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Tisztelt Olvasó!
A Homoki Gazda újság most kézben tartott példánya legalább
három, de inkább négy hete elkészült a jelenlegi formájában.
Tervben volt, hogy még több témában is cikket írok, de a fő
tevékenységben annyi minden közbe jött, hogy csak halasztódott az
egész. S megmondom őszintén, hogy egyre több negatív élmény is
ért a termelők részéről. Mégpedig azért, mert sok-sok éve elmondjuk
nagyjából ugyan azt, az adott szituációhoz igazodva. Sok
termelőnek sok millió forintot tettem a zsebébe egy-egy általa
teljesen félre kezelt állomány megmentésével. Ők maguk számoltak
be utólag, hogy az adott segítség mennyit jelentett. Úgy érzem, hogy
sok-sok sikertörténet van közösen mögöttünk. S akkor egy-egy
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termelőnél kint voltam az elmúlt időszakban, segítséget kért,
elmondtam, hogy mit kellene megcsinálnia, aztán egy hét múlva újra
kihív, hogy segítsek, s az állománya tovább romlott, de
természetesen az eltelt egy hét alatt az előző tanácsból nem csinált
még meg semmit. De segítsek. Holott már az előző segítségkérésnél
is már minimum hetekkel le volt maradva, meg kellett volna csinálni.
S az idő múlik, s várunk a csodára. Én ugyan nem, mert először is
elmondtam, másodszor is elmondtam, hogy mi várható, de nem,
csak halogatjuk, a növényállomány állapota meg csak romlik, naprólnapra. S ilyenkor elmegy a kedvem az írástól, a szaktanácsadástól,
s az emberekkel való foglalkozástól is. Mert mért is erőlködöm, öreg
vagyok én már ehhez. Ha neki nem érdeke, akkor nekem mért
lenne?
S van még egy szempont. A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. boltjai,

Nemathorin 10 G vagy Nemacur CS

Nemacur CS: könnyebb vele bánni, hiszen folyadék. A magyar
földön még új hatóanyagnak számít, ezért hatására biztosabban
számíthatunk. A fonálférgek mellett az egyéb talajlakó kártevőket is
irtja. Ugyanúgy 30 l/hektár a dózisa. A vetést, palántázást követően
is kijuttatható, a növénybe felszívódik. Ezért kisebb kezdődő fertőzés
esetén is eredményesen használható még. Hatását hőmérséklet és
öntözés függvényében 2-3 hónapon keresztül fejti ki. Engedélye
egyenlőre Magyarországon csak hajtatott paprikában és hajtatott
uborkában van, engedély szerinti felhasználás esetén élelmezésegészségügyi várakozási ideje 60 nap. Amit érdemes is betartani,
hiszen a növénybe felszívódik. Csodák nincsenek, az ár kb. annyival
drágább amennyivel többet tud. Amennyiben a Nemathorint ki kell
egészíteni egyéb talajfertőtlenítővel is úgy a Nemacur az olcsóbb
hektárra vetítve.
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és a Homoki Gazda újság is sok-sok éve hobbi, az emberek
segítése vezetet benne régóta. A nagykereskedelmi tevékenység
ugyanakkor a gazdasági háttér. S ebben szerencsére, és sok munka
eredményeként a tavalyi kiemelkedő eredményt is túlszárnyalva
időarányosan 40 %-kal meghaladtuk árbevételben a tavalyi évünket.
Akkor pedig erősen elgondolkodtató, hogy melyiket is szabad
csinálni. Az emberek tanítását, igen rossz hatásfokkal, vagy a
nagykereskedelmet ami sikeres és gazdaságilag is jobban megéri.
Úgyhogy marad a dilemma részemről, hogy legyen vagy ne legyen
Homoki Gazda. Ezt a példányt azonban fogadják szeretettel, s a
saját érdekükben az Önökre vonatkozó részeket fogadják meg.
Knipf Róbert
főszerkesztő

Beetető termék!
Így hívják az áruházakba becsalogató terméket, amit
olcsón, vagy akár árrés nélkül is árulnak a kereskedők.
Az utóbbi évek fonálféreg felszaporodása miatt nagyon
sok gazdabolt a Nemathorin 10 G-ből csinált ilyen
terméket.

Kapom a kérdést azoktól akiknek elsősorban fonálféreg gondjuk van,
s egyáltalán már hallottak mindkettőről. Nos a kérdést egy szóval
nem lehet megválaszolni, ahhoz minden körülményt ismerni kellene,
de megpróbálok egy sor kérdést megválaszolni.
Van előnye az egyiknek is, a másiknak is.
Nemathorin 10 G: mikrogranulátum. A teljes felületre egyenletesen
elszórva, és 10-15 cm mélyen bedolgozva fejti ki jól a hatását.
Hátránya, hogy viszonylag nehezen szórható ki egyenletesen, s
utána sekélyen, 10-15 cm mélyen kell bedolgozni 30 kg-ot hektáronként. Amennyiben mélyebb a bedolgozás úgy emelni kellene a
mennyiséget arányosan, tehát ha 15 cm helyett 30 cm mélységig
dolgozzák be akkor dupla annyit kellene azonos hatáshoz felhasználni. S ezért nem javasolt a vetésmélységben a mag mellé vetni
sem 1-1,5 cm mélyre, mert ugyanakkor lefelé nem dolgozik így a
kijuttatott mennyiség 1/10-e hasznosul csak, amely kevés egy kisebb
fonálféreg fertőzés legyőzésére is. A növénybe nem szívódik fel,
ezért csakis megelőző jelleggel a vetés előtt lehet kijuttatni. A
hőmérséklet és a vízmennyiség függvényében 2-3 hónapon keresztül hat. Előnye és hátránya egyaránt a nagyfokú szelektívitása, azaz
csak a fonálférgekre hat, az egyéb talajlakó kártevőkre nem. Ezért
amennyiben drótféreg, cserebogár pajor is van a területen akkor
egyéb talajfertőtlenítővel ki kell egészíteni. Engedélye hajtatott
paprikában, paradi-csomban és uborkában van. Burgonyában
Magyarországon általában nem használják. Engedély szerinti
felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi korlátozása nincs.
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Ám legyen.
A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft összes gazdaboltjában
az év végéig a 4 kg-os Nemathorin
33 000 Ft/db Áfával együtt.
A Nemacur CS 5 kg 59 200 Ft/db Áfával együtt.

Nemathorin 10 G 4 kg-os áfásan 33 000 Ft/db 30 kg/ha
Nemacur 240 CS 5 literes áfásan 59 200 Ft/db 30 liter/ha
Nemacur 240 CS 1 literes áfásan 13 510 Ft/db 30 liter/ha

Mórahalom
Tel.: (62) 580 317

Zákányszék
Tel.: (70) 455 5520

Kistelek
Tel.: (70) 455 5521

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

De nem csak ezek a meglepetés árak. Jöjjön el.
Győződjön meg, hogy érdemes az árakért is ide jönni,
nem csak a szaktanácsért. Telefonon ár felvilágosítást
nem adunk.
Knipf Róbert
Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft ügyvezetője

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

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

A petrezselyemnek annyi!
Az elmúlt két év relatíve magas petrezselyem eladási árai nagyon
sok helyi és környékbeli termelőt arra ösztönzött, hogy Ők is az idei
évben vessenek egy-egy nagyobb területet.
Az elgondolás elvileg jó is lenne, de jönnek a gondok, mennek
tönkre a petrezselymek. Kezdetben elkezd az alsó, majd a többi
levél is sárgulni, a levélnyél, sőt a levél lemez is egy-egy növénynél
lilás ciánosodásos színt önt, a levélszél, majd a levél erekkel határolt
része elszárad. S jön a találgatás, hogy ugyan mi baja lehet, gomba,
tápanyag hiány? S a termelők nagyobb része nem jut el odáig, hogy
megnézze a gyökérzetét.
Ha az ilyen növényeket kiássuk, akkor szinte mindig a következőket
tapasztaljuk. A fertőzés kezdetén a répatesten egy pár helyen
narancssárga-téglavörös elszíneződés foltokban, kevés hajszálgyö-

kér, melyek végei ugyanilyen foltokat mutatnak. Fonálféreg gubacsok nem látszanak, sőt még nem is tapinthatóak. Ilyenkor még csak
a két első, s ezért legalsó cakkos levél színeződött el, esetleg
részlegesen már elhalt, megszáradt. A fertőzés előre haladtával, a
növény úgy próbál meg kompenzálni, hogy nagyon sok hajszálgyökeret fejleszt, úgynevezett szakállas répa lesz, a sárgás-vöröses
foltok nőnek a répatesten, számuk szaporodik, s általában a fő
gyökér végig tapogatásával egy, vagy több helyen gombostűfejnyi,
vagy annál kicsit nagyobb keményedést érzékelhetünk. Látható
fonálféreg gubacs még mindig nincs. A levélzet egyöntetűen
sárgulhat, a levél lemez matt fényű és akár a világos citromsárgáig is
juthat. A fertőzés már minimum egy hónapja a petrezselyemben van.
Súlyos esetben a növény fejlődése teljesen leállt, a levélzet is
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kisebb, egyöntetűen halvány citromsárga, a petrezselyem fő gyökerén nagy kiterjedésű sárgás-vöröses foltok, a hajszálgyökerek egy
pontból akár 3-7 is indulhat, (természetes körülmények között egy
pontból egy hajszálgyökér indul ki) s ha óvatosan ástuk ki, akkor egy
hajszálgyökéren gyöngyfüzér szerűen egymás után több fonálféreg

gubacs is található. A szabadföldi gyökérgubacs-fonálféregnél egy
hajszálgyökéren egy gubacs, az üvegházi fonálféregnél pedig
jellemző ez a gyöngyfüzér szerű elhelyezkedés. S ami ebben igazán
veszélyes, az-az, hogy a gubacsok csak jóval később jelentkeznek,
de akkor tömegesen. Ebben az állapotban már nem tehetünk
érdemben semmit. Az üvegházi fonálférgek olyan mértékben
akadályozzák a petrezselyem tápanyag felvételét a talajból, hogy
szinte egyáltalán nem jut a növény hozzá. Amennyiben a gyökér
átmérő eléri a 15 millimétert, úgy levélen keresztül sűrű lombtrágyás
permetezéssel felhozhatjuk 20-25 milliméteres gyökérnyak vastagságra, s akkor már értékesíthető. Főleg úgy, hogy becslésem szerint
a környékünkön 60-70 %-a a petrezselyem területnek kisebb
nagyobb mértékben fertőzött.
Az első egy hétben, akár naponta is permetezve juttassunk ki
Rosasol 11-14-28+2MgO+Me 0,8%-ban, azaz 100 liter permetléhez
80 dkg-ot tegyünk. A következő héten pedig szintén, akár naponta
permetezve Rosasol 3-5-40-et juttassunk ki 1,5%-ban, azaz 100 liter
vízhez 1,5 kg-ot tegyünk. A minél gyakoribb permetezés azért
szükséges, hogy a levélzeten keresztül a lehető legtöbb tápanyagot
tudja a növény felvenni. Talajon keresztüli táplálása teljesen
reménytelen, így az arra kiadott plusz tápanyag veszendőbe megy. A

fertőzés kezdetén termelő által kezdeményezett eseti engedély
alapján 30-40 liter/ha-os Nemacur CS kezeléssel az üvegházi
fonálférgeket elpusztíthatjuk. Az engedély költsége 15 000 Ft.
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 60 nap, tehát ezt mindenképpen vegyük figyelembe, ha engedélyért folyamodunk. S még egy
dologra felhívnám a figyelmet, hogy nagyüzemi szer, tehát csak
felsőfokú növényvédelmi szakember közreműködésével lehet az
eseti engedélyt magát is megszerezni, s a kijuttatásra is figyelnie
kell. Viszonylag magas szerköltsége azonban várhatóan busásan
megtérül, mert a petrezselyem piacon hiány várható. S csak még
egy gyakori kérdésre a reakcióm. Az elmúlt két évben gyakorlatilag
nem volt tél, nem volt hideg, ami különösen kedvezett az elterjedésének, sőt a tavalyi év sok csapadéka oda is elmosta a talaj
felszíne alatt, ahol egyébként biztosan nem jelent volna meg. Tehát
megjelenésére bárhól számíthatunk, s a petrezselyem mellett a
hagymákat kedveli különösen, de előfordul paprikán, s természetesen sárgarépán és zelleren is. Tehát hiába hívják üvegházi
fonálféregnek, szántóföldön is bár hol megjelenhet.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási mérnök

A szervestrágyázás előnyeiről és kockázatáról alaposabban

Az istállótrágyázás veszélyei
Kertészeti termesztésben szerves trágyázásnál az istállótrágyák alkalmazása meghatározó. Az elsőként kiemelhető előnyök mellett azonban igen
jelentős kockázattal is járhat a nem megfelelő minőségű istállótrágya használata. A nem megfelelő minőséget jelentő tényezők sajnos külsőleg a
legritkább esetben feltűnők. Mások csak a tartási körülmények valamint a trágyakezelés folyamatának ismeretében állapíthatók meg. Miután általában
ezek nem ismertek, sem laboratóriumi minőségvizsgálat nem történik, a kockázat igen nagy és szaktanácsadói munkánk során évről évre találkozunk a
súlyos következményekkel.
Az évszázados kedvező tapasztalatok miatt természetesen az
istállótrágyázás előnyeivel kezdhetjük az elemzést. A talajon történő
termesztés során a termőképességet összetetten javító hatása miatt
vált a technológia szerves részévé a szerves trágyák között is
kiemelkedve. Az állattenyésztés feltételeinek, tartástechnológiák
változásának és trágyakezelés hibáinak következménye, hogy az
istállótrágyázás igen kockázatos is lehet. Hollandiában, ahol az
állattenyésztés nagysága és intenzitása, ezzel a trágyatermelés
nagyságrendje világviszonylatban kiemelkedő az 1980-as évektől az
istállótrágyázás veszélyei (termesztési és környezetvédelmi együtt)
miatt törvényben szabályozzák és szigorúan a témát. A kertészek jól
felfogott érdeke, hogy az istállótrágyázás előnyinek tökéletes
kihasználásával legyen tartósan gazdaságosabb és eredményesebb
(hiszen az istállótrágyázás hatása nem egy évre szól) a termesztés.

Az istállótrágyázás előnyei
Alapvetően a talaj termékenységére gyakorol kedvező tényezők miatt
tartjuk előnyösnek a kezelést. Fizikai körülményeket javítja a nagy
mennyiségű szerves anyag. A talaj szerkezetét minden kötöttségnél
érdemben javítja, de kiemelhető a homoktalajokon a tápanyag és víz
megkötését, a talaj víz és tápanyag gazdálkodást javító hatása. Kötött
talajokon a lazítás az elsődleges szempont, ami miatt javul a talaj
vízvezetése, művelhetősége, levegőzöttsége.
A jó minőségű istállótrágya komplett tápanyag kijuttatást is jelent. Azt
azonban tudni kell, hogy a tápelem összetétel nagyon sok mindentől,
trágyaminőségtől, kezeléstől, állatfajtól, a fogyasztott takarmánytól,
stb. erősen függ, valamint ezeknek csak kisebb része közvetlenül
hasznosítható. A tápelemek mennyiségével tehát nem tudunk igazán
számolni, csak az éves tápanyagmérlegben átlagos értékkel
kalkulálni.
Az istállótrágyázással tehát sokkal jobbak a gyökerek életkörülményei,
aminek következtében (egyéb feltételek meglétével) a termőképesség
nagyságrenddel is jobb lehet.

Az istállótrágyázás veszélyei
Az istállótrágyázás veszélyei jelentik a hátrányokat. A tartással,
almozással és trágyakezeléssel nagyrészt kiküszöbölhető
veszélyekről van szó, de amíg nem elsőrendű kérdés a keletkező
trágya minősége, sajnos a veszélyekkel számolni kell, megelőző
lépésekre, körültekintésre szükség van.
A perzselési veszély elsősorban a friss trágya esetén emelhető kis,

mint a legegyszerűbben kizárható, mégis legnagyobb kárt okozó
körülmény. Az ammónia tartalom, az azzal is összefüggő közvetlenül
magas só koncentráció a csírára, fiatal gyökerekre egyaránt
veszélyes, pusztulást, gyökér és lombveszteséget is okoz. Sajnos a
gyökérperzselésre a legtöbb termelő nem is figyel, nem néz a föld alá.
De a világos, fejlődésben lemaradó, erősen heterogén növekedésű,
vagy a déli napsütésben indokolatlanul hervadó állomány igen-igen
árulkodó. Intenzívebb öntözéssel elsősorban lazább talajon érdemes
csökkenteni a káros hatást, de a gyökérregeneráló Fosfitex Zn/Mn
regeneráló lombtrágya kezelés egy ilyen állományban sem maradhat
el. Átmeneti komplett ellátásra pedig fiatal állományban a Rosasol 248-17 komplett lombtrágyázással tudunk rásegíteni, gyökéren ugyanis
átmenetileg nincs tápanyagfelvétel.

Káros elemek közül általában a klór és nátrium emelhetők ki, melyek a
tartáskörülmények miatt fertőtlenítő szerekből, a nyalósó és takarmány
só kiegészítés maradékai. Szintjük igen magas lehet, ami aztán a
többségében só és klór érzékeny kertészeti kultúráknál nagy kiesést
okozhat. Sajnos a trágyából ezeket az elemeket kivenni nem lehet, a
talajból pedig még annyira sem.
Tápanyag hasznosulás az istállótrágyázás nagy csapdája. Ugyanis a
meglévő tápanyag tartalom sem ismert, valamint azok
felvehetőségének alakulása sem. Pedig nagy mennyiségekről van szó
intenzív istállótrágyázáskor. Az 50 t/ha átlagos közepes minőségű
almos trágya kezelésnél, ami 5 kg/m2, tehát egyáltalán nem extrém
adagot jelent, összesen legalább 130-200 kg nitrogén, 120 kg foszfor
és 300 kg körüli kálium hatóanyag jut ki oxidban. Csakhogy ennek
hasznosulását előre senki nem tudja, hiszen évekig elhúzódik. A földdé
érett trágya hasznosulása kiszámíthatóbb, egyenletesebb, ezért
hajtatásban, intenzív szabadföldi termesztésben elsősorban ilyent
használjunk.
A hasznosulásról csak a talajvizsgálat ad áttekintést, igaz csak utólag,
viszont a tápanyagmérlegben sokkal pontosabban tervezhetünk a
tápanyag hasznosulással, a tápelem arányok alakulásával.
Gyommag, gyomirtó szer és egyéb káros anyagok szinte kivétel
nélkül a helytelen és felelőtlen trágyakezelés eredményeképpen
fordulhatnak elő a trágyában. Az okozott kár szintén felbecsülhetetlen
is lehet, tehát az ismeretlen eredetű, állapotú trágyától jobb
tartózkodni. Kórokozókat illetően nincs tapasztalat veszélyforrásként,
ezzel szemben fonálféreg fertőzést okozhat a fertőzött növényekkel
etetett állatok éretlen trágyája.

Használjunk, vagy ne használjunk? Hogyan
küszöböljük ki a veszélyeket?
Vetődhet fel rögtön ez után a kérdés. Igen, használjunk, de nem a
tápanyagpótlás miatt, hanem az egyéb előnyökért. A talajjavító hatása
miatt, mert mellesleg olyan mikroelemeket és a növény és a talajélet
számára elengedhetetlen anyagokat tartalmaz, melyet másként
egyelőre nem pótolhatunk. Amennyiben abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy nagy mennyiségű szerves trágya áll a
rendelkezésünkre, úgy annak összetételével is kalkulálhatunk.
Lehetőleg szinte mindig érett trágyát használjunk, melyben az alom
anyagok már szinte teljesen felismerhetetlenek, s a trágya színe
sötétbarna, fekete. A jól kezelt trágyában a levegőtlen körülmények és
a nedvesség hatására a baktériumok a cellulózokat és a növényi
kórokozókat is lebontják, valamint a trágya érése során keletkező (akár
70 Co) hő, és a tartósabb hőhatás ezeket a gyommagvakkal együtt
megsemmisíti, szó szerint fertőtleníti. A nem érett trágyával
ugyanakkor mind növényi korokozókat, gyom magvakat, sőt például
fonálférges sárgarépával etetett állatok trágyájával akár a
fonálférgeket is behurcolhatjuk a területünkre.
Az éretlen trágyát legalább egy évig kezelve érlejük. A bizonytalan
eredetű istállótrágya helyett célszerűbb a fermentált, szárított trágyák
valamelyikének használatát választani. Csökkenthető a kockázat a
vegyes szervestrágyázással, amikor az istállótrágya, szárított trágya,
tőzeg és szalma bármilyen kombinációját használjuk. A bizonytalan
állapotú nagy adagú kezelésnél még az is jobb, ha évenként kisebb
adaggal végzünk vegyes trágyázást. De kockáztatni semmi esetre ne
kockáztassunk! A tandíj nagyon drága lehet!
Horinka Tamás
szaktanácsadó

3. oldal
Az öntözés legyen szakszerű, hatékony és takarékos

A kertészeti termesztésben öntözzünk, ne locsoljunk
Amikor világszerte küzdenek a jó minőségű öntöző és ivóvízért, a termesztésben még most is mindennapos a szakszerűtlen, haszontalan, pazarló öntözés.
Öntözésről igazán csak akkor beszélhetünk, ha a víz pótlása szakszerűen történik. Az öntözést meghatározó talaj, klíma, növény és kijuttatási sajátosságok
összhangjában.
Fontos a sorrend! Tehát a talaj, klíma, növény igényének ismerte és csak az után jöhet az öntözés! Nem locsolás! A hibás gyakorlat hátterében nagy félreértések
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vannak: Az öntözés mértékegysége a liter, m mennyiség adott területre, és nem az óra!
A másik, hogy amikor több víz kell, nem többet, hanem többször kell öntözni!
Az öntözés átfogó szakmai elemzésére lapunk 2012 év szeptemberi
számában került sor. Nagyon érdemes újból elővenni, mert biztos
szükség lesz rá az idén is! A locsolást hagyjuk a hobbi
növényápolókra, akik kannával, slaggal jó szándékkal, de találomra
juttatnak ki valamennyi vizet a növényeknek.
A vízpótló öntözést a talajviszonyok, annak párolgása, valamint a
növények vízfogyasztása alapján kell elvégeznünk. A
körülményekhez nem alkalmazkodó kivitelezés esetén a öntözés
káros hatásai többet ronthatnak a helyzeten, mint javítanak! A
vízpótló öntözés szakszerűsége alapvető feltétele a hatékonyabb,
víz és költségtakarékosabb, tehát gazdaságosabb kivitelezésnek.

A helytelen öntözés legjellemzőbb káros hatásai, és
gyors teendők
- A vegetatív jelleget erősítve a túlöntözés fogékony, gyenge
növényt, rossz virágzást és kötődést, rossz minőségű termést
eredményez. A vízadag visszafogásával és jóval magasabb
kálium aránnyal kell a növekedést mielőbb visszafogni,
káliumtúlsúlyos lombtrágyázással ezt elősegíteni.
- Tömöríti , levegőtlenné teszi a talajt a túlöntözés, a gyökérzónát
aminek gyökérfulladás, sárgulás, a növekedés lassulása, egyre
erősödő vashiány és tápanyaghiány lesz a következménye.
Minden öntözés átmeneti levegőtlenséggel jár, de nem mindegy,
hogy az meddig tart! Az öntözés utáni sekélyebb lazítás már sokat
segíthet, de a mélyebb sorközi lazításra is szükség lehet, például
ha a talajszerkezet már eredetileg sem volt kifogástalan.
- A párolgási veszteség nagy melegben, kánikulában végzett
öntözés az összes kijuttatott víz 70 %-át is elérheti. Már csak ezért
is TILOS tehát melegben, kánikulában öntözni, a perzselés,
gyökérzet "megfőzése" még tovább fokozhatja a bajt.
- A tápanyag kimosásával a túlöntözés közvetlen kárt okoz,

hiszen a homokon leginkább mozgó N, Mg és Ca veszteség
nagyon jelentős, ezért erős csapadék, valamint a szükségszerűen
intenzív öntözés esetén ezeket a tápelemeket azonnal pótolni kell.
- Tápoldatos túlöntözésnél a víz és tápanyag veszteség a
gyökérzóna alá kerülő résszel teljes! (Csak hiedelem, hogy onnan
tápanyagot vesz fel a növény. Vizet esetleg, de tápelemeket csak
a "bojtos", gyökérszőröket is tartalmazó rész vesz fel.) Egy
öntözéssel tehát csak az egyébként nedves gyökérzónát átáztató
mennyiséget adjunk ki, és azt ismételjük szükség szerint.

Az öntözés vízigény és vízadag meghatározói
- Az öntözésre a növény vízfogyasztása, valamint a talaj párolgása
miatt van szükség. Az alsó talajrétegbe elfolyó víz technológiai
veszteség, amit szakszerű öntözéssel el kell kerülni.
- A növény vízfogyasztása a teljes felület borításig folyamatosan nő,
a kifejlett lombos állomány vízfogyasztása tavasszal és ősszel
napos időben 2-4 mm (l/m2), nyáron napos időben 5-6 mm (l/m2),
erős kánikulában elérheti a 8-9 mm-t (l/m2) is.
- Az öntözés veszteségét jelenti a párolgás, ahol a legnagyobb
természetesen a felületi, esőszerű öntözés párolgási vesztesége.
- A takaratlan talaj párolgása, vízfogyasztása tavasszal és ősszel
még csekély, 1-2 mm, azonban nyáron 5 mm-ig emelkedhet, ami
azt jelenti, hogy 5 liter víz párolog el, mintegy veszteség, 1 m2
területről.
- A párolgásnál a fóliatakarás nagyon jelentős megtakarítást jelent,
hiszen a párolgás 30-50 %-kal is kisebb mint a takaratlan
termesztő területen.

A helyes vízpótló öntözés jellemzői

mélységéig történik (csak tározó öntözésnél mélyebb), tehát
egyszerre csak a legfeljebb az előző öntözés, csapadék óta vizet
vesztett 40 cm talajréteg víztartó mennyisége jusson ki.
- Az öntözés legnagyobb veszteségét jelentő párolgás
csökkentésére esőztető öntözést nagy melegben semmi esetre ne
végezzünk, naplemente előttől a kora reggeli órákig történjen meg
az öntözés, a talajt pedig sekély műveléssel mielőbb zárjuk le.
- A csepegtető öntözés párolgási vesztesége csekély, ezért
lehetőség szerint válasszuk ezt a módot.
- A pótolandó mennyiséget tehát mindig azonos adaggal, a
fogyasztás szerint szükséges gyakorisággal végezzük. Ha tehát
naponta homokon 7 mm víz kell 4 mm-es csepegtetéssel naponta
kétszer öntözünk, 15 mm-es mikroszórós öntözéssel pedig
kétnaponta.
- Esőztető öntözéssel (mikroszóró, konzol, stb) homokon 15-20 mm
(l/m2), középkötött talajon 40-50 mm (l/m2) lehet egy öntözési
vízadag.
- Csepegtetésnél a csepegtető testekhez tartozó talaj vízvezetése
eltér az esőztető öntözésétől, valamint az öntözést is sokkal
nagyobb nedvesség tartalomnál ismételjük, ezért az egyszeri
adagok sokkal kisebbek.
- Csepegtetésnél sűrűn elhelyezett csövekkel a teljes gyökérzónát
kell figyelembe venni, így az esőztető öntözési vízadagok
legfeljebb felét célszerű alkalmazni.
- Homokon csepegtetett állományban 60cm-nél ritkább egysoros,
illetve ikersoros elhelyezésnél, sokkal kisebb adagok használata
célszerű, egy alkalommal a méterenként kijutó víz mennyisége 3-4
liter legyen.
Horinka Tamás
szaktanácsadó

- A talaj azonos nedvességi állapotában kezdjük és a gyökérzóna

Minden kezdet nehéz? Csak akkor, ha előre nem gondoljuk át a tennivalókat!

A termesztés indításának alapkérdéseiről röviden, tételesen
A kezdet megkönnyítésének legjobb és legegyszerűbb módja, ha átgondoltan tudunk elindulni. Tehát újra csak a tervezés jelentőségénél vagyunk. Amiért a
termesztés indításánál minden évben újra és újra előhozzuk ezt a dolgot, az a költséget, kivitelezést, sikeres indulást meghatározó szerepe. Az előkészítéskor,
induláskor elmulasztott, elrontott dolgok gyakran még horribilis költség és munka ráfordítással sem pótolhatók, nem korrigálhatók. Szánjuk rá néhány percet!

Előkészítés
- Altalaj lazítást intenzív öntözés esetén kétévenként el kellene
végezni a mélyművelés előtt, hogy az öntözés káros hatásait
kiküszöböljük, a gyökerek fejlődésének feltételeit biztosítsuk.
- A mélyművelés, 30-40 cm-es mélyszántás a kertészeti
termesztésben nagyon sok szempont miatt is szükséges művelet
(pl. szerves trágya, mésztrágya, tápanyag bedolgozás, szerkezet
biztosítás).
- A kémhatás szabályozása majdnem kizárólag savanyítást jelent,
hiszen az öntözött termesztés, az öntözővíz és talaj adottságok
miatt is, gyakran igen erős lúgosodást eredményez.
- A savanyítást csak talaj és öntözővíz vizsgálatra alapozva
szakszerűen végezzük, megelőzve hogy a meglévőnél is nagyobb
bajt okozzunk.

Alaptrágyázás
- Az alaptrágyázás szerves része és kiegészítője a szerkezetjavítás
(homokon kiemelten) szerves trágyákkal, melyek közül a
biztonságos szárított termékeket emelhetjük ki.
- A földdé érett istállótrágyák szintén megfelelő biztonsággal
használhatók.
- A kezeletlen, éretlen istállótrágya, legyen az almos vagy
baromfitrágya, időzített bombaként okozhat ki nem számítható
következményeket (ammónia, klór, nátrium, gyommag, stb. miatt)
- az előkészítésben elenyésző kivétellel nagy jelentősége van az
ellátottságot figyelembe vevő (talajvizsgálat alapján) tápanyag
bedolgozásnak.
- A zöldségnövények, dísznövények, gyümölcsök túlnyomó
többsége (gyökérzöldségek, káposztafélék, spárga ,körte
kivételével) klórérzékenyek, ezért szulfát alapú, klórmentes,
lehetőleg komplett, Rosafert NPK komplex alaptrágyázást
javasolunk végezni.
- A mésztrágyázás az alaptrágyák nagyon fontos, általában
szükséges kiegészítése, mert a talajok kalcium ellátottsága,
szolgáltatása (a felvehető Ca szint) több tényező miatt nem
megfelelő, ezért kiemelhető kockázatot jelent.
- A trágyabedolgozás mélysége a szerves anyagok és
mésztrágyázás esetében mindig 30-40 mélységű legyen.
- A műtrágya és mésztrágya indító jellegű (intenzív tápoldatozott
technológiában) bedolgozása 20-25 cm mélységű legyen.

- Starter célú műtrágyát 15-20 cm mélyen, sorban vagy ágyásban
is, dolgozzuk be.

Vetés, ültetés, és starter kezelések
- A magágy, illetve ültetés előkészítésének hibái még mindig nagyon
sok gondot okoznak a kelés és indulás egyenetlenségével, ezért a
megfelelő nedvességtartalmú, megfelelően tömörített legyen a
talaj.
- Vetés, ültetés előtt sekélyen bedolgozott starter kezelést akár sorra,
ágyásra is elvégezhetjük a Microphos Zn Mo mikro granulátummal,
vagy a Rosafert 12-12-17 mikroelemes komplexszel.
- A kelés, illetve ültetés starter kezelésére már a tápoldatként
alkalmazott MKP (monokálium-foszfát), illetve Rosasol 15-30-15
komplex beöntözés megfelelő.
- A lombos állományok starter lombtrágyázására is gyakran
szükség van, amit Fosfitex Zn/Mn, illetve Gyökér starter
kezeléssel oldhatunk meg egészen fiatal kortól akár a
legtakarékosabb sorpermetezéssel.

A virágzást megelőző időszak ellátása
- A gyökeresedés alatt visszafogott öntözés mellet legfeljebb a
starter tápoldatozás megismétlésére van szükség.
- A gyökeresedést, gyökerek estleges regenerálódását a kettős
hatású, élettanilag speciálisan aktív Fosfitex Zn/Mn
lombtrágyázással segíthetjük úgy, hogy egyben a betegségek
elleni védelmet is markánsan segítjük, erősítjük.
- A kalcium érzékeny kultúrák kalcium pótlását célszerű már a
virágzás előtt megkezdeni, és tápoldatban a Kalcium-nitrátot,
lombtrágyaként a Rosatop-Ca mikroelemes komplexet alkalmazni
ami egyben a hőség stressz megelőzését is segíti.
- A mikroelem ellátás kritikus időszaka ez, tehát a komplett
mikroelemes lombtrágyás jelentősége ebben az időszakban
meghatározó, melyre a Rosasol 30-10-10 emelt mikroelemes
növekedést is serkentő, vagy a Rosasol 23-7-23 emelt
mikroelemes kondicionáló komplett lombtrágyáink használhatók.
- Növekedés serkentésére Rosasol 24-8-17, és a kalciumot is pótló
Kalcium-nitrát tápoldatozás, valamint a Rosasol 30-10-10
lombtrágyázás javasolt.
- Nitrogén fejtrágyázásra, csak az alap és startertrágyázás
függvényében, eső, vagy öntözés előtt kijuttatva kerüljön sor.

- A nitrogén túladagolás és túlöntözés a virágzáskezdet
elhúzódását, vegetatív jelleget, a növekedési túlsúllyal a
betegségfogékonyságot és klímaérzékenységet okozza.
- A vegetatív túlsúly kezelésére visszafogott öntözővíz
mennyiséggel Rosasol 11-14-28 magasabb töménységű (0,20,25 %-os) tápoldatozást kell végezni.
- A tápanyag és vízhiány a vontatott növekedést, elégtelen lomb és
elágazódás fejlődést okoz, a túl korai erőltetett virágzással idő
előtti lekötést, majd túlterhelést okoz.
- Sokszor elfelejtődik, hogy a bór nem csak a kötődéshez, hanem
virágképződés minőségéhez minőségéhez.

Kötődés javítása, termésmennyiség fokozása
- Még a virágzást megelőzően kell gondolnunk a kötődés javítását
segítő bóros lomtrágya kezelés/ekről a Rheobor kalciumos
bórtrágyával, hiszen az általános bórtrágyáknál sokkal hosszabb
hatásideje miatt nem kell a kezeléssel a virágzás kezdetéig várni.
- A Rheobor kalcium kezelése nagyon jelentős lehet a
kalciumhiány miatti terméskiesés megelőzésében, így közvetlen
termésnövelő hatása kettős.
- A jó kötődés után a termés mennyiségét, de minőségét is a
terheléssel arányos tápanyagellátás határozza meg, ezért a
növekedéshez szükséges nitrogén, kén, magnézium és
mikroelem, illetve a minőséget megalapozó kálium és foszfor
ellátás egyaránt fontos, természetesen a megelőző műtrágyázás
és a növény igényének megfelelő arányokban.
- A mikroelemes Rosasol 24-8-17 komplett tápoldatozás a legtöbb
növénynél ezt megfelelően szolgálja.
- Aszályos, erős meleg időben a kalciumhiány fenyegetése ellen
lombtrágyaként a Rosatop-Ca ismételt kezelésekkel érhető el a
legjobb eredmény.
- Csapadékos, lehűléses időszakban különös jelentősége van
betegségek elleni védelemben a Fosfitex lombtrágya
kezeléseknek, a növényvédelem erősítése mellet a különböző
összetétellel a szükséges tápelem kiegészítést választhatjuk, így
a Fosfitex Zn/Mn gyökérképződés erősítésére, a Fosfitex Mg a
sárgulások megelőzésére, a Fosfitex Ca/B kötődés javítására és
kalciumhiány megelőzésére.
Horinka Tamás
kertészmérnök

4. oldal
A kötődés javítása idén is aktuális

Rheobor a kötődésjavításra, több mint bórtrágyázás
A bórtrágyázás olyan szinten kötődött a terméskötődés javításához, hogy a tápelem igen fontos egyéb szerepe teljesen háttérbe szorult. Termesztéstechnológiai
szempontból valóban itt van a leglátványosabb szerepe, de ki kérdőjelezné meg, hogy a sejtosztódásnál, a szénhidrát anyagcserében, a szárazanyag képződésben,
cukorképződében, vagy a megtermékenyítésnél valamelyik is fontosabb a másiknál. A bórtrágyázásról mindezek ismeretében és figyelembe vételével essék tehát
szó a következőkben.
A bór létfontosságú, pótolhatatlan növényi tápelem, melyből mikro
mennyiség szükséges a termesztett növényeknek. Ugyanakkor a
bórigényben jelentős eltérések vannak. A zöldségfélék között
kiemelhető a fejes káposzta, karfiol, karalábé, bimbóskel, cékla és
zeller igénye, valamint érzékenysége a bórhiányra, de igényes a
paradicsom, sárgarépa saláta és hónapos retek is.
A gyümölcsök általában bórigényesek, de az alma, körte, őszbarack
és szilva igénye és érzékenysége kiemelhető közöttük. A szőlő
szintén bórigényes és több fajtánál is komoly gondot okoz a
termékenyülésnél és cukorképződésnél is a bórhiány.
A bórtrágyázást befolyásoló tény az is, hogy a túladagolásra a
rézhez hasonlóan általában legérzékenyebbek a növények, mert a
mérgező határ a legalacsonyabb. A bab, szamóca, paradicsom,
burgonya és zeller például az átlagnál is érzékenyebbek a
túladagolásra. Az indokolatlan bórtrágyázás rossz esetben tehát
több kárt okoz, mint hinnénk. Megfelelő bórtrágyát megfelelő időben,
a megfelelő formában, ez a siker titka.

Az alábbiakban javasolt bór lombtrágyák óriási előnye, hogy
veszteség nélkül azonnali tápelem szolgáltatást jelentenek, illetve,
hogy a növényvédelemmel egy menetben, más szerekkel jól
keverhetően, kockázatmentesen juttathatók ki.

A termés kötődését, mennyiségét szolgáló Rheobor
bórtrágyázás
Nem véletlenül szerepel a mennyiség és kötődés együtt, hiszen
először a virágképződéskor van szerepe egyéb mikroelemekkel és
foszforral együtt az életképes virágok kialakulására. A termés
mennyiségének potenciálja először a képződött egészséges termő
virágok mennyiségétől, majd csak az után, a megtermékenyítés
minőségétől függ. A kifejlődés, tényleges mennyiség és termés
minőség már egy másik téma.
Azaz a fiatal, esetenként éppen lombleveles növényeknél van először
szerepe a bórnak. A palánták, valamint a kiültetés mikroelemes

beöntözése, starter tápoldatozása már ezt a célt is szolgálja. A teljes
tápelem soros műtrágyák jelentősége az intenzív termesztésben nem
véletlenül olyan nagy, amilyen.
A virágzás kezdetén van kedvező hatással a porzós virágok
bórellátása, a Rheobor kezelés a megtermékenyítésre. Csak
megfelelő bórmennyiségnél intenzív a virágpor csíratömlő képzése,
ami a megtermékenyítés feltétele. Az intenzív megtermékenyítés
után várható a termés, illetve az azt feltételező magvak megfelelő
fejlődése. A Rheobor lombtrágyázás kötődésjavítással egyenértékű
hatása a kalciumpótlás. A 12 % azonnal felvehető kalcium a kötött
termések kalcium hiányának megelőzésében meghatározó lehet. A
Rheobor kezelés másik előnye, hogy a kalcium-borátban a bór
mérgező hatása jelentéktelen. Perzselő hatása az engedélyeztetési
vizsgálatoknál még többszörös dózisban sem volt a hagyományos
bórtrágyákkal ellentétben.
Horinka Tamás (kertészmérnök)

A megosztott kezelésekkel, a "növényetetéssel" a fejlődéséhez, a körülményekhez is alkalmazkodni tudunk

Kertészeti növények szilárd kijuttatású
fejtrágyázásának aktualitásai
Az intenzív zöldségtermesztés tápanyag ellátásának fontos része a szükséges nagy mennyiségű tápanyag kijuttatásának megosztása. A tenyészidőben kijuttatott
szilád műtrágyát célszerű sekély talajmunkával tudjuk bedolgozni, majd a gyökerekhez jutását és felvehetőségét az öntözés, vagy nagyobb mennyiségű csapadék
biztosítja. A növekedés irányításával, a klímakörülményekhez igazítással lesz igazán hatékony és szakszerű a tápanyagellátás.

A fejtrágyázás általában két fő célt szolgál, melyek a tenyészidőben
egymást követik:először a növekedés fenntartását, serkentését,
majd a tenyészidő második felében a termés minőségének
biztosítását, javítását és az érésütemet. A hatás feltétele, hogy a
tápanyag gyorsan a gyökerekhez jusson, ezért az öntözés alapvető
feltétel. Hiányában csak a jókor jött eső segíthet. A kijuttatást a
szakszerű folyamatban sekély bedolgozás, majd esőztető öntözés
követi. Víz nélkül a szilárd kijuttatású fejtrágyázás hazardírozás.

nagyobb mennyiségre van szükség. Tenyészidő hosszától és
talajtípustól függően egy-négy nitrogén túlsúlyos kezelést tervezhetünk.
Hagyományos extenzív technológiában esetleg csak 1-2, míg
intenzív öntözött technológiában homokon akár 3-4 kisebb adagú
kezelést célszerű végezni. Komplex alaptrágyázásnál a nitrogén
műtrágyák használata megfelelő. Laza talajon alkalmanként inkább
kisebb , 100-150 kg/ha adagokkal ismételve. Kalcium alaptrágyázás
hiányában a Kalciumnitrát 200 -300 kg/ha alkalmazására feltétlenül
szükség van.

Növekedést biztosító fejtrágya kezelések

Minőségjavító fejtrágya kezelések

Az alaptrágyázás, starter trágyázás szerint a növekedés biztosító
kezelések a gyökeresedés után kezdődnek. Minden növénynél
fontos időszak ez a vegetáció kedvező alakulása miatt. Az intenzív
növekedés nagyobb nitrogén igényének, és folyamatosan, gyorsan
növő komplett tápanyagigényének ellátása a cél. Figyelembe kell
venni a növény átlagos tápanyag igényét. A nitrogén igényes
fajoknál, mint paprika, uborka, saláták, levélzöldségek, viszonylag

A minőségjavító fejtrágyázás általában a beltartalmat, színeződést,
tárolhatóságot, cukortartalmat javító kálium túlsúlyos kezelés. A friss
fogyasztású zöldség növényeknél, gyümölcsöknél is fontos, de a
tárolásra, feldolgozásra kerülő termésnél a minőség alapvető kérdés. A tenyészidő második felében a termés képződésében
(bármilyen növényrész is legyen) alapvető élettani változások
következnek be.

A szilárd kijuttatású fejtrágyázás jelentősége

A termés minőségét (legyen az beltartalom, állag, íz, szín, tárolhatóság, szárazanyag, stb.) alapvető anyagok határozzák meg,
melyek csak az érés folyamatában képződnek.
A tápelemek között többnek van szere, de egy toronymagasan
kiemelkedik, a kálium. Különösen fontos a kiemelkedően kálium
igényes növények jó fejtrágyázása, minta paradicsom, gyökérzöldségek (sárgarépa, retek, zeller) pirosan érő paprikák (fűszer,
kápia), dinnyék, burgonya, tojásgyümölcs, szamóca és bogyósok,
szőlő.
A minőségjavítás alapképlete tehát a kálium túlsúlyos ellátás. A
megfelelő méretű terméseknek tehát az éréskezdetre Rosafert
5-12-24, vagy Rosafert 5-6-30 fejtrágyázásra van szükség. A
káliumtúlsúlyos kezelésekre tehát még a teremés növekedésének
második felében sort kell keríteni, figyelemmel arra, hogy az érés
felé közeledve folyamatosan és emelkedően van szükség minden
növénynél, még a nitrogén igényeseknél is a kálium mennyiségének
növelésére. Az éréskezdetkor már késő a minőségre gondolni.
Horinka Tamás (szaktanácsadó)

A bórpótló, minőségjavító bórtrágyázás

Scorpio
A célirányos tápanyagkezelések között a Scorpio a termés minőségét javító és kötődést segítő szerepével fontos helyet foglal el a technológiában. És nem véletlenül a
minőségjavítás szerepel bórtrágyaként is az első helyen. A Scorpio kitűnő példa két tápelem szinergizmusára, kedvező együttes hatására. A két tápelem hatása
ugyanis nem pusztán összeadódik, hanem megsokszorozódik. Ez a szinergizmus, vagy szinergista hatás a tápanyagellátásban nagy előnyöket jelent. A bór és
molibdén a minőséget meghatározó folyamatokban és virágkötődésben működik olyan szinten együtt, ami élettanilag egyéb módon nem érhető el.
A bór virágképződésben betöltött szerepe közismert, de a
szénhidrátképződésben, a minőséget meghatározó anyagok, a
beltartalmat, tárolhatóságot, minőséget befolyásoló szerepéről ritkán
hallunk. A molibdén szintén a szénhidrát, konkrétan a cukorképződésben fontos szabályozó elem, de a fotoszintézisnél is több
nagyon fontos szerepe van. A két tápelem optimális arányával fontos
élettani serkentést jelent a virágzó és nem virágzó kertészeti
növényekben is. (Az arányt ki kell hangsúlyozni.) A növények
tárolásának, terméseik gyarapodásának üteme szorosan összefügg
a szénhidrát képződés dinamikájával.

A Scorpio sokkal több mint sima bórtrágya
A kötődés javítására és szénhidrát forgalom serkentésére kialakított
kedvező B/Mo arány a Scorpio lombtrágya oldat „titka”. A bór
kiegészítése, illetve pótlása mellett a cukor és más szénhidrátok
képződésének serkentő hatása miatt minőségjavító kezelésekre is
javasolt.
A Scorpio a burgonya, gyökérzöldségek és hajtatott zöldségfélék
termésmennyiségének növelésére is rendre jól vizsgázott már több
éves megfigyeléseink során. A keményítő, cukrok, szárazanyag
képzés serkentésére már a virágzás előtt szükség van, illetve több
olyan növénynél is van, vagy lehet szükség a kezelésre, melyek nem
is virágoznak, mint például a burgonya, vagy egyébként is
bórigényes káposztafélék és gyökérzöldségek.

Bór tartalma a virágképződésnél és a termések kötődésénél játszik
döntő szerepet. Ezzel a termések darabszámát, így potenciálisan a
termés mennyiségét is növeli. A minőséget rontó, fejlődést zavaró
bórhiány megelőzésére alkalmas. A bórnak ritkábban említett
szénhidrát képződésben (cukor, keményítő, stb.) betöltött szerepe is
fontos.
Molibdén szerepe a szénhidrát képződésben és zöld színtestek
képződésben játszik meghatározó szerepet. A bórral együttes
hatásaként képződő nagyobb szénhidrát mennyiség, egyben
szárazanyag tartalom a fejlődés során a minőséget, ellenálló
képességet is befolyásoló tényező. A termésben pedig közvetlenül
minőséget meghatározó, hiszen a beltartalom, a tárolhatóság, íz,
mind függ a szénhidrát tartalomtól.
A Scorpio bórtrágyázást tehát legalább két szempont, a minőségjavítás és kötődés javítása miatt vegyük figyelembe és használjuk ki
lehetőségeit, szükség szerint minden bórigényes kultúrában. Ha
bármilyen kérdésben bizonytalan, keresse gazdaboltjainkat, felkészült szaktanácsadóinkat.
Kérdezni nem szégyen, nagy hibát elkövetni már inkább az, és még
tetejébe nagyon drága is.

Scorpio a virágzó kertészeti növényeknél
A virágból termést képező zöldségeknél, ahogy a gyümölcsök és
szőlőnél egyértelmű a Scorpio szerepe, kettős hatásának

jelentősége. Az egészségesebb virágképződés után jobb kötődés,
majd a fejlődő termések jobb minősége elegendő ok a felhasználás
ajánlásaként. A két tápelem a korai kezelésekkel a tenyészidő
kritikus részében megfelelő élettani hatását kifejtheti és nagyban
hozzájárul a kedvező eredmény eléréséhez.

Scorpio a gyökérzöldségeknél és burgonyánál,
káposztaféléknél
A tápanyagot raktározó, valamint tárolásra termelt zöldségféléknél is
a szénhidrát forgalom határozza meg a termés mennyiségét és
minőségét. Miután a Scorpio mindkét hatóanyaga serkenti a
szénhidrát forgalmat, magasabb szárazanyag tartalmat eredményez,
ezeknél a növényeknél jobb minőséget, pulton tarthatóbb, jobban
tárolható termést ad a használójának. A káposztafélék és gyökérzöldségek egyaránt bórigényesek és érzékenyek a bór hiányára,
ezért a Scorpio kezelés a technológia része kell legyen.
A Scorpio hatékonyságának záloga tehát a két élettanilag nagyon
fontos tápelem szinergizmusa, egymást serkentő együttes hatása.
Az eredmények részletes leírásai, képekkel gazdagon kiegészítve a
www.kerteszekaruhaza.com/termekreferenciak weblapon
megtekinthetők. Kérdésével forduljon bizalommal gazdaboltjaink
eladóihoz, vagy szaktanácsadó szakembereinkhez.
Horinka Tamás (szaktanácsadó)

5. oldal

6. oldal
A növekedés meghatározó a kertészeti termesztésben, akár a szár és lombozat, akár a termésről van szó.

A növekedés szabályozása fontos és összetett feladat
A növekedés a növényi élet alapeleme. A kertészeti termesztésben is meghatározó dolog a csírázástól a hajtás és termés növekedésén keresztül a teljes
tenyészidőben. Akármelyik növényi rész is legyen a betakarított termés, a növekedés lesz a termés mennyiségének szinte közvetlen meghatározója. A megfelelő
növekedés azonban a minőség szempontjából is meghatározó, igaz általában közvetetten. Ezek a lényeges szempontok erősítik a növekedés megfelelő
szabályozásának szükségét.
A növekedést illetően három területre kell koncentrálnunk. A gyökérzetről elsősorban a tenyészidő első részében beszélünk. Szerepe
nem kérdés. A hajtás és levélfejlődés a következő meghatározó
lépés. Egy sor kertészeti növénynél, mint a káposztafélék, saláták,
levélzöldségek, közvetlenül magát a gazdasági termést képezi, tehát
a megfelelő növekedés közvetlenül termést befolyásoló.
Majd a termésnövekedéssel zár a növekedés folyamata, ahol a
növekedés nem csak a termés mennyiségét befolyásolja, a minőség
szempontjából is meghatározó.

A növekedés szabályozásának lehetőségei
A növekedést leghatékonyabban a tápanyagellátással és az
öntözéssel irányíthatjuk, szabályozhatjuk szabadföldi termesztésben
is. Egyéb élettényezők, mint a hőmérséklet, páratartalom, besugárzás
szerepe szintén meghatározó, de ezeket még zárt termesztésben is
csak korlátozottan, vagy nagyon magas költséggel szabályozhatjuk.
A vegetatív-generatív egyensúly fenntartása növekedés szabályozásának termesztési célja. Ez azt jelenti, hogy a fajta növekedési
típusától, habitusától függő felépítést, valamint elsősorban a
folytonosan termő állomány fejlődésénél a növekedés és termésérés
egyensúlyát kell elérni.
A növekedés serkentésére illetve a túlzott növekedés korlátozására
igen eltérő körülmények között van szükség. Mindkettő sokszor
előfordul és gyakran egymás után kell a két problémával megbirkózni.
A növekedési típusok szerepe elsősorban a zöldségféléknél, de
gyümölcsökre és dísznövényekre is jellemző a növekedési erély, a
növekedési típus. Az erős felépítésű, vegetatív jellegű növények
természetes állapota a vastag szár, nagyobb ízköz, erősebb lombozat.
A gyengébb növekedésű, generatív jellegű növények szára
vékonyabb, rövidebbek az ízközök, lombja kisebb. A vegetatív típusú
növények a túlzott növekedési feltételekre, a gyengébb növekedésűek
a generatív hatásokra érzékenyebbek. A növény növekedési
állapotánál ezeket a szempontokat feltétlenül figyelembe kell venni.

A hajtás, majd termés növekedésének fenntartása
Tápanyagellátással: alapesetben, normál helyzetben a növekedés
fenntartása a megosztott kezelésekkel elvégzett komplett tápanyagellátás normál technológiáját jelenti. A vizsgálatra alapozott alaptrágyázással, starterkezeléssel, okszerű fejtrágyázással és lombtrágyázással

a növekedés és fejlődés normál igényét szolgáljuk ki. A növekedésben
a gyökeresedés és intenzív növekedés alatti folyamatos és megfelelő
nitrogén ellátás lesz a növekedés ütemének meghatározója. Természetesen harmonikus nitrogén ellátásról van szó, az egyéb tápelemek
megfelelő kijuttatása mellet, azokkal együtt, melyeket alaptrágyaként,
starterként és fejtrágyaként alkalmazunk.
A lombtrágyázást illetően az általános kondíciót javító kezelések
emelhetők ki. Nitrogén igényes növényeknél normál esetben mikroelemes komplett kezelés, Rosasol 30-10-10 +Me, vagy Rosasol
24-8-17+Me lombtrágyázás javasolt. Betegségek és sárgulás
megelőzésére a Fosfitex Mg, illetve a gyökérképződést és általános
ellenálló képességet javító Fosfitex Zn/Mn kettős hatású termékeket
válasszuk.
Az ellátás speciális lehetősége a TNT tartós nitrogén lobtrágyákkal
történő kezelés, melynek hatása 3-4 hetes és kedvezőtlen helyzetben a nitrogén fejtrágyázás helyettesítésére is alkalmazható
magasabb dózissal. Magnéziumos, mikroelemes és telje tápelem
soros változattal a szükséges ellátási célnak megfelelő összetételt
választhatunk. A káliumigényes, jó növekedési állapotú növényeknél
a Rosasol 23-7-23+Me harmonikus komplex használata javasolt.

A túlzott növekedés, a vegetatív túlsúly kezelése
A normálisnál erősebb, nagyon sok termesztési és minőségi problémát okozó túlzott növekedés, a "túlszeretett" nagyon sokszor gondot
jelent a hajtatásban, de szabadföldön is. Miután a vegetatív túlsúly is
több tényező együttes hatása miatt alul ki nem csupán tápanyag
feladatról van szó. Minimum az öntözés, illetve hajtatásban a
szellőztetés, a páratartalom és az éjjel-nappal hőmérséklet értékeit
is figyelembe véve kell a változtatásokat elvégezni.
A gyors kezelés menetrendje azonnali kezdéssel és együttes
alkalmazással a következő:
- Öntözés visszafogása, ritkább és esetleg nagyobb öntözési
adagok alkalmazása.
- Nitrogén mennyiségének visszafogása, kálium szint emelése
Rosasol 11-14-28, vagy Rosasol 3-5-40 tápoldatozással és
egyidejű lombtrágyázásával.
- Durvább esetben 1-2-szer 50-70 kg/ha Rosasol 3-5-40, vagy
Káliumszulfát tápoldatozás visszafogott vízmennyiséggel, csak a
tényleges gyökérzóna nedvesítésével.
- Kálium túlsúlyos lombtrágyázással a növekedés visszafogása és

lomberősítés a várható betegségek támadása ellen a korábban
említett készítmények mellett kiemelten a Rosatop-Ca mikroelemes kalciumos komplett lombtrágyával.
- A káliumadagolás mellet a magnézium ellátást a Zöld levél
lombtrágyázással célszerű kiegészíteni kombinációban is.
- Hajtatásban a korai és többször megismételt szellőztetés
kivitelezése, a páratartalom visszaszorítása ritkább és inkább
nagyobb adagú öntözéssel.

A növekedés leállása, a generatív jelleg kezelése
A generatív jelleg általában az aszályos időszak, tápanyag és
öntözési hibák ,valamint túlterhelés következménye. A túlterhelés
szabadföldön és hajtatásban is jellemző ok. A legnagyobb kockázatot és terméskiesést a tartós aszály miatti generatív jelleg jelenti.
Az öntözési hibák általában a problémát fokozzák.
Miután több tényező együttes hatásaként alakul ki a leállás, a
megelőzés és kezelése is összetett. Kezelésének nehézségét is az
okozza, hogy csak együttes beavatkozástól várhatunk érdemi
változást.
A növekedés leállásának kezelési folyamata:
- Tápanyagellátás oldaláról az alapvető feltétel a gyökeresedés
starter ellátása után az alaptrágyázástól függő fejtrágyázás
megtörténjen.
- Nitrogén fejtrágyázást 10 naponként 100-150 kg/ha adaggal
ismételten végezzünk öntözés előtt.
- Nitrogén túlsúlyos lombtrágyázással segítsük elő a lom fiatalon
tartását, fiatalodását, Rosasol 30-10-10, vagy Rosasol 24-8-17
mikroelemes komplett lombtrágyákkal, vagy ritkább
növényvédelmi kezelések esetén a tartós nitrogén trágyák közül a
lassított tápanyag leadású TNT Turbó, vagy TNT Magnézium
javasolt 3-4 hetes tápanyagleadása miatt.
- A generatív túlsúlynál is veszélyeztető kalciumhiány ellen a
kötésjavító kalciumos Rheobor, valamint a komplett mikroelemes
kalcium, a Rosatop-Ca lombtrágya kezelést kell elvégezni.
- Az öntözés gyakoribb és kisebb vízadagokkal végezzük úgy, hogy
lehetőleg a kánikulát elkerülve, de minél jobb párásítási körülményeket is biztosítsunk (csepegtetésnél sajnos ez a lehetőség
nem adott).
Horinka Tamás
szaktanácsadó

Fitoftóra és amit érdemes tudni róla
A burgonyavész, vagy paradicsomvész (Phytophtora infestans) a
burgonyafélék családjába tartozó növények egyik fő kórokozója,
annak ellenére is, hogy a burgonyán és a paradicsomon kívül
önmagában nem fertőz, de más rokon Phytophtora fajokkal
természetes hibrideket képeznek, amelyek más burgonyafélék
családjába tartozó növényeket is képesek megfertőzni. S, hogy
éppen burgonyavésznek, vagy paradicsomvésznek szólítsuk, az
attól függ, hogy melyik növényt fertőzte meg. Bizony érdemes
magázni ezt a növényi betegséget, hiszen 1845 és 1852 között
Írországban a burgonya elpusztításával több mint egy millió ember
éhhalálát okozta. A tünetei és lefolyása is mind a burgonyán, mind a
paradicsomon azonos. Fertőzés esetén, a fertőzést követően az
adott rész kivilágosodik, majd szürkés-zöldes-barnás színt ölt a
fertőzött rész. Úgy néz ki mintha le lenne forrázva, a fertőzött rész
gyorsan elhal, később elszárad. A fertőzés pillanata és a jellegzetes
tünetek kialakulása között mindössze 2-3 nap telik el, kedvező
időjárás esetén. A gomba két formában is szaporodik. Az ivaros
oospórás szaporító képletek a tavaszi fertőzés kiinduló pontjai. A
fertőzött növénymaradványokon, levélen, száron, telelnek át, szél
által terjednek, s cseppfolyós víz jelenlétében ostoros rajzó
spórákkal fertőzik meg a növényt. Aktív mozgásukkal megkeresik a
növény légzőnyílásait, azokon bejutva fertőznek. A rajzó spórák
mozgásához és életben maradásukhoz cseppfolyós vízre van
szükségük, s ez egyben jó támpontot jelent a védekezések
tervezéséhez. Ha a növényvédő szert még az esőzések előtt
juttatjuk ki, azaz megelőző jelleggel védekezünk, akkor sokkal
biztonságosabban meg tudjuk védeni növényeinket, mintha egy eső
után, vagy nagy hajnali párák után védekezünk először. Az akkori
védekezés még mindig többet ér, mint a nem védekezés, s egyes
szerek képesek a gomba után nyúlni, de erre rövid idő áll
rendelkezésre a rendkívül agresszív fertőzés lefolyás miatt (2 napon
belül). Az ivartalan szaporodása fertőzött burgonya gumóból,
paradicsom bogyóból, még el nem halt növényi szövetekből történik.
A fertőzés után a gomba a növény sejt közötti járataiban él, obligát
parazitaként, azaz csak élő növényi sejtekből, szövetekből képes
táplálkozni. A fertőzést követően az elhalt, elszáradt foltok szélét
érdemes figyelni, nem tökéletes védekezés esetén, párás időben a

foltok szélén fehéres spórakiverődésből álló gyűrű alakul ki, ahonnan
tovább fertőz. A fitóftóra az ivaros szaporodása miatt rendkívül
gyorsan képes a rezisztenciára. Elődeink fitóftórájára a ma
előforduló vész már nem is hasonlít. Komplex rezisztencia rasszok
alakultak ki, s ezek uralják Európa és a világ burgonya és
paradicsom termesztését. Védekezésünk megtervezésénél ezt
maximálisan vegyük figyelembe, s a szereket maximum egy évben
kétszer használjuk. Itt ne a növényvédő szer nevét vegyük
figyelembe, hanem a hatóanyagot.
Nem érdemi változtatás, ha például a Curzate Super helyett Kupfer
Fusilant, vagy Zetanilt, vagy Moltovin SC-t használ, hiszen
mindegyik kombinációban cimoxanil és rézhidroxid vagy tribázikus
rézszulfát hatóanyag található. Gyakorlatilag még százalékosan is
szinte megegyező mértékben. S ugyanúgy nem váltás, ha Cymbal-t,
vagy Tanos-t, vagy Eclairt 49 WG-re cseréli le az előzőeket, hiszen
mindegyikben van cimoxanil. De nem szer váltás az sem, ha a
Ridomil Gold Plusz, helyett Ridomil Gold Mz-t használunk, vagy
szintén nem szer rotáció ha a Fórum R helyett az Acrobat MZ-t
választjuk. Azonos felszívódó hatóanyag, más rezisztencia törő
kontakt anyaggal. Rézhidroxid helyett mancoceb. Tehát lényeges,
hogy tisztában legyünk az általunk előzőleg használt növényvédő
szer hatóanyagaival, a felszívódó résszel különösen, hiszen
rezisztencia is velük szemben alakulhat ki, s ennek ismeretében
válasszuk meg a következő szert. Akkor van esélyünk jól és
hatékonyan védekezni ez ellen az agresszív korokozó ellen, ha
megelőző jelleggel juttatjuk ki, a jól táplált és ezért jó kondícióban
lévő burgonya, vagy paradicsom állományunkra, apró cseppekben,
jó borítottságban, s figyelembe vesszük, hogy az intenzív növekedés
idején akár 5-7 naponta is szükséges lehet a védelem. Bármennyire
felszívódó az adott készítmény, a permetezési hibákat ezzel nem
tudjuk elfedni, s az új növekményben annyira felhígul az adott szer,
hogy már nem tudja megvédeni a gomba támadásától, sőt a
rezisztencia kialakulásához vezető egyenes út az, amikor nem
védjük meg újra, habár szükséges lenne. „De hiszen a múlt héten
permeteztem!” A változó, csapadékos, lehűlő időjárás kedvez a
fitoftóra elterjedésének és szaporodásának. A felszívódó
hatóanyagokat általában valamilyen kontakt hatóanyaggal kombi-

nálják, éppen a rezisztencia kialakulás megelőzése végett. Ha olyan
készítményt használunk amely nem tartalmaz kontakt összetevőt,
úgy érdemes magunknak hozzákeverni.
S a cikk végén egy rövid szer ismertető arról a szerről amit még
kevesen ismernek. A felsorolásban szerepelt a Moltovin SC.
Folyékony cimoxanil és tribázikus rézszulfát a hatóanyaga. II
forgalmi kategóriás, mint ahogy a burgonya és paradicsomvész
elleni szerek nagyobb része is. Javasolt permetlé mennyiség 400800 l/ha. A fertőzési nyomás függvényében 7-14 napos alkalmazása
javasolt preventív jelleggel. A levél színének és fonákjának a jó
fedettségéhez 250-400 mikronos cseppekre van szükség. 50-70
csepp/cm2 fedettséggel. Javasolt fúvóka: üreges, kúpsugaras. S ami
az előnyére szolgál, hogy könnyen kezelhető mert folyadék, s a
hektáronkénti szerköltség sem elhanyagolható.
A Móraagro Kft és a Nufarm Hungária Kft között létrejött
megállapodás eredményeként mind a Moltovin SC, mind a Nando
500 SC kedvező áron kerül a boltokba, figyelembe véve a
felhasználói igényeket is. A Moltovin SC 0,25 l-es és 1 literes
kiszerelésben is kapható, míg a Nando 500 SC 0,2 literes és 1literes
kiszerelésben is kapható. A Moltovin SC 3,0-3,5 kg/ha, míg a Nando
500 SC 0,4 liter/hektár dózisban engedélyezett. A Moltovin SC
engedélyezése során használt kg/ha megjelölés zavaró lehet, hiszen
a fajsúlya 1,25 kg/liter így 2,4-2,8 liter használandó fel egy hektárra.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

7. oldal

Ahogy a Nagykönyvben meg van írva, vagy
a Nagykönyvet már e szerint írják újra
Tudom fellengzősen hat ez a cím, de minimum figyelemfelhívó. S ha
figyelem felhívó akkor máris elérte célját. Sok éve folyamatosan
(több évtizede) adunk Horinka Tamás kollégámmal szaktanácsot,
naponta többet is, mégis azt tapasztaljuk, hogy az emberek egy
jelentős tömege szakkönyvet egyáltalán nem olvas, szakcikket még
talán - ha nem túl hosszú-, s hiába él szó szerint a mezőgazdasági
termelésből mégis nem figyel oda, nem is tudja, s a majdcsak lesz
valahogy elvet vallja. Pedig egy jó, és itt a Jó szaktanácsadón van a
hangsúly, sokat segíthet, elsősorban az eredményesség szempontjából. Mert napjainkban fokozottan igaz, hogy a szép termést lehet
igazán jól eladni, ha pedig túltermelés van, akkor csak azt. Ehhez
kell egy jó szaktanácsadó, és természetesen az is, hogy az általa
tanácsoltakat végrehajtsuk. Szerencsére vannak azért ilyen termelők
is, s egy sokakat érintő növénycsoport látványos eredményeit
hoznám ide pozitív példaként, s elrettentésül egy másik képanyagot.
Környékünk egyik meghatározó növénye a sárgarépa, s feljövőben
van a petrezselyem. Mindkét növény fóliás és szabadföldi
termesztésénél is, főleg a csomózott értékesítésénél az áru értékét
meghatározó tényező a hossza és a vastagsága, s valamilyen
mértékben a levélzet kinézete. Gyakori termesztési hiba a túl nagy
lomb, rövid répatest. S ez elsősorban tápanyag kérdés. Természetesen a fólia alatti termesztésnél hőmérséklet és öntözés kérdése is,
míg szabadföldön elsősorban a túl kevés, vagy ami gyakoribb, a túl
sok öntözés az, amivel sikerül elrontani a lomb-gyökértest arányt. A
túlzott meleg megnyújtja a lombozatot, a kevés vagy sok víz pedig a
gyökérzet hosszát csökkenti. A túl sok víz hatására a répatest
megrövidül, mert eleve nem kell lefelé mennie a vízért, s rövid időn
belül még a legjobb műtrágyák tápanyag tartalmát is sikerül lemosni
a felvehetetlenségi szintbe, a lombozat pedig megnyúlt, könnyen
törővé válik. De visszakanyarodva a jó példához, vagy ami szerint a
Nagykönyvet (A TUDÁS NAGYKÖNYVE) átírják. Ha olyan
vetőgéppel vetik el a magot, amely mikro granulátum szórására
alkalmas, akkor érdemes egy magas könnyen felvehető foszfort
tartalmazó mikro granulátummal együtt elvetni. A foszfor mellett
cinket is tartalmazzon, mert a két elem antagonista egymással,
ugyanakkor mindkettőre szükség van a kezdeti fejlődéskor. S ha van
még mellette egy kis molibdén is a gyorsabb gyökérfejlődéshez,
akkor a starter trágyánál már megtettünk mindent a jó eredményért.
A három lényeges tápelem megfelelő aránya miatt mink a starter
trágyák közül a Microphos MoZn startertrágyát ajánljuk.
Gyökérzöldségekben a 30-40 kg/ha dózis alkalmazása javasolt. S
most egy kis kitérő: nagyon sokan a gyökérzöldségek magjait
Nemathorin 10 G granulátummal vetik, vettetik el. Azon kívül, hogy
nem engedélyezett, van vele egy alapvető baj. A Nemathorin 10 G
akkor fejti ki a hatását, ha teljes területre, egyenletesen, 10-15 cm
Dátum
2015.02.17.
2015.02.20.
2015.04.02.
2015.04.08.
2015.04.15.
2015.04.15.
2015.04.29.

Kezelés és módja
Vetés
Gyomírtás
Afalon/permetezés
Fosfitex
Zn/Mn/permetezés
Fosfitex
Zn/Mn/permetezés

Kezelés oka

mélyen be van dolgozva. A sárgarépa-petrezselyem vetésmélysége 1,0-1,5 cm. Ha mellé vetjük, akkor a hatékonyságának 10%-át
használjuk ki. Ahhoz pedig túl drága, s ha egy rovarölő csak 10%ban hatékony, akkor az egyenlő a 0-val. De erről nem a Nemathorin
10 G, vagy annak forgalmazója tehet, hanem a szakszerűtlen
felhasználás. (A Nemathorin 10 G gyökérzöldségekben történő
felhasználását a hatóság szükséghelyzeti engedéllyel engedélyezheti, költsége termelőnként 15 ezer Ft, de akkor is a technológia
szerinti teljes felületre történő 10-15 cm mélységű bedolgozás
szükséges). De kanyarodjunk vissza a termesztéshez. Mi van akkor,
ha nem rendelkezünk mikro granulátum adagolóval, vagy már
elvetettük a magot, de szeretnénk még mindig a lehető legjobbat
nyújtani? Akkor sincs baj. Be tudunk avatkozni kikelés után is, sőt ha
mikro granulátummal vetettünk akkor is érdemes a Fosfitex Zn/Mn
lombtrágyát a két cakkos levél állapotában ráfújni 3 l/ha dózisban,
majd 7-10 nap múlva megismételni. Ha nem hiszi próbálja ki. S mit
látunk ezen kezelés hatására. Semmit. Ha nem hajolunk le, és nem
ásunk ki egy pár növényt. De ha ezt megtesszük, s kíváncsiságból
hagyunk egy m2-nyi kontrol területet is, akkor megtapasztaljuk, hogy
a kezelt területen átlagosan kétszer akkora a főgyökér hossza, mint
a nem kezelt területen. S a növény szája a gyökere, s ha valaminek
kétszer akkora a szája, akkor kétszer akkora kanállal tud enni. Ha
pedig van mit, akkor higgyük el, a növény meg is fogja tenni.
Érdemes a kezelést megismételni, s hagyjunk egy kis időt (hőmérséklettől, talajtípustól függően 2-4 hetet) a sokkal nagyobb
gyökértömeg kifejlődésére. A Fosfitex Zn/Mn kezelést követően kb.
két hét múlva juttassunk ki Rosafert 12-12-17+2 MgO+Me, vagy
Rosafert 5-12-24+3MgO+Me melegen granulált műtrágyát 3-5
dkg/m2 mennyiségben, (homokon kettő hét, kötött területen akár vele
egy menetben is) majd azt követően kb. egy hét múlva látványos
robbanásszerű fejlődésnek lehetünk tanúi. Melyik Rosafertet juttassam ki? Az elővetemény, az alaptrágya, vagy a szerves trágya
milyensége és mennyisége határozza meg. A Rosafert 5-12-24
+3MgO+Me egy tipikus alaptrágya, s nitrogén kiegészítéssel, ha kell,
ki tudjuk elégíteni mind a sárgarépa, mind a petrezselyem igényét.
De akkor is inkább ezt használjuk, ha nagy mennyiségű, érett
istállótrágyát használtunk, mert az istállótrágyában található nitrogént a növény az első évben mind felveszi. A hangsúly az éretten
van, mert a trágyaként eladott erősen szalmás szerves trágyák
éppen ellenkező hatást váltanak ki, mert a szalma lebontásához a
baktériumok nitrogént vonnak el még a kultúrnövényeinktől is, s
ilyenkor szükséges plusz nitrogén pótlásával a baktériumokat kell
etetni, hogy növényeink elegendő tápanyaghoz jussanak. A tavaszi
szabadföldi termesztés egyik sarkalatos pontja lehet a szélverés.
A szél által szállított homokszemcsék apró, mikroszkopikus sérü-

Sárgarépa
Mennyiség
2,0 l/ha

immun erősítés, gyökér hosszuság
növelés
immun erősítés, gyökér hosszuság
növelés
szélverés kivédése,baktériumosodás
Fosfitex Cu/permetezés megakadályozása, gyökérhossz
növelés
Nitrogén pótlása tartós nitrogénnel,
TNT Mg
lombnövekedés elősegítése, zöldítés
Rosafert 12-12tápanyag pótlás
17+2MgO+Me /szórás

A sárgarépa kalcium és bór
igényének kielégítése, gyökérhossz
növelés

Fosfitex
Ca/B/permetezés

2015.05.12.

Rosasol 11-14-28+Me
Mikroelem harmónia megteremtése
/mikroszórós kijuttatás

2015.05.18- Rosasol 3-5-40
Vastagodás beindítása
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Május 7, sárgarépa
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Kezelés oka

Kezelés és módja
Vetés
Gyomírtás
Afalon/permeztezés

Mennyiség Növény állapot
1,7 l/ha

mag

1-2 cakkos levél megjelenése
3 l/ha

2 cakkos levél

Fosfitex Zn/Mn/permetezés

immun erősítés, gyökér
hosszuság növelés

3 l/ha

1-2 cakkos levél
megjelenése

3 l/ha

3-6 cakkos levél

Fosfitex Zn/Mn/permetezés

immun erősítés, gyökér
hosszuság növelés

3 l/ha

2 cakkos levél

8-10 cm magas lombozat, 15-20 cm
hosszu gyökértest

Fosfitex Cu/permetezés

szélverés kivédése,
baktériumosodás
3 l/ha
megakadályozása, gyökérhossz
növelés

8-10 cm magas lombozat, 15-20 cm
hosszu gyökértest

Rosafert 12-1217+2MgO+Me /szórás

tápanyag pótlás

5 % töménységben,
20 l/ha
5 dkg/m2

szélverés kivédése,baktériumosodás
2015.05.07. Fosfitex Cu/permetezés megakadályozása, gyökérhossz
3 l/ha
növelés
2015.05.08.

Növény állapot

léseket okoznak, melyeken különböző kórokozók, elsősorban
baktériumok jutnak be, és kisebb-nagyobb foltokban levélszöveti
elhalálozást okoznak. Ha nem védekezünk ellene, akkor a kezdeti
gombostűfej nagyságú sárga, majd barna foltocskák százai felülete
el kezd növekedni, majd összeérnek, s súlyos esetben 50-100%
lombveszteséget is okozhatnak. A folyamat elején egy-két alkalommal használt Fosfitex Cu 3l/ha dózisban meg tudja akadályozni a
foltok növekedését, megelőző jellegű használata, pedig azok
kialakulását is. A gyökérzöldségek alapból kalcium és bór igényesek
is, ezen igényűket is kielégíthetjük Fosfitex Ca/B-vel. A kalcium a
nitrogén után a második-harmadik legkönnyebben kimosódható
tápelem, ezért a növények számára felvehető forma állandó jelenléte
elengedhetetlen a sikeres termesztéshez. Pótlása olyan plusz
előnyökkel jár, hogy a kezelt növény jobban viseli a különböző
stressz helyzeteket, jobban ellenáll a melegnek, erősebb lesz a
levélzet, s nem mellesleg a pulton tarthatóságot is növeli. A bórból
meglehetősen kevés kell, s túladagolásával a növénynél bór
mérgezést idézünk elő. Hatására a közismert kötődés javításon és
szénhidrát anyagcserére gyakoroltakon túl, jelentősége a vízháztartásra gyakorolt hatásában van. Azaz, ha van elég bór, akkor a
növényben lévő turgor nyomás megfelelő, még hétköznapibb nyelvre
lefordítva, a növény később kezd el lankadni, fonnyadni, s ezen
képességét felszedés után is megőrzi. Persze ha felszedés után
kitesszük a napra, akkor a nap besugárzás ereje sokszorosan
felülmúlja a bór jótékony víz visszatartó hatását. De akkor ezen
bevezető után legyen itt egy konkrét termelői példa, hogy mikor
mivel kezelte, s a még ennél is meggyőzőbb képek az eredményről.
Megvallom őszintén, hogy ilyen látványos eredményekre én magam
sem számítottam, az élet átírja egy kicsit az ismereteket. Hiszen a
Fosfitex gyártója is maximum 2 hetes ismétlést javasol, de inkább
még ennél is ritkábbat, az élet pedig rácáfolt. S még egy rövid
megjegyzés. Akik ismernek, s az anyósom azért ezek közé tartozik,
tudják, hogy elmondom a javaslatomat, de nem erőszakoskodom
vele. Elmondtam, meghallották, de, hogy megcsinálják-e az nem
rajtam múlik. Ha igen, akkor várhatóan arra a hatásra lehet
számítani, amit elmondtam, ha nem, akkor pedig ne várják azt a
hatást. S ennyi. Nem több, nem kevesebb. S mért írom le most ezt,
mert volt egy-két termelő aki szaktanács után elment, nem csinálta
azt amit elmondtam, aztán később szinte számon kérte rajtam, hogy
mért nem erőszakoskodtam vele, hogy csak úgy szabad csinálni. S
akkor legyen itt Börcsök Imréné (Ő az anyósom) látványos
példájának eredménye táblázatosan a sárgarépa és a petrezselyem, valamint képekben.
Börcsök Imrénéén sokkal nagyobb felületen, pontosabban 23 ha-on,
két táblában, is van iskolapélda, csak az még nem tart itt, s kezelése

3 l/ha
5 gr/m2

5 gr/m2

Május 7, sárgarépa

8-10 cm hosszu répatest

12-15 cm magas lombozat, a sorok
zárodtak, átlagosan 20-22 cm hosszú
gyökértest, 8-10 mm-es gyökérnyak
30 cm feletti gyökérhosszuság, 20-25-ös
gyökérnyak, aktív vastagodás és
szinesedés megindulása

Május 11, sárgarépa

5 dkg/m2

8-10 cm hosszu
répatest

8. oldal

Június 17, petrezselyem

Május 18, sárgarépa

Május 7, petrezselyem

Május 18, sárgarépa

Május 7, petrezselyem

is más, ott alaptrágyaként a Rosafert 5-12-24+3MgO+Me-ből kapott
200 kg/ha-t, majd vetéssel egy menetben 30 kg/ha Microphos
MoZn, és a cikk írásakor kapja meg a Fosfitex Zn/Mn-t, 3 l/ha
dózisban.

Ennél jobb reklám nem kell

Május 18, sárgarépa

Május 11, petrezselyem

Május 26, sárgarépa

Május 18, petrezselyem

Május 26, sárgarépa

Május 18, petrezselyem

Május 26, sárgarépa

Május 26, petrezselyem

Június 17, sárgarépa

Május 26, petrezselyem

S a jó példa után egy ellenpélda. Paprika palántanevelés 60 m2-en, s
a gazda elhív, hogy nézzem már meg, mert nagy a baj, barnul,
elszárad a sziklevél. Baktérium a szellőztetés elégtelensége miatt.
De számomra a meglepetés nem is ez volt, most tavasszal sokan
szaladtak bele ebbe a hibába. Hanem a többi palánta. Egy fólia, a 60
m2-ből 3 m2, úgy néz ki ahogy majdnem ki kellene nézni, a többi 57
m2 pedig siralom völgy. A 3 m2 15-20 cm magas, szép zöld, a többi
57 m2 szikleveles, a közepén a levélkezdeményt még nem tudta
kihozni, a sziklevelek lesárgulva, általános tápanyag és kalcium
hiányt mutat. A kérdésre, hogy mit kapott enni, a válasz, hogy még
semmit. A 3 m2 pedig azért néz ki kiugróan másképp, mert az előző
évben ott volt egy borozda, amibe bele lett hordva az összes gaz, jó
vastagon, majd le lett szántva. Azaz egy nagy adagú szerves
trágyaként működött az a folt. S a termelő még meg is jegyzi, hogy a
borozda kanyarodását is, hogy leköveti a szép palánta és a
csapnivaló. Ehhez minek kellettem én? Merül fel bennem a kérdés. A
baj az, hogy valamilyen szinten rendbe lehet hozni a lemaradást, de
soha nem lesz olyan mintha megkapott volna az elejétől mindent, s a
palánta az alapja az egész éves munkának. Ha ezt elrontjuk, akkor
már eleve sokkal kevesebbet várhatunk.
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