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Foszfortúlsúlyos lombtrágya választás
Mikor legyen Gyökér, mikor jobb a Fosfitex Zn/Mn?

Felhasználása: Növényt erősítő, növényvédelmet erősítő de egy hajszálgyökerét és gyökérszőreit vesztett állományban a Melyiket válasszam?
permetezésekre. A növényvédelmi kezelésekkel egy menetben kezelést követő 3-4 nap múlva új, aktívan dolgozó hajszálgyökerek 

A korai burgonyavész, peronoszpórák és egyéb súlyos gombabe- jelennek meg, s adnak új lendületet növényeinknek.általában 0,3% töménységgel. A kezeléseket elegendő 14-30 
tegségek által veszélyeztetett kultúrákban a hangsúlyos a naponként ütemezni, hogy a védelmi állapotot fenntartsuk 
védelemben segítő Fosfitex választás a nyerő. Minden stressz (növény fejlődés, zöldtömeg gyarapodás alapján). Nem keverhe- A Gyökér starter lombtrágya
helyzetre, legyen az víznyomás, gyökérperzselés, erős lehűlés, tő ionos rézkészítményekkel (rézgálic). A túladagolás kerülendő.
szintén a Fosfitex Zn/Mn a helyes válasz.  Első kezelésként A Gyökér starter lombtrágya kiemelten magas, 24 % foszfor 
választható a Gyökér, de később a Fosfit Zn/Mn következzen. tartalma meghatározza starter jellegét. A fiatal szövetek Fosfitex Zn/Mn a tűrőképesség fokozására
A Gyökér alkalmazása problémamentes fejlődésnél, jó előké- fejlődéséhez szüksége és nagyon gyakran nem megfelelő A betegségekkel szembeni erősítés mellett a fényhiányból, 
szítésnél, kiegyensúlyozott termesztési feltételeknél megfelelő. kalcium ellátást a 4 % feletti azonnal felvehető kalcium szolgál-lehűlésből, magas páratartalomból adódó stressz csökkentésére 
Amennyiben a fertőzések erősödése, vagy az időjárás változása tatja. Nitrogén tartalma csak 3 %, de a tápelemek felvételénél van  is kitűnő választás a Fosfitex Zn/Mn lombtrágya kezelés.
indokolttá teszi a Fosfitex használata indokolttá válik. jelentősége, lényeges szerepe, ugyanakkor a nitrogén ellátást ez A biológiailag aktív Fosfitex Zn/Mn nem világít a Nap helyett, nem 

is fűt, és a páratartalmat sem csökkenti, mégis óriási szerepe van a kis mennyiség érdemben nem befolyásolja.
az ilyen kedvezőtlen körülmények között. A foszfit formában lévő A Fosfitex Zn/Mn kettős hatású lombtrágya
foszfor hatóanyaga a belső ellenálló képességet gyorsan és A Gyökér starter lombtrágya kezelés célja a gyökeresedés 

A Fosfitex Zn/Mn foszfit foszfor, nitrogén, cink és mangán serkentése és a virágképződés javítása. Kedvező hatású az hatékonyan javítja a növényi immunrendszert jelentő fitoalexin 
hatóanyagai rendkívül gyorsan jutnak be a növény szöveteibe és állomány fejlődésének egyenletességére. A jó start állapot vegyületek serkentésével.
nagyon gyorsan szállítódnak. természetesen a koraiságra is kedvező hatással van, így a primőr Megfelelő tápanyagellátás mellett a legfeljebb 10-14 napos 
Először a gyökeresedés és virágképződés serkentésével hat, termés aránya is növelhető a starter kezelésekkel. A starter gyakorisággal elvégzett Fosfitex lombtrágyázás segít a növények 
valamint a betegségekkel szembeni védelmet fokozza a növény kezeléseket követően a komplett folyamatos ellátás következzen, beindulásában, mivel javítja a tápanyagforgalmat, az osztódó 
immunrendszerének serkentésével, ami ezután a klímahatások- melyet az alaptrágyázás függvényében végezzünk.szövetek munkáját is.
kal szemben is kiterjed. A Gyökér lombtrágya nem pusztán hagyományos oldat trágya, 
A növények védekezési rendszere ugyanis összességében mert a felvételt és szállítást gyorsító adalékanyaga hatását Fosfitex Zn/Mn a gyökérzet regenerálására,
egységes rendszert képez az élő károsítók (fertőzések, beteg- kiemeli. Gyors és hatékony, még hűvösebb és csapadékos növény indítására
ségek) és a környezeti klímatényezőkkel (élettelen károsítókkal) időben is biztonsággal használható.A Fosfitex Zn/Mn a gyökerét vesztett, fejlődésben erősen 
szemben is. visszaeső növények regenerálására is kitűnő megoldás.
A Fosfitex Zn/Mn lombtrágyázás a növény védekezési rendszerét Felhasználása: Gyökeresedést és virágképződést serkentő korai A gyökérregenerálásra különösen szükség lehet a tartósan hideg, 
úgy stimulálja, hogy az nem jár stresszel, felesleges energia lombtrágya kezelésekre. A növényvédelemmel egy menetben vízzel telített talajban lévő növényeknek. A lombon történő kez-
ráfordítással. A fitoalexinek gyarapodásának folyamata a belső 0,5-0,7 % töménységgel. Kalcium tartalmú készítményekkel nem elés kifejezetten előnyös is ilyen esetben, hiszen jól működő gyö-
védelem kialakulását jelenti, ami természetes védelemként is keverhető. A permetléhez célszerű hígítva és utoljára keverni. kérzet hiányában a talajon keresztül történő kezelés hatástalan. 
jelentős, de a növényvédelem hatékonyságát is nagyban javítja. Sorkezeléssel a hatékonyság jelentősen növelhető és fiatal Először működő gyökérzetre van szükség ahhoz, hogy az 
Összetett hatása az energia megtakarításból, a stressz miatti állományban költségtakarékosság miatt is célszerűbb ezt a állomány a talajban lévő tápanyagot és vizet megfelelően hasz-
kiesések csökkenéséből, a fejlődés jobb üteméből együttesen megoldást választani.nosíthassa.
adódik. A Fosfitex Zn/Mn nem csak a kritikus időben jelent jó Mivel számtalan élettani folyamatra van áttételesen kedvező 
megoldást a növények kezelésében, hiszen stressz és vala- Horinka Tamáshatása, a regenerálódás után segít a harmonikus növekedésben és 
milyen növényvédelmi veszélyeztetéssel mindig számolhatunk. szaktanácsadótermésképzésben is. Tudom, hogy sok ember számára hihetetlen, 

Két ismert és magas foszfortartalmú lombtrágya leghatékonyabb felhasználását segíti ez a rövid cikk. A Gyökér starter lombtrágya a zöld növényi részeken 
történő gyors felvételre formulázott tápelemekkel a fiatal növények gyökeresedésének serkentésére javasolt. A Fosfitex Zn/Mn egy speciális foszfor hatóanyaggal 
készülő, biológiailag is aktív, tehát kettős hatású lombtrágya, mely jelentősen növeli a betegségekkel szembeni ellenállóságot, a növényvédő szerek 
hatékonyságát is. Sorkezeléssel már az egészen fiatal növények gazdaságosan kezelhetők lombon mindkettővel.

„Ha befektetsz egy dollárt, arra használd a másikat,
hogy mindenki tudomást szerezzen róla.” Henry Ford

2015 februárjában újra indítottuk a Homoki Gazda újságot, s a vízoldható Rosasol műtrágyákra gondolok. Olyan mértékben 
legnagyobb visszhangot a beharangozó cikk váltotta ki. Többen megnőtt a kereslet, hogy annak ellenére, hogy stratégiai 
nem értették, vagy egyenesen dicsekvésnek vélték, amikor a terméknek gondoltam, s ezáltal állandóan készleten lévőként, 
nyilvános cégadatokat, abból is a forgalmi számokat nyil- mégis előfordult, hogy a Rosafert 12-12-17+2MgO+Me-es 
vánosságra hoztam. Tudom, olvasóim nagy része nem azzal tölti melegen granulált komplex teljesen elfogyott, s kb 3 hétig nem 
az idejét, hogy cégadatokat böngésszen, ezért is volt egyeseknek tudtam a vevőimnek szállítani. A Rosier gyár szintén teljes 
talán irritáló, de nem az volt a célom. Akit ilyen adatok pedig kapacitással üzemel, szoros gyártási program alapján, s 
érdekelnek az már teljesen ingyen is hozzáférhet ezekhez. egyszerűen nem tudott részemre a megnövekedett igények 
Sokkal inkább az vezetett, hogy akkor amikor nagyon sokan szerinti plusz műtrágyát szállítani. De a vízoldható Rosasol 
elkeserítőnek, vagy szinte teljesen reménytelennek gondolják műtrágyáknál is plusz rendelésekkel sikerült csak a 
jelen helyzetüket akkor egy személyes példával reményt megnövekedett igényeket kielégíteni. S itt akkor még egyszer 
nyújtsak, hogy igenis van kiút, van lehetőség, csak meg kell hangsúlyoznám, hogy nem dicsekszem, hanem csak leírom, 
ragadni, s igaz sok munkával, de igenis van lehetőség az előre hogy a kitartó és jó minőségű munkának előbb vagy utóbb meg 
jutásra. Igen kell egy jókora szerencse is, de csak arra mosolyog lesz az eredménye. A türelmetlenebbek szerint a 10 év az utóbb 
rá a szerencse is, aki igenis tesz érte. S akkor az elmúlt első kategória. A nagykereskedelemről talán ennyit. A kiskeres-
negyed évről csak pár gondolatot. A nagykereskedelmi részen a kedelemről sajnos ez már nem mondható el. Az első három 
növekedés folytatódott, hiszen a tavalyi hatalmas bővülést hónap a tavalyi évhez képest gyengébb volt, a termelők mindent 
egyenlőre időarányosan megint erősen túlteljesítettük, s március csak az utolsó, vagy inkább már azt követően kívánnak 
végére a tavalyi évi forgalmunkat 83 %-ban múltuk felül. Azaz megvásárolni, de nem csak nálunk, hanem a többi gazdaboltostól 
nettó 161 millióval adtunk el több árut mint 2014 első negyed is hasonló véleményeket hallok. Talán most, hogy az idő 
évében. S itt mindjárt a miből kérdésre is válaszolnék. Az megjavult, s a munkákat már nem lehet halogatni, indult meg egy 
évtizedes kitartó munka kezdi meghozni gyümölcsét, s az év első forgalom felzárkózás. S tapasztalható a termelők nagyfokú 
három honapjában soha nem látott mennyiségű speciális általunk tanácstalansága is, hogy még most is agyalnak azon, hogy mire 
forgalmazott műtrágyát sikerült eladnunk. Itt első sorban a Rosier kellene váltani a megszokottról, mit kellene termelni, ami jobban, 
belga gyár által gyártott granulált Rosafert és 100%-ban biztosabban eladható. Jönnek a telefonok, a személyes 

beszélgetések, amelyben az első hallásra igencsak bizarr 
növények termesztéséhez kérnek tanácsot. S ilyenkor az egyik 
sztenderd válaszom, hogy a megtermeléséhez tudok segítséget 
nyújtani, de a piacfelmérés, az eladás a termelő feladata, s 
inkább azzal kellene kezdeni, nem pedig megtermelni, s aztán 
megpróbálni eladni.
A Móraagro Kft mindezen tevékenysége mellett Zákányszéken 

2egy 500 m -es gyártó és kiszerelő üzemcsarnokot építtet, 
melyhez 59,9 millió Ft DAOP támogatást nyert, s a kivitelezés a 
végéhez közeledik.

Knipf Róbert
cégtulajdonos
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ARCADE 880 EC – A burgonya új gyomirtó szere a Syngentától
Az elmúlt évek során a burgonya vetésterülete jelentős 
mértékben lecsökkent. Minden negatív körülmény ellenére az 
ágazat fontos és jelentős szereppel bír a magyar mezőgaz-
daságban. A termesztéstechnológia intenzifikációval megnő az 
igény a széles spektrumú gyomirtó szerekre.
A korszerű burgonya termesztés egyik fontos alapköve-
telménye, hogy az állományt a tenyészidőszak végéig 
gyommentesen tartsuk. Jelenlegi ismereteink szerint ez nem 
oldható meg vegyszeres gyomirtás nélkül. Az intenzív 
mezőgazdasági körülmények között olyan gyomirtó készít-
ményekre van szükség, melyek széles hatásspektrummal, 
hosszú tartamhatással, és megfelelő szelektivitással 
rendelkeznek. A sikert jelentős mértékben befolyásolja a 
talajállapot, ezért nagy figyelmet kell fordítani az egyenletes, 
rögmentes bakhát kialakításra.
A Syngenta 2015-ben teljessé teszi a burgonya növényvédelmi 
palettáját egy új gyomirtó szer bevezetésével. A talajfertőtlenítő, 
gombaölő, rovarölő készítmények mellé csatlakozik az 
ARCADE 880 EC nevű gyomirtó szer, két kiváló tulajdon-
ságokkal rendelkező hatóanyag (metriubuzin+proszulfokarb) 
gyári kombinációja. 
A két hatóanyag önállóan is kiváló tulajdonságokkal 
rendelkezik, de egy gyári kombinációban egymást kiegészítve 
biztosítanak megfelelő hatékonyságot, ami mind a magról kelő 
egy- és kétszikű gyomok széles köre ellen megfelelő 
hatékonysággal rendelkezik. Olyan nehezen írtható gyomok 
ellen is kiváló hatékonysággal bír, mint a ragadós galaj (Gallium 
aparine) vagy a fekete csucsor (Solanum nigrum).
A készítményt 4-5 l/ha dózisban javasoljuk kijuttatni a burgonya 
kelése előtt preemergensen vagy korai posztemergensen, a 
burgonya 2 valódi leveles (max. 5 cm-es fejlettségéig). 
Preemergensen a végleges bakhát kialakítása után javasoljuk 
a kijuttatását 5 l/ha dózisban. 
A burgonya kelése után a kezelést 4 l/ha dózisban javasoljuk a 
gyomok 1-2 leveles fejlettségi állapotában kipermetezve. 
Metribuzin érzékeny fajták esetében a burgonya lombra történő 
kijuttatást NEM javasoljuk, alkalmazzuk inkább kelés előtt.
A készítmény hatóanyagait a gyomok a levélen és a gyökéren 
keresztül is képesek felvenni. Jól tapadnak a talaj kolloid 
részecskéihez. 
A megfelelő hatékonysághoz szükség van 15-20 mm bemosó 
csapadékra a kezelést követően 10-14 napon belül. A gyomirtást 

TOLERÁNS FAJTÁK ÉRZÉKENY FAJTÁK

Hópehely White Lady

Desiree Balatoni Rózsa

Cleopátra Démon

Agria Kuroda

Kondor Manitou

Aladin Frieslander

Red Scarlet Laura

Impala Red fantasy

GYOMIRTÁSI SPEKTRUM – ARCADE 880 EC

Érzékeny

Szíkfű félék (Matricaria spp.)

Piros árvacsalán (Lamium purpureum)

Kakaslábfű (Echinochloa cruss-galli)

Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris)

Tarka kenderkefű (Galeopsis tetrahyt)

Kis csalán (Urtica urens)

Fekete ebszőlő (Solanum nigrum)

Egynyári perje (Poa annua)

Fehér libaparéj (Chenopodium album)

Szulákpohánka (Bilderdykia convolvulus)

Mezei tarsóka (Thlaspi arvense)

Napraforgó kutyatej (Euphorbia helioscopia)

Tyúkhur (Stellaria media)

Baracklevelű keserűfű (Polygonum persicaria)

Ragadós galaj (Galium aparine)

Nagymagvú buk̈ koÅNny (Vicia tetrasperma)

Mezei árvácska (Viola arvensis)

Árvakelésű repce (Brassica napus)

érzékeny

mérsékelten érzékeny

ellenálló

KEZELETLEN

SYNGENTA BURGONYA NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA – VETÉSTŐL A BETAKARÍTÁSIG

Az ARCADE 880 EC legfontosabb előnyei:
Széles hatásspektrum
Rugalmas felhasználhatóság (pre-, korai posztemergens)
Hatékony a nehezen írtható gyomok ellen
(disznóparéj-félék, galaj, feketecsucsor)
Kiváló teljesítmény, jó keverhetőség, gyári kombináció

Dr. Varga Zoltán, technológus
Syngenta Kft.

követően a mechanikai talajművelést nem javasoljuk. A készít-
ménnyel egy vegetációs időszakban egy kezelés engedé-
lyezett. 1%-nál alacsonyabb szerves anyag tartalmú talajon 
nem javasoljuk felhasználását. 
Hosszú hatástartammal és megbízható szelektivitással 
rendelkező készítmény. Egyes burgonya fajták metribuzin 
hatóanyagra érzékenyek, fontos, hogy mindenképpen 
kezelés előtt a fajtatulajdonosoktól érdeklődjünk a 
fajtaérzékenységről. (LSD:táblázat a teljesség igénye nélkül)
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„kis dolgok” amik sok mindent meghatároznak
Az elmúlt egy hónapban számtalanszor hallottam, hogy az adott kevesebb mint egy cm-t mozog oldalsó irányba. A cink és a valaki nem úgy vásárol, hogy ez is egy zsák műtrágya, meg az is 
vetőmag már nem a régi, tavaly még jó volt ez a fajta, de az idén molibdén elsősorban a hidegebb talajokban a növények számára egy zsák műtrágya, akkor a Rosafertet érdemes választani, mert 
gyalázatosan kelt, s mit lehet most tenni? nehezen felvehetők, ezért pótlásuk indokolt. A magasabb ár-érték arányban vele jár a legjobban. De kanyarodjak vissza a 
Az alapkérdés, hogy tényleg a vetőmag volt-e a rossz, vagy mink foszfortartalom akadályozza a cink felvételét, un. antagonizmus szerves trágyázásra, s arra, hogy mit tapasztalok újabban. Sok 
hibáztunk valamiben. áll fenn e két elem között, ezért is kell plusz cink forrást éve vagy legalább is több éven keresztül nem szerves trágyáztak 
Ha a vetőmag a rossz, ami ritkán, de előfordulhat, több dolgot biztosítani. A cink fontos szerepet játszik a nitrogén anyag- egy területet, s aztán valahonnan sikerült nagy mennyiséget 
tehetünk. Ha kis tételről van szó akkor szinte biztos, hogy több cserében, növényi hormonok és enzimek alkotó eleme. Hiánya „olcsón” beszerezni. Mit tesz erre a magyar gazda? Kiszórja 
időnk rámegy a reklamálásra mint amit az egész megér, így ezekre károsan hat. A molibdén hiányában a növények klorofil- mindet! Csak nem árt! felkiáltással: Azt azonban igazából nem 
szerintem inkább felejtős a történet, nem ér annyit az egész. tartalma csökken, a fotoszintézisük gátolttá válik, alapvetően az tudja, hogy milyen minőséget szór. Egy-két kép a hibákból:
Persze az igazságérzet és az erkölcsi győzelem is lehet olyan egész fejlődés csökken. Azaz a kezdeti minél gyorsabb gyökér 
fontos, hogy időt és pénzt nem sajnálunk rá. Amennyiben fejlődés mellett, (a gyökér a tápanyag felvétel elsődleges helye) a 
nagyobb mennyiségről, vagy értékesebb vetőmagról van szó, úgy levél, a fotoszintézis helyének a minél gyorsabb, minél nagyobb 
igazunk bizonyításához két dologra mindenképen szükségünk kialakítása is a cél. Az arányok pedig még ennél is fontosabbak.
lesz. Az egyik, hogy tudjuk igazolni a vételt, nyugtával, vagy A nagyobb magvú gazdasági növényeknél is elterjedt a mikro 
számlával. A számla jobb, s egyértelmű, főleg ha a tétel granulátumos, közvetlenül a maggal is érintkező műtrágyával 
azonosítók is szerepelnek rajta. Egyes vetőmag előállítók pedig történő együtt vetés. Mely különösen a fejlődés kezdetén 
kérik a csomagoló anyag megőrzését is. Ezek birtokában a látványos eredményt biztosít. S a vetőgépek újabb generá-
vásárlás helyszínén, vagy közvetlenül az előállító cégnél lehet ciójának megjelenésével akár 200 kg/ha műtrágya sorba vetését 
reklamálni, s ha a vetőmaggal volt a baj, akkor az esetek 99,9%- is lehetővé tevő gépek megjelenése, és az őket használók 
ban a cégek a vetőmag értékéig cseremaggal általában helyt is szakmaisága között sokszor tapasztalható szakadék tátong. Volt 
állnak. Érdemes ezt az utat elsőre megpróbálni, mert sokkal pénze a drága vetőgépre, de vagy szakmai tudatlanságból, vagy 
gyorsabb és általában hatékonyabb is mint a hatósági, végső vettem egy drága vetőgépet, de valamin azért spórolni kell, 
esetben a több éves bírósági eljárás sok szakértővel és rengeteg felkiáltással használ egy nagyságrendekkel olcsóbb káliumot 
költséggel. Persze ha nem jutunk kellő eredményre akkor még kloridos formában tartalmazó több komponensű műtrágyát sorba 
mindig előttünk van ezen lehetőségek széles választéka is. De én vetéssel. Akkor amikor mindenki tudja, aki csak egy kis biológiát 
nem erről szeretnék igazán értekezni. Hanem a termelők által is tanult, hogy a klór szövetroncsoló hatású. A vetőmag kelésé-
elkövetett, de elkerülhető hibák tömegéről. hez szükséges víz mennyisége a műtrágya oldódásához is 
A talán leggyakrabban elkövetett és megelőzhető hiba a túl laza elegendő, vagy legalább is a klór felszabadulásához. A belőle 
talajba való aprómagvetés. felszabaduló klór pedig kikelő növényke gyökerének akár összes 
A fóliaházakban talán gyakrabban előfordul, de szabadföldön is gyökérszőrét is leégetheti, s ezzel több hetes hátrányt biztosít 
gyakori hiba, hogy közvetlenül vetés előtt végezzük, végeztetjük neki. Számomra meglepő kérdés volt egy „szaktanács adással” is 
a talajmunkát, s a szántással, rotátorozással 30-40 %-kal, szélső- foglalkozó termelő részéről aki teljesen komolyan megkérdezte, 
ségesen még ennél is többel megnövelt térfogatú, levegővel hogy akkor, hogy magyarázom azt, hogy a sorba vetett 3x15-ös 
teli talajokba vetünk azonnal. műtrágyával együtt vetett kukorica sokkal kevesebbet termett 

mint az, ahol ugyanazt a mennyiséget a teljes területre szórták „Bőséges” kacsatrágya hatása két nagy termesztési hibával.
szét. Pedig egyszerű. Ott nem, vagy csak igen kevés tövet Az alacsonyabb sárgás burgonya nagyságrendekkel több 
károsított a műtrágyából felszabaduló klór. HA ilyen vetést kacsatrágyát kapott, az egyenetlen szórás miatt, mert a gazda a 
tervezünk, ahol a mag mellé vetünk műtrágyát, akár nagyobb friss trágya szétszórásakor már féltette a fóliát. Nem akarta 
mennyiségben is, akkor győződjünk meg arról, hogy a káliumot összekenni! Ezért a szélső sor burgonya sokkal kevesebbet 
szulfátos esetleg nitrátos formában tartalmazza, azt hasz- kapott. A második hiba, ami most a burgonya előnyére vált, a 
nálhatjuk, de a kloridost és csökkentett klór tartalmúakat nem. A gerinc alatti mikro szórok nem jól lettek megválasztva, (nagyobb 
csökkentett klór tartalom általában 50% kálium kloridot és 50% szélességet terítenek, mint a fólia belső mérete) ezért a fólia 
kálium szulfátot jelent. A melegen granulált kálium szulfátos széle sokkal több vizet kap, ami jelen esetben segítette a túlzott 
műtrágyák kis mennyiségben ugyan tartalmaznak (0,3%) kálium- mennyiségű tápanyag kimosását.
kloridot, mert a bányászott kálium-szulfátban minimális meny-
nyiségben van. A 100%-ban vízoldható műtrágyák pedig a 
káliumot elsősorban kálium-nitrát formában, vagy kálium-szulfát 
formában tartalmazzák, de kálium-klorid formában szinte sose, 
kivéve a teljesen speciális felhasználásúakat.
Másik gyakori kérdés és egyben hibázási lehetőség is a szerves 

Sőt még büszkék is vagyunk, hogy milyen puha lett az előző évi trágya. Kell, nem kell, használjam, ne használjam? S tényleg 
„beton” tömörödöttségü terület. Nem gondolunk arra, hogy így az csak röviden. A tápanyag utánpótlásban a jelentősége egyre 
apró magnak csak egy kis hányada érintkezik közvetlenül a csökken. Hiszen gondoljunk csak bele 1000 kg szerves 
földdel, csak azon a részén tud vizet felvenni. Gyakorlatilag a trágyában a makro elemek közül 2-5 kg található fajtánként. Jó 
talajban van ugyan, de szinte a levegőben lóg, s ezért sokkal minőségű szerves trágyát venni pedig szinte lehetetlen. 
később fog csak kikelni, jelentősen lemarad azon szemektől Mondhatjuk azt is, hogy a nagyapám még ismert olyan embert 
amelyeket egyenletesen vett körül a talaj, ezért sokkal nagyobb akinek ez sikerült. Habár abban az időben sem adta el a gondos 
felületen, sokkal több vizet tudott felvenni. Ebben az esetben van gazda a szerves trágyát, csak sokkal nagyobb figyelmet fordított 
elhúzódó egyenetlen kelés, s egy rövid tenyészidejű növénynél arra, hogy jó minőségűt állítson elő, azt gondosan kezelte, s 
ez eleve óriási hátrány, s az egymenetes szedést szinte felhasználta a saját földjén. De eladni, azt már nem. A talaj 
lehetetlenné teszi. Rosszabb esetben a talaj annyira levegős, szerkezetének javításában, víz és tápanyag megtartó képes-
hogy a megindult csírázás abba marad, a mag kiszárad, s tönkre ségének fenntartásában ugyanakkor nélkülözhetetlen a jelen-
megy, mely egy öntözéssel sem lehet már megmenteni. Ilyenkor tősége. Gondoljunk bele, vagy ha nem vagyunk restek, akkor 
akár annyira hiányosan is kellhet az állomány, hogy kérdésesé számoljuk ki, hogy egy évben az adott területről mennyi, de 
teszi annak gazdaságosságát. Ezen hiba legegyszerűbb mennyi szerves anyagot, termést hordtunk le. Azt valamivel 
elhárítása, ha a talajmunkákat több héttel a tervezett vetés előtt célszerű pótolni, ha a termőképességét fenn akarjuk tartani a 
elvégezzük, s ezzel hagyunk időt a természetes ülepedésre. területnek, ne adj isten fokozni szeretnénk. Mégis tegyük 
Természetesen tudom, hogy számtalan olyan körülmény adód- kezünket a szívünkre és Önök közül ki készít pontos tápanyag 
hat, hogy a talajforgatás és a vetés között nincs kellő idő. Ilyenkor mérleget, ki készít, készíttet előre talajvizsgálati eredmények 
a vetésmélységben, aprómag esetén 1-2 cm mélyen tömörödött alapján és az adott évre meghatározott tervezett termés-
talajfelszínt kell létrehozni, s ezzel biztosítjuk az egyenletes mennyiséggel tápanyag ellátási tervet, és hajtsa is végre. Ettől 
kelést (kombinátor, sima henger). elég messze vagyunk. A szerves trágyázás is ötletszerű, kapunk Frigó palánta sok-sok pénzért a nagyobb jövedelem reményében. 

2A megfelelő magágy esetén amennyiben növényeink gyorsabb majd valamilyen trágyát, a műtrágyázás is ötletszerű, majd 15-20 kg/m  bizonytalan eredetű marhatrágyával elindítva, s itt a 
kelését szeretnénk elősegíteni, s technikailag is alkalmas rá a szórunk rá valamit, amit a szomszéd, az ismerős, a boltos jelenlegi állapot. Csak hab a tortán, hogy 8 „szakember” is 
vetőgépünk, úgy használjunk speciális mikro granulátum ajánlott, vagy amire van esetleg saját tapasztalatunk. De az, hogy megnézte, s különböző hiánybetegségeket állapítottak meg, s 
műtrágyát. Részemről a Microphos MoZn-t ajánlom, mely az mindez tervezve és a számtalan befolyásoló tényező figyelembe ezért a só kártételt további tápanyagokkal fokozták.
általánosan elterjedt magas foszfor és cink mellett még molibdént vételével történne, azt már nem. De akkor ne csodálkozzunk az 
is tartalmaz. A foszfor jelentősége a kelésben, kezdeti eredményen sem. Csináltunk valamit, és lett belőle valami, s még Mind a burgonya, mind a szamóca esetén egyetlen megoldás 
fejlődésben kiemelkedő, hiszen egy egynyári növény élete első az is lehet, hogy meg vagyunk vele elégedve, mert nem tudjuk, van a kár csökkentésére. A területet nagy adagú vízzel (két 

2egy-két hónapjában veszi fel az egész életében szükséges hogy mennyivel lehetett volna jobb, ha tényleg mindent profi alkalommal 40-50 liter/m ) jól átmosatni, a káros sótartalmat a 
foszfor mennyiségének kb. 80 %-át. Tehát ha ebben az módon csináltunk volna. Amit pedig nem látunk, mert meg sem gyökér réteg alá mosatni, s újraindítani a növényt. A kár így is 
időszakban van a növények számára megfelelő, könnyen termet, azt nem is sajnáljuk. Jelenleg nagyon sokaknál így jelentős kb. 1/3 termésre lehet számítani, azaz jóindulatból 
felvehető foszfor, akkor számíthatunk erős, jól fejlett növényre, működik a tápanyag ellátás. Habár én ne panaszkodjak, mert a eldobtunk magunktól plusz költségért 2/3-nyi bevételt.
ennek hiányában nem. A foszfor pedig az a tápelem, mely a Rosafert műtrágyák eladása ugrásszerűen megemelkedett. 
talajban szinte egyáltalán nem mozog, ezért célszerű a mag Ebben keményen benne van, hogy a Rosafert műtrágyák az Knipf Róbert
mellé közvetlenül kijuttatni, mert akkor azonnal a kikelő növény egyik legegyenletesebben adják le a tápanyagaikat, azaz kisebb növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
rendelkezésére áll, nem kell keresnie. A foszfor a talajban a lehetőség a nagy hibázásra. Nem olcsó műtrágyák, de ha 

Egyszerre vetve, mégis minden növény különböző fejlettségű. 
Levegős magágy
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A sikeres burgonyatermesztéshez jó tápanyagellátás is kell
A nagy tápanyagigényű és nagy terméshozamú növények 
(mint a burgonya is) termesztésénél a tápanyagellátás 
szerepe még jelentősebb. Nem csak a nagy tápanyagigény 
meghatározó a termesztés sikerében, hanem a tápelemek 
összetétele, arányai is. Az erős kálium igény a gumó 
minőségének meghatározója, de a gumófejlődésig a 
növekedés harmóniájához szükséges ellátást kell megfelelő 
szinten biztosítani. A komplett ellátás a teljes tápelem sor 
szükség szerinti (talajvizsgálatra alapozott) kijuttatását és a 
tenyészidőben okszerűen irányított ellátást jelenti.

gyázunk, azt teljes mennyiségben ősszel juttassuk ki, hogy a téli 
csapadékkal a káros klórt a talajban mélyebbre, a gyökérzóna alá 
mossa.

Alaptrágyázás középkötött, közepes tápanyag- ellátottságú 
2talajon (kg/ha vagy dkg/100m )

A lombtrágyázás jól kiegészíti és élettanilag támogatja az 
állomány tápanyagellátását, a mikroelem hiányok megelőzésére, 
kezelésére pedig kitűnő megoldás. A permetlé készítésekor a 

Az intenzív termesztés minden termesztési módjában, hajta- Rosasol és egyéb műtrágyát mindig utoljára és feloldva keverjük 
tásban, korai szabadföldi termesztésben, ipari alapanyag * Megjegyzés: A Rosafert 12-12-17 indító műtrágya adagot sekélyen, a be. Minden új összetétel esetén javasolt a keverési próba 
burgonyában is egyre magasabbak a termesztési költségek ezért vetőágy előkészítéssel dolgozzuk be. elvégzése.
a termesztés biztonságának a szerepe egyre fontosabb. Termé- A komplett program javaslatait a helyi adottságoknak megfelelően 
szetesen a meghatározó tápanyagellátás mellet a szapo- Fejtrágyázás szilárd kijuttatással célszerű és kell is korrigálni. A felhasználási javaslatok alkalma-
rítóanyag, a talajminőség, szükség szerinti öntözés szerepe sem A kiemelkedően nagy terméseredmények eléréséhez a tenyész- zásához keresse a forgalmazók tanácsadóit.
kisebb. időszakban is szükséges a trágyázás. Ellenkező esetben a 
 A termesztés intenzitásának emelkedése a tápanyag utánpótlás nagyadagú műtrágyázás a só koncentráció megemelkedését, Rosafert 5-12-24 fejtrágyázás eredménye, 2012
fejlesztését is magával hozta. A nagyobb költségek nagyobb gyökérperzselést okoz, vagy csapadékosabb évjáratban a táp-
termésbiztonságot igényelnek, a felhasználás minőségi követel- anyagot az eső, az intenzív öntözés kimossa. 
ményei szigorúak, a gazdaságosság pedig stabil minőség mellett A rendszeresen öntözött területen az öntözés előtt kijuttatott 
nagyobb hozamokat követel meg. fejtrágya, vagy a tápoldat tápanyagai sokkal jobban haszno-

sulnak, mintha alaptrágyaként adnánk ki. A megosztott kezelést 
tehát gazdaságossági és technológiai tényezők is indokolják. A Tápanyagigény, tápanyag szükséglet
fejtrágyát öntözés előtt és sekélyen bedolgozva juttassuk ki, hogy 

Fajlagos tápanyagigényét tekintve a burgonya is a tápanyag- minél gyorsabban a gyökerekhez oldódhasson. Homok terüle-
igényes zöldségnövények közé tartozik. A hektáronként felvett teken a talajfelszínre juttatott és beöntözött fejtrágya is hatékony.
tápelemek mennyisége 60 t/ha termésnél 300 kg nitrogén, 80 kg 
foszfor, 500 kg kálium, 50 kg magnézium és 130 kg kalcium Burgonya fejtrágyázás alaptrágyázott talajon (kg/ha)
hatóanyag oxidban. A tápanyag szükséglet a talajtípus, valamint 
az ellátottságának függvényében eltérő és ennél kevesebb, de A Rosafert kétszeri fejtrágyázás jobbról melynek termése 69 t/ha,
ezek a számok azt jelentik, hogy még közepesen ellátott talajon balról a nitrogén kezelés később egyszeri Rosafert ekzeléssel 60 t/ha
is több száz kg hatóanyagot kell kijuttatni intenzív termesztésben.
Klórérzékenységét a káliumtrágyák megválasztásánál feltétlenül 
figyelembe kell venni, csak klórmentes, komplex műtrágya *Megjegyzés: Tárolásra termelt, magas hozamú, hosszú tenyészidejű 
használata javasolható. állományban.

Kiegészítő tápoldatozásA tápanyagfelvétel, a tápanyagellátás kritikus 
A szilárd kijuttatású fejtrágyázás mellett kiegészítésként, szabá-pontjai
lyozásként, vagy hajtatott termesztésben tenyészidőbeni ellátás-

A gumó minősége és mennyisége miatt is nagyon fontos a ként is alkalmazható a gyors tápanyag utánpótlást, az ellátás 
tápelemek aránya. A túlzott N ellátás erős lombnövekedést és egyenletességét biztosító tápoldatozás. 30-35 t/ha feletti termés-
gyenge gumóképződést okoz. A gumók szárazanyag tartalma hez 0,1 % oldattal, 500 kg/ha Rosafert 12-12-17 alaptrágyázott 
kisebb, rosszul tárolhatók. Magnézium igényes, ezért a nagy területen fenológiai fázisonként komplett ellátást biztosító javas-
adagú kálium ellátás mellett ezt a tápelemet is pótolni kell. A jó latot tartalmaz az alábbi táblázat. A tábla kezelési határán a termelő, Puskás Ferenc
kálium ellátás mellett burgonyatermés mennyisége és minősége 
szempontjából egyaránt fontos a felvehető tápelemek aránya is. Burgonya komplett ellátását biztosító, vagy kiegészítő Komplett Rosier technológia eredménye, 2012
A kálium túltrágyázás is minőségromlást okozhat például a chips tápoldatozási programja
előállítás céljára termelt fajtáknál. A harmonikus mikroelem 
ellátás minden termesztési módban fontos. 

Kelése után az intenzív lombtömeg kialakulása idején N igényes. 
A tápelem harmónia a gombabetegségekkel szembeni ellenálló 
képességet javítja.
A gumóképződés kezdetétől, mely egybeesik a virágzás indu-
lásával, megnő a K igény és a vízigény. A hosszabb tenyészidejű 
fajták hozamát és termésbiztonságát, ettől az időszaktól felve- Lombtrágyázás burgonyában
hető víz és tápanyag mennyiség határozza meg. A tápanyag- A lombtrágyázás a technológia fontos kiegészítése. A Rosasol 
felvétel a gumóképződéskor közvetlenül a gumófejlődés miatt komplett lombtrágyázás növényvédelemmel egy menetben, 7-10 
fontos. naponként rendkívül eredményes. Lombtrágyázás tápelem 
A talaj szerves anyag tartalma éppen a vízgazdálkodás javítása arányai a fejlődési időszakhoz igazodnak. A 2,5-3 l/ha Fosfitex A mintavétel 2012 szeptember 5-én
miatt fontos. Ezért a jó szerves anyag ellátottságú talajon öntözés adagokkal az intenzív növekedéstől néhány ismétléssel kedvező 
nélkül is lényegesen jobbak a burgonya termésátlagai. A laza növényvédelmi hatást is elérünk az állomány ellenálló képes-
szerkezetű, alacsonyabb szerves anyag tartalmú talajon, mint ségének és stressz tűrésének javításával, a burgonyavész 
ami a környékünk homok talajaira jellemző, a jó termésátlag fertőzés biztosabb megelőzésével. A Scorpio a gumókötés 
feltétele az öntözés és jó tápanyagellátás. javításával ad jelentős terméstöbbletet megfelelő alapellátással. A 

Rosatop-Ca teljes mikroelem soros komplett kalcium az aszály 
stressz elviselésében fontos.Étkezési burgonya komplett tápanyagellátása

A harmonikus tápanyagellátás a burgonya számára szükséges Burgonya komplett lombtrágyázása a növényvédelemmel egy 
tápelemek optimális mennyiségét és arányát jelenti. Ez csak menetben
okszerű műtrágyázással valósítható meg. A burgonyatermesztés 
intenzitásának és a termesztési színvonalnak megfelelően a 
Rosier két technológiai szintet ajánl.

Alaptrágyázás
Az alaptrágyát lazább talajon a tavaszi mélyműveléssel, kötöt-
tebb talajon ősszel, a szerves trágyával együtt illetve tavasszal 
megosztva juttatjuk ki. Középkötött és laza talajon kora tavaszi 
kijuttatással a teljes mennyiség egy menetben bedolgozható.
Amennyiben mégis klórtartalmú kálium műtrágyával alaptrá- Horinka Tamás (szaktanácsadó)

Étkezési burgonya komplett tápanyagellátása

Kijuttatás Alaptrágyázott intenzív technológiában

Intenzív növekedés Ammónium-nitrát 150-250

Virágzás után Rosafert 12-12-17 250-350

Gumóképződés 
kezdete

Rosafert 5-6-30 vagy
Rosafert 5-12-24

200-400*

Intenzív technológia,
termésszint 35 t/ha felett 

Intenzív technológia,
termésszint 50 t/ha felett

Rosafert 5-12-24
Rosafert 15-5-20

450-550, vagy
450-550

Rosafert 5-12-24
Rosafert 15-5-20

600-850, vagy
550-850

Rosafert 12-12-17 200 * Rosafert 12-12-17 200 *

Kijuttatás ideje Műtrágya típusa Koncentráció;%

Kelés után sorkezeléssel 
starter

Gyökér 0,4-0,5 

Kelés után sorkezeléssel Fosfitex Zn/Mn 0,6-0,8 

Intenzív növekedéskor 
komplett

Rosasol 30-10-10, vagy
Rosasol 24-8-17

0,7-1,0

Sárgulás megelőzés, 
növekedés serkentése

Zöld levél, vagy
Fosfitex Mg

0,4-0,5 

Gumókötés javítása Scorpio 0,4-0,5 

Aszály stressz tűrésére Rosatop-Ca 0,4-0,5

Kijuttatás ideje Műtrágya típusa* Mennyisége; kg/ha

Kelés utáni első öntözéskor Rosasol 24-8-17 150 

Intenzív növekedés időszaka
Rosasol 24-8-17 150-200 

Kálium-nitrát 50-70 

Gumónövekedés kezdete
Rosasol 12-6-36 150-200

vagy Rosasol 3-5-40 150-200

Kondíció javítására Rosasol 23-7-23 0,7-1,0

Virágzástól a burgonyavész 
veszély alatt

Fosfitex Cu 0,5-0,7

Gumónövekedés alatt 
minőségjavítás, 
érésgyorsítás

Rosasol 11-14-28 0,7-1,0

Rosasol 3-5-40 1,0-1,5 

Az alacsonyabb fekvésű részen

egy tő termése 1,389 kg

A magasabb fekvésen egy tő

termése 1,199 kg
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