. időben, adalékolt permetlével hajtjuk végre, akkor garantált a 
A rovarkártevők közül egyedül a fonálférgek és az egyéb Ioncserélője az emberek nagy részének nincs. Akkor marad egy siker, az egészséges szép termés. Természetesen ehhez 
talajlakok ellen célszerű már megelőző jelleggel védekezni, míg a harmadik megoldás a permetlé lágyítása és stabilizálása vala- hozzátartozik a növény fejlődésének megfelelő, harmonikus 
levéltetvek, egyéb szívó és rágó kártevők ellen a megjelené- milyen kémiai anyaggal. Több cég is felismerte, hogy szereinek tápanyag ellátás is, hiszen a megfelelően táplált, jó kondícióban 
sükhöz érdemes igazítani a védekezést. Az EU és a magyar hatékonyságát érdemes fokozni. S ezen kívül más gyártók is lévő növényállomány eleve ellenállóbb a betegségekkel 
állam növényvédelmi stratégiai programja is az integrált növény- jelentkeztek vízlágyítást és permetlé stabilitást segítő készít- szemben.
védelmet tűzte zászlajára. A kártevők esetén ezért fontos az ményekkel. De mért is ennyire fontos? S ha ennyire fontos akkor 
előrejelzés, a fénycsapda, a szex feromon csapda, a sárga lap, mért nem kap nagyobb hangsúlyt? A szerek jelentős része, több Knipf Róbert
vagy tál, stb. Általában minden termelő kis költséggel, de mint 90%-a a bekeverést követően permetlében enyhén lúgos növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
odafigyeléssel megvalósítható beruházása. Mert ha nem elle- kemény vízben hatékonyságának több mint 50%-át, azaz több 
nőrizzük naponta a csapdák fogását, akkor ugyan bizonyíthatjuk, mint a felét elveszti kettő órán belül. Mit jelent ez a 
hogy előrejelzésre alapozott növényvédelmet folytatunk, mert az gyakorlatban? A faluban bekevert permetlé, kiérve a területre 
eszköz már meg van, de ha nem használjuk, akkor az csak ott eltelhetett 1 óra, kijuttatásra fordított idő akár két órát is igénybe 
van, de nem segíti munkánkat. A kártevők biológiájának ismerete vehet, mire a tartály végét permetezzük ki. A legvégén kiszórt 
már csak azért is fontos, hogy a rovarok világából is hozzak egy permetlé hatékonyságának több mint felét elvesztette. Azaz 
példát, mert az egyre több gondot okozó földibolháknál a gyakorlatilag hatástalan. A gyártók egy része az érzékenyebb 
leggyakoribb az a panasz, hogy a szer nem hatot. Az ismeret vagy drágább készítményeket adalékolt formában hozza forga-
valószínű hiánya, mert szinte biztos, hogy a szer hatott, de a lomba. Ez azonban csak egy nagyon durva megközelítése a 
folyamatosan betelepülő, s a frissen érkezőkre nem ható szer dolgoknak melyet mindjárt példával is bizonyítok. Két gyártó a 
miatt vonunk le téves következtetéseket. Főleg kora tavasszal magyar termelőket jól ismerve olyan anyaggal jelentkezet a 
kiültetésre kerülő káposztaféléket támadnak meg előszeretettel, magyar piacon mely a helyi viszonyokat is jól ismeri. Azaz tudták, 
de a retek is kedvenc tápláléka. S mivel ilyenkor a keresztes- hogy szerüknek nincs esélye, vagy csak ugyanolyan elnagyolt 
virágzatú gyomok is csak kis számban találhatók, ezért közelítés mint a gyártók által előre adagolt szereknek, ha pontos 
kilométerekről képes betelepülni. Amennyiben a közelben fasor, méréseket kellene a termelőknek végezni. Ezért mindketten 
erdősáv található, úgy szinte biztos, hogy a táblára abból az festék anyaggal kevert szert hoztak forgalomba, mely az adott 

Hatékonyabb permetezés Plant Hit Optimum-mal
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2Az öntözés fontosságát (a tenyészidő alatti vízpótló öntözésről Az öntözés eredményessége mérés nélkül már alapból megkér- gyakorlatban ezt l/m /óra egységben célszerű mérni. Jelentősége 
van szó) a témáról megjelenő cikkek, szakkönyvek száma is dőjelezhető. az öntözővíz talajba szivárgásának lényeges különbségei miatt 
megerősíti. Felsőfokú öntözési képzés is folyik, de a valós gya- Az öntözési mélység praktikusan az aktív gyökérzóna mély- van. A talaj szerkezetéből következően adott idő alatt csak adott 
korlatban kivitelezhető öntözési tanácsot a termesztő kertész ségét jelenti normál esetben, ami legfeljebb 35-40 cm. A talaj mennyiségű vizet tud elvezetni, amit a túl nagy cseppek 
nem biztos, hogy talál. Sok képletet, nehezen érthető, jobbára víztartó képessége határozza meg az öntözött mélységben a talajfelszín rongálása ront, illetve a kíméletes, mikro szórófejes 
kivitelezhetetlen számítási módszert annál többet. Pedig tulajdon- megtartható víz mennyiségét, ami tenyészidőben legfeljebb a öntözés javít. 
képpen igazságtalanul eltúlozva és leegyszerűsítve, két adatra hasznosítható vízmennyiség lehet. A felesleg ugyanis a gravitáció Az öntözés intenzitása a vízáteresztő képességhez kell, hogy 
lenne szüksége: mikor nyissa ki a csapot és mikor zárja el. Nos hatására a mélyebb rétegekbe kerül és az öntözés veszteségét alkalmazkodjon. Homoktalajon a beszivárgás csaknem korlátlan, 
ezt nem fogja megtalálni a legelszántabb érdeklődő sem, így jelenti. A víztartó képességet talajvizsgálattal lehetne, kellene de már homokos vályogon egy órás öntözés után csak 30 mm 
egyik oldalról meg is van az alapja, hogy miért olyan sok a meghatározni, de sajnos ilyen vizsgálatot a legritkábban végez- alatti az óránkénti beszivárgás, míg agyagtalajon fél óra után már 
probléma az öntözéssel. A másik oldal a már említett vízigény és tetnek. csak 6 mm az óránkénti beszivárgás. 
talaj ismeret problémája, az öntözéshez szükséges paraméterek Tapasztalati adatokból is meg lehet határozni jó közelítéssel a A laza talajok vízáteresztő képessége, vízvezetése tehát nagyon 

2mérésének hiánya. víztartó képességet a talajtípus alapján. A sarokszámokat a 1. jó. A szivárgás sebessége nagy, 33 l/óra m -ként, így nagy 
2táblázat természetes vízkapacitás adatai tartalmazzák. A ter- intenzitású, 20-24 l/óra m -kénti öntözés végezhető. Kötöttebb 

mészetes vízkapacitás víztartalmat természetesen nem vehetjük talajokon sokkal lassabb a vízáteresztés, ezért az intenzitás A szakszerű öntözés alapkérdései
alapul öntözéskor, hiszen a talaj nedvességtartalmának legalább sokkal kisebb lehet. Középkötött vályog talajon már csak 9-12 

2 2Az öntözés célja, hogy a gyökérzóna nedvességállapota folya- 60-70 %-a, intenzív kertészeti növényeknél 80 %-a még meg van l/óra m -ként, agyag talajon pedig mindössze 6-7 l/m  óránkénti 
matosan a növény vízigényének megfelelő legyen. Ezt akkor a talajban (hiszen nem kiszáradt talajt öntözünk). vízadag javasolt (1. táblázat).
képes elérni veszteség nélkül, ha megfelelő vízadagokkal 
megfelelő időközönként, tehát öntözési fordulóval történik az 1. táblázat: A talajok levegő és vízgazdálkodási jellemzői

Milyen legyen az öntözési forduló, az öntözés gyakorisága?
öntözés. A vízadagot alapvetően a talaj tulajdonságai, állapota 
határozzák meg, de az öntözési mód is befolyásolja (pl. Az öntözési rendszerben nagyon fontos elem az öntözési forduló, 
csepegtető öntözés korlátai). Az öntözési fordulót pedig a az öntözés megkezdésétől a következő öntözésig eltelt idő 
vízigény határozza meg, melyet a talaj tulajdonságai ugyanúgy hossza. Egyszerűbben: milyen gyakran öntözünk. A talaj típusa, a 
befolyásolnak, mint a növény vízfogyasztása. Mindkettő erősen vízigény és az öntözési mód egyaránt befolyásolja, hogy milyen 
függ az időjárási körülményektől, ezért annak ismerete, figye- gyakran kell öntözni. Alapvetően a talaj és növényi párolgással, 
lemmel kísérése elengedhetetlen a szakszerű öntözés kivite- valamint egyéb veszteségekkel történő csökkenést kell az 
lezéséhez. alkalmazható vízadaggal szükség szerint pótolni.  

2Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a talaj párolgása napi 3 l/m , a 
2 2növényállomány vízfogyasztása 5 l/m , és a vízadag 25 l/m  lehet, 

Mekkora a vízigény?
akkor háromnaponként öntözni kell, hiszen a napi 8 liter 

A termesztés során talán az egyik legnehezebben meghatároz- A maximális egyszeri vízadag tehát az adott gyökérzóna mélység „fogyasztást” 25 literes adaggal 3 naponként tudjuk pótolni. Ha 
ható tényezőről van szó. A vízigény a gyökérzónából elfogyó, természetes vízkapacitás mennyiségének legfeljebb 20-40 %-a csepegtetéssel ugyanilyen körülmények között 4-5 literes ada-

2hiányzó, tehát pótolandó mennyiséget jelenti, melyet l/ m , vagy lehet. Homoktalajaink teljes vízkapacitása 40 cm gyökérzónára gokkal tudunk csepegtetni, naponta kétszer kell öntözni.
az azonos tartalmú mm mennyiségben használunk. A vízigény véve 4x12 mm, tehát 48 mm, vagy az öntözésben használt 

2döntően két tényezőtől, a talaj természetes párolgásából és a mértékegységgel 48 l/m , ennek használhatjuk 20-40 %-át. Ami Általános gyakorlat és szempontok alapján:
2  növény vízhasználatából tevődik össze. Mindkettő erősen függ a legfeljebb 9,6-19,2 mm, azaz 9,6-19,2  l/m vízadag lehet felső - gyakrabban kell öntözni kis vízkapacitású laza talajokon, nagy 

klimatikus viszonyoktól (hőmérséklet, besugárzás, légmozgás, öntözéssel. Ennél nagyobb vízadagnál már az elfolyás miatti vízigényű kultúrákban, csepegtető öntözésnél
csapadék, páratartalom, stb.), melynek függvényében az veszteséggel kell számolni. - ritkábban kell öntözni például nagy vízkapacitású kötött 

2idénynorma, a teljes tenyészidőszakra szükséges öntözővíz Jobb minőségű homoktalajon már 12,8-25,6 l/m  egyszeri talajokon, kis vízigényű növényeknél, teljes felületű esőztető 
mennyisége is tervezhető. vízadag alkalmazható felső öntözéssel. öntözésnél
A sok képlettel, számtannal javasolt vízigény meghatározások A tragédia az, hogy gyakran fordul  elő, hogy ezeken a homok- Szabadföldi kertészeti termesztésben a hőmérséklettől, víz-

2gyakorlatban alig, vagy egyáltalán nem használhatók. Pedig talajokon akár 40-60 l/m  adaggal is öntöznek, s a tápanyag igénytől és talajtípustól függően az esőztető öntözésnél 5-20 nap 
vannak látszólag egyszerűek is. Látszólag, de már az egyikhez kimosással együtt az öntözés több kárt okoz, mint hasznot. az öntözési forduló. Csepegtető öntözéssel az öntözést kisebb 
szükséges egészen egyszerű napi középhőmérséklet sem hasz- Kötöttebb talajnál természetesen nagyobb vízadagok alkalmaz- adagokkal és sokkal sűrűbben kell végezni. Itt az öntözési forduló 
nálatos adat, a bonyolultabbakról nem is beszélve. hatók a nagyobb vízkapacitás arányában, ugyanakkor lénye- 1-3 nap, a nagy vízigényű nyári időszakban akár naponta 
Maradnak tehát a tapasztalati adatok, melyeket táblázatok tar- gesen kisebb lehet az öntözés intenzitása. többszöri, a hűvösebb évszakokban pedig (X-III hónap) heten-
talmaznak, illetve a tenzióméteres ellenőrzés jó kihelyezéssel A túlzottan nagy öntözővíz adag káros hatása a levegőtlenség ként egyszeri öntözés is elég lehet.
tényleg használható. miatt, a tápanyagkimosás és mélyebb rétegekbe szivárgás Hajtatásban az adagok és forduló adatai egészen mások. A 
A táblázatok megtalálhatók a: Kertészeti növények komplett vesztesége miatt sokszoros. A túlzottan alacsony öntözővíz gyökérrendszer nagy vízigénye és ugyanakkor nagy levegő-
tápanyagellátása c. könyvben (20-21. táblázat). adag esetén sekélyen maradnak a gyökerek, túl nagy a párolgási igénye miatt a gyakori, kis adagokkal történő öntözést igényli. Az 

veszteség. öntözési forduló kisebb is lehet egy napnál, tehát megosztva 
2Nem átlagos időjárás esetén az átlagos napi, illetve tenyész- Hidrokultúrában az öntözés precizitása sokkal nagyobb, ezért többször öntözünk. A vízadagok pedig pár mm-től, (azaz l/m  ) 

időszaki vízadagokat természetesen korrigálni kell. Szabadföldi ott a vízadagokat a besugárzás erőssége alapján alkalmazzuk, 20-25 mm-ig terjednek. Lényeges a különbség a felületi, mikro 
termesztésnél a csapadék figyelembe vétele fontos a túlöntözés és folyamatos ellenőrzés segíti a szükséges korrekciók vég- szórófejes és cseppenkénti öntözési gyakorlat között.
elkerülése miatt. rehajtását.
Hatatásban napsütés függvényében kell módosítani a vízigényt:

A mikro szórófejes öntözés sajátosságai
- kissé borús az idő 30 % csökkentéssel

Hogyan mérjük a vízadagot?
- erősen borús időben 50 % csökkentéssel Mikroszórós felületi öntözéssel évszaktól függően hetenként, 
- kissé derült, napos időben 30 % növeléssel A vízadag mérése a termesztők állandó problémája gyakor- majd fokozatosan csökkentve az öntözési fordulót, általában 2 
- erős napsütésben 50 % növeléssel. latban. Pedig a mérés minden technológiában elfogadható naponként öntöznek a meleg nyári időszakban. Az öntözési 

Fűtött hajtatásban a fűtési szezonban a napi vízigény 0,5-1,0 pontossággal megoldható. vízadagok megközelítően állandók, hiszen a vízigényhez nem a 
2l/m  kiegészítésével  számolni kell. Legegyszerűbb a vízóra használata, azzal együtt is, hogy némi vízadag, hanem az öntözés gyakorisága igazodik. Ez fontos, 

Az öntözési veszteségről nem szabad megfeledkezni a vízigény plusz költséget jelent. mert mindig azonos száradási fokon öntözve ugyanaz az adag 
meghatározásánál. Az esőztető módszernél, különösen a mikro Esőszerű öntözésnél a mérés legegyszerűbb módja a csapa- víz nedvesít át ugyanakkora gyökérzónát. Talajtípustól függően 
szórófejes öntözésnél hihetetlenül nagy, a kijuttatott víznek több dékmérő használata. Érdemes az olcsó, de jól használható ebben a technológiában az általában megfelelő vízadag ősszel-
mint fel is lehet az öntözés párolgási vesztesége. Nagyobb hengerből többet is kihelyezni, így az eloszlást is ellenőrizhetjük. télen 10-15 mm heti egy-két alkalommal, nyáron 2 napos 
cseppes öntözésnél, illetve az esti, éjszakai műveletnél sokkal Csepegtető öntözésnél különböző elhelyezkedésű csepegtető fordulóval (heti 3 öntözés) 12-20 mm.
kisebb a veszteség, ezért meleg, aszályos időszakban az ön- elemek alá helyezett poharakban gyűjtjük össze a kijutó vizet. A mikro szórófejes felületi öntözésnél is számolni kell párásító 
tözés időpontjának is nagyon nagy a jelentősége. Ügyeljünk rá, hogy a poharakba csak egy elem vize jusson. A öntözéssel az öntözési fordulók közötti időszakban. Elsősorban 

kihelyezett szalagok hossza alapján számítjuk az után ki, hogy nyári meleg, erős napsütéses napokon szükség van naponta 
adott idő alatt a rendszer mennyi vizet ad ki. kisadagú öntözésre. Ennek mennyisége a napi vízadag 10-15 %-

Mekkora vízadaggal öntözzünk?
A méréseket elég az öntözőrendszer összeállítása után néhány- a legyen egy-két alkalommal. A tavaszi időszakban ritkábban kell 

Az egyszerre kijuttatott víz mennyiségét (öntözési norma) az szor elvégezni, mert később már nem változik. párásítani. Ősszel és télen gyakorlatilag elég a hetenként 
öntözési mélység, valamint az adott talaj víztartó képessége egyszeri öntözés párásító hatása. Nagyon kevés esetben lehet 

2határozzák meg, Mindkettő több tényezőtől függ, nézzük a szükség, főként fiatal növények esetében 1-2 l/m  frissítő, 
Mit jelent az öntözés intenzitása?

legfontosabbakat, de az öntözési módot sem hagyhatjuk figyel- párásító öntözésre a délelőtti órákban, esetleg többször 
men kívül. Az időegység alatt kijuttatott víz mennyiségét, és az öntözési ismételve.

Öntözünk, öntözzünk, de hogyan?

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

Az öntözés az intenzív kertészeti termesztés elengedhetetlen része. A szakszerű és víztakarékos öntözés nagyon sok feltételnek kell, hogy megfeleljen, 
melyeket alapvetően a növény vízigénye és a talaj, gyökérközeg jellemzői határoznak meg. Nem könnyű szakszerűen öntözni. Sőt! Nehéz szakszerűen öntözni, 
mert számtalan olyan tényezőt kell ismerni hozzá, melyet a termesztő kertészek nem mérnek, nem vizsgálnak, tehát nem ismernek.

Fizikai 
talajféleség

Természetes 
vízkapacitás 10 

cm talajrétegben

Hasznosítható 
víz 10 cm 

talajrétegben

Holt 
víz

Higrosz-
kópos-

ság

Leve-
gő

Víz-
áteresztő 
képesség

mm % mm % % % % mm/ó

Homok 12 12 9 9 3 0,5-1 40-55 33

Vályogos homok 16 16 12 11 5 1-1,5 40-50 30

Homokos vályog 20 20 15 14 6 1,5-2 35-45 22

Vályog 30 24 18 15 7 2-3,5 30-40 16

Agyagos vályog 38 30 15 12 16 3,5-5 15-30 14

Agyag 46 36 12 9 25 5-6 5-20 12
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2A csepegtető öntözés sajátosságai 1. ábra: A csepegtető öntözés nedvesítő hatásatalajon 3-5 l/m , homokos talajon 2,5-3,3, laza homoktalajon
22,0-3,0 l/m  egyszeri vízadagnál ne jutassunk ki többet. Ezért 

A cseppenkénti öntözés víztakarékos és kíméletes öntözési mód. aztán ősszel és télen naponta-másnaponta, de tavasszal egy-egy 
Kis intenzitású, egyenletes és jól automatizálható. Sok tévhit nap már akár kétszer, nyáron pedig háromszor is szükség van 
ellenére szinte minden kultúrában használható. Kiválóan al- öntözésre.
kalmas tápoldatos technológia kivitelezésére. Cseppenkénti A csepegtető öntözés intenzitása viszonylag kicsi, azonban laza 
öntözésnél a párásításról külön kell gondoskodni és azt a talajon a nedvesített zóna is viszonylag kicsi. A csepegtetéssel 
vízmennyiséget tömlővel, mikro szórófejjel, párásító beren- nedvesedő terület talajszerkezettől függően alakul keskeny, vagy 
dezéssel juttatjuk ki. A párásítás vízadagja miatt tehát a szélesebb hagyma alakra. A csepegtetésnél az azonos 
csepegtetés vízadagját csökkentve kell számolni. Ősszel és télen vízadagok használata kívánatos a gyökérzóna kialakulásához, 
minimális a párásítási igény. Tavasszal fokozatosan emelkedik és illetve annak ellátására. A szükséges mennyiséget a 
az őszes vízigény 15-25 %-ig emelkedhet. Nyáron, kánikulában a gyakorisággal, ne pedig a vízadag módosításokkal elégítsük ki.
napi vízigény 30-50 %-t is elérheti a kis adagokkal többször Időnként szükség van a hagyma átmosására, különösen az 
kijuttatott párásító, hűtő öntözés. esetleges só felhalmozódás csökkentésére savazott 
Cseppenkénti öntözésnél más szempont szerint kell az öntözés Megjegyzés: hasonló az öntözővíz adagjának függvényében a öntözővízzel. Intenzív technológiában 10-14 naponként célszerű 
ütemezését elvégezni. Az öntözési technológia egészen eltérő. A nedvességkép. Túl nagy adag hatására a baloldali keskenyebb, ilyen kisebb átmosást végezni. Ezt legjobb alaposabb mikro 
csepegtető elemhez ugyanis igen kis talajtérfogat tartozik, ismétlődő kisebb adagok hatására inkább a jobboldali, szélesebb szórófejes öntözéssel, vagy megfelelő ismételt kisebb adagú 
melynek a teljes vízkapacitása sem túl nagy, de ha csak fel kell átnedvesedés jellemző azonos talajon.csepegtetések alkalmazásával érhetjük el, amikor a hagyma 
tölteni, még kisebb vízadagokkal történhet az öntözés (1. ábra). széles is és mélyebb is lesz átmenetileg, így átmossa a 
Fontos szabály lehet, hogy csepegtető öntözéssel középkötött Horinka Tamás (szaktanácsadó)gyökérzónát.

Gyors vízvesztés, fonnyadó, eladhatatlan árú

Sajnos sokszor előfordul, hogy a termés a betakarításkor, elő- már a betakarítással, piaci előkészítéssel előjön. A bevezetőben vagy fogyasztott egyéb része. A 
készítésekor nagyon sérülékeny, rosszul kezelhető. Már a piacra említett előkészítési műveletek során már nagyon sok problémát kalcium alaptrágyázás és a te-
vitel előtt sok kiesésünk van, de a szállításkor tovább nő a baj. Az okoz a termés rossz kezelhetősége, sérülékenysége, fonnya- nyészidő alatti ellátás a Rosatop-
eladáshoz kerülve már fonnyadó, törődött, frissnek nem hihető, dása, törődése, foltosodása. Ezek miatt akár már a betakarí- Ca lombtrágya oldattal közvet-
szinte elöregedett a termés, melynek értéke a valóban frissel tásnál jelentős termésveszteség következhet be. lenül minőséget befolyásoló ke-
nem vetekedhet. Az ilyen termés élvezeti értéke is sokkal zelésként hat.
rosszabb, minősége a pulton, vagy a hűtőben is gyorsan romlik, A kálium legfontosabb életfolya-A vásárlói szempontok a és a termés minősége
rövid idő alatt tönkremegy. Hogyan lesz meghatározó a mikro- matok szabályozó elemeként a 
elemes Rosatop-Ca használata és a jó káliumellátás, ez is A vásárlót először a termés frissessége, általános külleme, színe, minőség szinte minden paramé-
kiderül a cikkből. alakja, mérete ragadja meg. Amennyiben meg is kóstolja, a terének alapvető meghatározója. 
Mire figyeljünk tehát jobban a minőség érdekében termesztés beltartalom is terítékre kerül. Az ízt meghatározó tényezők, íz A minőséget kezelhetőség és 
során? harmónia, a termés állaga, szerkezete. Utóbbiak a kezelhetőség fogyasztási érték szintjén is 

szempontjából is meghatározóak. meghatározó szárazanyag tar-
A tárolhatóság szintén a minőség vizsgája. Igaz, hogy jóval az ela- talom (keményítő, cukor, stb.) A termés minősége
dás után derül csak ki, de az eladó felelőssége ettől még fennáll. egyéb íz és színanyagok, tar-

A termés minőségét a tisztánlátás miatt célszerű legalább két tósságot befolyásoló anyagok mennyisége a jó kálium ellátástól 
részre, a vásárlói elvárások szempontjából fontosabbakra, is függ. Azaz megfelelő kalciumpótlás, arányos mennyiségű A minőséget meghatározó kalcium és kálium 
valamint a termés kezelhetőségének paramétereire osztani. A kálium ellátás a nitrogén-kálium arányának betartásával. Mert ellátás jelentősége
kettő részben össze is függ, de súlyuk egyformán fontos, sokszor nem önmagában kevés a kálium, hanem a nitrogén túl 
egyformán befolyásolja a piaci eredményt, azaz a termesztés A minőséget valamilyen áttétellel szinte minden tápelem befo- sok!
sikerének tényezője. Azonosak abban is, hogy mindkettőt ugyan- lyásolja, de két tápelem, a kalcium és kálium mindenképpen 
azok a termesztési tényezők befolyásolják, illetve határozzák kiemelkedően. A technológiának tehát komoly jelentősége van a minőség szem-
meg. A fajta alapvető tulajdonságai természetesen már alapvető A kalcium a sejtfalak építő elemeként a növényi részek pontjából, akár szélesebben nézzük, a feldolgozási, szállít-
kiindulást jelentenek, de a termesztés során a tápanyagellátás és szilárdságának, jó szerkezetének is felelőse. A kalcium súlyos hatósági szempontokkal együtt, akár csak szűken a fogyasztói 
öntözés szakszerűsége lesz a döntő a termés minőségének hiányának a tünetei jól láthatók, de kisebb hiánya a szövetek elvárásokat tekintjük. Bizonytalanság esetén kérdezze bátran 
minden paraméterére. minőségének gyengeségét, a termés, vagy bármely növényi rész technológiáinkról a felkészült szaktanácsadókat, vagy boltjaink 

kezelhetőségének romlását okozza. Sérülékeny a termés, eladóit.
csökken a tárolhatóság ideje, túl nagyok a tárolási veszteségek. A termés minősége a kezelhetőség szempontjából
Minden termésre vonatkoznak ezek az összefüggések, legyen az Horinka Tamás

Gyakorlatban az első a sorban, hiszen a termés kezelhetősége gyümölcs, zöldség dísznövény, illetve a növény valódi termése, kertésznmérnök

Rosatop-Ca kezelésekkel: Tápanyagellátás, termésminőség, szállíthatóság, pultállóság 

A termés minőségének kérdése nem a fogyasztáskor kezdődik. A piacra kerülés előtt már az előkészítéstől kiütköznek a gyenge 
minőség problémái. Könnyen törődik, foltosodik, gyorsan fonnyad az árú. Gyakran már a szállítás előtt szinte öregnek, élettelennek 
tűnik a rossz technológiával nevelt termés, melynek tápanyagellátását és/vagy öntözését elrontották. A termés a szállítást nem bírja, 
rövid tárolás alatt is gyors minőségromlása következik be. 

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

Terméskötés melegben
Már írtunk róla, inkább ismétlés, de egyben figyelmeztetés is, hogy csak a jól felkészített, jó erőben, tápanyaggal jól ellátott állományban érdemes ezeket a 
szereket alkalmazni, de ott megsokszorozhatjuk vele termésünket. Szomorú tény, hogy egyre kevesebb termelő adja sikeréhez is a nevét, mert irigykednek rám, 
mert ne kotorásszon senki a zsebemben, s hasonló megjegyzések hangzanak el. Jelenleg ilyen Magyarországon élünk, de csak közösen változtathatunk rajta.

Hagyományos bórtágyák: túl gyors hatás,
gyakori fitotoxikus (mérgező) hatás

mérgező

hiány

Rheobor:
fokozatos hatás, kíméletes, hosszú hatástartam

KÍMÉLETES ÉS FOKOZATOS ELLÁTÁS

K
o

n
c
e
n

tr
á
c
ió

 a
 l
e
v
é
lb

e
n

Garantáltan stressz nélkül! 
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8. oldal

Külön előnye, hogy a benne lévő kalcium fokozza a növények 
meleg sokkal szembeni tűrőképességét.
Horváth József zákányszéki termelő Blondy paprikában 
használta, s tövenként 15 db-ot nevelt 2013.07.01-én a kép 
készítésének időpontjában.
A Scorpio lombtrágya szintén bort tartalmaz, s mellette 
molibdént, valamint ezen tápelemek felvételét segítő adalék 
anyagokat. Akkor használjuk, ha a tápelem arányok rendben 
vannak, a növény jó kondícióban van, de a kötések számának 
emelésével nagyobb termést szeretnénk. Drasztikus kötésszám 
emelkedést érhetünk el vele, sőt akár túl is köttethetünk egy-egy 
kultúrát. Paprikában Kápiában az első szedés előtt, és azt 
követően is 20-25 db/tő paprika Vass Róbert röszkei termelőnél.

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

Ugyancsak Vass Róbertnél 2012-ben Century paprikában minőségben.
augusztusban a KITE házban minimum 40 °C meleg, a paprika Természetesen nem elég a termést megköttetni, hanem azt meg 
egyáltalán nem köt, amikor elkezdte vele kezelni. A két szálra is kell a növénynek nevelnie, ahhoz pedig a magasabb kötés-
engedett állományban 70 centiméteren 10-10 db paprika, ami az számhoz, magasabb tápanyagszint szükséges. De ezzel mi is így 
előző semmihez képest kimagasló eredmény. vagyunk, ha sokat dolgozunk, többet eszünk, s tudunk dolgozni, 

de ha éppen akkorra esik egy kiadós fogyókúránk, akkor vagy 
nem tudunk annyit dolgozni, vagy csak szédelgünk. A Scorpio 
jótékony hatását közben más kultúrákban is megtapasztalták. 
2012-ben koktél paradicsomban produkált brutális eredményt. Az 
első fürt még nem volt kezelve, átlagosan 10-12 kötés/fürt. 
Figyelem! Koktél paradicsom! Kezelést követően 30-43 db/fürt. 
Aztán a kezelések egyéb munkák miatt elmaradtak, a 
koktélparadicsom visszaállt a 10-12/fürtre. Hu ez nem lesz így
jó, a termelő elkezdte újra kezelni az állományt, s a követ-
kező kötések újra 30 db/fürtre álltak be. Részletesebben a 
www.kerteszekaruhaza.com honlapon a termékreferenciák 
között.

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Az aszály miatt erősen öntözött 
burgonyatáblán 3 l/ha Scorpio 
lombtrágyázott burgonya kötése látható, 
melynek termése a megfelelő 
tápanyagellátással kiváló lett. A képeken 
sorrendben a tábla, a tő és a termés 
láthatók.

Burgonya terméskötődés 
serkentése, Domaszék, 2011

Scorpio referenciák

A Scorpio kezelés 3l/ha adaggal a fürtös 
paradicsom kötődésjavítására történt a 
második-harmadik fürtök virágzásakor. 
Majd hosszabb idő után újból megtörtént 
a felső fürtök fejlődésekor. A felső szinten 
újból jól elágazó, nagy bogyószámú, jól 
elágazó fürtök képződtek.
Az első fotók még az érés előtt augusztus 
1-én, majd később szeptember 12-én 
készültek.

Az állomány 08.01-én, az alsó és felső fürtök 
erősek, jól kötöttek.

a kezelt alsó fürtök,
augusztus elején

érésben a kezelt fürtök
09.12-én

középső, kezeletlen fürtök, a bogyószám 12-14 darab
A felső kezelt fürtök ismét jobban kötöttek, bogyóméretük 
megfelelő, bogyószám 30-43 darab.

Paradicsom kötődésének javítása, 
Mórahalom, 2012
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