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Mit tegyünk, hogy több és szebb termésünk legyen

• A kötés utáni tápanyaghiány apróbb terméseket, a növekedés lehet, és a kalcium magnézium, valamint mikroelemek pótlá-A termés mennyiségének és minőségének 
leállását, majd terméskihagyást okoz. sára is legyen gondunk valamelyik módon.feltételeiről röviden

• A termés kötődése utáni túlzott öntözés és nitrogén túltrá- • A termés növekedésének kezdetén legfontosabb a megfelelő 
A termés mennyiségét meghatározó lépések sorát végig tekintve gyázás deformált terméseket, az érés elhúzódását és a kalcium ellátás, melyet ekkor elsősorban lombtrágyaként juttat-
láthatjuk, hogy mennyire összetett, a növény termesztését, életét későbbi virágok elrúgását okozza, mely természetesen ter- hatunk ki a leghatékonyabban a tápoldatozás mellett.
csaknem teljesen átfogó folyamatról van szó: mésveszteség. • A termésérés kezdete előtt kezdjük el a kálium adagolását, 
• első virágok képződése szinte palánta korban, • A termés fejlődése alatti tápanyaghiány kisebb méretű, rosszabb szintjének megfelelő emelését. Öntözött termesztésben 
• az egészséges virágok képződéséhez szükséges kondíció, szerkezetű, esetleg torzult termések fejlődését eredményezi. fejtrágyaként valamivel korábban juttathatjuk ki a kálium-
• a virágok zavartalan kötődéséhez szükséges feltételek, Kálium hiányánál a színeződés gyenge, az érés nem indul túlsúlyos fejtrágyát. Tápoldattal, illetve lombtrágyával normál 
• az intenzív növekedés nagy terhelésének megfelelő tápanyag időben. Kalciumhiánynál a csúcsszáradás jellegzetes tünete esetben csak a színeződéstől, vagy éréskezdettől kezdjük 

és vízellátás és körülmények, jelentkezik. csak a kezeléseket.
• a termés érését, minőségét megfelelően biztosító körülmények • Nitrogén túladagolásnál és kálium hiánynál a termés torzulhat, • Aszályos időszakban a növekedés leállásának megelőzésére 

tápanyagban, egyebekben. alakja eltér a jellegzetestől, nehezen vált színt, az érés elhú- még a kényszerérés megindulása előtti kisebb mennyiségű 
zódik. Beltartalom rossz, ízetlen, értéktelenné válhat a termés. nitrogénadagolással védekezhetünk.

A növény általános kondíciója már a virágképződést befolyásolja • Kálium túladagoláskor, aszályos körülmények között a termés • Amennyiben az éréskezdet elhúzódása várható, a kálium 
alapvetően. Általános jó gyökérzet és lombfejlődés estén kezdő- apróbb marad, fala vékony, érése idő előtt elkezdődik, de adagolását a termés megfelelő méretének elérésekor meg-
dik meg már igen fiatal korban az első virágok, virágzatok fejlő- színeződése elégtelen, beltartalma nem megfelelő. A kény- kezdhetjük.
dése. A palántakortól kezdődik tehát a terméssel összefüggő szerérés mennyiségi és minőségi veszteség is egyben. • A termés érése alatti káliumos kezelések jelentősége a 
tényezők jelentőségének sora. A virágképződés az első feltétel és minőség, beltartalom javításában van. Ezzel a szállíthatóság, 
itt az indításnál a koraiság is eldől. pulton tarthatóság, tárolhatóság javítása a célunk.A termés minőségének és mennyiségének kézben 
A virágok csak megfelelő kondíció esetén termőképesek, de a 

tartási lehetőségei
kötődés egy újabb határvonal. A termés mennyiségét tehát a Az áttekintésre azért is szükség van, hogy belássuk, amikor 
kötött termések száma is meghatározza. • Az indítás legyen dinamikus, starterrel támogatott, sekélyen keressük a termés esetleges problémáinak okát, ne csak ráfogjuk 
A tápanyagok között itt a bór emelhető ki, de egyéb tápelemek bedolgozott, vagy sorkezeléses, vagy tápoldatos beöntözés és valamire. Az túlságosan könnyű és kitérő megoldás. Vállaljuk 
ugyancsak lehetnek meghatározóak. Többek között a kalcium lép starter lombtrágyázással, megfelelő mikroelem ellátással. átgondolni a technológiánk minden olyan elemét, amellyel 
előtérbe a termés szerkezetének biztosításában betöltött szerepe • A tápanyag és vízellátás a gyökeresedés alatt legyen folya- befolyásoltuk akkor is termésünk mennyiségének, minőségének 
miatt, ami majd a szállíthatóságot, pultállóságot, tárolhatóságot matos és egyenletes. alakulását, ha azt eddig nem is gondoltuk volna.
befolyásolja alapvetően, valamint a megfelelő nitrogén ellátás a • A virágzás kezdete előtt kerüljük a nagy nitrogéntrágya ada-
termésméret miatt, természetesen helyes kálium aránnyal. gokat, az egyoldalú nitrogéntrágyázást. A technológia választása, alkalmazása, a termékek beszerzését 
Az újabb kritikus pont az intenzív termés és hajtásnövekedés • Virágzás előtt megkezdhetjük a bóros kötődésjavító lomb- illetően kérje szakterületi szaktanácsadóink, boltjaink szakem-
tápanyag és vízellátása. Amennyiben zavar következik be, az trágya használatot. bereinek segítségét. Kérdezni nem szégyen!
azonnali mennyiségi korlátot és minőségi kárt okoz. Folyama- • Az első kötések után a növekedés ütemében emeljük dina-
tosan termő növényeknél a termésképzés és a növekedés mikusan a tápanyag mennyiségét a fejlődő termések ellátására Horinka Tamás
egyensúlyát, vegetatív-generatív egyensúlynak is mondjuk, kell és a növekedés ütemének fenntartásához. A fejtrágya, vagy okleveles kertészmérnök
biztosítani úgy, hogy az a minőség megtartását is garantálja. tápoldat lehet nitrogén túlsúlyos, de a tisztán nitrogén hasz-
A termésérés újabb kritikus pont, mert akár folytonosan termő, nálatot kerüljük. A lombtrágyázás szintén nitrogén túlsúlyos
akár egyszerre érő kultúráról legyen szó, a termésérés, a 
megfelelő minőség kialakulása más feltételeket igényel. Szükség 
esetén bizonyos határok között az érés üteme is szabályozható. 

A termés mennyiségének és minőségének néhány 
kritikus pontja, csak felsorolásszerűen

• A erősebb korai, tehát palántakori stressz már terméskiesést 
okozhat, hiszen az első fejlődő virágkezdemények halnak el.

• A korai túlzott öntözés és túlzott nitrogéntrágyázás miatt 
eltolódik az első virágok képződése, vagy az első virágok 
elrúgása következik be. Mindkettő közvetlen termésvesz-
teséget jelent.

• A gyökeresedés utáni alacsony kalcium szint az első termések 
kalcium hiányával jelentkezik. A hiány akkor jelentős kárt okoz, 
ha a minőségben, fonnyadó termésben, a rossz szállítha-
tóságban, pultállóságban, tárolhatóságban jelentkezik. 

• A leöregedett palánta, vagy víz és tápanyaghiány miatt 
fejletlen növény bekötése többszörös élettani zavart jelent, de 
összességében rossz termésminőséget és közvetlen termés-
veszteséget.

Mindenki több és szebb termést szeretne

A cél önmagában semmi, ha nem tudjuk pontosan, mit kell tenni a több és jobb minőségű termés elérése érdekében. Sajnos sok olyan 
téves dolog van a termesztési gyakorlatban, melyek nemhogy segítenének, kockázatossá teszik a termesztő elvárásait. Gyakran csak 
a kötődés javításától várják a megoldást, pedig a termésmennyiség alakítása szinte a palántakorban elkezdődik. Majd szinte a 
tenyészidő második feléig több körülmény befolyásolja döntően. A termés minőségét illetően sem sokan gondolják, hogy az részben 
már a virágképződéssel indul, de természetesen a termésfejlődés és érés folyamán alakul ki véglegesen.
Alábbiakban elsősorban a tápanyag és vízellátás kritikus elemeit nézzük át célirányosan. Átolvasva a gondolatokat, célszerű végigfutni 
a saját gyakorlaton, így történik e mindez a saját gazdaságban? Át kell e gondolni dolgokat, lehetett e valamikor rossz, félreértett 
elképzelés a siker elmaradásának oka?

Az ár az  tartalmazza.ÁFA-t
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Terméskötődés segítése Rheobor és
Fosfitex bórtrágyákkal

Egy kezelés, kettős hatás! A védelem és az ellátás adódik össze, Óvatosan a bórral
hiszen a Fosfitex B és Fosfitex Ca/B lombtrágyák foszfit fosz-
fora a növény belső védelmi rendszerét stimuláló hatóanyag.Amennyire jó a bór a kötődésben, annyira kellemetlen is lehet a 
A fertőzések elleni belső védelem kihat a stressz ellenálló helytelen használat, túladagolás miatti perzselési kárral. A többi 
képességre is. Az egészséges növények is elérik azt a védelmi tápelemtől lényesen eltérően, az optimális mennyiségnél alig 
képességet, melyet a betegségi reakció váltana ki, csakhogy több bór ugyanis már mérgező. A tünetek sajnos nehezen vehe-
ezzel a növény semmi energiát nem veszít, fejlődésében nem tők észre, a kár azonban elsősorban a virágrészek károsodása 
torpan meg, nem esik vissza a fejlődésében.miatt nagyon jelentős és súlyos lehet. A bór esetében tehát 
A tápelemek pedig ugyanúgy hatnak, hasznosulnak, mint más fokozottan érvényes a körültekintő alkalmazás.
hatékony lombtrágya esetén, sőt, gyorsabban. A foszfit ható-
anyag ugyanis az újabb vizsgálatok felismerése szerint még 

Biztonságban a Rheobor
nagyon sok, termesztési szempontból igen fontos élettani 

bórtrágyázással Magas aktív kalcium tartalommal folyamatot kedvezően befolyásol. Ezek közül a tápanyag és 
A magas kalcium tartalom a terméskötődés utáni intenzív növe- vízforgalom, valamint a fejlődésre, termésképzésre vonatkozók A Rheobor egyedülálló kalcium-borát ható-
kedés után legtöbbször jelentkező átmeneti hiány megelőzé- emelhetők ki leginkább. Hiszen ezek a termés mennyiségét és anyagú készítmény, mely a hagyományos 
sében jelentős. A növekedés és termésfejlődés kiemelkedő minőségét közvetlenül, vagy közvetve jelentősen befolyásolják.bórtrágyáknál sokban, három dologban is 
terhelést jelent a kalcium háztartásban. A lombozat először köti le lényegesen eltér.
a kalciumot, és ha kisebb hiány is van, már nem jut elegendő A Fosfitex Ca/B összetételű lombtrágya a Rheobor-nál már em-
mennyiség a fejlődő terméshez, hajtáscsúcshoz, melynek azután lített előnyös kalcium tápelem hatást is hordozza. Tehát a termés Kíméletes hatású bór
súlyos következményei vannak. minőségének fontos elemét is jelenti a Fosfitex Ca/B lombtrágya A kíméletes bórhatás az eltérő kémiai formula sajátossága. A 

kezelés, illetve nem szakítja meg az esetleg korábban meg-kalcium-borát egy természetes anyag, mely kiválóan alkalmas a 
kezdett kalciumadagolást, azaz a biztonságot nem töri meg.tápanyagellátásban. A Rheobor bórja lassabban és folyamatosan Speciális kezelés a Fosfitex B, vagy

kerül felvehető állapotba, ennek köszönhetően a növényben 
Fosfitex Ca/B bórtrágyákkal

nincsen mérgező szinten még rövid időre sem. Az optimális, tehát A kötődés javításának támogatása
A speciális foszfor alapanyaggal, a foszfittal készülő Fosfitex lomb-kedvező tartományban pedig megbízható bórforrás a növény 
trágyák kötődésjavító összetételeivel szélesebb hatást érünk el. Mint a bevezetőben már említésre került, a kondíció, a megfelelő számára.

mikroelem ellátás már a virágképződéstől befolyásolja a kötődés 
feltételeit, és hatással lehet a termés minőségére is. A korai Hosszabb hatástartam
mikroelemes Rosasol 30-10-10, Rosasol 24-8-17, vagy A kíméletesebb és lassabb Rheobor hatás azt is jelenti, hogy az 
Rosasol 17-9-29 komplett lombtrágyázás jelentősége éppen aktív bórszint hosszabb ideig segíti a növényt, és a folyamatos 
ezért nagy. A gyökeresedés utáni intenzív növekedés alatt tehát virágzás idejét is követni tudja. A hagyományos bórtrágyák 
célszerű a folyamatos növényvédelem mellé felváltva a Rosasol néhány napos hatásával szemben többszörös ideig számíthatunk 
komplett kezeléseket beiktatni bármilyen speciális kezelés mellé. a bór kedvező hatására. Nagyon fontos ez szinte minden 
A mikroelemes komplett kezelés kondíció javító hatására egyéb-növénynél, hiszen a virágzás valamennyire minden esetben 
ként is szükség van bármilyen tápanyag forgalmat akadályozó elhúzódik. Nem beszélve a folyamatosan termő növényekről, 
környezeti hatás, stressz helyzet esetén is.mint dinnye, paprika, paradicsom, stb., ahol több hullámban 

történik a virágzás és termés kötése. A megfelelően hosszú 
Horinka Tamás (szaktanácsadó)hatástartammal egyenletesebbé tehető az ellátás. 

Tehetünk a jobb terméskötődésért

A terméskötődés nem minden a termésmennyiség biztosításában, de meghatározó lehet. A terméskötődés segítésére alkalmas 
bórtrágyákkal nagyon fontos elemeket segíthetünk a termések megtermékenyülésének folyamatában. A bór hiánya már a virágrészek 
képződésénél problémát jelenthet több kertészeti növénynél (gyümölcsök, zöldségek, dísznövényeknél is), de a megtermékenyítés 
folyamatánál játszik olyan szerepet, mely a kötődési problémák hatékony megelőzősét szolgálja.
A növény kondíciója, a megfelelő tápanyag és vízellátás természetesen továbbra is a termesztés sikerének alapja marad. Ezek 
hiányában sajnos a legprofibb kötődésjavítás sem sokat ér.

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

mérgező

hiány

Rheobor:
fokozatos hatás, kíméletes, hosszú hatástartam

KÍMÉLETES ÉS FOKOZATOS ELLÁTÁS
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Garantáltan stressz nélkül! 

védő szint

Fertőzés, stressz,
védekezés

tenyészidő

fi
to

a
le

x
in

 s
z
in

t 
a

 n
ö

v
é

n
y
b

e
n

FOSFITEX kezelések

A másodvetések indításáról

2 A magas foszfor tartalom mellett benne lévő kalcium és nitrogén Kis adaggal nagy hatás. A Microphos MoZn adagja m -kéntMicrophos MoZn mikrogranulátum starterkezelés
a gyökér és hajtás növekedésénél fontos tápelemek.3-4 gramm, tehát egy hektárra vetítve is csak 30-40 kg a leg-
A Gyökér starter a korai kalciumhiány megelőzésében is sze-nagyobb adag, melyet természetesen az alaptrágya mennyi-A nyári, őszi vetések, ültetések klíma körülményei sokkal jobbak 
repet játszik. Nitrogén tartalma alacsony, így nitrogén túlada-ségéből levonunk. A célzott kezeléssel az adag szinte minimális, a kora tavaszi állapotoknál, ennek ellenére nagy jelentősége van 
golástól, növekedési túlsúlytól egyáltalán nem kell tartani.azonban a jól oldódó, folyamatosan a gyökérzet mellet lévő a jó indításhoz szükséges jó tápanyagellátásnak. A Microphos 
Adagolásánál a Gyökér starter lombtrágyázást 0,5-1,0 % kö-tápanyag szinte veszteség nélkül hasznosul.MoZn mikrogranulátum a gyökérzónához juttatva azonnal oldódik 
zötti töménységgel végezzük . Kisebb permetlé mennyiségnél és mikroelemes ellátása a talaj tápanyagai mellett a még fejletlen 
alkalmazzuk a magasabb töménységet, úgy, hogy 1000 m2  gyökérzet számára nagy segítséget jelent. Veszteség nélkül Gyökér lombtrágya a nyári kultúrákban
területre 0,4-0,5 l Gyökér oldat jusson ki. Sorkezelésnél 0,5 % folyamatosan rendelkezésre áll az első hetekben és a csapa-
töménységgel kezdjük meg a kezeléseket, és később növelhetjük A gyökeresedés és virágképződés serkentésére szolgáló foszfor-dékkal, öntözéssel követi a fejlődő gyökereket.
az adagot a fejlettebb növényeknél.túlsúlyos lombtrágyázásra javasoljuk a Gyökér starter lomb-A Microphos MoZn mikrogranulátum kijuttatása történhet vetés-

trágya oldatot. A kelés, vagy ültetés után már sorkezeléssel is sel, ültetéssel egy menetben. Granulátum szóró hiányában sem 
Horinka Tamáselvégezhető az első kezelés. A fiatal lombon is biztonsággal kell lemondani alkalmazásáról, hiszen a sekély, akár sorra tör-
szaktanácsadóalkalmazható és növényvédő szerekkel is keverhető.ténő bedolgozással ugyanazt az eredményt érhetjük el.

Startertrágyázás nyáron?

Tény, hogy a másodvetések az időjárási körülményeket tekintve óriási előnyben vannak 
a kora tavasziakkal szemben. Ennek ellenére célszerű odafigyelni ezek indítására is. 
Természetesen ekkor nem a koraiság, az idő, hanem az állomány egyenletesség az 
indítás fontosságának indoka. Az ültetéskor, vetéskor a gyökérzónához juttatott 
Microphos MoZn mikrogranulátum starter, vagy a kikelt lombosodó növények Gyökér 
starter lomkezelése nyáron is látványos segítség a növényeknek.
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Harmonikus növénytáplálás,
egészségesebb, ellenállóbb növények
Ősrégi igazság, mégis a termelők gondolkodásában, tudatában nincs 100 kg gabona ára, amit hoz ellenben pluszban, az minimum 
nincs annyira ott, mint ahogy ennek a gondolatnak ott kellene lenni. 1000 kg. Akkor pedig miről is beszélünk. De az időjárás nem csak 
Ha növényünket harmonikusan tápláljuk, mindig törekedve arra, a szántóföldön, hanem a szabadföldi kertészetekben is okozott 
hogy fejlettségének és a környezeti, időjárási körülmények változ- nem kis meglepetéseket. Homokos területeken az idei évben 
tató hatásainak figyelembe vételével, akkor ezt a növény meghá- lehullott 400-500 milliméter közötti csapadék az ősszel kijuttatott 
lálja. Jobban fejlődik, kevesebb növényvédelemre van szüksége, alaptrágyákat garantáltan elmosta, nem maradt már a tavaszi 
szebb a külleme, stb. A 2013-as év ugyanakkor nagyon sok terü- ültetésű, vetésű növényeknek semmi. Éppen ezért, de nem csak 
leten, akár hideghajtatású termesztő berendezésekben is, de ezért üdvözlendő az az egyre jobban terjedő gyakorlat, hogy 
szabadföldön szinte mindenhol feladta a leckét a legtapasztaltabb közvetlenül vetés, ültetés előtt juttatnak ki nagyon sokan komplex 
termelőknek is. A hideg és hirtelen meleg periódus váltakozása, a műtrágyákat. Részemről a Rosafert termékcsaládot pártolom a 
sok csapadék mind-mind megviselte a növényeket, s a termelőket legjobban, s még jó pár ezer termelő, mert lehet itt arról beszélni, 
is. De addig, míg a termelő behúzódhatott a hideg, vagy a meleg hogy a másik is ugyanaz, tudja ugyanazt, csak olcsóbban, de amíg 
elől a házába, felvehetett, vagy éppen levehetett egy pulóvert, a termelőt be lehet csapni ilyen, és ehhez hasonló érvekkel, addig 
addig a növényeinknek kint kellett elviselni, ott kellett alkalmazkod- a növényt nem. S azokat a termelőket sem, akik kipróbálták 
nia a sűrűn változó feltételekhez. A változásokhoz nyújtott segítsé- egyiket-másikat, s vették a fáradtságot, hogy ugyanazon a terü-
get az okosan és időben adagolt tápanyag, vagy lombtrágya, vagy leten, ugyanabban a kultúrában mindent ugyanúgy csinálva, s a 
éppen a megszokásból, hozzá nem értésből adott műtrágya egyes végén, hogy-hogy nem, a Rosafertes terület növényei teremtek 
esetekben teljesen felesleges volt, néha pedig káros. többet. Én nem csodálkozom rajta, mert a Rosier belga és holland 
Néhány példa. Kora tavasszal, március elején végrehajtott gyára Európa legnagyobb speciális kertészeti  komplex műtrágya 
gabona fejtrágyázás hatására a növények intenzív növekedésbe előállítója, ahol a világon először itt gyártottak melegen granulált 
kezdtek. A március közepén-végén érkező mínuszok pedig a komplex műtrágyákat, s évente jelenleg 1 millió tonnát gyártanak. 
fellazult, növekedő levélzetet igen súlyosan károsították. Az munkanapokra számolva, napi 165 kamionnyi granulált 

műtrágya. S mivel tud többet az Ő műtrágyája, mint az őt 
követőké? Legnagyobb előnye, amit még nem tudtak lemásolni, 
az-az, hogy a Rosafert egyenletes szemcséi folyamatosan adják le 
hatóanyag tartalmukat. Az őket követők műtrágyái az első 
időszakban leadják hatóanyag tartalmuk 70%-át azonnal, s ezzel 
lökésszerű fejlődésre késztetve a növényeket, míg a hátralévő 
időszakban tápanyag hiányt okoznak. A kezdeti túl gyors feltáródás 
komoly kimosódási veszteségekkel is jár. Míg ezzel szemben a 
Rosafert műtrágyák folyamatos ellátást biztosítanak növényeink-
nek. Jut tápanyag a tenyészidőszak második felében is, s 
minimálisra korlátozódik ezért a kimosódás. S azon felül, hogy 
ezzel a növényeink hasznosítják a nekik szánt tápanyagot, a kimo-
sódás csökkentésével hozzájárulunk környezetünk védelméhez is. 

A gazdálkodók nagy része elkövette ezt a hibát, hiszen évtizedek De a lényeg mégis csak az, hogy a Rosaferttel kezelt terület 
óta azt tanítja minden iskola, hogy kora tavasszal érdemes fejtrá- termékmennyisége nagyobb és szebb mint a hasonló termékekkel 
gyázni. Mégis volt akinek a területeit ez a fagy nem viselte meg. kezelteké. A kimosódás pedig az ilyen csapadék bőséges idő-
Aki nagyon korán végezte a fejtrágyázást, s a növénynek volt ideje szakban különösen jelentős tényező. Mit kell tenni? Rosafertet kell 
az egyoldalú nitrogén felvétel mellé más tápelemeket is felvennie. használni. Azt, hogy milyet, azt pedig a talajvizsgálatnak kellett 
Vagy a gazda figyelve az előrejelzéseket, szándékosan késleltette volna eldöntenie. Mért a feltételes mód? Mert termelőink nagyobb 
a fejtrágyázást, s itt a tudás diadala volt. A harmadik esetben a hányada mind a mai napig kidobott pénznek gondolja, tartja, holott 
gazda megkésett vele, mert mást kellett csinálnia, nem volt egy talajvizsgálat költsége 20-50 kg kertészeti műtrágya ára. E 
műtrágyája, vagy csak hanyag, lusta volt, itt a szerencse állt a nélkül meg sokszor, sokkal többet dobunk ki, fölösleges műtrágyá- A sok csapadék, és a lehűlések együtt okozzák a kultúrákban a 
termelő mellé. S itt jön a termelő válasza, ha már elfagyott a zással. Megtettünk „mindent”, mégis a növény lilul, antociánosodik. gyökérszőr és hajszálgyökér elhalást, aminek következtében a 
levélfelület jelentős része, akkor próbálok a növényemnek segíteni, Majd kinövi. Jön rá a válasz, s tényleg, az esetek egy részében ki növények fejlődése leáll, több héten keresztül is stagnálhat, jó 
s mielőbb kihozom a stresszhelyzetből, adok neki lombtrágyában is növi. De mikorra? S mekkora veszteséggel? S a termelők egy időre várva. Ebből az állapotból érdemes mielőbb kimozdítani 
egy ebben az esetben szükséges harmonikus lombtrágyát, része azzal nem is számol, amit nem tud megfogni, hogy az növényünket. A paprikafélék, dinnyefélék, tökfélék különösen 
melynek hatására minél előbb pótolja az elvesztett lombfelületet, s ugyanolyan veszteség, sőt nagyobb, amit nem látunk. A talaj- hajlamosak a lehűléses gyökérvesztésre. Az állomány lombfelület 
mikroelemeiben a gabona is ezt igényli. A gondoskodó gazda így a munka, a vetőmag, palánta, ültetés, vetés költsége, a növény- nagysága döntő jelentőségű a szer kiválasztásánál, illetve egyéb 
Rosasol 30-10-10-et választotta, speciális, gabonára összeállított védelem, az öntözés mind-mind ugyanannyi egy adott területre szempontokat is figyelembe vehetünk. Amennyiben a gyökér-
mikroelem sorral. akkor is ha csak fele annyi a bevétel. Igaz, a betakarítás, eladás vesztés miatt fejlődésben leállt növényállománynak megfelelő 

költsége csökken, de az árú előkészítésé sokszor több. Azaz, ha nagyságú levélzete van, úgy használhatjuk a fentebb már említett 
már egyszer termelésre adtuk a fejünket, akkor próbáljuk meg a Gyökér nevű lombtrágyát. Amennyiben levélfelülete kicsi, s egy 
legtöbbet kihozni az adott körülmények között a növényeinkből. Az olyan szert szeretnénk használni, amelynek talajon keresztüli 
idei év egyik jellemző hibája volt a változó hőmérséklet, újbóli hatása is jelentős akkor válasszuk a Foszfitex Zn/Mn készít-
lehűlések miatt fellépő időszakos vagy állandósuló foszfor hiány. A ményt. Nem mellékesen igen markáns növényvédelmi hatással is 
foszfort a hideg talajból nem tudják a növények felvenni, ezért rendelkezik a legtöbb gomba ellen és a baktériumok ellen is. A 
lehűlés esetén a folyamatos fejlődés fenntartása végett célszerű Foszfitex Zn/Mn összetétele nagyon gyors és látványos újra-
foszfor túlsúlyos lombtrágyákkal beavatkozni. Részemről a Gyökér gyökeresedésre serkenti növényeinket, s a talajra kijuttatott 
nevű lombtrágyát helyezem előtérbe, mivel a magas foszfortar- foszfit forma – mely egy 3 vegyértékű foszfor – nagyon gyorsan 
talom mellett, kevés nitrogént és kalciumot is tartalmaz, melyre a megjelenik a hajtások csúcsában is, de ez fordítva is igaz, hogy a 
növénynek szintén szüksége van, s egy növények tápanyag felvé- levélre permetezett Foszfitex hatóanyaga pár órán belül a gyökér 
telét segítő adalék anyag melyet a flakonon egy varázspálcát tartó legvégében is kimutatható. S hőmérséklettől függően addig, amíg 

A kép önmagáért beszél. A kijuttatást követő három hét múlva a nö- kézzel jelölünk. Néhány fotó, a jellemző foszfor hiányról papriká- a foszfor 3 vegyértékben van, addig a növényben folyamatos 
vényzetről szinte teljesen eltűnt a fagyásnyom, túlnőtte, kicsattan az ban, fejesedő fejes káposztában, s karalábéban, melyet kezeléssel mozgásban van, azt belülről védi, majd átalakul 5 vegyértékűvé, 
egészségtől. S mi sem bizonyítja ez jobban, minthogy a rákö- még el tudunk tüntetni, s olyat is ami már megmarad a szedésig. s tápanyagként hasznosul. A foszfit a növények belső immun-
vetkező hétben virágba borult, s ígéretes terméssel kecsegtet. rendszerét is erősíti, hatására beindul a fitoalexin képzés, mely 

felelős a növények ellenálló képességéért. S még egy érde-
kesség. Az emberiség nagyon sok mindent a természettől lesett 
el, így a foszfit-ot is. Felfigyeltek arra, hogy a franciaországi 
Bordeauxban élő férfiak közül nagyon sokan 8-12 évvel tovább 
élnek mint az 50-60 km-re élő egyéb hasonló körülmények 
között, hasonló munkát végző férfiak. Hosszú évek kutatásával 
sikerült megállapítani, hogy ezen férfiak életmódja abban 
különbözött, hogy napi rendszerességgel megittak 1-2 dl-nyi 
héján erjesztett vörösbort. A vörösbor fajták héjában pedig 
kimutatták a foszfit hatóanyagot. Mesterségesen sikerült ezt az 
anyagot előállítani, s vele ugyanazon hatásokat kiváltani. Ebből 
vagy az következik, hogy mink is igyunk meg napi 1-2 dl 

A termékkel történt elégedettséget mi sem bizonyítja jobban, mint- vörösbort, vagy az, hogy fosfittel kezelt zöldségeket érdemes 
hogy 2012-ben a cég kipróbálta 350 kg-mal, 2013-ban megrendelt fogyasztani, vagy mindkettőt.
és felhasznált 4500 kg-ot, azaz majdnem 13-szor annyit mint az 
előző évben. Nem kell jobb elégedettségi mérőszám, mint ez. A Knipf Róbert
Rosasol 30-10-10 költsége hektáronként átlagosan nettó 4000 Ft, növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
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4. oldal

Amikor a növény
visszajelzi az
általam már
többször leírtat!
Vannak Rosafert hívek és nem Rosafert hívők. Mert vagy nem 
ismerik, vagy elhitték, hogy a hasonló is tudja ugyanazt. A növény 
pedig nem ismeri a marketinget, csak hasznosítja a neki juttatott 
tápanyagokat. A képek magukért beszélnek Puskás Ferenc 
zákányszéki termelő május 01-i vetésű Balatoni Rózsa 
burgonyája, hagyományos és Rosafert 5-12-24+3MgO+Me-mel 
kezelt 300 kg/hektáros területe határán. Azonos napon, azonos 
fajta. A kezelt átlagosan 10-15 cm-rel magasabb. Ön szerint 
melyik területrész fog többet teremni?

A képek 2013-06-12-én 10 óra 18-kor készültek.

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-ellátási mérnök

képződés során kedvező hatással van a minőségre, majd az A Rosatop-Ca az intenzív hajtás és 
intenzív termésnövekedés során kijuttatott kalcium és mikro-termésnövekedés lombtrágyája 
elemek meghatározó minőséget javító hatással is vannak. 

A Rosatop-Ca összetétele ideális a kalciumigényes intenzív 
növekedés időszakában. Széleskörű hatása azt jelenti, hogy A fentebb felsoroltak mellett a megfelelő kálium ellátás minőséget 
hasonló súllyal kezeli a növekedést, hajtás, lomb és fejlődő meghatározó hatása a tenyészidő második felében termé-
termését és a termés minőségének alakulását már a virág- szetesen érvényben van. A termések színeződésétől, az érés 
képződés kezdetétől. kezdetétől aktuális káliumtúlsúlyos ellátással, Rosasol 3-5-40 
A kalcium hiánya komoly probléma az intenzív növekedés során. tápoldattal, Rosafert 5-6-30 fejtrágyázással kell a megfelelő 
Tényleges hiánya a tápanyagellátás hibája, a mésztrágyázás minőség feltételeit támogatni. A Rosatop-Ca kalciumos, illetve 
elmaradása. Lombtrágyázással a hektárra vetítve több tíz Rosasol 15-5-30 komplett mikroelemes lombtrágyázás nagyon 
kilogramm hatóanyag nem pótolható. Az esetek többségében fontos kiegészítése, megerősítése az alapvető tápanyagel-
azonban csak átmeneti, vagy relatív, viszonylagos hiányról van látásnak.
szó, melyet a kedvezőtlen körülmények okoznak. Ezek ellen az 
átmeneti hiányok ellen tudunk lombtrágyázással, és csak azzal, Horinka Tamás
megelőzősképpen védekezni. A kalcium lombtrágyázás jelen- szaktanácsadó
tőségét gyakran az az élettani sajátosság adja, hogy a kertészeti 
növények többségének lombja az intenzív növekedés alatt igen 
nagy mennyiségű kalciumot használ fel, köt le. Ez az időszak 
azonban egybeesik az első termések fejlődésének kezdetével. A 
lomb kalcium megkötése okozza a termések átmeneti 
kalciumhiányát. De a fiatal termés korai hiánya később már nem 
kezelhető, hiszen a szövetek képződése már hiányos állapotban 
végbement, melyet általában három hét múlva a termés 
csúcsszáradásán jól láthatunk.

A növekedés serkentéséhez

Növekedést segítő nitrogén hatóanyaga 10 %, mely a kalcium és 
magnézium bejutását és mozgását is segíti. A növekedés 
serkentése a termés mennyiségének alakulásában is jelentős. A 
magnézium fotoszintézist végző és ezzel a növekedést is 
meghatározó zöld színtestek alapanyaga. Magnézium tartalmával 
a Rosatop-Ca kezeléseknek a sárgulás megelőzésében is van 
szerepe. A 15 % kalcium tartalom rendszeres kezelés esetén 
jelentős segítséget nyújt a kalcium forgalmának bármely zavara 
esetén a hiány átmeneti kezelésére. Ennek pedig a lombozat 
ellenálló képességénél és a fejlődő kis termések kalcium 
hiányának kialakulásában, a termésveszteség megelőzésében 
van jelentősége. 

A minőség javításában

A kalcium összetett szerepe a termés minőségének alakulásában 
a jellegzetes száradási, rothadási tünetek megelőzésén túl is 
jelentős. A termés szöveteinek erősségét, tartósságát, ezzel 
pedig a szállíthatóságot, pultállóságot és tárolhatóságot is 
befolyásolja. A Rosatop-Ca lombtrágyázás már részben a virág-

Sajnos időről időre tapasztaljuk, az időjárási stressz káros 
hatását a kondícióra és a termés mennyiségére, minőségére 
hatalmas méreteket ölthet. A megelőzés alapja az általános 
kondíció megteremtése, fenntartása, de célirányos 
kezelésekre is szükség van a termés biztonsága érdekében.
A teljes mikroelem-soros kalcium lombtrágya az intenzív 
növekedés meghatározó tápelemeit, nitrogént és 
magnéziumot is tartalmazza. Megelőző kezelésre javasoljuk, 
mert bármely kialakult kalciumhiány már kezelhetetlen. A 
levélzet, termés szöveteinek szerkezetét erősítő Rosatop-Ca 
technológiába illesztése már a virágzást megelőzően 
időszerű, és virágzás után is célszerű ismételni a termés 
minőségének biztosítása miatt. A forró napok mentőöve 
növényeinknek.

Időjárási stressz megelőzés
és kezelés Rosatop-Ca
lombtrágyázással

Nem lehet elégszer mondani, ismételni,
de még időben vagyunk
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