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Tisztelt Olvasó! Számomra meglepő, hogy egy-egy magabiztos termelő milyen 
hibákat tud elkövetni. 2014 egyik jellemző, sokak által elkövetett 
hibája volt, hogy salátát, káposztaféléket kezeltek a legkor-

2015-ben újra jelentkezünk. S ugyan nem illik rögtön magyarázko- szerűbb, s ezért a legdrágább szerekkel, s csodálkoztak, hogy 
dással kezdeni, de akik valamilyen szinten számítottak az újságra, nem érnek el eredményt. Totál meglepődtek, amikor szembe-
azoknak tartozom annyival, hogy leírom hallgatásunk fő okait. sítettem őket azzal, hogy jó-jó, hogy védekeztek, de ha ezt egy 
Az első, s talán a legfontosabb, legnyomósabb ok, hogy már nem 1/3 árú baktériumra hatásos készítménnyel tették volna, akkor 
volt rá energiánk. Akik sűrűbben megfordultak a mórahalmi telep még eredményt is elérnek, akkor csak néztek. A hitetlenek pedig 
környékén azok megtapasztalhatták, hogy 2014 júniusától szembesültek, hogy a betegség felismerés fontosabb mint a 
szokatlanul sok kamion megfordult nálunk, s az egyik hozott, a védekezés, mert csak akkor tud hatékonyan védekezni, ha 
másik készárut vitt, de gyakorlatilag folyamatosan el voltunk felismeri a bajt, s ahhoz választ szert. Nem pedig a szerencsére 
foglalva. Mindez pedig azért, mert Magyarországon és Romá- bízza, vagy, mert tavaly használt az a szer akkor most is biztos 
niában az elmúlt 50 év legnagyobb mezei pocok fertőzöttsége használni fog, hiszen teljesen más lehet a betegség, a kiváltó ok. Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. boltjai legyenek. Ha az elmúlt 
alakult ki. A Móraagro Kft pedig (akinek szintén tulajdonosa és S visszakanyarodva az okokra, nincs annál szemléletesebb, hogy évek folyamatait nézzük, akkor sok konkurensnek egyetlen 
ügyvezetője vagyok) 15 éve gyártja a hazai piacon egyedülál- az elvégzett munka nagyságát számokkal is alátámasszam: A marketing eszköze volt, az ár minél nagyobb letörése, a piac 
lóként hatékony Redentin 75 RB mezei rágcsálóirtó szert. S míg Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft 2014-ben év végére 50 %-os megszerzése érdekében. Akkor, amikor a költségek, adók, csak 
egy-egy évben 20-tól 80 tonnáig gyártottunk, addig a 2014-es forgalomnövekedést ért el, s nettó 242 millió Ft-nyi árut forgal- emelkedtek, a nyereségtömeg csökkent azonos szintű forgalom-
évben közel 1500 tonnát a hazai piacra, s 100 tonnánál is többet mazott. A Móraagro Kft 2014-ben úgy, hogy Tapolcán nyitott még nál is, s a termelők száma is csökkent, mégis sokan abban látták 
a román piacra. Ez 7500 %-os növekedés. S mindezt úgy, hogy a egy növényvédő szer és műtrágya nagykereskedelmet és soha a kiutat, hogy más boltokba járó vásárlókat csábítsanak el. Ezt mi 
mórahalmi létszámot nem növeltük. Még mi sem hittük el az nem látott mennyiségű Redentint is gyártott és értékesített, az most meg fogjuk állítani, meg fogjuk fordítani, s február közepétől 
elején, hogy ekkora durranás lesz belőle. összes forgalma meghaladta a 2 128 millió Ft-ot, azaz 1996-os az új növényvédő szer árak megjelenésétől minden vásárló meg 
Ennek a termelésnek a logisztikája, pénzügyi biztosítása, a fennállása óta először lett milliárdnál nagyobb forgalmú, sőt fogja tapasztalni. Március közepétől pedig, amikorra a régi 
legkisebb zökkenőkkel történő levezénylése igen sok időmet és rögtön 2 milliárdnál nagyobb forgalmú cég. beszerzések kifutottak, akkor aztán minden konkurensünk gyűrje 
energiámat lekötötte, s már nem maradt lelkierőm az újság írásra Azonban itt nem kívánunk megállni. Az újságot is többek között fel a gatyaszárát, ha velünk az árakban akar versenyezni. Igen 
sem. Egy-egy Homoki Gazda újság megírása, szerkesztése stb- azért indítom újra, mert azon az úton amin már egyszer elindul- kérem, jól látja mindenki. Ez nyílt hadüzenet az áraknak, és a 
stb bár mennyire hihetetlen, de 3 főnek bő egy heti munkája, tunk tovább kívánunk menni, s új növényvédő szereket, vagy konkurenseknek. S majd egy év múlva visszatérünk erre a 
azaz egy emberre vetítve akár egy hónap is lehet. részben újakat kívánunk behozni a magyar piacra. Esetenként kérdésre.
A második, és számomra meglepő felismerés, hogy az ember azt más gyártótól, ismert hatóanyagot, de lényegesen olcsóbban. Nagy nyilvánosság előtt leírtam, hogy mit fogunk lépni, mégis 
várná, hogy reklám nélkül a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. Amivel a termelő is jól jár, hiszen olcsóbban tud termelni. S ami a arra kérek minden termelőt, hogy aki rendelkezik internet hozzá-
boltjainak a forgalma csökkenne, ezzel szemben mit tapasztal- Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. üzletpolitikáját 2015-ben meg féréssel, és e-mail címmel, az valamelyik boltunkban adja le, 
tunk, nem volt újság, sok termelőnél nagy volt a bizonytalanság, s fogja határozni, az az, hogy míg nagyon sok környező konkurens hogy folyamatosan értesülhessen akár az árakról, akár az 
ezért inkább eljöttek, s ha már ott voltak, akkor vásároltak is. vállalkozás hozzánk igazította az árait, ami annyit jelentett, hogy akcióinkról. Nem csak anyagilag, hanem szakmailag is megéri.
Azaz a forgalom nőtt, annak ellenére, hogy mindent lehetett ha nálunk 100 Ft volt akkor Ő beárazta 98-99-re, akkor ezt 
mondani, de azt nem, hogy termelőbarát felvásárlási árak lettek megpróbálhatja 2015-ben is, HA TUDJA. Tisztelettel: Knipf Róbert
volna. S egyre többen ismerik fel, hogy az igazi szaktanács már Mi azon leszünk, hogy a környék legjobban ellátott, és legolcsóbb a Móraagro Kft, a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
nélkülözhetetlen. boltjai legyünk. Ne érje meg máshova menni, az első gondolat a és a Homoki Gazda újság tulajdonosa

2014 három igen komoly, sok évtizede nem tapasztalt kártétel volt tönkre ment. A következő ültetésben újra jelentkezett a betegség, 
megfigyelhető. Tavasszal a gabonafélékben a sárga rozsda s ekkor megkeresett, hogy adjak valami jobb szert mert megint 
okozott igen nagy mennyiségi és minőségi terméskiesést. tönkre fog menni az állománya. Minta kérés, s jött a megállapítás, 

Év végén, év elején érdemes megállni s egy kicsit visszatekinte Áprilistól a mezei pocok felszaporodása, egyes területeken hogy jó-jó, hogy permetez, de minek is ezzel, amikor ennek a 
az elmúlt időszak eseményeire, történéseire. Végiggondolni a jót, hektáronkénti akár 100 ezres létszáma okozott komoly fejtörést a szernek nincs baktérium ölő hatása, szürkepenészre jó, de a 
a rosszat, a sikereinket, a kevésbé jól sikerült dolgainkat, s gazdáknak, s „kímélte” meg a terület művelőét a betakarítás salátának nem az a baja. Sokkal olcsóbb szerekkel meg lehetet 
levonni a tanulságokat. Talán túlzottan sokan vannak azok akik a költségeitől. Míg nyáron a szőlő termesztőknél a lisztharmat- védeni az állományt, s a termelőnek lett bevétele. Nem biztos, 
dolgok egyszerűbbé tétele miatt nem néznek kellően szembe fertőzés okozott igen-igen kellemetlen meglepetéseket. Mind- hogy a nyagybanin, a másik termelő is jól tudja. Sőt, ha bejön a 
saját dolgaikkal, s ha rosszul ment akkor azért másokat hibáz- három esetnek azonban van egy közös tanulsága, amennyiben a boltba és kér egy szert akkor mi kiszolgáljuk, és annyi, ha nem 
tatnak elsősorban, ha pedig jól ment, akkor a saját válluk gazda együtt él a területével, ismeri annak minden szegletét, mondja, hogy mire, milyen problémára viszi. Lejárt már az az 
veregetésétől szinte leszakad a válluk. akkor nem utólag fog sopánkodni, mert a bajra jobb esetben időszak amikor találomra, megszokásból, vagy mert máskor is jó 
Igaz ez az igazság nálunk a mezőgazdaságban is, hiszen felkészült, s csak a védekezés kezdete a kérdés, vagy annak lesz alapon kezeljünk.
mindent el lehet mondani a 2014-es évről, de azt nem, hogy megjelenésekor azonnal tud intézkedni. Ha pedig nem jár ki a Forduljon szakemberhez, s ne szégyelljen senki sem kérdezni. S 
egyszerű volt termelni, szinte rutinból, kevés odafigyeléssel. Mert területre, nem eléggé felkészült, hogy felismerje a bajt, akkor akkor legalább megadjuk az esélyt, hogy szakszerűen, minő-
aki ezzel próbálkozott annak igencsak üres maradt a pénztárcája. pedig marad a sopánkodás, a tehetetlenség, a kár. De ugyanezt séget termelünk.
A sok csapadék még a leg felkészültebb termelőket is komoly elmondhatom a környékünk növényeire is, ott is előfordultak 
próbatétel elé állította, hiszen elég volt egy pillanatnyi hasonló esetek. Nyáron megtörtént, hogy a fejes salátát Knipf Róbert
figyelmetlenség, s már is megtörtént a baj. Országos szinten folyamatosan kezelte a termelő szürke penészre, az állomány tulajdonos, ügyvezető

Na nem mindenre, mert ami mindenre jó, az semmire sem jó, s a gond ezzel az, hogy a növények nem csak a leveleiken keresz- talajokon tud a legtöbb problémát okozni azzal, hogy ezek a 
ez igaz a tápanyag ellátásban és a növényvédelemben is. tül lélegeznek, hanem a gyökereiken keresztül is. Átlagosan végtelenségig tudnak tömörödni, s a növények gyökerei számára 
Akkor mégis mire jó a Fosfitex Zn/Mn? S most igazából már elmondható, hogy a kertészeti növényeknél a talaj térfogatának szinte áthatolhatatlan rétegződésen mennek át. Ez gyakorlatilag 
csak azoknak kell bemutatnom, akik eddig nem ismerték, nem 30%-a körüli értékben levegőt kellene tartalmaznia ahhoz, hogy az egész tenyészidőszak alatt előfordulhat. Vetés, ültetés előtti 
használták. Mert aki egyszer kipróbálta az mát úgy jön be a növényeink jól fejlődjenek. Ennek az ideális állapotnak az szerves trágya kijuttatásnak éppen az az egyik jelentősége, hogy 
boltjainkba, illetve a partner boltokba, hogy Fosfitex Zn/Mn-t kér. eléréséhez mechanikai úton talajlazítással, talajforgatással, a a bevitt szerves anyag bomlása után annak helyén ott marad egy 
De térjünk is a lényegre. Mit is tud ez az anyag? Miért aktuális talajfelszín ördög gereblyézésével juthatunk. De van egy sokszor láthatatlan kapilláris csövecske, melyben mind a levegő, 
pont most? probléma, ha a növényeinket már elültettük, elvetettük akkor ezek mind a kapilláris víz, s benne az oldott tápanyagok mozognak. A 
A 2014 év vége, a 2015 év eleje igen sok csapadékot hozott, sok a lehetőségek erősen korlátozottakká válnak, s egy sűrű soros talajjavításként használt zöld trágyázás is többek között így 
helyen a homok területek is annyira telítődtek vízzel, hogy már a állományban, jellemzően gabonákban, egyes zöldségfélékben működik, de azzal a plusszal, hogy ott a zöldtrágyának vetett 
felszínen is egybefüggő vízfoltok jelentek meg. De ahol ez még már nincs is semmilyen lehetőség az orvoslásra. A lehulló növényzet nagy tömegű gyökérzete ezt a hatást fokozza. S itt 
nem alakult ki, ott is 100%-hoz közeli víztelítettség a valószínű. S csapadék pedig éppen a laza szerkezetű, vagy szerkezet nélküli végre elérkeztünk a Fosfitex Zn/Mn áldásos hatásához. A 

Fosfitex Zn /Mn= Megoldás

Tapolcai növényvédő szer és műtrágya nagykereskedésünk



2. oldal

Fosfitex Zn/Mn használatával növényeink gyökérzetét megsok-
szorozzuk, így a megfelelő vizet és tápanyagot sokkal nagyobb 
területről tudja begyűjteni, meglévő tápanyag szint mellett a 
nagyobb gyökérzet miatt nagyobb, egészségesebb növényzetet 
kapunk. Fellépő problémák (pangó víz miatti gyökérvesztés, erős 
lehűlés hatására kialakuló gyökérvesztés) esetén a Fosfitex 
Zn/Mn hatására a kijuttatást követően három-négy nap múlva új 
hajszálgyökerek és gyökérszőrök jelennek meg, ezzel újból alkal-
massá téve a növényt a tápanyag felvételre. Sokan meg-
tapasztalták már, hogy télen a meleg szobában a fényszegény 
körülmények között a növény nem vesz fel annyi vizet, akár el is 
rohaszthatjuk egy nem helyesen megválasztott öntözéssel a 
gyökérzetét. S az öntözés elhagyásával, egy világosabb helyre 
való áthelyezéssel akár helyre is hozhatjuk a hibánkat. Ez 
szabadföldön nem lehetséges ezért kell mesterséges anyag 
kijuttatásával a gyökér fejlődését elősegíteni, stimulálni. 2013-ban 
Újmohácson gabonában sikerült bebizonyítani egy növény-
védelmi szakmérnöknek, hogy mit tudnak lombtrágyáink. Több 
éve próbálkoztam neki szállítani, de mindig lerázott. Aztán 2013 
tavaszán újra beszéltünk, s tettem neki egy ígéretet, hogy 3-4 
nap múlva új hajszálgyökerek lesznek a belvíztől sújtotta búza 
tábláján. A területre kimentünk közösen, s egy-két perc egyhely-
ben állás után a talpunk alól kibuggyant a víz. Csak annyira volt 
túltelített. Hitte is nem is amit mondtam, figyelmeztetett, hogy sok 
lombtrágyást már elküldött a fenébe, mert ígértek fűt, fát, aztán 
csak az eredményt nem tudták mutatni, de bele ment, hogy a 
tábla legmélyebb fekvésű részén 30 hektárt kezel első menetben 
az általam ajánlott Fosfitex Zn/Mn-nel 3liter/hektárban. A De, hogy ne ilyen távoli példát hozzak. Szintén Zákányszék, De nem kell gabonás és gyümölcsös példát ahhoz hoznom, hogy 
kezelést követő 4. napon jól látható módon megjelentek a fehér 2010-ben fiatal 7 éves őszibarackban a sok csapadék miatt a Fosfitex Zn/Mn jótékony hatását bizonyítsam, hiszen nagyon 
aktív hajszálgyökerek. Piros pont beírva. Most már nem volt hetekre megállt a víz, árkolás ellenére is egyöntetű vízborítás. sok termelő megtapasztalta, hogy a Fosfitex Zn/Mn kezelés után 
kérdés, hogy amit mondok az tényleg úgy is van. Később, levél- A termelővel tavasszal megnéztük, megástuk a gyökérzetét, s gyökérzöldsége, paprikája gyökérzete erőteljesebb lett, jobban 
analízis alapján foszfor hiányt mutattak ki. Gyökér lombtrágyával minimum 50%-os, de inkább erősebb szemmel is jól látható fejlődött mint a nem kezelt. Ez azokban az esetekben igazán 
kezelte, majd Rosasol 23-7-23+SPE lombtrágya. A mély fekvésű gyökér pusztulás. Mit lehet tenni? Hangzott a kérdés. Ha kihajt, feltűnő, ha a tábla egy része nem kapott belőle, mert elfogyott a 
terület a kezelés előtt lett  kijelölve, külön kezelve, s külön beta- és lesz minimális levélfelület, amin keresztül felveheti a Fosfitex permetezőből, s azért a kis darabért már nem keverek újat. S két 
karítva. Aztán lás csodát: a kezelt terület átlaga 7123 kg/hektár, Zn/Mn-t, akkor érdemes megpróbálni kezelni, mert valószínűleg hét múlva a kezelt szemmel láthatóan erősebb, egészségesebb 
míg a magasabb, jobb adottságú terület 6203 kg/hektár. A 30 rendbe hozza: Hangzott a válaszunk, Horinka Tamással kiala- mint a kezelésből kimaradt terület. A gyökérzöldségeknél ez 
hektáron 1 millió 159 ezer forint plusz bevétel, s 739 ezer forint kított közös véleményünk alapján. Mért voltunk bizonytalanok? különösen látványos eredményt hozhat, mert a kezelt sárgarépa, 
plusz haszon. Azóta már nem kell „zaklatnom”, hogy szeretnék Mert arra aztán tényleg nincs semmilyen irodalmi adat, hogy az petrezselyem pár centiméterrel eleve hosszabb betakarításkor, 
valamilyen lombtrágyát eladni neki, 2014-ben már Ő hívott, hogy őszibarack hány napig bírja talajlevegő nélkül. S itt nem napokról, mint a kezeletlen. Nem sok termelő vállalja be nyíltan ha hibázik. 
ez vagy az kell neki. Eredeti cikk: hanem hetekről volt szó. Kihajtott, mert volt még annyi erő a 2013-ban Faragó Attila oly mértékben elkeseredett, hogy mégis 

fákban. A termelő elkezdte kezelni, már egérfüles állapotban, tett egy olyan kijelentést, hogyha „rendbe hozom” az állományt, 
azaz amikor kb.1,0-1,5 cm hosszú volt a kibújó levél. Majd akkor névvel, fényképpel elvállalja, betehetem az újságba. A 
tenyészidőszakban még 3 alkalommal adott Fosfitex Zn/Mn-t történet röviden annyi, hogy éretlen szerves trágyát juttatott ki a 
permetezve levélen keresztül, de a lényeg, hogy sikerült meg- területre, a hirtelen felmelegedés hatására ammónia szabadult 
mente több év munkáját, s még mindig olcsóbban mintha újra föl, s mind a gyökérszőröket, mind a hajszálgyökereket káro-
kellett volna telepíteni. Eredeti cikk: sította, oly mértékben, hogy először az éppen kikelt állományban 

Attila palántadőlésre gyanakodott, s arra is kezelte. Mivel a 
„palántadőlés” a kipusztulás nem állt meg, ezért tovább erős-
ködött, hogy nézzem meg a területet. Megállapítás, a félig érett 
szerves trágya ammónia perzselése. Kezelése. először Fosfitex 
Zn/Mn, pár nap múlva Gyökér lombtrágya majd Rosasol 
lombtrágya (fejlettség szerinti összetétel) Rheobor a bórhiány 
megelőzésére, kalcium pótlásra, s az eredmény kitűnő minőségű, 
és nagy mennyiségű termés. Eredeti cikk:

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

http://www.homokigazda.com/
archivum/homokigazda_2013_09.pdf

http://www.homokigazda.
com/archivum/homokigazda_2011_06.pdf

http://www.homokigazda.com/archivum/
homokigazda_2013_07.pdf

Kezelést követő 10. napon

A fölső képpel megegyező időpontban készült kép nem víznyomott területről

Őszibarack kezelés előtt

2013-04-23

2013-04-23

2013-04-29

2013-04-29

2013-06-25     Árvíz után betakarítás előtt

2013. 06. 25, kezelés megkezdése előtti állapot

2013. aug. 29, 66 nappal a kezelést követően

Többszöri kezelés után. Az első képen látható fa más szögből fotózva.

2012 április elején a gyökér fejlődés gyakorlatilag tökéletes



Nemathorin 10 G 4 kg-os áfásan 33 960 Ft/db 30 kg/ha

Nemacur 240 CS 5 literes áfásan 53 000 Ft/db 30 liter/ha

Nemacur 240 CS 1 literes áfásan 11 500 Ft/db 30 liter/ha

Mórahalom
Tel.: (62) 580 317

Zákányszék
Tel.: (70) 455 5520

Kistelek
Tel.: (70) 455 5521

3. oldal

Rosaferttel kezelt területen 1 125 000 Ft-tal nagyobb az árbe-
vétel, igaz a konkurens műtrágya olcsóbb vásárlásával meg-
takarított 27 ezer forintot hektáronként. A kivonás után azonban 

A 2014-es év bebizonyította, hogy a Rosafert mit is tud igazából. még mindig van egy tetemes különbség, ami viszont a 
Kijött a lényeg. Amitől az összes többi melegen granulált betakarítási plusz költséget leszámítva tiszta haszon.
műtrágyától különbözik. Mégpedig abban, hogy a tápanyagait 
folyamatosan adja le, még akkor is, ha rengeteg eső hullik le a 
kiszórás után, illetve akkor is, ha kicsit szárazabb az időjárás.
2014-ben környékünkön átlagosan 900 mm csapadék hullott. 
Több mint 50% plusz az átlagos csapadékhoz képest. Ezt tetézte 
még, hogy az eloszlása akár 100 méteren belül is erősen eltért. 
Művészet volt néha termelni. A Rosafert termékcsaládot a belga 
Rosier gyár gyártja az 1960-as évektől, amikor is először a 
világon Ők állítottak elő melegen granulált műtrágyát. Ügyelnek 
arra, hogy a lehető legjobb alapanyagokat használják fel, s 
technológiájukkal elérik, hogy azonos kiinduló alapanyagok 
esetén is nem egyszerre, hanem fokozatosan egyenletesen adják 
le a hatóanyagokat, ezzel biztosítva a növények számára a 
folyamatos tápanyag ellátást. Ami létfontosságú a lazább, 
homokosabb területeken. A tavalyi évben egy másik gyár szintén 
melegen granulált termékét is elkezdtük forgalmazni az ára miatt, 
de hiába a papíron azonos összetétel, ha a tápanyag leadás 
dinamikája nem egyenletes, s az első nagyobb eső után az 
összes tápanyagának 70-80%-át leadta. Csábító volt az ára, s 
igen, vannak kultúrák, például egy tavaszi saláta, vagy retek ahol 
érdemes is lehet használni. De egy kicsit is hosszabb 90-120 Szintén zákányszéki termelő szemléletes példája, amikor hagyo- mányos műtrágya ára messze elmarad a 360 ezer Ft többlet 
napos, vagy még annál is hosszabb kultúrában már igenis a mányos műtrágyával fejtrágyázott és Rosaferttel fejtrágyázott bevételtől. Akkor mi lett volna a különbség, ha hagyományos 
Rosafert az, amit érdemes választani. burgonyához hívott ki a termelő Puskás Ferenc. technológiával és műtrágyával csinálja végig. Tudom, hogy nehéz 
Konkrét eset részletesebb leírását megtalálja a Homoki gazda A növénymagasság és a szín eltérés az első fejtrágyázás után meggyőzni a termelőt, hiszen a kiadás jelentkezik előbb, a bevé-
archívumban, mely az interneten elérhető: szembetűnő volt, oly annyira, hogy a második fejtrágyázás már tel meg bizonytalan. De fogadjuk el, hogy a jó minőségű nagyobb 

csak Rosaferttel történt. A terméseredmény is magáért beszélt, a termés az esetek 99,9%-ban nagyobb jövedelmet is biztosít.
csak Rosaferttel 2-szer kezelt terület 69 tonnát termet hektá- Az eredeti első cikk megtalálható a 

Tanács József zákányszéki termelő táblafelezéssel kétszer ronként, míg az egyszer hagyományos műtrágyát, másodszorra  oldalon.
3 hektáron tett összehasonlító kísérletet, s míg a konkurens Rosafert műtrágyát kapott terület 60 tonna/hektárt termet. 9000 
melegen granulált műtrágyával hektáronként 90 tonnát ért el, kg hektáronként, még 40 Ft-tal számolva is 360 ezer Ft plusz Knipf Róbert
addig a Rosaferttel kezelttel 112,5 tonna/ha. Az akkori áron a árbevétel, kiadási oldalon a 300 kg Rosafert mínusz a hagyo- növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

http://www.homokigazda.com/archivum/
homokigazda_2013_12.pdf. http://www.homokigazda.com/

archivum/homokigazda_2013_06.pdf

Miért is Rosafert?

Elégedett gazdasszony betakarítást megelőzően, 2013-11-06 A képek 2013-06-12-én 10 óra 18-kor készültek.

Sok és magas talajvíz = fonálféreg terjedés
Homok területeink egyik jelentős, ha nem a legjelentősebb és a növény gyökerén kezdetben apró, 1–2 mm nagyságú, majd egyre 
termés biztonságát meghatározó kártevője a talajlakó fonál- nagyobb, akár 1–2 cm nagyságú gubacsokat is találunk, növény-
férgek. S itt rögtön egy rossz hír. Ameddig voltak hideg teleink, fajtól függően (gyökérzöldségek 1-2 mm, uborka 1-2 cm ). A 
addig a szántóföldi termesztésben csak a szántóföldi gyökér- fonálférgek szívogatása során képződött gubacsok gátolják a
gubacs-fonálféreggel (Meloydigine hapla) kellett számolni. Az víz- és tápanyagforgalmat, melynek következtében a károsított 
utóbbi években a gyenge, szinte fagymentes tél azonban növények vontatottan fejlődnek, lankadnak, hervadnak. Eseten-
szántóföldi körülmények között is engedte felszaporodni, s egyre ként a növények levelén tápanyaghiányra utaló elszíneződések 
nagyobb gondot okoznak az eddig csak fűtött, zárt termesztő jelentkeznek. A fonálféreg fajok megkülönböztetésének van 
berendezésekből ismert kertészeti gubacsfonálféreg (Meloydigine gyakorlati jelentősége is. Addig amíg a szántóföldi gyökérgubacs-
incognita), a növényházi gubacsfonálféreg (Meloydigine arenaria) fonálféreg „könnyebben írtható”, s ezért ellene a Nemathorin 10 
és a melegövi gubacsfonálféreg (Meloydigine javanica). Az egyes G is, vagy a Vydate 10 G granulátum is nyugodtan használható, 
gyökérgubacs-fonálféreg fajok életmódja többnyire hasonló. A addig a többi fonálféreg fajra hatástalanok, vagy nagyon gyenge gyökérgubacs-fonálféreg kártétele esetén egy hajszál gyökéren 
gubacsfonálférgek mikroszkopikus méretűek, jelenlétükre az hatásúak. A Nemacur CS a szántóföldi gyökérgubacs-fonálféreg csak egy gubacs található meg, addig a többi fajnál egy 
általuk a gyökéren okozott tünetek hívják fel a figyelmet. A mellett a többi fonálféreg fajra is hatásos. Mindhárom szernél hajszálgyökéren több kisebb nagyobb gubacs is megtalálható, 
kártételt okozó gubacsfonálférgek egyedi belső élősködők, a ugyanakkor a kijuttatás időzítése és módja meghatározó. A gyöngyfüzér szerűen egymás mellett. Ugyan a meghatározás így 
gyökér szöveteiben élnek, táplálkoznak, s a tápanyag felvétel meghatározásnak van egy egyszerűbb, laboratóriumot nem könnyebb, de ez számunkra már késő, hiszen igazán ered-
közben bejutó nyáluk a gubacsok kialakulását idézik elő. A igénylő módja. Addig amíg a hajszál gyökereken a szántóföldi ményesen a granulátumokkal csak vetés előtt tudunk védekezni, 

míg a Nemacur esetében a kiültetett után tudunk védekezni, de 
akkor is célszerű megelőző jelleggel védekezni még a gubacsok 
kialakulása előtt, mert a kialakult gubacsok a tápanyag és 
vízforgalmat már zavarják, vagy akár meg is akadályozhatják.

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

A bekarikázott részek bizonyítják, hogy növényházi gubacsfonálféreg
is fertőzi már a sárgarépát, hagymán pedig elsősorban az fertőz

Betakarítás előtti sárgarépán késői szántóföldi
gyökérgubacs fonálféreg fertőzés jelei

Zeller korai fertőzése gyökérgubacs fonálféreggel

Gyökérgubacs fonálféreg fertőzés jele a „tápanyaghiányos“ hajtáscsúcs



4. oldal

Mozaikok a gyökérzöldségek tavaszi ellátásáról
Az áttelelő, vagy korai vetésű gyökérzöldségek termesztése sok-
kal nagyobb kihívást jelent, mint a normál tenyészidőszakban. 
Sokszor, de biztosan nem eleget hivatkoztunk már korábbi 
évfolyamainkban a téli félév klimatikus kihívásaira, melyeket 
megváltoztatni általában nem tudunk, de a termesztésben meg-
felelő eljárásokkal, takarással, tápanyagellátással, öntözéssel a 
lehető legnagyobb támogatást adjuk az állománynak erre a 
számukra mostoha időszakra. Rövid alapok után nézzük meg a 
legfontosabb teendőket a növények különböző termesztés 
technológiáiban.

A besugárzás jelenti az alapvető különbséget

vagy túlzott talaj víztelítettség esetén, mert ebben az A fotoszintézis görbéi az átlagos besugárzásnak megfelelően 
esetben a bór a talajban átalakul és a növény számára nagyon erős eltérést mutatnak az áttelelő növények hátrá-
felvehetetlen formában van csak jelen.nyára. Az őszi-téli időszakban a fotoszintézis produktivi-

5. Rosatop-Ca 0,6 %: erős besugárzás és aszály stressz tásának mértékét jellemző zöld felület töredéke a tavaszi-nyári 
megelőzésére, lomberősítésre, mikroelemek pótlására.időszakénak, melyet a 1. ábrán jól láthatunk.

6. Rosasol 23-7-23+SPE 1,0 % töménységgel komplett és A fotoszintézis, mint az asszimiláció, a növény gyarapodásának 
harmonikus lomberősítésre,alapvető művelete a tápanyagforgalmat, vízfogyasztást, a fejlő-

7. Rosasol 17-9 29+1MgO+Me 0,7 %: az állomány kondíció-dés ütemét is meghatározza.
javító kezelésére a gyökér, gumó vastagodás kezdetétől.Sajnos a normál termesztési körülmények között alkalmazott 

8. Rosasol 3-5-40 0,8-1,2 %: a termés minőségének javítá-növekedést serkentő beavatkozások nem csak nem működnek, 
sára, csomózott árunál a lomb erősítésére is a tenyészidő de többször igen károsak is.
második felében.

Amit feltétlenül kerüljünk el
A téli, kora tavaszi és a tavaszi nyári termesztési körülmények 

Áttelelő sárgarépa tavaszi ellátása
összehasonlítására emeljük ki a fotoszintézis, ami a növények - a növekedés serkentésére irányuló túlzott nitrogén fejtrá-
alapvető működését jelenti. A növényi fejlődés alapját jelentő Az áttelelő sárgarépa tápanyagellátása már igen korai időszak-gyázást, vagy lombtrágyázást,

ofotoszintézist a besugárzás, és ahhoz szorosan kapcsolódó ban indokolt lehet. A sátorban 15 C feletti felmelegedésnél a - az ilyen időszakban természetesen világosabb és lassabban 
hőmérséklet befolyásolja. felső gyökérzóna is felmelegszik és a tápanyag, vízfelvétel is növő állomány indokolatlan „csodaszerekkel” történő,főként 

aktivizálódik. A lombtrágyázást a külön tárgyalt program szerint erőltetett 3 naponkénti kezelését,
végezzük el.- a túlöntözést, túlzott páratartalmat okozó délutáni öntözést,

1. Megfelelő káliumtúlsúlyos alaptrágyázás esetén, - a rendszeres szellőztetés elhagyását,
egészségesen fejlődő lombozatnál az első fejtrágyázások - az állomány kiszárítását, növekedésének teljes leállását,
történhetnek nitrogén kiegészítéssel. Az Ammónium-nitrát - nappali időszak indokolatlan többszörös takarását (a napfényt 

2 215g/m (1,5 dkg/m ) adag felett csak erősebb igen is be kell engedni).
felmelegedéskor lehet indokolt nagyobb mennyiséget 
használni. A fejtrágyázást legfeljebb kéthetenként ismételjük.

Lombtrágyázás általános menete és lehetőségei a 
2. Káliumszegény, vagy csak starterrel (pl. Rosafert 12-12-17) 

gyökérzöldség félékben
indított állományban tavasszal célszerű komplex Rosafert 

2 212-12-17 20g/m  (2,0 dkg/m ) adaggal kezdeni a A növényvédelemmel együtt kijuttathatjuk mindazokat a tápeleme-
fejtrágyázást, és csak később kijuttatni az Ammónium-ket, serkentő anyagokat melyek a növekedéshez, kondícióhoz, a 
nitrátot.növények erősítéséhez, hiányok megelőzéséhez szükségesek:

3. Túlzott lombnövekedésű állományban Rosafert 5-12-24 1. Gyökér starter 0,4 %: indítás, gyökérfejlődés serkentésére, 
2 220g/m  (2,0 dkg/m ) fejtrágyázással célszerű indítani a sorkezeléssel 4-6 leveles korban, 2-szer egy hét kiha-

tavaszi tápanyagellátást. A nitrogén fejtrágyázás csak a gyással,
lombnövekedés helyreállása után következzen.2. Fosfitex Zn/Mn 0,3 %: gyökérserkentés és növényvédelem 

4. A gyökér 10-15 mm átmérőjénél a minőségjavító kezelésre erősítésére sorkezeléssel az előző kezelések után, külö-
kell áttérni. Gyenge humusztartalmú, „szőke” homoktalajon a nösen hűvös, párás időben, szükség esetén kéthetenként 

2 2Rosafert 15-5-20 20g/m  (2,0 dkg/m ) ismételt keze1ése ismételve, tehát egyéb kezelésekkel váltva kombináltan 
javasolt az öntözések előtti kijuttatással.kijuttatható.

5. Jobb termőképességű, rendszeresen szerves trágyázott laza 3. Zöld levél 0,5 %: levélsárgulás és lassú növekedés 
talajon, illetve kötöttebb talajon a 10-15 mm átmérőnél már a megelőzésére, kezelésére akár más speciális vagy 

2 2Rosafert 5-12-24 20g/m  (2,0 dkg/m ) fejtrágyázással kell komplett kezeléssel együtt is.
kezelni az állományt.4. Rheobor 0,3 %: erős felmelegedésre felkészülés, és ha 

gyökérnyaki elhalás-szívrothadás korábban már megjelent, 
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1. ábra: A téli és nyári félév besugárzásának hatása a fotoszintézisre

Dísznövényeink téli tápanyagellátása, öntözése

A fény, tehát a besugárzás a növények működésének meghatá- matok miatt természetesen a tápanyagigény is kisebb. A tápolda-
rozója, motorja, hiszen a fotoszintézis, az elsődleges építő tozást így elegendő minden második, harmadik öntözéssel elvégezni.
folyamatot irányítja. A téli félévben a növények fényigényénél 
sokkal alacsonyabb a besugárzás, így fejlődésük is jelentősen 

Rosasol 11-14-28+2MgO+mikroelem,
megváltozik, lelassul. Ezzel együtt a hőmérsékletnek, öntözés-

a virágos dísznövényeknek
nek, tápanyagellátásnak is arányosan változni, alkalmazkodni kell 
a körülményekhez. A virágos dísznövények téli tápoldatozásához ez a kálium túl- nitrogén túlsúlyos Rosasol 24-8-17+me komplex tápoldattal 
A dísznövények téli ápolása a teleltetés körülményeitől függően súlyos öntözőműtrágya optimális. A tavasszal, nyáron szokásos- nevelhetők a téli időszakban. A fejlődéshez szükséges táp-
jelentősen eltérő, és itt gondoljunk csak a fűtött és fűtetlen nál sokkal kisebb mennyiségre van szükség, és két-háromheten- elemeket tartalmazó komplex tápanyag a talaj nélküli, például 
körülmények közötti nagy vízigény eltérésre. te elég tápoldatozni. A tápoldathoz 10-15 g/10 liter Rosasol tőzeg, perlites közegben nevelt növényekre nem javasolt. A 

11-14-28+2MgO+me komplex öntözőműtrágyát használjunk. (Ez tápanyag mennyisége a két-háromhetenkénti tápoldatozásnál
gyakorlatilag egy közepes lapos evőkanálnyi mennyiségnek felel 10-15 g/10 liter Rosasol 24-8-17+me mikroelemes komplex Dísznövényeink tápoldatozása a
meg.) A kálium túlsúlyos mikroelemes komplex kielégíti a virágos legyen. Alapos beöntözéssel, úgy, hogy a tápoldat megjelenjen fényszegény téli időszakban
növények nagyobb kálium igényét, és a fényszegény, esetleg az edényzet alján. Erre a z előzőekben is javasoltak szerint a 

A világos, fűtött helyiségben tartott dísznövények életműködése hűvösebb körülmények jobb átvészelését is segíti. A Rosasol tiszta vizes öntözésnél nincs szükség. 
lelassul ugyan, de víz és tápanyagellátásuknak folyamatosnak 11-14-28+2MgO+me komplex használható tőzegben, vagy más 
kell lenni. A fényszegénység közvetlen hatással van a tápanyag talajt helyettesítő közegben nevelt növények tápoldatozására is, A tél nem csak bennünket, növényeinket is megviseli. Aki felké-
és vízigényre, sokkal kisebb a növények igénye ilyen körül- mert aktív talajéletet feltételező karbamidot nem tartalmaz. szülten várja, aki odafigyel az új körülményekre, nem lepődik 
mények között. A legnagyobb kockázatot a túlöntözés jelenti, Tápoldatozáskor javasolható, hogy alaposabb legyen az öntözés, meg a tavasz közeledtekor, és sikerélménnyel veheti növé-
ezért a szokásosnál sokkal alaposabban ellenőrizzük a cserepek, tehát a tápoldat jelenjen meg a cserép, edény alján. Tiszta vizes nyeinek tavaszi „ébredését”. 
növénytartók gyökérzónájának nedves-ségét. Ne a felszínét, mert öntözésnél erre nincs szükség, nem kell törekedni rá. Ha kérdése van a témában, keresse gazdaboltjainkat, fel-készült 
az a fűtés miatt esetleg sokkal gyorsabban kiszárad. szaktanácsadóinkat!
Az öntözés visszafogott legyen, sokkal kisebb baj a viszonylag 

Rosasol 24-8-17+me, a levéldísznövényeknek
szárazabb állapot a túlöntözésnél, ami általában gyökérzetvesz- Horinka Tamás
téshez, majd a növény pusztulásához vezet. A lassabb életfolya- A levéldísznövények nagyobb nitrogén igénye miatt a gyengén szaktanácsadó

Az erősen megváltozott külső körülmények, a fényszegény őszi és téli időszakban speciális feltételeket 
jelentenek a növényeinknek, hiszen az aktív működésükhöz a kinti körülmények nem megfelelőek. A fűtött 
helyiségekben, így szobában nevelt növényeknek a hőmérséklet megfelelő is lehetne a fejlődéshez, de a 
fény hiánya miatt mégis valamilyen szinten pihenést igényelnek. A téli ápolásról a gyakorlatban sokszor téves 
elképzelések vannak, és gyakran komoly kár éri az értékes növényeket, esetleg tavaszra el is pusztulnak.
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Korai vetésű csomózott sárgarépa 
tápanyagellátása

A rövidebb tenyészidejű, csomózott sárgarépa tápanyagel-
látásánál az indítás szerepe sokkal nagyobb. Célszerű könnyeb-
ben felvehető indító trágyázással, illetve starter kezeléssel 
tervezni. A jó korai ellátás a fejlődés egyenletességében és a 
koraiságban bevételt illetően is meghatározó. Lombtrágyázást a 
külön kidolgozott javaslatok szerint javasolt folyamatosan 
elvégezni Az ellátás javasolt menete:

2 21. Rosafert 12-12-17 30-40 g/m (3-4-dkg/m ) alaptrágyázással 
indítjuk a technológiát. Homokon a szerves trágyázással 
ellentétben, nem célszerű a műtrágyát olyan mélységbe, 
csak 20-25 cm-re bedolgozni. Kötött talajon a bedolgozás 
együtt végezhető. Mészszegény talajon ekkor célszerű 
szaktanács alapján kijuttatni a gipsz, dolomit, vagy egyéb 
mésztrágyát is.

22. Microphos MoZn 4 g/m mikro granulált starter kijuttatás a 
vetéssel egy menetben, vagy a magágy előkészítéskor 
sekélyen bedolgozva a sorra, vagy ágyásra.

2 23. Rosasol 15-30-15 10g/m  (1-dkg/m ) 0,1 %-os tápoldattal a 
vetés, illetve kelés beöntözése, különösen akkor, ha 
mikrogranulátum kezelés nem történt.

2 24. Ammónium-nitrát 10-15 g/m (1-1,5 dkg/m ) fejtrágyázás 6-
8 lombleveles kortól. Csak indokolt esetben célszerű 
nagyobb mennyiséget használni, illetve ismételni a kezelést, 
mert a túlzott vegetáció a lombot betegség fogékonnyá teszi, 
csomózást nem bírja, a répa képződését késlelteti, a répa 
minőségét rontja.

2 25. Rosafert 15-5-20 20g/m  (2,0 dkg/m ) fejtrágyázás 10-15 
mm répavastagságnál a répa fejlődésének serkentésére. 
Gyenge talajon a kezelést 10 nap múlva célszerű megis-
mételni.

6. Káliumtúlsúlyos kezelés fejtrágyázással a répa 20 mm-es 
2 2fejlettségénél, például Patentkáli 20-30 g/m  (2-3 dkg/m ) 

adaggal a színeződés és termés minőségének biztosítására.
2 2Vagy Rosasol 3-5-40 20-25g/m  (2-3 dkg/m  adaggal)

0,1 %-os tápoldatozás.

Petrezselyem tápanyagellátásának kiemelhető 
szempontjai

A petrezselyem ellátásánál elsősorban a nitrogén túladagolás 
károsabb hatása miatt kell jobban odafigyelni. Az igaz, hogy a 
tenyészidő első felében a sárgarépáénál valamivel nagyobb a 
petrezselyem nitrogén igénye, de káliumigénye nagyobb össze-
sen, mint a sárgarépáé. Még egyszer hangsúlyozva, a nitrogén 
túladagolás miatt vannak általában a gondok.
A tápanyagellátás menete hasonló a sárgarépánál írottakkal. A 
kijuttatás fázisait, a javasolt műtrágyákat is ugyanúgy hasz-
nálhatjuk.

1. Megfelelően erős lombfejlettségnél Ammónium-nitrát fejtrá-
2 2gyázás legfeljebb 10g/m (1-dkg/m ) adaggal történjen. A 

kezelést csak indokolt esetben ismételjük meg.
2. Már kissé erős lombozatnál se használjunk kiegészítő mono 

nitrogén műtrágyát. A kezelés komplex ellátás legyen 
2 2Rosafert 15-5-20 20g/m (2,0 dkg/m ) fejtrágyázással.

3. Amennyiben a lombfejlődés túlzott, az öntözés visszafogása 
mellett az állomány növekedésének helyreállítására a 

2 2Rosafert 5-12-24 20 g/m (2,0 dkg/m ) fejtrágyázással kell a 
lombot visszafogva kezelni az állományt.

4. Ennek megfelelően célszerű a megfelelő lombtrágyázással 
erősíteni a fejtrágyázás, vagy tápoldatozás szabályozó 
hatását.

5. A gyökérfejlődéskor, 20 mm átmérő környékén azonban a 
káliumtúlsúlyos ellátásra ugyanúgy oda kell figyelni, mint 
sárgarépánál, zellernél.

 

 

Bórhiány, szívrothadás első jelei

Bórhiány

Bórhiány

Vegetatív túlsúly

Tápanyaghiányos palántanevelés és kiültetés

Zeller tápanyagellátásának néhány
kiemelhető szempontja

Miután tápanyagigénye csaknem azonos a petrezselyemével, a 
gumós zeller ugyanazzal a technológiával, teljes biztonsággal 
termeszthető. A korai csomózott zeller azonban csak megfelelő 
szárral és lombbal piacos. Ennek megfelelően a tápanyag-ellátás 
folyamán vegyük figyelembe a következőket:
1. Csomózott frisspiaci zeller gumófejlődésének kezdetén 

valamivel magasabb nitrogén adagokkal kezelhető. A 
2 2fejtrágyázás Ammónium-nitrát 10g/m (1dkg/m ) adaggal 

történjen, amit szükség esetén 7-10 naponként megis-
mételhetünk.

2. Gumó zellernél azonban célszerű visszafogottan végezni a 
nitrogén fejtrágyázást. A levélnyél megnyúlásakor feltétlenül 
függesszük föl a nitrogén adagolást, valamint az öntözés is 
legyen átmenetileg visszafogottabb. Persze ez nem 
„szenvedtetést” jelent, csak átmeneti csökkentést, vissza-
fogást.

3. Bórhiány megelőzésére különösen az erős növekedésű 
állományban kell gondolni. Minden talajon veszélyeztet a 
bórhiány miatti szívrothadás. A Rheobor 0,4 % 
töménységgel végzett ismételt kezelések a Rheobor kalcium 

tartalma miatt a minőségre kétszeresen is jó hatással 
lesznek.

4. Lombtrágyaként azonban a mikroelemes és har-monikus 
Rosasol 23-7-23 1,0 % töménységgel kerüljön ki. Megfelelő 
nitrogén fejtrágyázás mellett nitrogén túlsúlyos lombtrágya 
kezelést csak tényleg indokolt esetben alkalmazzunk.

Lényeges: Legyünk türelmesek! A talajra kijuttatott műtrágyák 
beöntözése után a növényen hőmérséklettől függően 10-14 nap 
múlva lesz már jól látható annak hatása. De a kijuttatott műtrágya 
mennyisége és az öntözés minősége és mennyisége erősen 
befolyásolja. A lombtrágyázás hatását tápelemtől függőn 2-3 nap 
múlva észlelhetjük. Mindkét tápanyagpótlás hatásának korai 
észleléséhez jó szem, és a növénnyel „együtt élés” szükséges. S 
minden kezelés előtt érdemes végig gondolni, hogy a különböző 
tápelemek kölcsönösen hatnak egymásra és a növény 
fejlődésére. Erősíthetik egymást, s a növényünk jobban fejlődik, 
de akár károsan is befolyásolhatják ha szakszerűtlenül végzünk 
el egy-egy kezelést.

Horinka Tamás
szaktanácsadó

CSOMAGBAN
OLCSÓBB
Az elmúlt években nagyon sok termelő próbálta már ki a 
Rosafert műtrágyákat, s hatását mindenki dicsérte, főleg 
ha egymás mellett volt Rosaferttel kezelt és a konkurens 
műtrágyával kezelt terület. Azért, hogy többeknek kedvet Mórahalom

06 (62) 580 317
Zákányszék

06 (70) 455 5520
Kistelek

06 (70) 455 5521

csináljunk ezen műtrágyák kipróbálásához ezért 
 Ha Ön  vásárol 

 vetőmagot és bármely 
melegen granulált műtrágyát, akkor ezen csomag 
megvásárlása esetén 2400 Ft azonnali számlaenged-
ményt kap. Önnek biztosan megéri, hiszen 2400 Ft-tal 
kevesebbet fizet, s egy csúcs minőségű műtrágyával kezeli 
területét, szebb és eladhatóbb sárgarépát fog termelni.
De megéri nekünk is, hiszen a Rosafert műtrágyák 
ismertsége nő, s az elégedett vevőnél nincs jobb.

TAVASZI 
AKCIÓT HIRDETÜNK: egyszerre 3 csomag 
Bejó sárgarépa 50 kg-os Rosafert 
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Hónapos retek termesztési tanácsok
kezdőknek és haladóknak egyaránt
Környékünk egyik kedvenc őszi, téli, kora tavaszi növénye. biztosítéka a gyökérzónában lévő könnyen felvehető tápanyag, 
Általában viszonylag nagy biztonsággal eladható, korai bevételt mely folyamatos ellátást biztosít. Erre az egyik legalkalmasabb 
biztosító növény. Nem igényel nagy befektetést és kezdők is műtrágya a Rosafert 12-12-17+2MgO+mikroelem, amennyiben 
bátrabban belevághatnak a termesztésébe. Mégis van egy-két tápanyagban szegény területre vetünk, egy tápanyaggal jobban 
sarkalatos pontja a termesztésének. Kezdjük rögtön a mindenki ellátott területen (pl. paprika volt az elővetemény, s azt bősé-
által kivitelezhető, de sokszor be nem tartott technológiai mini- gesen tápoldatoztuk) akkor inkább a nitrogénben szegényebb 
mummal. A retek a sík, jól elmunkált talajfelszínt igényli, s ennek Rosafert 5-12-24+3MgO+mikroelemes granulált műtrágyát 
gyakorlati jelentősége is van. Amennyiben a terület asztal sima- válasszuk. Kora tavasszal, vagy nyári termesztésben sokkal több 
ságú, úgy nehezebben alakulnak ki betegség gócok, míg egy-egy nitrogént juttatunk neki, a túlzott nitrogén a fagyérzékenységet 
mélyedés a peronoszpóra és baktérium fertőzések kiinduló pontja erősen megnöveli, ezért azzal csínján kell bánni. A mono nitrogén 
lehet. Nem engedélyezett benne egyetlen gyomirtó szer sem, így fejtrágyázást csak erősen extrém esetben javaslom, mivel a 
legyünk ennek tudatában, ha a piacon, vagy a szomszédtól azt a komplex kálium szulfátos 3 makro és teljes mikroelem soros 
biztatást kapjuk, hogy használjunk benne Benefexet amit vetés műtrágyák a harmonikusabb tápanyag ellátással a növény 
előtt kellett a talajba dolgozni (melyet már visszavontak) vagy általános igényeit jobban kielégíti, nehezebb hibázni. A külső 
Devrinolt vetés után, kelés előtt melynek szintén nincs enge- hőmérséklet és a növényünk fejlettsége alapján különböző 
délye. Eseti engedélyért a helyi növényvédő hatósághoz fordul- összetételű lombtrágyákkal befolyásolhatjuk a retek fejlődését, de 
hatunk. A talajfertőtlenítés szintén nem jön számításba, mert napfény nélkül hiába adunk ki bármit, akkor sem fog a növényünk 
nincs benne engedélyezett talajfertőtlenítő szer sem. Fontos fejlődni, s téli-kora tavaszi időszakban sokszor abból van a 
ezért, hogy NE frissen szerves trágyázott területbe vessük, mert legkevesebb. A baktériumos és peronoszpórás betegségek ellen 
itt megnő a kockázata egyes egyébként kis korában humuszt mindenképpen érdemes és kell is védekezni, de a rézkészít-
fogyasztó légy lárvák későbbi piros retek külső piros héjának a mények a retekben szintén nem engedélyezettek. Így javaslom a 
megrágására. Rövid kultúrákban egyébként sincs engedélye Fosfitex Cu-t, mely a fitoalexin képzés elősegítésével a növény 
talajfertőtlenítő szereknek, retekben pedig semminek sincs. belső immunrendszerét erősíti, s réztartalma az aktív foszfit 
Amennyiben a rágás nem csak felületi héj hámozgatás, hanem hatóanyaggal egyűt a peronoszpóra és baktérium ellen is igen jó 
bemélyedő rágás, úgy a meztelen csigák a tettesek, ellenük hatásfokú védelmet nyújt. Mindkét betegség fellépésének meg-
csigaölő csalétkek szórásával védekezhetünk több kevesebb akadályozásában a helyes öntözés, naponkénti szellőztetésnek 
sikerrel. Egyéb rovarölők pedig szinte teljesen hatástalanok a legalább akkora jelentősége van, mint bármilyen kémiai anyag 
talaj védőhatása végett. A vetés sűrűségével, a fóliaház fek- kijuttatásának. A Fosfitex Cu-nek nincs élelmezés-egészségügyi 
vésével, annak szellőzési lehetőségeivel erősen befolyásoljuk a várakozási ideje, ezért bármikor alkalmazható, de túlzott indo-
páratartalmat, ezen keresztül pedig a benne fellépő levél és kolatlan használatára nincs szükség, –a két kezelés között 
gumóperonoszpóra, valamint a baktériumos betegségek fellé- legalább teljen el egy hét–, mert ugyanúgy ahogy az embernél az 
pését, és annak mértékét. A szellőztetést minden nap, még hideg indokolatlan antibiotikumos kezelésnél itt is kialakulhat a 
párás napokon is kötelező legalább egy átszellőztetés mértékéig hozzászokás, s ebből származó eredménytelenség. Az áttelelt 
elvégezni, hogy a talaj felszíne és a lombozat minél előbb fel- állományokat, fejlettségtől függően lombtrágyával gyorsabb fejlő-
száradjon. Az öntözés mértékét csak csínjával, inkább ritkábban, désre serkenthetjük. Amennyiben a szikleveleken kívül minimum 
de kiadósan, de úgy, hogy soha nem száradhat túl az állomány, 4 lomblevele van, de a gumósodás még nem indult el, úgy első 
mert ilyen esetben a hirtelen nagy adagú víz repedezett terményt alkalommal érdemes egy Gyökér lombtrágyával indítani. 3-4 
eredményez. Talán az egész retek termesztés Akhilleus sarka a liter/hektár dózisban. Lombtrágyaként és tápoldatozásra is a 
helyes öntözés. A rövid tenyészidő szükségessé teszi a minél Rosasol 17-9-29+1MgO+Me-est javaslom. Kora tavasszal hűvö-
jobb és könnyen felvehető tápanyagok meglétét, kijuttatását. sebb körülmények között lombtrágyaként 0,5%-os töménységben 
Amennyiben olyan vetőgéppel rendelkezünk, mely alkalmas ve- használhatjuk, míg tápoldatozásra 0,1-0,2%-ban. Az idő mele-
téssel egy menetben mikro granulátum műtrágya kijuttatására, gedésével és a besugárzás fokozódásával a lombtrágya dózisát 
úgy javaslom a Microphos MoZn-t 20-40 kg/hektár dózisban 0,3%-ra kell csökkenteni az esetleges fiatal levelek megégeté-
kijuttatni. A 10% nitrogén mellett 46% könnyen felvehető foszfor, sének kockázata végett. Amennyiben a lehető leg optimálisabbat 
az 1,8%-ban mellette lévő cink és a 0,002% molibdén található. A kívánjuk nyujtani a növényeinknek, akkor a következő tápoldat és 
kezdeti fejlődéshez szükséges egy kisebb adagú nitrogén, a lombtrágya is a Rosasol 12-6-36+2MgO+Me legyen azonos elvek 
magas közvetlenül a mag mellé juttatott könnyen felvehető szerint, mint a Rosasol 17-9-29+1MgO+Me-nél leírtak. S végül a 
foszfor a gyökérzet gyors és erőteljes kifejlődését segíti, míg a gumósodás előre haladtával, annak gyorsítására használjuk a 
cink a hideg körülmények között létfontosságú a gyökér fejlődé- Rosasol 3-5-40-et, ennek dózisa lombtrágyaként 0,8-tól egészen 
sében, s a molibdén a gumó kialakulását segíti elő a szénhidrát az 1,5%-ig elmehet, mivel alacsony nitrogéntartalma  megégetés 
felhalmozás mielőbbi elindításával. Több termelő, akik nem kockázatát a minimálisra csökkenti. Szintén a gumóképzés 
rendelkeznek mag és mikro granulátum egyidejű kijuttatására fokozására és egyben növényvédelmi hatás meglétéért is de 
alkalmas vetőgéppel, a mikro granulátum előre vetésével, majd nyugodtan használhatjuk a Foszfitex Fr-t, mely nitrogén men-
ugyanazon nyomvonalon a mag rávetésével, de többen a kézzel tesen 30% foszfit hatóanyagot és 20% K O-t tartalmaz. Hatására 2

utólagos a mikro granulátum sorra szórásával segítik növényük egészségesebb, jobban gumósodó állományt kapunk. Gyors 
minél jobb kelését, kezdeti fejlődését. A sziklevelek kiterülésekor, felmelegedés esetén relatív kalcium hiány alakulhat ki, s ennek 
az első lomblevelek megjelenésekor érdemes egy-két alkalom- megelőzésére, valamint a pultállóság fokozására bátran hasz-
mal a Gyökér nevű kevés nitrogént, 24% könnyen felvehető náljunk Rosatop Ca-ot 3-4 liter/hektár dózisban. Hatására a már 
foszfort, és 4,4% kalciumot tartalmazó lombtrágya kijuttatása 3-4 felszedett retek levélzete 2-3 nappal tovább marad felszedéskori 
liter/hektár dózisban. Egy vagy kettő, azt a külső hőmérséklet zöld szín állapotban, amit a kereskedők erősen díjaznak. 

odönti el, minimum 5 C-nak kell ahhoz lenni, hogy érdemes (Termelői tapasztalat)
legyen permetezni. A Gyökér nevű lombtrágya használatánál a Röviden összefoglalva:
gumóképződés szép kerek, ami az eladhatóságot növeli. Mindkét - Vetés előtt, de legkésőbb keléskor kijuttatott Rosafert granulált 

2anyag használata a növényünk télállóságát javítja, s gyorsabb műtrágya 3-5 dkg/m .
fejlődésre készteti. A télállóság javítására, a hidegtűrés javítására - Vetéssel egy menetben, esetleg sorra szórva Microphos MoZn 
még bevethetjük a mono kálium foszfátot, mely 100%-ban 20-40 kg/ha.

2vízoldható, s 1-2 dkg/m  kijuttatásával mindent megtettünk a - Gyökér lombtrágya használata sziklevél kiterülésekor, majd a 
kifagyás csökkentésére. A vetés és a várható kelés időzítésénél 2. lomblevél megjelenésekor 3-4 l/ha.

2fontos, hogy lehetőleg a talaj menti fagyok ne könyökben, vagy - Télállóság fokozására Monokálium-foszfát 1-2 dkg/m
éppen csak kikelt állapotban találják növényeinket, mert akkor a - Öntözés-szellőztetés összhangja.
legérzékenyebbek. A gyakori lehűlés-felmelegedés a gumók - Fosfitex Cu használata a baktériumos és gombás betegségek 
megnyúlását okozhatja, s az ellen csak részben tudunk véde- ellen is.
kezni. Meleg vagy talajban lévő nitrogén hatására a kelleténél - Tavasszal Gyökér lombtrágya használata.
jobban megnyúlt lombozat esetén különösen fontos a sejtfalak - Fejlődés gyorsítására, az egyöntetűség fokozására 
vastagítása, valamint a szedés előtti állományok lombon keresz- fejlettségtől függően Rosasol lombtrágyák használata, A fotókat tekintse meg az Őszi lombtrágyázások kertészeti 
tüli kalcium ellátásával a pulton tarthatóság fokozható. Erre a ugyanezen összetételeket használhatjuk tápoldatozásra is. kultúrákban című cikkünknél is.
javaslatunk a Rosatop-Ca, mely 15% kalciumot és 2% magné- - Pultállóság fokozása, kalcium hiány pótlása Rosatop-Ca-mal
ziumot is tartalmaz a teljes mikroelem sor mellett. A rövid Eredmény: Egyenletes szép állomány, gömbölyű jól eladható Knipf Róbert
tenyészidejű, sekélyen gyökeresedő kultúrákban a jó fejlődés termés. növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Fésűslábú viráglégy lárváinak hámozgatása és a tettesek

Fiatal meztelen csiga hónapos retken

Meztelen csiga rágás nyoma és tojása hónapos retken

Retek levelén napozó földibolhák

Nem engedélyezett gyomirtók hatása fiatalabb és idősebb állományban



7. oldal

ÁLOM ÁRON
FE B RUÁRB AN

Emlékszik még a tavalyi árakra? Ha igen akkor egyszerű 

a dolga, a csodálkozás után eljön és vásárol, mert 

nagyon-nagyon megéri! Ha nem, akkor vegyen elő egy 

tavalyi számlát, és hasonlítsa össze. De igyekezzen, 

mert az  tart.AKCIÓ február 28-ig, vagy a készlet ereéig

Sikerült egy-két szer árára visszaemlékezni, összehasonlítani? Ha igen akkor nincs más 
dolga, mint kihasználni a lehetőséget, s a  boltjaiban 
bevásárolnia. De tudja mit, ne is rögtön hozzánk jöjjön, keressen fel egy másik 
gazdaboltot, és hasonlítsa össze az árakat. Aztán jöjjön el hozzánk, mert megéri!

Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.

Megnevezés Kiszerelés Kertészek nettó eladási ára Kertészek Áfás eladási ára

Actara 240 SC amp 436,50 554,35
Actara 240 SC 50 ml 2 758,19 3 502,90
Actara 240 SC 250 ml 12 275,00 15 589,25
Affirm kg 5 770,71 7 328,80
Altima l 26 031,78 33 060,36
Amistar 200 ml 4 860,77 6 173,17
Amistar l 19 909,64 25 285,24
Amistar Top 250 ml 4 206,02 5 341,64
Amistar Top l 15 463,03 19 638,04
Banvel 480 S l 17 320,72 21 997,32
Bravo 500 l 4 014,41 5 098,30
Bravo 501 5 l 19 303,01 24 514,82
Chess 50 WG 200 g 9 846,64 12 505,23

250 g 12 308,30 15 631,54
Chorus 50 WG 200 g 3 456,07 4 389,21
Chorus 50 WG kg 16 469,21 20 915,89
Dual Gold 960 EC l 7 164,41 9 098,80
Dual Gold Oxy+Medallon Premium cs. cs. 190 639,64 242 112,34
Dynali l 9 607,25 12 201,21
Force 1,5 G 500 g 1 159,13 1 472,09
Force 1,5 G 5 kg 10 521,49 13 362,29
Fusilade Forte l 7 673,08 9 744,82
Insegar 25 Wg 600 g 17 051,26 21 655,10
Judo 5 l 19 565,08 24 847,65
Karate Zeon 5 CS 250 ml 3 025,84 3 842,82
Karate Zeon 5 CS l 11 537,98 14 653,24
Medallon Prémium l 1 890,35 2 400,74
Medallon Prémium 5 l 9 370,10 11 900,03
Nemathorin 10 G 4 kg 26 738,94 33 958,45
Neoram 37,5 WG 5 kg 9 713,80 12 336,52
Pergado F kg 4 862,48 6 175,36
Plenum kg 25 563,49 32 465,63
Quadris 200 ml 4 608,66 5 853,00
Quadris Max l 7 249,48 9 206,83
Quadris Max 10 l 69 178,06 87 856,13
Reglon 5 l 39 254,74 49 853,53
Ridomil Gold MZ 68 WG 250 g 1 541,71 1 957,97
Ridomil Gold MZ 68 WG 5 kg 25 682,92 32 617,31
Ridomil Gold Plus42,5 WP 500 g 2 444,88 3 105,00
Ridomil Gold Plus42,5 WP 5 kg 19 228,35 24 420,00
Score 250 EC 5 amp 1 303,15 1 655,00
Score 250 EC 100 ml 3 562,70 4 524,63
Score 250 EC l 28 185,04 35 795,00
Score+Bravo csomag cs. 713 086,61 905 619,99
Switch 62,5 WG 100 g 3 397,64 4 315,00
Switch 62,5 WG kg 28 741,85 36 502,14
Thiovit Jet kg 779,53 990,00
Thiovit Jet 20 kg 12 355,99 15 692,10
Réz+Kén csomag (Neoram+Thiovit) cs. 2 169 673,38 2 755 485,19
Topas 100 EC 5 amp. 929,13 1 180,00
Topas 100 EC 100 ml 1 875,48 2 381,86
Topas 100 EC l 12 216,79 15 515,32
Topas+Pergado F csomag cs. 569 229,46 722 921,41
Vertimec Pro 250 ml 5 607,45 7 121,46
Vertimec Pro l 21 819,74 27 711,07
Voliam Targo 063 SC l 27 283,46 34 649,99

Mórahalom
06 (62) 580 317

Zákányszék
06 (70) 455 5520

Kistelek
06 (70) 455 5521

A pirossal jelölt termékek az Önök által gyakrabban vásárolt termékek.
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8. oldal

2014-ben az év kártevője a
MEZEI POCOK (csupa nagy betűvel)

A Mezei pocok (Microtus arvalis) 2014-ben egy emberöltő alatt nem 
látott kárt okozott a mezőgazdaságban a szántóföldeken, gyümöl-
csösökben, szőlőben és még az erdészetekben is.
2014-es kártételét 50 Milliárd Ft-ra becsülik.
Rendkívüli felszaporodásához több tényező vezetett:
- az enyhe 2013-2014-es tél,
- az irtására használható anyagok korlátozott felhasználhatósága,
- a forgatás nélküli talajművelés és a parlagföldek, ruderáliák 
hábirítatlansága,

- a gazdák kényelem szeretete.
Szaporodására jellemző a rendkívüliség. A nőstények 21 napig 
vemhesek, rögtön az ellést követően újra párzanak. Egyszerre 5-10 
kölyköt hoznak a világra, melyek 18-20 napos korukig maradnak az 
alomban. De már 2 hetes korukban ivarérettek, s az alom elhagyása 
után rögtön párzanak is. Gradációs években a populáció növekedés 
idején akár 70-30 %-os ivararány is kialakulhat a nőstények javára, 
így okozva robbanás szerű növekedést. 0,5-2 évig élnek. S kedvező 
feltételek között folyamatosan szaporodnak.
Legjobb védelem a Redentin!
2014-ben gyakorlatilag folyamatosan volt engedélye. Év elején 
járatkezelés 6 kg/ha, március 31-ig; májustól teljes területkezelés 20-
40 kg/ha; s októbertől újra járatkezelés 10 kg/ha.
S a mértékről annyit, hogy míg egy gyenge évben 20 tonna nagyság-
rendben fogyott a Redentin, addig 2014-ben a magyarországi 
felhasználás elérte az 1500 tonnát, azaz 7500%.
Plusz Románia is használta több száz tonnás mennyiségben.

MEZEI POCOK

Hódmezővásárhely, mezei pocok kártétele őszi árpában, 80 kg/ha betakarított termény

kártétele kukoricában

2014-ben az év madara a Túzok 

2014-ben az év hala a magyar bucó

Jól ismert gombaölő szer, más gyártótól:

Barclay Bolt XL Hatóanyaga:
propikonazol 250 g/l

Még kedvezőbb áron csomagban

Régóta ismert tény, hogy a fosfit hatóanyag a növények immun-
rendszerét megerősíti, belülről védi a növényt, s a leggyorsabban 
felszívódó anyagok közé tartozik. S ami talán a leg lényegesebb, hogy 
a növényben mind lefelé, mind felfelé elmozdul, s nedvkeringésen 
keresztül mindenhova eljut. A fosfit hatóanyag és a propikonazol 
hatóanyag egymás hatását erősítik. A növényvédelmi hatás 
meghosszabbodik.

2015-ben két csomaggal készültünk.

kultúra károsító

a kijuttatáshoz szükséges

szer (l/ha)                    víz (l/ha)

mennyiség

kalászosok (őszi búza,őszi- 
és tavaszi árpa, tritikálé, 
rozs,zab)

levélbetegségek (lisztharmat, 
rozsdabetegségek, helmintospóriumos 
betegségek, szeptoriás betegségek)

0,5 250-400

cukorrépa cerkospóra, lisztharmat 0,5 400-600

nagy hatékonyság 
könnyű kezelhetőség
kedvező ár

Vízzel telített talajok esetén, időszakos víznyomás után különösen, de 
ha csak erősebb gyökérzetet és több elágazodást szeretnénk akkor is 
érdemes élni a Fosfitex Zn/Mn Bolt csomaggal.
Fosfitex Zn/Mn-ről részletesebben a katalógus 12-től 15. oldaláig.
Amennyiben a különböző gomba betegségek elleni védelmet kívánjuk 
erősíteni, a rézhiányt megelőzni, ezzel javítva a kalász kötődést, 
telítődést akkor pedig a Fosfitex Cu Bolt csomaggal.
Fosfitex Cu-ről részletesebben a katalógus 16. oldalán találkozhat.

Csomag nagysága: 8 ha 4 liter Bolt+ 24 liter Fosfitex 

Miért érdemes?
Nagyobb hatékonyság 10 % árelőny

2014-ben az év kórokozója
a sárgarozsda

A Redentin gyártója a Móraagro Kft.

Vásárolja meg most nitrogén
műtrágya igényét!

Ammónium-nitrát 34%-os magyar

Pétisó 27%-os magyar

50 kg-os zsákos 12 000 Ft/100 kg

egy raklap esetén 11 500 Ft/100 kg

(1 raklap=1200kg)

50 kg-os zsákos 11 200 Ft/ 100 kg

egy raklap esetén 10 950 Ft/ 100 kg

(1 raklap=1200Kg)

Mórahalom
06 (62) 580 317

Zákányszék
06 (70) 455 5520

Kistelek
06 (70) 455 5521

Sárgarozsda közelről illetve kezelt és kezeletlen terület egymás mellett
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