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„Tisztán Zöld”– Védelem és/vagy Önvédelem?!

Mi a furcsa a következô térképen? (Forrás: www.metnet.hu )

Semmi! Ez egy körülmény. Vagy csak annyi a furcsa, hogy ha megnézik a dátumot, és azt, hogy az ezt
megelôzô idôszak 90 napjának csapadék összegeit jelzô számokat pont abban az idôszakban mérték, amikor
„nagyon” permetezni kell mindent. 

Különösen annyi esô, mint 2010-ben, 300 – 660 mm tavaszi csapadék mellett.

Ha ilyenkor jól, kitûnô szinten meg tudunk bármilyen állományt védeni kórokozók ellen valamilyen
anyaggal, akkor ráfogható arra a termékre, hogy az kiváló gombaölô szer?

És mi a helyzet, ha még gombaölô szer nélkül is lehet ilyen idôjárás mellett jobb szinten megvédeni
egy állományt, mint egy „üzemi gyakorlatban széleskörûen használt peszticiddel”- üzemi szinten?

Azaz megvédeni az állományt egy (vagy több) szintetikus, (vagyis mesterséges), vagyis  a természet
számára nem, vagy nehezen felismerhetô anyagok helyett természetes alapú anyagokkal. Akár gom-
baölô szernek, vagy netán  lombtrágyának, vagy növénykondicionáló anyagoknak az együttes és/vagy
kombinált használatával. Mert az ilyen anyagok nemcsak a növény, hanem a környezetében élô szervezetek
mûködését sem akadályozzák (pl. nem törpítik a növényt, mert az fitotoxikus hatás, stb.). 

Ezen anyagok felvételével a növény és környezete a szintetikus anyagok környezet károsítása miatti nem
megfelelô mûködését kivédik, és az eddig tapasztaltakkal szemben legalább akkora, vagy lényegesen nagyobb
eredmény eléréséhez segítik a növényt, ill. a gazdáját.
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Mindezt teljesen természetes eredetû anyagok használatával.

Akkor nézzünk gyakorlati példákat gabonában, ahol csak szintetikus, tehát a környezet számára fel nem
ismerhetô anyagokat használnak lombvédelemre, miközben 1991 óta létezik engedélye gabonában
kórokozók ellen a Bordóilé + Kén NANO SC-nek is.  



A következô ábrák a táblázat képi kivetítései:
1– 2. ábra. Levélbetegségek elôfordulása hosszú és rövid szárú búzafajtákon. 

3. ábra: terméstöbblet alakulása. 4. ábra: szárdôlés alakulása.

A kezeléseket a Debreceni Egyetem Agrár-, és Gazdálkodás Tudományok Centruma, Növénytermesztési tan-
széke végezte el Pepó Péter Professzor vezetésével, a látóképi kísérleti területen.

A kezelési idôszakban ott több mint 300 mm csapadék esett. A kezelések során kiderült, hogy ennyi csapadék
mellett (!!!), sem a nem szintetikus elôállítású Bordóilé + Kén Nano SC, sem a szintén nem szintetikus
Amalgerol Prémium, valamint a Plantafosz Universal és Headland Rézkelátos kezelések nemcsak a kezeletlen

kontrollhoz, de az „Üzemi gyakorlat-
ban széleskörûen használt szin-
tetikus felszívódó gombaölô szer”-
hez képest is legalább olyan, vagy
esetenként lényegesen jobb eredményt
adtak. Mai felfogással ez csaknem
elképzelhetetlen!

Különösen szembetûnô eredménye
még ezeknek a kezeléseknek, hogy
szintén nemcsak a kezeletlen kont-
rollhoz, hanem az „Üzemi gyakorlat-
ban széleskörûen használt szin-
tetikus felszívódó gombaölô szer”-
hez képest is kiváló hatása volt mind-
két gyakorlatilag BIO besorolású
kezelésnek a szárdôlésre.
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Jelölés nélkül is jól elválik a kezelési határ. Balról a Bordóilé + Kén Nano SC kezelés eredménye az álló búza, jobbról
a kezeletlen kontroll (2010. 06. 10.). Ugyanezt a ledôlt képet mutatta - teljesen természetes módon - az „Üzemi gyakor-
latban széleskörûen használt szintetikus felszívódó gombaölô szer”-es kezelés területe is. Miért lehetséges ez
a jelentôs eltérés?

Nem bonyolult! Ilyen szárdôléses esetben célszerû megnézni a tápanyag-vizsgálati jelentés felvehetô kálcium (CaCO3)
tartalomra vonatkozó adatait. Célszerû azt is figyelembe venni, hogy mekkora a talajminta mangán tartalma.
Amennyiben ez utóbbi a 120 ppm értéket meghaladja (lényegesen meghaladja), az a talaj levegôtlen, azaz befulladt
állapotára utal, melyben az anaerob folyamatok kerülnek elôtérbe. Tehát valami gond van a talajélettel, mert nem kel-
lôen morzsalékos, azaz szerkezetes. Az ilyen állapotok között akadályozott a növény száján (gyökerén) keresztüli pl.
kálcium felvétel is, különösen ott ahol nincs oldható állapotban. Ezt jól jelzik a növények. Jelen esetben a tápanyag
vizsgálati eredmény a felsô 75 cm-es talajrétegben semmilyen felvehetô kálcium tartalmat nem mutatott ki. 

De ki ajánlott már valaha is KÁLCIUM LOMBTRÁGYÁZÁST gabonában? Valószínûleg senki. Mintha ez a
növény nem lenne éppolyan kálcium igényes, mint a többi, csak ezen a szárdôlés fajtabélyegként és nem a talaj
mûködési problémájaként kezelik. Miért?

Lássunk néhány kálcium hiánytünetet, azaz jelzést:

Igen, ami a paprikánál a „napégés”, az almánál a sztipikesedés, az a búzánál a szárdôlés.

Hogyan kezelték eddig a szárdôlést a gabonában? 

- a legegyszerûbb megoldás a CCC hatóanyag használata,
- hasonló, törpítô, tehát hormon, azaz gyakorlatilag fitotoxikus hatást

váltanak ki a triazol hatóanyagú gombaölô szerek is. Ez lényegében
gombaölô hatással is párosul, tehát akár hasznosnak is lehet nevezni.
Viszont ezeket a mesterséges anyagokat nem ismeri fel a természet.

Környezetkímélôbb viszont a talajélet beindításával a kötött állapotú meszet
feltárni a talajból, pl. az Amalgerol segítségével mely folyamat részletes
leírását az Amalgerollal foglakozó fejezetben ennél a grafikonnál találja meg:

=

P         K         Ca        Mg       Cu       Zn        Mn

Az Amalgerol fokozza a tápanyagok 
hozzáférhetôségét
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- Szintén környezetkímélô megoldás a Bordóilé + Kén Nano SC használata ebben az esetben is, mert a termék
literenként teljesen természetes módon, azaz a réz hatóanyagú termékek közül egyedüliként, az elôállítási alapa-
nyagokból következôen tartalmaz kalciumot, 65 – 70 g gipsz és mésztej formában. (Részletes leírás a Bordóilé készít-
mények fejezetben.) Jelen esetben a kitett mésztartalom 7-800 g/ha volt, ami úgy tûnik, hogy elegendô volt ahhoz,
hogy Péter, Pál napjáig álló helyzetben, azaz aratható formában tartsa a búzát még a hosszabb szárú fajta esetében
is jelentôs mértékben. Tehát a szárdôlés nem fajta tulajdonság, hanem a felvehetô mész hiányának tünete!

Egyébként, mi az, amit nem tudhat kórtani/rovartani szempontból a Bodóilé + Kén Nano SC akármelyik növényben?
Vegyük sorra, hogy mit tud?!
- Mi ellen hat a réz? – a baktériumok mellett az összes nem lisztharmat típusú kórokozóra is. És réz lombtrágya is! 
- Mi ellen hat a kén? - A lisztharmat típusú kórokozókra, és az apróbb rovarokra, azaz az atkákra, üvegházi
molytetûre, levéltetvekre, de nem bántja a ragadozókat.  Tehát akkor rovarölô szer is. Viszont akkor vírusátvitel
gátló is. Sôt kén lombtrágya is! 
- Mire való a mésztartalma? – Hát, sejtfal, azaz szárszilárdításra, például, vagyis a fentebb említett dôlési tünetek
kezelésére.

Ezeket a tulajdonságokat minden növénynél hasznosnak lehet értékelni! De a leghasznosabb tulajdonsága
az, hogy ezeket a hatóanyagokat a természet élô része, vagyis a talajlakó mikroorganizmusok is felismerik,
rájuk semmilyen káros hatással nincsenek!!!

Érdemes a táblázat adataiban az Amalgerol + Plantafosz Universal + Headland rézkelát eredményeit is megvizsgálni! 

A kezelésnek többirányú hatása is van. Az Amalgerol tengeri alga kivonatából adódóan olyan mikroelemeket is tar-
talmaz, melyek a szerves körforgás elmaradása, vagyis a szervestrágyázás jelentôs csökkenése miatt már nem pótol
vissza a talajba a gazdálkodó. Azok gyakorlatilag a tápláléklánc végén elfolynak a folyókon keresztül a tengerekbe. (Az
Amalgerol talajon és lombon keresztüli hatásáról az Amalgerolról szóló fejezetben olvashat részletesen.) Ezek a mikroele-
mek nélkülözhetetlenek minden élô szervezet önvédekezô rendszerének mûködtetésében. A növényeknek is
van ilyen, azaz önvédekezô rendszerük. Sajnos, nem csak annyi elembôl épülünk fel, amennyi fajta tápelemet a
kereskedelmi forgalomban lehet kapni. Legalább 90-bôl. Természetesen nem a tényleges mennyiségük, hanem az
egymáshoz való arányuk a meghatározó. (Liebig.) 

Amennyiben valamelyikbôl arányaiban hiány keletkezik, az gyengébb önvédekezéssel, azaz a betegségek megjelenésével jár.

A gyengülés, a relatív hiány az energia háztartás zavarait is okozza. Ennek megerôsítése a magas, könnyen felvehetô és
a növényen belül könnyen mobilizálható, foszfor tartalmú, azaz a foszfanát hatóanyagú Plantafosz termékeknek a felada-
ta. (részletes leírás elolvasható a Plantafosz fejezetben).
A 2010-es rendkívül csapadékos évjáratban egyik felszívódó gombaölô szer, semelyik növényben sem adott három (3) nap-
nál hosszabb hatástartamot. Ez gyakorlati tény.

A Bordóilé + Kén Nano SC, az Amalgerol Prémium, Plantafosz termékek együttes, vagy kombinált használatá-
nak eredményessége, még ilyen rendkívül csapadékos évjáratban is várható volt. A mai növényvédô szerek  felhasználása
mellett ez a szemléletmód, a növényvédelemnek ez a formája egészen új távlatokat nyit a szántóföldi és a kertészeti
növénytermesztésben. 

Minden eleme természet azonos, így semmilyen módon nem szennyezi a környezetet, felismerhetô a természet élô részei
számára. Nem lehet túlterhelni velük a környezetet. Ezek az anyagok nem ölik el a talaj élô részét, azaz nem
okoznak elporosodást, ami a talaj betömörödését, vagyis ami a talajaszályt és a belvizet okozza. E kettô utóbbi, azaz a
talajaszály és a belvíz, ugyanannak a problémának két egyenértékû tünete! 
A szemléletmód váltás, az ilyen anyagok használata a magasabb terméseredmények elérésének, a növényekben, a
fajtákban rejlô tényleges termôképesség (biológiai potenciál) elérésének elsô lépcsôje, késôbb záloga.

Gyakorlatilag ebben az évben, azaz 2010-ben a Bordóilé + Kén Nano SC-vel napraforgóban az elôzôekkel egyezô ered-
ményû, pozitív eredményeket kaptunk az engedélyokirat kiterjesztési vizsgálatokban, de már abban a csökkentett dózis-
ban, ami a termék „NANO” besorolását is igazolja. Egyéb álló kultúrában is, ilyen idôjárás mellett, a ma engedélyezettôl
eltérô, lényegesen kisebb adagokkal is eredményes védekezéseket hajtottunk végre, melyekkel a 2011-es évben a gyakor-
latban is megismerkedhetnek.
Lehet nemcsak a növény környezetének, azaz a terület, a talaj élô részének erejével együtt a növény Önvédelmét is a
Védelemben a termelés szolgálatába állítani! Ilyen idôjárás mellett, amikor az éves csapadék mennyiség gyakorlatilag
kétszerese is volt akár a sokévi átlagnak, lehetett a növényeink védelme, a legmagasabb növényvédelmi szakmai
felkészültség mellett „Tisztán BIO”.

Ezekrôl olvashat részletesebben a további fejezetekben.
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Talaj- és növényorvoslás

Talaj- és növényorvoslás

A Cheminova Magyarország Kft. több éve folyamatos fejlesztést végez (termék- és technológiai fejlesztések),
hogy a növénytermesztés igényeit a legmagasabb szinten tudja kielégíteni.

A növénytermesztés szempontjából, a növények optimális fejlôdésének, megfelelô kondíciójának, ellenálló
képességének alapfeltétele a harmonikus tápláltsági állapot. A mûtrágyák drágulása, a légköri kén kiülepedés
fokozatos csökkenése, valamint a mikroelem szükséglet 80-85%-át biztosító, évi 20-24 millió tonnás istállótrá-
gya felhasználás drasztikus visszaesése termesztés technológiai problémákat eredményez.
Ezen a kedvezôtlen helyzeten is javíthat a talaj tápelemeinek mikrobiológiai úton történô feltárása, amelyet a
talaj baktérium tartalmának felszaporításával, vagy mikrobiológiai alapú készítmények trágyázási tech-
nológiákba való beépítésével érhetünk el. 
Az Amalgerol Premium használata megsokszorozza a talaj baktérium flórájának méretét, amely hoz-
záférhetôvé teszi a talaj szerves vagy szervetlen formában kötött tápanyagait. A felszaporodott baktérium
állomány légköri nitrogént köt meg és elôsegíti a talajokban a kötött foszfor, kálium és egyéb tápanyagok mobi-
lizálását. 
Az Amalgerol Prémiummal szerzett igen érdekes és értékes tapasztalatok után - melyek a növények és a
területük immunrendszerének felerôsítését mutatták -, jutottunk arra a következtetésre, hogy tudatosan
kezdjünk olyan anyagokat keresni és foglalkozni velük, amelyek ebben az immunerôsítésben a növények saját
igényük szerinti kiszolgálásában, táplálásában játszanak szerepet.

Ebben a kiadványban 3, készítménycsoportról számolunk be:

1.  Az Amalgerol Prémium 
- a különbözô stresszhelyzetekben (aszály, belvíz, fagykár stb.) lévô növényeket 

látványosan regenerálja,
- folyamatos használat esetén jelentôsen javítja a talaj állapotát,
- technológiába illesztve növeli a növények életképességét, amely a termés

mennyiségének növekedéséhez és a minôség javulásához vezet.

2.  Kontakt réz és kén (Bordóilé Nano SC, Bordóilé + Kén Nano SC)
- nano-mérettartományú szemcseméret (nem ülepszik, jól tapad, nagy fajlagos felület)
- széles hatásspektrum (baktériumos, gombás betegségek, Cu, Ca pótlás)
- alacsony környezeti terhelés
- AKG programokban, ökotermesztésben alkalmazható
- kalászosban egyetlen engedélyezett rézkészítmény (Bordóilé + Kén Nano SC)

Hagyományos hatóanyagok, modern technológiával. Nemzetközi nagydíjas magyar termék!

3. A foszfonátok (Plantafosz Universal és Plantafosz Réz)
- különbözô baktériumos és gombás betegségek ellen nô az ellenálló képesség, az eltérô hatásmódok 

miatt nem alakul ki rezisztencia,
- foszfonát tartalmuk révén stresszmetabolitok, fitoalexinek képzôdését inditják el a növényekben, így

sejtfalvastagodás, spóraképzés gátlása tapasztalható,
- a foszfonátok speciális tulajdonsága révén (eggyel kevesebb oxigént tartalmaznak, mint a foszfátok,

így gyorsabban mozognak a növényben) rugalmasan felhasználhatók (permetezés, csepegtetô öntözés,
talajinjektálás, ecsetelés, fasebkezelés, hidegködképzés stb.) 

- magas foszfor és kálium (+ mikroelemek, illetve réz) tartalmú levéltrágyák
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Átlagtermés = veszteséges termelés!

A hatékonyság növelése és a fejlesztés lehetôségei a talaj – növény kapcsolat vonatkozásában

Az EU szabályok változásával - a környezetvédelmi és humán-egészségügyi szempontok fokozott figyelembe
vétele miatt - a felhasználható növényvédô szerek száma, alkalmazhatóságuk gyakorisága, a megengedett
hatóanyag maradék fokozatosan csökken, illetve csak a környezetre bizonyítottan kevéssé veszélyes új
anyagok kapnak engedélyt.

Már 1 milliárd ember nem jut elegendô táplálékhoz. Azt hiszem ez egészen megdöbbentô statisztikai adat.
Bizonyára benne van ebben az is hogy Földünk egy részén a termelékenység a gazdasági színvonal miatt ala-
csonyabb, mint pl. Európában. Ezzel együtt itt is vannak kiaknázatlan lehetôségek.

Nézzük meg azt, hogy milyen lehetôségek rejlenek termesztett növényeinkben:

Érdekes, hogy a statisztikai átlaghoz képest a már valahol egyszer legalább elért eredmények NÉGYSZER
akkorák. Mit jelent ez?

Többek között azt, hogy a növények genetikai állománya, biológiai teljesítôképessége óriási tartalékokat rejt.

Mi a helyzet ezzel szemben?

Nézzünk néhány statisztikai adatot: 1960-ban egy földi lakosra 4300 m2 termôterület jutott. Ma, 2009-ben ez
mindössze csak 1800 m2. Ez 58 % területvesztés, aminek több indoka is van. 

Az egyik, hogy a lélekszám ma már 7 milliárd körül van, második oka lehet az egyre nagyobb beépített
területek aránya. Ezen túl évente mintegy 400 ezer hektár terület sivatagosodik el, részben a klímaváltozás,
részben a környezetszennyezés miatt, melyet elsôsorban a kemikáliák okoznak.  Az éves termôterület vesztés
a Földön 7,5 millió hektár.

Növények Termésátlagok jelenleg     Biológiai potenciál 
Mo-on, t/ha t/ha

Ôszi búza 3,5 – 4,0 legalább 13 (- 25)

Ôszi káposztarepce 1,8 – 2,2 legalább 8

Napraforgó 1,7 – 2,0 legalább 8

Kukorica 6,5 – 8,0 legalább 25

Burgonya 24,8 több, mint 100

Paprika 40 - 50 több, mint 100

Hagyma 25 - 35 több, mint 100

Dinnye 50 - 60 több, mint 100

Stb., Stb., Stb. Stb., Stb., Stb. Stb., Stb., Stb.

9
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A mezôgazdaságban a termésátlagok max. 1 %-ot emelkednek évente, de több vetômag elôállítással foglakozó
kutató szerint már legalább 10 éve nem emelkedtek komoly mértékben a termésátlagok, gyakorlatilag stag-
nálás figyelhetô meg, miközben egyre újabb és nagyobb termôképességû fajtákat állítanak elô.

Az ok a körülményekben keresendô, de nem elsôsorban a csapadék mennyiségében, ugyanis ha felmegyünk a
neten a következô hivatkozásra, http://metnet.hu/?m=map_p&px=600&type=prec_90d, csapadéktérképeket
tudunk letölteni, akár több évre visszamenôleg.

Ha megnézzük a 2009. 09. 25. elôtt 360 napban lehullott csapadék mennyiségét és eloszlását, kiderül, hogy ha
összeadjuk, akkor általában legalább annyi csapadék leesett az elmúlt egy évben, mint egy évvel korábban. 

Igen, erre mondják sokan, hogy „de nem akkor esett,
amikor kellett volna”.
De ha leesett, akkor hol van? Miért nem ôrzik meg mûvelt
területeink a vizet? Miért nem tudják elnyelni, elvezetni
lefelé a vizet, hogy késôbb, ha nem esik, szolgáltatni
tudják azt? Ugyanakkor a nem „mûvelt” területeken, vagyis,
ahol nem szennyezik kemikáliákkal a környezetet, ott ebben
az évben még novemberben is zöldek voltak a fák, nem dobták
le a lombjukat, mint az valódi aszály esetében kellene, hogy
legyen, mint pl. a 2002-es csapadékszegény évet követô 2003-
ban, amikor a FAO a Mórahalom – Balástya közötti homoki
kistérséget félsivatagi környezetté nyilvánította.

A furcsa az, hogy egy ilyen „klímaváltozás” kifogás után,
2005-ben annyi csapadék esett, hogy az Alföldön 2005 – 2006
fordulóján több, mint 500 000 hektár állt víz alatt, mert a
záró réteg miatt, ami talaj elporosodásából, majd ennek a por-
nak a mûvelési mélységben való összegyûlésébôl, és összetö-
mörödésébôl keletkezik, nem engedte lefolyni gravitációs úton
a vizet. Ezt a réteget nevezi a szaknyelv „eketalp réteg”-
nek, csak az a baj, hogy ezt nem az eke okozza!!!

Ez a réteg az élô rész elhalása, vagyis a talajélet látványos leromlása miatt alakul ki, melynek több oka is
lehet, de ezek közül az elsô az olyan anyagok használata, melyeket nem ismer fel a természet, a talajok élô
része. Ez a vegyszer és mûtrágya használat. A másik jelentôs ok az állattenyésztés visszafejlesztése az 1960-
as évek óta, ami magával hozza a lényegesen alacsonyabb szerves anyag visszapótlást, azaz a trágyázást. Fel
kellene már ismerni nem csak Akadémiai szinten, hogy a talajok, nem három, hanem négyfázisú rendszerek,
azaz nem egy szervetlen munkaközeg, hanem egy élô anyag. Ez a negyedik fázisa a talajoknak.

Ha a 4. fázis jól mûködik, akkor gyorsan lehet közelíteni az elsô táblázatban megadott „Biológiai potenciál”
értékekhez. És ehhez nem kell sok. A talajok élô részének olyan szinten való életre keltése, mint a korábban
említett „nem mûvelt területeken” a beavatkozás mértékétôl, mennyiségétôl függôen akár több évig is
eltarthat, vagy csak néhány hónapig (!!!). Miután a talajban levô élô rész szabad szemmel nem látható, így
a beavatkozások „megtérülése” sem olyan gyorsan észlelhetô, mint pl. egy piretroid rovarölô szernél, ami
gyakorlatilag azonnal adja a költségviselônek a sikerélményt – de azt ez az illetô már nem tudja felmérni, hogy
mi a járulékos hozadéka, vagyis a „mûvelt” területek élôrész vesztesége a beavatkozás után, mert az nem
látható szabad szemmel. 

Ilyen okai is vannak annak, hogy nem emelkednek a termésátlagok olyan mértékben mint az igény az
élelmiszerekre, ez ugyanis éves szinten kb. 2 % növekedés jelent, miközben a termelés növekménye nem
éri el az 1 %-ot sem.

Az ilyen körülmények között nevelkedô növények természetesen nemhogy a genetikai potenciáljukat, de
már az évmilliók alatt kialakult természetes önvédekezô képességüket sem tudják kihasználni, hisz
nem jutnak hozzá az enzimrendszerük mûködéséhez szükséges valamennyi, akár csak egészen kis mennyiség-
ben, de szükséges anyagokhoz sem. Az említett állatállomány csökkenés miatt elmaradó szervesanyag pótlás
miatt a területek kiürülnek mikroelemekbôl, mert ezeket nem tartja a kereskedelem olyan fontosnak. Ezek az
elemek végül a tengerekben kötnek ki, azaz innen egészen egyszerû a visszapótlásuk olyan anyagokkal,
melyekben alga összetevôk is vannak. Ilyen az Amalgerol Premium.

A tömörödött talajok nem vezetik el és 
nem tartják meg a vizet. Ezeken általában

a talajszondát sem lehet leszúrni.
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Az elmúlt évtizedekben a helytelen talajhasználat, a túlzott, egyoldalú mûtrágyázás következtében talajaink
nagy részének állapota rendkívül leromlott. Még ha a talajvizsgálat jó, vagy esetleg nagyon jó tápanyag ellá-
tottságot mutat is, a növények számára ez sok esetben nehezen feltárható és hiánytünetek mutatkoznak. Jó
talajban az önszabályozó képességgel rendelkezô mikrobák közössége képes lenne kompenzálni az idôjárás és
a mûvelési hibák okozta kedvezôtlen körülményeket és helyreállhatna a talaj homeosztázisa. 
A legyengült, aktív mikrobiológiai sokszínûségét elvesztett, tömörödött, levegôtlen talaj azonban nem képes
erre. A kiváltó okok között ismert a szervestrágyázás visszaszorulása és az intenzív növénytermesztés
következtében egyre nagyobb mennyiségben termelôdô növényi szármaradványok megjelenése, amelyek jó
esetben tápanyagforrásként szolgálhatnának, de egy leromlott talajban csak évek alatt bomlanak le, táptalajt
szolgáltatva különbözô betegségeknek, a pentozán hatás révén csökkentve a felvehetô N-t. A levegôtlen vi-
szonyok között a lebomlás iránya megváltozik így szén-dioxid és víz, valamint humuszképzôdés helyett az
erjedés dominál és toxikus anyagok halmozódnak fel.

Ezeket a talajhibákat a növények, sajnos kiválóan jelzik is. Fontos és hasznos termelési feladat lehetne,
homogenizálni azokat a talajfoltokkal tarkított területeket, amelyekben a termelt növények állománya,
fejlôdése rendszeresen egyenetlen. Ezek az egyenetlenségek, eltérések a talajmunkák, a mûtrágya, vegyszer
kiszórás során is problémákat okoznak. 

A bal oldali képen egyenetlen felületû búzát láthatunk szemmagasságból, míg a jobboldalin, Pongrácz Z.
felvételén, 1300 m magasból egy szintén egyenetlen kukorica állományt. Nem a talajt készítették elô rosszul,
és attól egyenetlen. Itt a talaj a foltokban máshogy, másképp dolgozik, nem egyformán szolgáltatja a tápa-
nyagokat, ezért az állomány nem egyformán fejlôdik. Különös probléma ez akkor, ha hibrid elôállításban
egyszerre kellene virágoznia a területnek, vagy egyforma nedvesség tartalmú termést szeretnénk betakarí-
tani. 
A foltok a mai GPS-re alapuló technikával könnyen beazonosíthatók és utána bevizsgálhatók. Így a mutatott
hibákat nem csak a kultúrnövény jelzésével, hanem kémiai módszerekkel is beazonosíthatjuk. Technokrata
szemlélettel, a világosabb foltokat ma még túletetik felülkezeléses mûtrágyázással, holott azt kellene megvizs-
gálni, hogy ezek a területek miért nem úgy szolgáltatják a tápanyagokat, mint a sötétebb, azaz jobban termô
foltok.
Gyakorlati tapasztalatok alapján lehet homogenizálni a területeket a talajélet újbóli beindításával, fel-
erôsítésével. A talajélet fokozását elôsegítô kezelésekkel a kezelt területeken a talajfoltok száma fokozatosan
csökken. A talaj egyöntetûbbé válik. Ez a talajok mikrobiológiai aktivitásának és így a talajok kondíciója
javításának az egyik vetülete.

Az egyenetlen állományú ôszi búza mutatja a
talajfoltokat

Légi felvételen a kukorica színváltozása utal
a talajfoltok jelenlétére
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Amalgerol Premium és a talaj

A Cheminova Magyarország Kft. elôdje, a Cherole Kft. 1996-ban egy kirándulást szervezett Ausztriába, az
Amalgerol Prémium felhasználásával kapcsolatos tapasztalatok tanulmányozására. A kirándulás keretében a
csoport meglátogatott egy osztrák termelôt, aki a területén, különbözô növénykultúrákban már több éve rend-
szeresen használta az Amalgerol Prémiumot. Ezen a szántóföldi táblán a gazda, ahol már évek óta használta
az Amalgerolt, egy ujjnyi vastag, 1 m hosszú acélpálcát, a tábla bármelyik pontján könnyedén leszúrt.

Az alföldi ember számára, amikor 2006-ban (lásd
lenti térkép és fotó) csak kb. 500 000 hektáron állt a
belvíz, elég érdekes információ volt az elôbbi. Mert
hát ahol a pálca lemegy, ott a víznek is le kell men-
nie! És természetesen a kapilláris vízemeléssel felfele
is kell, hogy mozogjon. Vagyis ilyen területeken, ahol
lemegy a pálca se belvíz, sem talajaszály nem alakul-
hat ki!

Ahol lemegy a bot, ott lehet ilyen áldatlan helyzet, mint a fényképen? A térképen a kék szín a belvízre, a sárga a talaj-
aszályra hajlamos területeket jelöli. A furcsa helyzet 2007-ben következett be, amikor a 2006-ban belvizes területeken
nem keltek ki a vetések. Persze, hiszen nem gyôzték 2006-ban lecsapolni ezeket a területeket, és nem volt esô után-
pótlás 2007 nyaráig, nem beszélve a víz okozta betömörödésrôl. Ezek a beiszapolódások, károk a vízborítás után több
évre kihatnak. 

Dombos, hegyes területeken a térkép szerint nem ismerik a belvizet, hisz’ ott lejtô irányba lefolyik. Mint a következô
képeken látható, barázdákat, eróziós árkokat képezve. Ugyanúgy lefolyik a csapadék, mint ahogy az alföldi árkokban
elfolyik oldal irányba. Ez a baj! Sôt, ez hiba. Elfolyik lejtô irányban, ahelyett hogy befogadná a talaj a VIZET!

Belvíz borítottság Magyarországon Belvíz borítottság Magyarországon élôben, 2006

Több éves, tudatos kezelés után könnyen
leszúrta - 1 méterre!

Erodált csíkok a talajfelszínen,
Ausztria, 2000

Átmenet az Amalgerol 
Premiummal kezelt és kezeletlen
terület között, Ausztria, 2000

Amalgerol Premiummal kezelt
terület, Ausztria, 2000
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Az Amalgerol Premiummal kezelt területen nincsenek erodált csíkok, azaz a talaj elnyeli az esôt, vagyis a VIZET.
2007-ben az egyébként csapadékosabb Dunántúlon is megismerkedtek az ASZÁLY fogalmával. Ekkor elônyös lett
volna a növények számára az elôzô évben lefolyt esôvíz.

Hogyan lehetséges azt megcsinálni, hogy lemenjen a pálca? Hogy ne legyen belvizünk? Hogy ne legyen
talajaszály? Hogy újból úgy mûködjenek a talajaink, mint nagyapáink idejében?
Az is egy nagy élmény, amikor az ember saját maga tapasztalja meg a fentieket a pálcával. Elhiszi, hogy lehet vál-
toztatni azon, amit eddig úgy gondolt, hogy nem lehet.
2007. június 13-án, az elsô nagyobb aszályhullámban, Mezôtúr mellett egy 60 AK kötöttségû, egyébként ilyen
körülmények között kôkemény vályog talajba le lehetett szúrni a gazdászbotot.

A kolléga ott volt ’96-ban azon a bemutatón, és azóta használja a területén az Amalgerol Premiumot. Itt nem volt
víznyomott folt 1,5 km-re a Körös gáttól.  A mellette levô, nem kezelt területben csak 20 cm-re ment le a pálca. Itt
nincs az ún. „eketalp réteg”, amit természetesen nem az eke okoz. Kell az ilyen talajon, ahol lemegy a pálca, mély-
lazítót használni 80 000 Ft-ért hektáronként ? A válasz egyszerû: nem kell ! Azokon a területeken, ahol ez az „eketalp
réteg” már kialakult, vagyis az a 30-35 cm-es, alulról lezárt felsô talajréteg (termesztô közeg), ott nagyon könnyen
megfullad, vagyis vízzel telítôdik a talaj. Ugyanez a réteg a lecsapolások után azonnal kiszárad, és kialakul a talaj-
aszály. Ahol ilyen záró réteg van, ott ebbôl a zónából eszik, iszik csak a növény. Vagy nem eszik, nem iszik, ha meg-
fullad, vagy kiszárad. Ez a réteg már biztosan mikroelem hiányos. Az ilyen területeken, mint a következô képeken,
lila a repce februárban, sárga az ôszi árpa és a búza, és vírusra, meg hópenészre gyanakodnak, akkor is, ha egész
télen nem is esik a hó. Lehet hópenész is, mert az is csak egy gyengültségi betegség, mint ahogy a többi betegség is az.

A képeken a repce és a gabona is a relatív foszforhiány tüneteit mutatja. Általában, a talajvizsgálati ered-
mények szerint ma van elegendô mennyiségben foszfor és kálium is a talajainkban, csak a növényeink
számára felvehetetlen állapotban. A gabonás kép 2007. 02. 26-án készült Szentestôl délre, miközben a
területen 2006 augusztusa óta csak 16 mm esô esett. Áll a területen a belvíz, 6 hónap aszály után.

Foszforhiány repcén Foszforhiány ôszi árpában, Szentes, 2007

Amalgerol Prémiummal kezelt, 60 Arany- féle kötöttségi számú talaj gazdászbottal (penetrométer)
történô vizsgálata, Mezôtúr, 2007. 06. 13
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Üzemi tapasztalat, hogy az Amalgerollal kezelt területeken, ahol kialakul a talajban a rendes vízmozgás, nem
ülepednek ki a talaj felszínén a sók, azaz a szik. 
Az Amalgerollal kezelt talajon nem mûködik rendesen az ún. tenziométer, vagyis a talaj nedvességtartalmá-
nak csökkenését mérô mûszer. Ez egyfajta szívás-, szívóerômérô.

A készüléket hajtatásos kultúrákban használják elsôsorban, és abban
segít, hogy amikor a „0” érték felé közelít, akkor abbahagyják az öntözést.
Amikor pedig a talaj, és a növények elvonják a gyökérzónából a vizet,
egyre nagyobb negatív értékeket mutatva jelzi, hogy öntözni kell. Az
Amalgerol Premiummal kezelt területeken viszont nem áll be a korábbi
„0” szint közeli értékre, vagyis nem lehet túlöntözni a területet, mert
elvezeti a talaj a vizet lefelé. 
Gyümölcsösökben is kialakulhat az „eketalp réteg”, pedig ott nem szán-
tanak, hogy ne sérüljenek a sorok közé nyúló gyökerek. Viszont itt is
kialakulnak a vízzáró rétegek, és lehet, hogy nem hullámzik a területen a
víz, de a növények jeleznek. Mégpedig kisárgulással, amirôl sokan azt
gondolják, hogy ez a vashiány tipikus tünete. 

Ez nem vashiány. Fulladozik a gyökérzet. Ez a stressz 2006-
ból áthúzódott 2007-re, azután magától elmúlt. Ilyen hosszú
stresszes idôszakok után komoly kondíció leromlás történik
az állományokban. A félrekezelések (túlzott vasazás) tovább
rontják a helyzetet, további gyengülést okoznak. Ilyen
helyzetben teret nyernek a gyengültségi kórokozók is. 
Gyengültségi kórokozó a tûzelhalás baktériuma, az Erwinia

amilovora is. Bács megyében, 1997, 2001, 2003 és 2007 évek-
ben okozott komoly fertôzést. Az elsô három alkalommal
legalább fél évig tartó aszályos hónapú évek (1996, 2000,
2002.) elôzték meg az erôs fertôzésû éveket. Ilyenkor a talajaink vízszintje akár több métert is zuhanhat.
A 2007-es évet viszont egy olyan év elôzte meg, amikor itt ugyan nem hullámzott a víz, de fulladoztak a gyö-
kerek. A fenti kép Soltvadkert határában készült 2006 áprilisában. Ez az állapot, vagyis ez a sárgulásos tünet
csak 2007 májusában múlt el, de ekkor már több mint fél éve nem esett jelentôs esô.

Hogyan segíthet mégis az Amalgerol?
Az Amalgerol Premium olajos adalékanyagának köszönhetôen a talajrészeken óriási határfelületeken terül
szét, rendkívül gyorsan. Ezeken a felületeken könnyen emészthetô szénforrásként, azaz táplálékként,
feléleszti, és gyors szaporodásra készteti a növényvédô szerekkel és mûtrágyákkal látens állapotba kény-
szerített, a területünkben több millió éve honos, nekünk ingyen dolgozó bontó és megkötô mikroorganizmu-
sokat (1. ábra), melyek fokozott szervesanyag-bontásba (hôtermelés), és így CO2 termelésbe kezdenek (2. ábra)
a Talajtani Kutató Intézet mérései szerint. 

A tenziométer a talaj
vízfelvételét határozza meg

Tömörödött altalaj szôlôben

Az Amalgerol Premium hatása
a hasznos baktériumok 

szaporodására

A CO2 kibocsájtás változása 
a talajban az Amalgerol Premium

kezelés hatására

A tápanyag feltárolódás
növekedése az Amalgerol
Prémium kezelés hatására

kártevô
mikróbák

-46%

nitrifikáló
baktériumok

+98%

korhasztó
baktériumok

+118%

összes
baktérium
+176%

Nagyhörcsok Ôrbottyán

Az Amalgerol fokozza a tápanyagok 
hozzáférhetôségét
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A CO2 nedvesség jelenlétében szénsavat képez, mely kioldja a kötött tápanyagokat (Ca + 43 %, P + 30 %,
Zn + 35 %, stb) a talajból (3. ábra). A talaj CO2 termelését különbözô Amalgerol dózisok után két zónában is
mérték 2005-ben a brnoi Gregor Mendel Egyetemen, 9 hetes idôszak alatt (táblázat).

15-30 cm15-30 cm

A táblázatból jól kivehetô, hogy a dózis emelésével a mélyebb rétegben is jelentôs CO2-szint emelkedés
történik, ami egyértelmûen a baktérium tevékenység fokozódását mutatja. Az Amalgerol Premium 6 l/ha
dózisa után jelentôs az eltérés a kezeletlenhez képest, még az alsóbb zónában is. A táblázat azt is mutatja,
hogy a folyamat dózistól függôen, egyfajta ún. cascade/zuhatag hatással lefelé halad. 

Ez a magyarázata a fentebb említett fokozott tápanyag kinyerésnek még a mélyebb rétegekbôl is. Miután a
kálcium (Ca++) 43 %-kal nagyobb mennyiségben jelenik meg a talajoldatban a kezeletlen talajéhoz képest,
maga után vonja a talaj pH-jának növekedését is, ami a savanyú talajokon talajjavító hatásként mûködik.

A talaj pH és felvehetô tápanyagok vizsgálat sorozatát 1995-1999 között, Brnoban végezték el, 5 éven
keresztül, minden évben. A xx jelölések szignifikáns különbségeket mutatnak. Ebben az esetben is tapasztal-
ható az ún. „cascade” (zuhatag) hatás.

A pH változása természetesen nem csak a savasból a semleges felé, hanem a lúgosból a semleges felé is
mûködik, viszont Magyarországon a talajok egyre nagyobb mértékben savas kémhatást mutatnak, köszön-
hetôen a zömében nagyüzemi gazdálkodásnak. Ennek oka, hogy sajnos egyre kisebb szerep jut az állat-
tenyésztésnek, vagyis a szervestrágyázásnak, a szerves talajerô visszapótlásnak és egyre nagyobb szerep
jutott a mûtrágyázásnak, azon belül is a rendszerváltás utáni egyoldalú N mûtrágyázásnak. Ezek a
körülmények a következô állapotokhoz vezettek. 

A különbözô dózisú Amalgerol Premium kezelések hatása a talaj CO2 kibocsátására különbözô
mélység� talajrétegekben, Gregor Mendel University, Brno, 2005

Az Amalgerol Premium kezelés hatása a talaj pH-jára és a felvehetô tápanyagok 
mennyiségére különbözô mélységû talajrétegekben, Gregor Mendel University, Brno, 1999

Variációk szám l/ha mg CO2/100g száraz talaj Kontroll %-ában

Kontroll 0-15 cm 47,73 100

15-30 cm 40,10 100

2         0-15 cm 57,61 120,7

l/ha    15-30 cm 42,25 105,4

4         0-15 cm 61,55 129,0

l/ha    15-30 cm 45,37 113,1

6         0-15 cm 95,20 193,5

l/ha    15-30 cm 53,84 134.3

Talaj mélység Variánsok pH/ Felvehetô tápanyag (mg/kg) 

(cm) KCl P K Ca Mg

0 – 30 kontroll 6,84 175 483 1767 97 

Amalgerol 7,25xx 205xx 489 2426xx 114xx

30 – 60 kontroll 6,41 120 389 1445 85 

Amalgerol 7,08xx 162xx 399 1987xx 105xx
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Az elsô térkép (eunitrat.hu) talajaink kémhatását mutatja. A rózsaszín/piros színek savas pH-t jelölnek. A második
térkép a nagy széltippannal fertôzött területek elhelyezkedését jelöli. A két térkép elég jól fedi egymást! Vagyis pl.
a nagy széltippan (Apera spica-venti) jelzô növénye egyik talajproblémának, az elsavasodásnak.
Ugyanígy jelzô növény a parlagfû (Ambrosia elatior/artemisifolia) is és egyre inkább elterjed, hisz ma az
ország területébôl 5 millió hektáron fordul elô, mintegy 90 milliárd Ft kárt okozva évente, nem beszélve arról,
hogy ma minden 5. ember allergiás a virágporára. Az allergiások számának növekedése statisztikailag szintén
a nagyüzemi gazdálkodási forma kezdetének, elterjedésének idôszakára nyúlik vissza. Ettôl az idôszaktól
csökkent a mikroelemek visszapótlása, ami az egyik kiváltó oka az allergiának, és nôtt pl. az oktalan, szak-
mailag hibás tarlóégetések száma. A parasztember nem égette el a szalmát, a szárat, a tarlót!

A bal oldali térkép (internet) hazánk parlagfû fertôzöttségét ábrázolja a pirosas szín a fôbb elterjedési
területeket mutatja. A jobb oldali térkép (eunitrat.hu) talajaink fizikai féleségét, sárga színnel a homok,
homokos vályog területeket jelöli. A két térkép pontosan fedi egymást! Ezek szerint a parlagfû is jelzô növény.
Érdemes lenne feltenni a kérdést, hogy mit, milyen talajproblémákat jeleznek azok a gyomok, melyek a ’60-as
évek elejétôl törtek elôre Magyarországon.
A parlagfû ott terjed leginkább a térkép szerint, ahol a talaj szerves anyagban szegény, vagy elszegényedôben
van. Az 50 éven át, a mezôgazdaság ipari jellegét hangsúlyozó szemléletû gazdálkodási forma, mely elôtérbe
helyezi a mûtrágyázást, értelemszerûen pusztította a talajlakó mikrobiális élô közösségeket. Ez mára mérhetô
humuszvesztést okozott. Pedig a humusznak legalább 170 év kell, hogy kialakuljon újból.
Az kijelenthetô, hogy mûtrágyával vagy vegyszerrel a talaj szervesanyag tartalmát növelni nem lehet, vagyis
jól mûködô talajélet, talajszerkezet csakis szerves összetevôk és hasznos talajlakó mikroközösségek
együttesébôl alakulhat ki.

A talajok kémhatása és mészállapota A nagy széltippan elterjedése Magyarországon

A parlagfû elterjedése Magyarországon A talajok fizikai félesége
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Képek egy otthoni komposztálóból a Hajdúságból

Amalgerol kezelés nélküli burgonya, Pusztamérges, 2006

Amalgerol Premium 2x3 l/ha dózisban, termésnövekedés 0,5 kg/tô, Pusztamérges, 2006

Ha a talajba a termésen kívül keletkezô összes szármaradványt leforgatjuk, akkor ugyanaz a folyamat ját-
szódik le, mint a komposztálóban, csak ez jobban szemléltethetô.

A képeken egy hajdúsági magántermelô komposztálóját, és a komposztálás eredményét láthatjuk 4 hónap után. A
komposztálóba behordják az összes, ház körül képzôdött szerves „hulladékot”, majd baktérium készítménnyel
kezelik (ahogy a talajban is ez történik). A végeredmény, hogy az így összehordott ujjnyi vastag gallyakból, lenyírt
fûbôl, szármaradványokból, stb-bôl FÖLD LESZ! FÖLD!
Amikor a homoktalaj is morzsalékossá válik, olyanná, mintha a giliszták összefurkálták volna, az annak is köszön-
hetô, hogy pl. olyan baktériumok is felszaporodnak, melyek poliszacharidokat, egyfajta ragasztó anyagokat
képeznek. Az ilyen homok színe, állaga puhasága/keménysége egész más, mint „normálisan”. Ez lenne a normális
föld homokon is. Van már ilyen. Az Amalgerol Premium kezelésekkel elérhetô a fokozatos változás.
Ebben a FÖLDben minden olyan szerves anyag elbomlik, mely a növényeink kórokozóinak a túléléshez (áttelelés)
kell, a növényeket károsító rovaroknak, fonálférgeknek, stb. tápanyagot adhatna. Ezt a FÖLDet visszaadva a ter-
melésnek nemcsak könnyen felvehetô, tápanyagban gazdag, de kórokozó, rovar és gyommentes környezetet biz-
tosítunk a termesztett növényünk számára. Az ilyen FÖLD láthatóan morzsalékos szerkezetû, jól vezeti és tárol-
ja a szükséges vizet. Ezért oktalanság elégetni, elhordani, stb. a szármaradványokat a területrôl, amelyeket
drágán állítottunk elô mesterséges anyagokból (mûtrágya). 
Az ilyen, természeteshez közeli FÖLDben érdekes dolgok történnek. 
Az elsô saját tapasztalatom az volt, - miután 2003-ban a FAO által félsivataggá nyilvánított, 2006-ban tengerré
(belvíz) változott alföldi homokhát egyik falujában lakom, és itt jelentôs hajtatásos termesztés folyik - hogy a korai
burgonya-elôállításban, ahol elkezdték használni nagyobb mennyiségben az Amalgerol Premiumot, nemcsak hogy
többet kötöttek a növények, de elmúlt a burgonya sugárgombás varasodása (Streptomyces scabies) is. Ez, nevével
ellentétben nem gomba, hanem egy talajlakó baktérium faj. Nem kiirtottuk, mert erre a problémára nincs engedé-
lyezett vegyszer, hanem elmúlt. Így alakultak a körülmények, melyek azóta is fennállnak.

Az felsô képeken kezeletlen, varas, vagyis nem piacos gumókat láthatunk, míg az alsó képsor az Amalgerol
Premiummal kezelt, csak sima felületû, azaz rendkívül piacos gumókat mutat, lényegesen nagyobb kötésszámban.
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Miután az Amalgerol Premiummal kezelt talaj jól vezeti a vizet, a talajlakó rovarok is abba a zónába húzód-
nak le, ahol a nekik kedvezô nedvességtartalom van, így jelentôsen csökken pl. a drótférgek károsítása, mint
a Keszthelyi Burgonya Kutató Intézetnél beállított kísérletben is. 

Hogy ennek mi az oka? A választ a pattanó bo-
garak lárváinak idôszakos viselkedésérôl,
készített diagram mutatja meg (Forrás: Jermy
T. – Balázs K.: Növényvédelmi állattan
kézikönyve, 3. a kötet., 43. o.). Az ábra tökélete-
sen mutatja, hogy a drótférgek akkor vannak a
talaj felsô zónájában, amikor esôsebb idôsza-
kok vannak, egyébként mélyebb rétegekbe
húzódnak. Vagyis az elsô komolyabb kárt a

májusi esô hozza el, amikor még kicsi a kukorica, cukorrépa, napraforgó. Különösen nagy lehet a kár, ha a felszín
az elporosodó talajszerkezet miatt becserepesedik. A cserép alatt elég nehéz a rovarokhoz férni vegyszerrel. 
Ugyanez a helyzet a fonálférgekkel is. Itt is az élettan adja meg a választ arra, hogy az Amalgerol Premiummal
kezelt talajokban, gyakorlati tapasztalatok alapján miért csökken a fonálférgek fertôzése. Azaz nem kiírtjuk,
hanem „elmúlik” a fertôzés, mert ezeknek a kártevôknek általában a nedves, betömörödött, hideg, vizes tala-
jok kedveznek, de ezek a körülmények az Amalgerol talajkezelések hatására megszünnek. 
„Elmúlik” az ammóniát kedvelô gyomok fertôzése is a légköri nitrogén (N2) megkötését végzô, a talajban honos
Azotobacter N-megkötô baktériumok számának jelentôs növelésével. Ez a nitrogén megkötés szemmel is jól
látható, jelzô növények segítségével. A szôrös disznóparéj (AMARE) és a fehér libatop (CHEAL) N-jelzô gyom.
A következô képeken jól látható a kezelési határ, mert csak az Amalgerol Premiummal kezelt területeken kelt
csak ki a libatop és a disznóparéj a burgonya betakarítása elôtt, a keszthelyi Burgonya Kutató Intézet kísérleteiben.

Az Amalgerol Premium hatása a burgonya termésére a kontroll parcellához viszonyítva, 
Burgonya Kutató Intézet, Keszthely, 2008

Drótféreg károsított Mini gumó Betakarítással Termés 
gumó (kg) (kg) bevitt talaj (kg) mennyiség (kg)

Kezeletlen
(talajfertôt- 120 110 600 1120
lenített)

Amalgerol 
Premiummal
kezelt (nem 84 95 300 1050
talajfertôt- 
lenített)

A tisztán vegyszeres parcellában nem megy le
a gazdászbot, nincsenek Nitrogén jelzô

növények. Keszthely 2008.09.24.

Amalgerol Premiummal kezelt területen 
leszúrható a gazdászbot és megjelentek a nitrogén

kötést jelzô növények. Keszthely 2008.09.24. 
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Ez azt is mutatja, hogy a területen lebomlottak a következô növény számára szükségtelen gyomirtó szer
hatóanyagok is. Az ilyen talajok képesek a levegôben az egy hektárunk felett levô 78 %-nyi, azaz 78 000 tonna
szabad NITROGÉN-bôl 60 – 80 kg hatóanyagnak megfelelô mennyiséget megkötni! INGYEN!

Sôt, ezek a képek azt is mutatják, hogy az Amalgerol Premiummal (tarlón, bakhátba és lombon permetezve)
kezelt területen szeptemberben is lement a pálca tövig, míg a többi parcellában nem.
Az Azotobacter szám növekedése mellett jól mérhetô a szimbionta rhizóbium baktérium szám növekedés lege-
lôkön, pillangós virágú növényekkel vetett területeken. Az ilyen N-t megkötô területeken visszaszorulnak az
ammóniát toleráló, kedvelô gyomok.
A területre Amalgerollal kezelt hígtrágyát juttatnak ki rendszeresen tápanyag-utánpótlásként. Amit itt láthatunk,
jól mutatja, hogy az Amalgerol kezelések hatására hogyan szorulnak vissza a haszontalan, sôt káros, és hogyan
törnek elôre a takarmányozás szempontjából hasznos növények. Ugyanezt tapasztaljuk szántónföldön is. Nem kiir-
tották a gyomot, hanem „elmúlt”, a fertôzés, vagyis megszüntették a gyomok életterét. 

Ahol leszúrható a bot, ott morzsalékos, omlós a talaj. A kísérletek során, az Amalgerol Premiummal kezelt
területekrôl, a burgonya betakarításakor lényegesen kevesebb talajrög került be a betakarított gumókkal együtt.

A képen a burgonya leválogatás utáni külön-külön lemért, a
bal oldalon az Amalgerol Premiummal nem kezelt területrôl
származó 600 kg földet, a jobb oldalon az Amalgerollal kezelt,
gyakorlatilag fele akkora földmennyiség található. Jól látható,
hogy a bal oldali kupac erôsen hantos. Az logikus, hogy nem
csak a többletszállítás jár nagyobb energia felhasználással,
hanem az összes talajmunka és a betakarítás is.
Ma számos üzemi tapasztalat igazolja, hogy az Amalgerol
Premiummal kezelt talajokon a gázolaj felhasználás és
mûvelô eszköz kopás 35 – 40 %-kal csökken, vagyis lényege-
sen rövidebb idô alatt lehet ugyanazt a területet megmûvel-
ni, vagy kisebb vonóerejû géppel, mint korábban. A terület
homogénné válik.
Az ilyen talajokban újból megjelennek a giliszták, melyek a
tápanyag feltárás hasznos elemei. 

A kísérletek során betakarított burgonya talaj
szennyezettsége, Keszthely, 2008

A legelô növényflórája
kezeletlen területen

A legelô növényflórája Amalgerol
Premium kezelés után

A legelôn jól látszik az Amalgerol
Premium kezelés határa

Amalgerollal kezelt

Amalgerollal nem kezelt

Balról az Amalgerol Premiummal kezelt terület jól elkülönülve látható, Felsôszentiván, 2006. 05. 24
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A talajkezeléseket a termelôk általában más gyomirtó szeres kezelésekkel együtt végzik. Így történt ez
Felsôszentivánon, 2006-ban a cukorrépa termesztésénél is. A Goltix gyomirtó szer bedolgozásával 5 l/ha Amalgerol
Premium is kijuttatásra került. A kelés után nagyon jól elkülönült a kezelt és a kezeletlen terület, a kikelt cukor-
répa tôállománya a z Amalgerol Premiummal kezelt területen 20 %-kal volt nagyobb, mint a nem kezelt területen.

Az Amalgerol Premiumos talajkezelések növelik a kelés biztonságát, amely szinte minden növény számára a
jó termés alapja. A megfelelô tôszám elérése hideg vagy aszályos idôszakban nem is könnyû feladat.
Jászalsószentgyörgyön, ahol a hagyma megfelelô tôszámú kelése érdekében az egyik termelô az öntözést
választotta, a másik termelô pedig a vetéssel egy menetben, Marshal pumpával, 2 l/ha Amalgerol Premiumot
juttatott ki, sorkezeléssel. A különbség a képeken látható.

Hogyan hálálja meg ezeket az állapotokat a növény?
Elképesztô változásokat mutatva. Az Amalgerol Premiummal kezelt talajban gyorsan, erôsen nô a gyökérzet,
hiszen nincs akadály. Könnyebben találja meg a vizet, mert az ilyen talaj üde. Az erôsebb gyökerû növény kön-
nyeb-ben kivédi a talajlakó rovarok okozta károsításokat (kukorica bogár). Az Amalgerol Premiummal kezelt
növények egyöntetûen fejlôdnek, így egyformán reagálnak a növényvédelmi kezelésekre is. Az ajánlott dózisok fel-
használása (talajba bedolgozva, belocsolva min. 5 l/ha) után már a 4. naptól haragos zöldre vált a növény. 
Melegebb talajon jobb a tápanyag feltáródás, már a kicsi növény számára is. Nem csak az említett tápelemek
szabadulnak ki a lekötött állapotból, hanem minden olyan tápanyag, amirôl nem is nagyon beszélnek (Ti, V, W,
Mo, Cr, Se, stb.), ha még vannak abban a felsô 30 cm-nyi rétegben, amit használunk. 
Az Amalgerol Premium kezelés hatására a gyökerekkel szimbiózisban élô mikorrhiza állomány meghétszerezôdik (7x). 

A kelesztô öntözés hatása a hagyma kelésére,
Jászalsószentgyörgy, 2007. 04. 19.

Az Amalgerol Premium hatása a hagyma
kelésére, Jászalsószentgyörgy, 2007. 04. 19.

Ektomikorrhiza a bükkfa gyökerén
(Turcsányi Gábor felvétele)

Arbuszkuláris mikorrhiza 
szulák gyökerében
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A mikorrhiza kifejezés rövid magyarázata: a mikorrhiza szó szerint gombás gyökeret jelent. A gomba fonalai,
a hifák behálózzák a gazdanövény gyökereit, a talajt, és felvehetô tápanyaghoz juttatják a növényt, akár jóval
nagyobb távolságból is, mint ameddig a gyökerek elérnek. A gombafonalak képesek bejutni az apró aggregá-
tumok közé és onnan a kapilláris víznél kisebb vizet is képes felvenni, szárazság esetén ez tartja életben a
növényt. Hiányukban a növény akár el is pusztulhat. A szimbiózisban mindkét fél kölcsönös elônyökhöz jut. 
Ez a mikorrhiza az Amalgerol Premium kezelések hatására meghétszerezôdik, akkor a növény nitrogénbôl
csak 14 %-kal, viszont foszforból, már 72, káliumból pedig 89 %-kal többet tud felvenni, és vesz is fel. Ekkor
vált haragos zöldre a növény, ekkor ki tudja védeni az olykor áprilisban jelentkezô mínusz 6-7 °C hideget, ki
tudja védeni a 40 – 45 °C hômérséklettel jelentkezô aszályt. Az így feltöltött növény jobban köt, nagyobb ter-
mést ad. Lényegesen erôsebb lesz a szára, így ellenáll a viharoknak, egy nagyobb adagú öntözésnek, mert nem
dôl el. Az ilyen növény nem öregszik le idô elôtt, termései tovább pulton tarthatók. A kezelt növény egyöntetû
terméseket hoz, melyek egyszerre érnek fajtától függetlenül, küllemi hibák, foltok, csíkok nélkül. 
Az Amalgerollal kezelt talajon, a minden tápanyaggal feltöltött növény ki tudja szolgálni a saját immunrend-
szerét (Goodman/Király/Wood: A beteg növény biokémiája). Az önvédekezô képesség használata lényegesen
kevesebb gombaölô szer felhasználását eredményezi. A növény vegyszerekkel nem tünetmentesített lesz,
hanem pusztán egészséges. Az ilyen növénynek viaszosan fénylôvé válnak a levelei, így a rovarok is jobban el-
kerülik a tapasztalatok szerint.

Mennyit lehet adagolni a talajba az Amalgerol Premiumból probléma nélkül?
Egy véletlen „túladagolás” vezetett el egy szintén érdekes felismerésre. Egy spontán kísérletben 50 ml
Amalgerolt adagoltak a tápoldatba négyzetméterenként. Ez 500 l/ha Amalgerol Premium dózisnak felel meg.
A növények mégsem pusztultak ki. Sôt!

A „kísérlet” több érdekes eredményt adott. A termesztô közeg „steril” tôzeg volt, mely a kezeletlen részen, alul-
ról öntözve csak az 5. napra nedvesedett át a felszínig, míg az Amalgerol Premiummal kezelt egy nap után.
A leggyorsabb és az egyöntetûbb kelést az Amalgerol Premiummal kezelt részek mutatták. A kezeletlen
részekben mintegy 20-30 % palántadôlt (sárga körökkel jelölve) növény volt, míg a kezeltben egy sem!
Az Amalgerol Premium a kedvezô kórtani, élettani hatások mellett, még jelentôs adagokban sem okozott sem-
milyen fitotoxikus hatást a talajon keresztül. A kezelést nem lehet elrontani! 

Mi a haszna az említetteken túlmenôen az Amalgerol Premium kezeléseknek? 
Hajtatásos kultúrákban elértük a fentebbi kórtani, rovartani, gyombiológiai eredmények mellett, hogy az
Amalgerol Premiummal kezelt területeken, miután itt legalább két növényt is letermelnek évente, azt, hogy
az általában elsô növény, a burgonya leadja az ültetés utáni 90. napra sima, fényes héjjal a 90 tonnát hek-
táronként. Majd a „helyes vetésváltási sorrendnek” megfelelôen következô paprika, ugyanezen az egy hek-
táron megtermi a 100 tonna feletti termését. Mindez 5 aranykorona minôségû területen. Itt kihozzuk a
növénybôl azt, amit a genetikai tulajdonságai engednek.

Kezeletlen palánták Amalgerol Prémiummal kezelt palánták
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Meg kell azonban jegyezni, hogy itt sem süt többet annyival a nap, mint egy sokkal jobb minôségûnek tartott
talajon, területen, ahol ennek a közel 200 tonna/ha termésnek (szártömeg nélkül) a töredékét állítják elô, de
vizet többet adunk és tápanyaggal is ki kell szolgálni ezt a termésmennyiséget és technológiát. 

Amalgerol Premium felhasználási javaslatok talajkezelésre:

Tarlókezelés: A tarlómaradványok gyorsabb bontása miatt praktikus ôsszel 4-5 liter Amalgerol Premiumot
hektáronként 20 kg/ha karbamid együttes adagolásával a területre juttatni és bedolgozni (betárcsázni, szán-
tani). 
Az Amalgerol Premium a glifozátos (Glyfos 480 EC 4-5 l/ha) tarlókezeléssel is kijuttatható.
Cukorrépában: már a bedolgozásos gyomirtásokkal egy menetben is ajánlott az egyenletes és egyöntetû kelés
érdekében 4-5 l/ha adagban a talajba keverni. 
Burgonyában: a talaj-elôkészítéssel a talajba keverve vagy az ültetéssel egy menetben a bakhátba perme-
tezve 4-5 l/ha adagban használjuk elôször. A következô kezeléseket a virágzás elôtti burgonyavész elleni
kezelésekkel együtt célszerû folytatni legalább 3 l/ha adaggal. 
Borsó, bab: a magasabb számú nitrogénkötô baktériumokat tartalmazó gyökér gümôképzôdés segítésére már
itt is célszerû a talaj-elôkészítéskor 3-4 l/ha mennyiségben a talajt is kezelni. 
Zöldségfélék, szabadföldi paprika, paradicsom, bogyós gyümölcsûek: szintén praktikus a talaj-
elôkészítéssel a vetés vagy ültetés elôtt a területet 4-5 l/ha adaggal kezelni. Ültetés elôtt a tápkockázott
állományt 0,5-1 %-os oldattal beöntözni, vagy a tápkockákat bemártó kezeléssel segítsük a kiültetési stressz
kivédésének elkerülése érdekében. 
Hajtatásos kultúrákban (paprika, paradicsom, káposzta-félék, dinnye, stb.): ezekben a kultúrákban
kifejezetten ajánlott a magasabb dózisú talajkezelés már az ültetési elôkészítés során. Ekkor 5-10 l/ha adag-
gal a több éven keresztüli egy helyben való termesztés, a fokozott vízmennyiségek felhasználása miatti talaj-
betömörödést, eliszaposodást és a helyes vetésváltás elmaradása, valamint ezek együttes kórtani és rovartani
problémáit látványosan lehet orvosolni, javítani. Természetesen nem csak kipermetezve és bedolgozva, hanem
a csepegtetô rendszeren keresztül az öntözéssel egy menetben is kijuttatható, akár heti gyakorisággal is.
Extrém magas adagok sem okoznak semmilyen fitotoxikus hatást, vagy elváltozást, viszont dózistól függôen
jelentôs és látványos javulás áll be a talajéletben. A további kezeléseket itt is célszerû az állománykezelô
védekezésekkel egy menetben 2-4 l/ha adagban, vagy 0,2-0,4 %-os (1000 l/ha víz adag mellett) töménységben
végezni. Kijuttatható hidrokultúrás rendszerekben is. Mesterséges talajon is használható. 
Szôlô és gyümölcs ültetvényekben: az elsô kezeléseket célszerû a sorkezelô gyomirtások során a talaj-
szerkezet intenzív javítása érdekében elvégezni, teljes felültre számított 4-5 l/ha-os dózisban. A további
kezeléseket még virágzás elôtt érdemes elkezdeni, majd a további permetezések során a védekezésekkel egy
menetben minden második alkalommal, 2-4 l/ha dózisban folytatni. 
Gyepek, pázsitok: legalább 100 liter vízzel, vagy az öntözésekkel egy menetben 1-2 l/1000 m2 adagban, 4-6
hetente ajánlott a kezeléseket elvégezni. A kezeléseket a tavaszi elsô növekedés kezdetekor célszerû elkezdeni. 
Dísznövények: javasolt már a talajt is kezelni 0,5-1 %-os oldattal, kétheti, havi gyakoriságban. 
Faiskolákban, csemetekertekben: a kezeléseket az ágyba juttatva az öntözéssel adagoljuk be. Ilyenkor az
erôsebb gyökeresedés késztetése miatt az oldat 5 %-os legyen közvetlenül az ültetés elôtt a gyökérzónában.
Komposztálásra: célszerû itt is 1-5 %-os oldattal és kevés nitrogén mûtrágya adagolással a komposztálóba
tett növényi maradványok gyorsabb lebontását, humusszá való átalakulását segíteni.
Házikerti felhasználás esetén az öntözô vagy a permetezô vízbe (10 literes permetezô) 30-50 ml adagolása
ajánlott egy-egy alkalommal. 

Az Amalgerol Premium növényre permetezve a talajra is lejut és ott kifejti a fent leírt
hatékonyságát. A növények kezelésére használt dózisok a következô fejezetben találhatók.

A megoldások a sorok között rejlenek azoknak, akik nyitottak az újra (régire), akiknek nem csak lehetôségük,
hanem vállalkozó kedvük is van ahhoz, hogy személyesen meggyôzôdjenek a fentiek valóság tartalmáról úgy,
hogy nem engedik magukat korlátozni saját és környezetük elôítéleteivel.
Az Amalgerol Premium hatása a talajra és ezen keresztül a növényekre, talajtípustól, növényfajoktól
függetlenül szakmailag mérhetô, magas szintû kísérletekkel igazolható. 

Talajorvoslás
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Amalgerol Premium a növényorvoslás eszköze

Az Amalgerol Premium egy svájci vegyész által 71 éve kifejlesztett termék. Fôként állati és növényi olajokból,
gyógynövény kivonatokból, nyomelemekbôl, eszenciákból áll, és kisebb mennyiségben algakivonatot is tartal-
maz. Az összetevôknek köszönhetôen a stresszben levô növény könnyen felvehetô növényi hormonokhoz,
serkentô anyagokhoz, valamint az algakivonat tartalom miatt olyan anyagokhoz jut hozzá, ami a kialakult
helyzetben a saját szervezetében gyengén, tökéletlenül mûködik. Az algakivonat miatt még olyan tápelemek
(Ti, V, W, Mo, stb.) is felvehetô válnak a növény számára, melyek a talajokban a felsô, 30 cm-es rétegében a
szervestrágyázások elmaradása miatt már nincsenek meg, vagy olyan erôsen kötött állapotban vannak, mely-
lyel a növény gyökerének felszívó képessége nem tud versenyezni. Errôl már az Amalgerol talajra gyakorolt
hatásáról szóló anyagban olvashattak.

Az Amalgerol Premium az elôzôekben felsorolt módon talajon, de gyakorlatilag lombon keresztül is, azaz a
növényre permetezve is használható. 

Az Amalgerol Premium felhasználása is fejlôdésen ment keresztül. Elôször még csak stressz kezelésre
használták, majd elterjedt a célzott növényfenológiában történô használat, és a technológia részeként már
tudatosan, elôre tervezett módon, az Amalgerol Premiumot a termés mennyiségének és minôségének
növelésére használják a termelôk.

Látványos sikereket hoztak a különbözô stresszhelyzetekre, sokszor a „lesz, ami lesz, NINCS MIT
VESZÍTENI” alapú kezelések.  Ezek a „véletlenszerû” beavatkozások, már akár 3 - 4 nappal a kezelés után,
de a következô három hétben minden esetben jelentôs pozitív változásokat okoztak. Ezért a késôbbiekben már
ilyen helyzetekben tudatosan használták fel a termelôk az Amalgerolt. Ezek a helyzetek a gyakorlati tapasz-
talatok alapján a következôek voltak: 

BELVÍZ, víz elvezetési problémák: az elôzô írásban szerepel a hazai belvizes/talajaszályos területekrôl egy
térkép. Elsôsorban az Alföld komoly problémája a belvíz, de gyakorlatilag dombos területeken is, hajlatokban
találhatunk belvizes foltokat.
Elég furcsa dolog, amikor már hat-nyolc hónapja nem esik esô, akkor ilyen képeket láttunk 2008 februárjában:

Miért keletkeztek ezek a foltok? Az elôzô írásban említett talajproblémák miatt jeleznek a növények, viszont
ezekre csak akkor tudunk válaszolni, ha annyira felszikkad, hogy be lehessen menni permetezô géppel. 
Mi történik az Amalgerolos permetezések után, miért? 

A következô oldalon a képek Székkutason készültek 2006. 04. 26-án és 05. 14-én (3 hét). Az elôzmény: késôi vetés
és kelés után január elejétôl víz borította a területet, ami jelentôs gyengülést (kondíció romlást) okozott. Elôbb
gyomirtással egy menetben 4 l/ha Amalgerol Premiumot, majd 10 nappal késôbb 3 l/ha dózist kapott az állomány.
A végeredmény ilyen elôzmények után: a környék termésátlagát ez a terület 8 %-kal meghaladta, és sikérben is
kiváló eredményt adott.

A belvizes foltokon a növények fejlôdése leáll, 2006

Növényorvoslás
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Pünkösd idején, 2006 szomorú meglepetéssel szolgált a gazdáknak. Még május végén, június elején is 0 0C
körüli hômérsékletek voltak nappal is. A rengeteg csapadék és az e miatt hosszantartó, jelentôs belvizesség
súlyos lomb-, és gyökérzetvesztéses károkat okoztak a kiültetett, melegigényes állományokban.
Ezek is olyan helyzetek, amikor a gazda a feladáson, a kitárcsázáson gondolkodik, így „lesz, ami lesz”, na-
gyobb adagú kezelésekkel próbálkozik. Szerencséjére! Ugyanis még ezt a helyzetet is gyorsan kezeli az
Amalgerol Premium. A 3 x 3 l/ha-os kezelés a következôket eredményezte:

Az elsô kép június eleji állapotot mutat, amibôl valóban arra lehet következtetni, hogy nincs értelme tovább hagy-
ni a területen a növényeket. A második kép pedig a betakarítás elôtt készült, ahol az elôzmények ellenére is a
közepestôl lényegesen nagyobb, minôségben pedig elképesztôen kiváló eredményrôl számoltak be a gazdák.

Víznyomásos ôszi búza tábla, 
Székkutas, 2008. 04. 26.

Ugyanaz az ôszi búza tábla Amalgerol
Prémium kezelés után Székkutas, 2008. 05. 14

Hidegstressz és belvíznyomás dinnyében,
Balástya, 2006

Ugyanaz a dinnye 2 l/ha Amalgerol tôre
történô beöntözése után

Jégkár és belvíznyomás paprikában, Balástya, 2006 Ugyanaz a paprika 3x3 l/ha Amalgerol kezelés után
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A következô képek Bárándon készültek 2006. 06. 09-én és 06. 29-én, jól kivehetôen ugyanarról a helyszínrôl.
A kukorica állomány egyszer 4 l/ha-os segítséget kapott Amalgerol Premium formájában a víznyomás okozta
stressz leküzdésére.

A növényállomány a kisárgulásból haragos zöldre váltott. Nem kellett a víznyomott foltot kitárcsázni és
újravetni.

HIDEG – korai fagyok: Már 2007. április 16-án röviddel a fóliás krumplik kitakarítása után jelentkezett az
elsô hajnali elfagyás. Ezután május másodikáig csaknem minden hajnalban fagyott. Ebben az évben az elôzô
év augusztusa óta szinte folyamatos volt az aszály. Vetések nem keltek ki, folyamatosan szenvedtek a
növények. Majdnem mindenütt. 
Úgy tûnik, fel lehet készíteni bizonyos fokig a növényt és környezetét, hogy valamilyen fokon tolerálja ezeket
a stresszeket. Természetesen butaság lenne azt állítani, hogy – 8 OC után vissza lehet a halálból hozni bármi-
lyen növényt, viszont azokat a részeit, amelyek csak megfáztak, azokat úgy tûnik, még fel lehet erôsíteni.
Április 17-én 10 l/ha Amalgerol Prémium kezelést kapott az alábbi állomány beöntözéssel.

A 2. kép 2007. 05. 07-én készült. Három héttel az elsô (04. 17.) kép, azaz a fagykár és az Amalgerol Premiumos
kezelés után.  Jelentôs felerôsödést és 57 m2 termését láthatjuk. A fajta Cleopatra. A gazda szerint máskor nem
szokott ilyen egészséges és piros lenni a gumó. Meg ilyen sok. Fôként ilyen fagyok és ilyen napi hôingadozás
során. A napi hôingás elérte egy esetben a 38 fokot is, de általános volt a 25-30 fok. Ez is jelentôs stresszhelyzet.

A fagykáros burgonya, 
Balástya, 2007. 04. 17

A fagykáros burgonya termése 10 l/ha Amalgerol
beöntözése után, Balástya, 2007. 05. 07

Stresszben lévô kukorica állomány, 
Báránd, 2006. 06. 09

Ugyanaz a kukorica Amalgerol kezelés után,
Báránd, 2006. 06. 29
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A zöldborsó kora tavasszal kerül vetésre, ezért kelése legtöbbször a hideg idôjárás okozta vontatottsággal
kezdôdik. E növény esetében legegyszerûbb az Amalgerol Premiumot a preemergens gyomirtással egy menet-
ben kijuttatni, vagy a borsó vetése elôtt a talajba dolgozni. Ha ez nem lehetséges, a vontatott keléssel küszködô
már kikelt borsó növényeken is jó hatékonysággal dolgozik az Amalgerol Premium. Kabán is ez volt a helyzet
2008-ban. A rosszul kelô zöldborsót az Amalgerol Premium indította növekedésnek 4 l/ha dózisban kijuttatva.

Az áttelelô növényállományok esetében a téli kifagyás az egyik legveszélyesebb idôjárási tényezô. Ôszi kalá-
szosok esetében a felfagyás, míg ôszi káposzta repce esetében a kifagyás okoz jelentôs károkat.
Az Amalgerol Premium ôsszel és tavasszal, az ôszi káposzta repcében, sikeresen használható növekedés gátló
készítményekkel együtt. Míg az Amalgerol Premium fokozott növekedésre serkenti a repcét és feltárja
számára a nélkülözhetetlen tápanyagokat, a Riza 250 EW nem engedi felfelé növekedni, szárba szökkenni az
állományt, a növekedést a gyökerek felé összpontosítja. Az Amalgerol Premium és a Riza 250 EW együttes
hatására a gyökérnyak átmérôje növekszik, a télállóság nô, valamint a gyökerek hosszabbá válnak, így száraz
ôsz esetén is elegendô tápanyaghoz jut a növény. A jó kondícióban lévô, megfelelô számban kikelt ôszi repce
állomány a következô év jó termésének alapja.
A fenti tapasztalatok figyelembevételével az ôszi káposztarepce télállóság elôsegítésére a Riza 250 EW 0,6 l/ha
+ Amalgerol Premium 3 l/ha kombináció használata javasolható ôsszel és tavasszal kijuttatva. Ez a kombiná-
ció Repce Kondi Pack néven együttesen is megvásárolható. A Repce Kondi Pack 5 liter Riza 250 EW-t és
25 liter Amalgerol Premiumot tartalmaz 10 %-kal alacsonyabb áron, mint amibe a két készítmény külön
megvásárolva kerül.

Hiányosan kelô zöldborsó 
Kaba, 2008. 05. 07.

Ugyanaz a zöldborsó Amalgerol kezelés után,
Kaba, 2008. 05. 30.

Kezelt                         Kezeletlen        Kezeletlen           Kezelt
(Velence 2007.)                                                          (Magyaralmás 2007.)

Riza 250 EW + Amalgerol Premium hatékonysága repcében különbözô kisérletekben
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GYOMIRTÓ SZEREK OKOZTA STRESSZ: talán ez az a terület, ahol a legtöbb korábbi tapasztalat össze-
gyûlt. A termelô ilyen esetekben azt látja, hogy nem csak az adott növényre szánt, hanem az akár évekkel
korábban, más növényre használt gyomirtó szer okoz olyan helyzetet, ami látszólag katasztrófával fenyeget. A
kezelések után, dózistól, permetezés számtól függôen, de itt is három héten belül regenerálódik az állomány,
és utána olyan képet mutat, mint ha mi sem történt volna. Sôt kiugróan nagyobb betakarítási mennyiségi és
minôségi eredményrôl számolnak be a termesztôk.

A képek 2005-ben, Dalmandon
készültek, egy olyan területen,
ahol egy 4 évvel korábban (!!!)
használt, ma már szerencsére
betiltott szója gyomirtó szer
„köszönt vissza” a cukorrépában.
A termelô 2 x 4 l/ha adagban, a to-
vábbi stresszek elkerülése miatt
önmagában használta az Amalgerol
Premiumot, és a végén, ilyen
elôzmény után 60 t/ha, 16,5 %-os
digesiójú terméseredményrôl tu-
dott beszámolni. 

Véletlen elsodródásból is lehet gyomirtó szer stressz.

Pivot 4 év után, 
2005. Dalmand

Amalgerol 2x4 l/ha:
3 hét múlva 

Gyomirtó szer elsodródás rózsára, 
Tiszasziget, 2007. 05. 17.

Ugyanaz a rózsa 10 l/ha Amalgerol Premium
kezelés után, Tiszasziget, 2007. 06. 25.

Gyomirtó szer maradék salátán, 
Orosháza, 2007. 04. 26.

Ugyanaz a saláta 10 l/ha Amalgerol Premium
kezelés után, Orosháza, 2007. 05. 10.
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A képeken gabona hormon gyomirtó szer okozott kivédhetetlennek tûnô kárt rózsán 2007-ben Szeged mellett,
majd egy 10 l/ha kezelés betakarításra tünetmentessé tette a rózsatöveket. 
A permetezôgép tartályának nem megfelelô oldó-mosószerrel történô mentesítése miatt számtalanszor tapasz-
talunk a 2007. 04. 26-án és 05. 10-én, Orosházán készült képeken látható, a termelô számára is jelentôs
stresszt okozó tüneteket.
A problémát hektáronként grammos adagú, WG formulációjú, a permetezôgép tartályában csak nyomokban,
de annak falára feltapadó, gabona szulfonil-urea gyomirtó szer okozta. Az elsô képen látható tünet sokkal
drasztikusabb, mint amit ilyen szereknél megszoktunk, mert itt a tartály faláról történô leoldást a salátára
használt olajos (EC) formulációjú piretroid rovarölô szer oldószere végezte, nem pedig egy egyszerû tapadást
fokozó adalékanyag. Viszont erre a problémára adott egyszeri 10 l/ha-os, látszólag nagy adagú Amalgerol
kezelés 4 hét alatt teljesen orvosolta a bajt. Itt a talajszerkezet is jelentôsen megváltozott a kezelt területen.
Nyolc hónappal az után, hogy elôször hallott a termelô az Amalgerolról, a legnagyobb megdöbbenéssel tapasz-
talta, hogy milyen könnyedén lehet leszúrni a gazdászbotot 1 m-re a kezelt területen.

Ahol nem kezelt (jobbra), ott csak a mûvelési mélységig ment le a 8 mm átmérôjû, 1 m hosszú acélpálca. 

Az egy furcsa hit, hogy egy, a növényre engedélyezett állománykezelô gyomirtó szer szinte semmilyen hatást
nem gyakorol az adott növényre, állományra. Ezeket az anyagokat fel kell dolgoznia a kultúrnövénynek, vi-
szont addig nem nekünk dolgozik, nem nekünk termel. Csak vessük össze egy gyomirtással, vagy egy kapálás-
sal tisztán tartott állomány termelési eredményét. Az utóbbi fog gyôzni. Különösen, ha még aszály is jön.
A gyomirtási stresszt tovább fokozhatja az aszály:

Az Amalgerol Premiummal kezelt területen 
le lehetett szúrni a pálcát,
Orosháza, 2008. 01. 30.

A kezeletlen területen
nem lehetett,

Orosháza, 2008. 01. 30.

Gyomirtó szerrel perzselt szója, 
Békés, 2003. 06. 19

Ugyanaz a szója Amalgerol Premium 
kezelés után, Békés, 2003. 07. 16



Növényorvoslás

29

HASZNÁLJUK KI A TERMÉSZET EREJÉT!

A képeken szója állománykezelô gyomirtó szereinek a gyomok ellen gyakorolt kiváló hatását, és a rosszul
mûködô, rosszul élô, ezért szárazabb, aszályosabb idôben méteres mélységig berepedô békési terület látunk. A
helyzetet látva a termelô 2007. 06. 19-én 4 l/ha-os adaggal kezelte az állományt, mely a második képen 3 hét
múlva már semmi, a korábbi helyzetre utaló tünetet nem mutatott.

Hibridkukorica esetében a késôbb vetett apasorok a kukorica gyomirtásánál érzékenységet mutattak a
gyomirtó szerre. Az amúgy is érzékeny kukorica hibridek stresszes állapotba kerültek. Nagyhegyesen ezeket
a területeket Amalgerol Premium 4 l/ha-os dózisával kezelték. A kukorica hamar kiheverte ezt a stressz-
helyzetet és négy héttel a kezelés után már nem volt különbség az apa és anyasorok között.

ASZÁLY kivédése: Kritikus meleg napokon is bizonyítottan jobban viselik az Amalgerol Premiummal kezelt
növények a csapadékhiányt, könnyebben vészelik át a hosszú csapadékmentes idôszakokat. 

Balról kezeletlen, az aszály okozta relatív foszfor hiány miatt kililult, jobbról 3 l/ha Amalgerollal kezelt zöld
repce 2006. 11. 29-én, Ausztriában, az elsô képen. A jobb oldali képen a kezelt növény látható, mely a télbôl
kijôve, tavaszra sem veszíti el az alsó leveleit.
Az ôszi káposztarepce keléskor nagyon érzékeny a csapadékhiányra. Száraz ôszön a repce rosszul, vontatottan
kel és a hiányos tôállomány a teljes termésre befolyást gyakorol. Az aszály miatti vontatott kelés repce
esetében az Amalgerol Premium használatával orvosolható. Ez az eset történt Magyarhomorogon is 2008-ban.

Stresszelt hibridkukorica apasorok,
Nagyhegyes, 2008. 05. 27

Kezelt kukorica, 
Nagyhegyes, 2008. 06. 25

Ôszi aszály okozta foszforhiány repcében,
Ausztria, 2006.11.29

Amalgerol Premium hatása repcén, 
Ausztria, 2006.11.29
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JÉGVERÉS: talán ez az a stresszféleség, ami teljesen kiszámíthatatlanul érkezik. Erre szinte nem lehet
felkészülni. Amennyiben ha ilyen csapás éri az állományunkat, akkor sem kell teljesen kétségbe esni.
Természetesen nem akkor, ha például gyümölcsös növényeket 1-2 nappal a szedés elôtt éri a kár.  

Amikor Adonyban 2006. 07. 05-én majdnem rommá verte a cukorrépát a jég, akkor egy 5 l/ha-os Amalgerol
kezelés hatására 3 hét alatt regenerálódott az állomány, majd augusztus végén ugyan még láthatóak voltak a
jégverés nyomai, de mégis 60 t/ha feletti termésmennyiséggel, és 16-17 dig. %-kal zárt a betakarítás.
Ugyanígy reagált egy burgonya is az olyan jégverésre (2008. 05. 19. Balástya), ahol 20 Ft-os nagyságú lyukakat
ütött a jég a talajba.

Jégverés cukorrépán, 
Adony, 2006.07.05

Ugyanaz a cukorrépa Amalgerol Premium
kezelés után, Adony, 2006.07.05

Jégverés burgonyában, 
Balástya, 2008. 05. 19

Ugyanaz a burgonya Amalgerol Premium
kezelés után, Balástya, 2008. 06. 24.

Ôszi aszály okozta hiányos
kelés repcében,

Magyarhomorog, 2008. 10. 03

Ôszi aszály okozta hiányos
kelés repcében,

Magyarhomorog, 2008. 11. 11

Amalgerol hatására a repce
egyöntetûvé vált,

Magyarhomorog, 2008. 11. 11
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A termelô már korábban is használta az Amalgerolt, viszont ilyen helyzet még nem fordult elô, így ô is a 10
l/ha-os adag mellett döntött. A jégvert állomány 5 hét múlva már azzal kecsegtetett, hogy mégis lesz belôle egy
elfogadható termés. Lett is.

A fentebbi kiváló tapasztalatok után már egyenes út vezet a termelô számára az Amalgerol Prémium
CÉLZOTT FENOLÓGIÁBA és a TECHNOLÓGIÁBA TÖRTÉNÔ TUDATOS BEÉPÍTÉS-hez.
Ehhez csak a második felhasználásnak kell bekövetkeznie, amikor a termelô megdöbben, hogy már megint
milyen jól sikerült az Amalgerollal kezelt növény és összekapcsolja magában a két eredményt a használattal.
Mert így történik. Minden esetben.
A célzott fenológiában való alkalmazást már említettem az aszály kivédése c. fejezetben, ahol kifejezetten az
Amalgerol Premium kelést követô használatát emeltem ki. Célszerû még használni ezen túlmenôen pl. palán-
tázott növényeknél a kiültetés elôtt, akár belocsolva, bemártva, akár permetezve is. A kiültetés maga stressz
a kicsi növény számára. 

Balról stressz miatt csavarodott, sérült káposzta palánták, jobbról Amalgerol Prémium 4 l/ha-os kezelés után
9 nappal késôbb T. L. leveleki magántermelônél 2007. 04. 27-én.

A tudatos felhasználást mutatják a következô képek is:

Balról kezeletlen, jobbról 2007. márc. 16-án, a gyomirtással egy menetben, 5 l/ha Amalgerollal kezelt ôszi árpa
táblák 2007. 04. 24-én, Pusztaszeren. Miután minden egyéb körülmény ugyanaz volt, nem kérdés, hogy helyes
volt-e a kezelés és a dózis nagysága mellett dönteni. A jobb oldali állomány számottevôen nagyobb eredmény-
nyel zárt, és még annyi szalmát is adott, hogy a gazda elmondása szerint „alig gyôzték lehordani”, pedig ez
homokos terület, és egyébként aszály is volt.

Stresszelt káposzta palánták, 
Levelek, 2007. 04. 18

Amalgerol Premiummal kezelt káposzta
palánták, Levelek, 2007. 04. 27

Amalgerol kezelés nélküli ôszi árpa,
Pusztaszer, 2007. 04. 24

Amalgerol Premiummal kezelt ôszi árpa,
Pusztaszer, 2007. 04. 24
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A tudatos felhasználást a
sörárpa a grafikonon látható
módon is meghálálja. Csökken
a fehérje tartalma, ami a cél,
jelentôsen csökken a léha és az
ocsú aránya, csökken a rostán
kiesô szemek mennyisége, vi-
szont jelentôsen nô a nagy,
kitelt szemek aránya, és a
keményítô mennyiség is a ter-
mésátlaggal együtt. Ugyan-
ilyen kedvezô változások ta-
pasztalhatók bármelyik nö-
vénynél. 

Nem csak a mennyiségi, de minôségi, vagyis repcénél olajtartalom növekedés, szôlôben, cukorrépában,
dinnyében, stb. ízleléssel észrevehetô cukortartalom növekedés tapasztalható az Amalgerol Premium kezelése
következtében.

Olajos növényeknél szinte minden esetben kimutatható 2-3 % olajtartalom növekedés. A balatonfôkajári kísér-
letekben a virágzás elôtt adott 5 l/ha dózisú Amalgerol Premium mind a termésmennyiségben, mind olajtar-
talomban növekedést okozott a kontrollhoz képest.

A napraforgó esetében komplex módon látható az Amalgerol Prémium növényre gyakorolt hatása a Zsédeny
közelében végzett kísérleteknél is. A két alkalommal, a napraforgó gombaölô készítményeivel, 3 l/ha dózisban
kijuttatott Amalgerol Premium látványos hatást gyakorolt a napraforgó fejlôdésére.
2008. július 16.-án a napraforgó állományban az Amalgerol Premium hatásának bizonyítására különbözô
növényparamétereket vizsgálva egzakt felvételezéseket végeztük. Vizsgálataink során a kezelt és kezeletlen
területrôl 30-30 db növényt elemeztünk. A tányérátmérô megállapításánál a tányérok fonáki oldalát mértük.
A szárkeresztmetszet mérésénél a növényeket egységes 80 cm magasságban vágtuk el. 

Az Amalgerol Prémium hatása a napraforgó növényparamétereire

Növénymagasság Tányérátmérô Szárkeresztmetszet Gyökérhossz
(cm) (cm) (cm) (cm)

Kezeletlen 168,97 16,17 2,74 27,8

Amalgerol Premium, kezelt 186,1 19,25 3,12 31,63

Eltérés (%) 10,1 19 13,8 13,8

Olajtartalom növekedés repcében,
Balatonfôkajár, 2006

A termésmennyiség növekedése repcében,
Balatonfôkajár, 2006

kezeletlen kezelt

11,3 9,6 13,1

57,4 55

35,8

25,5

5,6 6,4
1,2

68,1

93,2

kezeletlen kezelt kezeletlen kezelt

fehérje 2,8 mm 2,5 mm 2,2 mm ocsú összes
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A termésmérés eredményei szerint az Amalgerol Premiummal kezelt tábla több, mint 10 %-kal többet termett,
mint a kezeletlen tábla átlaga.

Az Amalgerol Premium használata szôlôben is kedvezô eredményekhez vezetett. A pusztamérgesi kísérletben
a szôlô virágzás után két alkalommal 5 l/ha Amalgerol Premiumot kapott, a gombaölô szeres permetezésekkel
egy menetben.

Az Amalgerol Premium hatása a napraforgó
magasságára, Zsédeny, 2008

Az Amalgerol Premium hatása a napraforgó
tányér berakódására, Zsédeny, 2008

Az Amalgerol Premium hatása a napraforgó
gyökértömegére, Zsédeny, 2008

Az Amalgerol Premium hatása a napraforgó
bélszövetére, Zsédeny, 2008

Kezeletlen parcella, Mg-hiány tünetek 
Pusztamérges, 2007. 09. 04.

Kezelt parcella, Pusztamérges, 
2007. 09. 04
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A képek Pusztamérgesen készültek 2007. 09.04-én, a kezeletlen állomány fürtjeinek cukortartalma a helyszíni
optikai mérôeszköz mérési adatai szerint a kezelthez képest 2-4 %-kal elmaradtak. Érdekes megfigyelése volt
a termelônek az is, hogy a kezelt szôlô leveleinek tapintása is más érzést adott. A cukortartalom mellett ter-
mészetesen a jó borhoz szükséges egyéb beltartalmi mutatók is elônyükre változtak.  
Az ilyen szôlônek a vesszôje is a tél beállta elôtt beérik, így is nô az esély hogy ne fagyjanak el a tôkék. Amikor
a lábvíz (nem látszó belvíz) miatt még nyáron is a „vashiányra” emlékeztetô tüneteket produkált szinte az
összes laposabb részeken fekvô állomány. Az Amalgerol Premiummal kezelt, ESCA-val fertôzött tôkéken a
betegség lefolyása vontatottabbá válik, a termés mennyisége nem csökken drasztikusan, a tôke tovább életben
marad.
Azt tapasztalták Kiskôrösön (alábbi képek) 2006-ban, hogy azok a növények, melyek Amalgerol Premium
kezelésben részesültek, a 4. napra haragos zöld színûre változtak. Magasabb lett 1-2 %-kal a termés cukortar-
talma is, és a vesszôjük is beért. Így lényegesen kisebb lehet a fagyok okozta kockázat is. 

Az Amalgerol Prémiumot tudatosan és
rendszeresen használók pl. burgonya
esetében, a következôket tapasztalják:

A képen egy étkezési burgonya fajta ter-
mését láthatjuk az ültetés utáni 77.
napon, melyet Amalgerol Premium-os
technológiával termeltek. A legnagyobb
gumó itt 750 g volt, a termésátlag a 85 –
90. napra elérte a 90 t/ha mennyiséget. Ez
csak az elsô növény, hajtatásos ter-
mesztésben, 5 aranykorona minôségû
homokon.

Amalgerollal nem kezelt szôlô 
Kiskôrös, 2006.

Amalgerol Premiummal kezelt szôlô 
Kiskôrös, 2006.

Fólia alatt termelt burgonya,
Amalgerolos technológiával 

Balástya, 2007. 05. 14
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A következô két képen az ország legnagyobb burgonya továbbszaporító helyén, Berzencén, 2008. 08. 09-én,
véletlenszerû kiválasztásban felszedett kezeletlen és kezelt tövek termesztési eredményét láthatjuk. Ugyanezt
a megoszlást tapasztalták 5-5 hektár átlagában is. A különbség értéke hektáronként, magyar forintban több,
mint 1,6 millió. Az jó sok. 

Talajkezelés ültetéskor a bakhátba permetezve, majd lombkezelések, kettô alkalommal 3-3 l/ha adagban.
A kezelés eredménye szignifikáns volt.

Az Amalgerol Premiumot sikeresen használják a termelôk gyümölcsösökben is. Baktalórántházán hagyo-
mányos, 7 x 4,5 m-es kötésben ültetett alma állomány, természetesen más anyagok (pl. Panda – Ca lombtrá-
gya, stb.) felhasználása mellett, termett 2006-ban 100 t/ha almát.

A termelô azt is elmondta, hogy a kezelt állomány a május végi kitároláskor ugyanolyan volt, mint a kezeletlen
a januári kitároláskor. Nem volt sztipikes, vagyis minimális volt a tárolási vesztesége. Sôt, mióta használja az
Amalgerol Premiumot (12 l/ha, több alkalomra szétosztva) elmúlt a termésmennyiség évenkénti ingadozása,
amit eddig kötôdés szabályozó vegyszerek alkalmazásával próbáltak egyensúlyban tartani.
Az Amalgerollal kezelt növények termései, növényféleségtôl függetlenül kitelítôdnek, hosszabb ideig elállnak
minôségromlás nélkül, hosszabban tarthatók pulton. A növény (alma, hagyma, burgonya) számára a szükséges
Ca szint biztosítottsága miatt jobb lesz a termény tárolhatósága, mert az egészségesen táplált, tehát
egészségesen betárolásra kerülô termény a tárolás során is kevesebb vizet veszít, kevésbé apad. 

Amalgerollal nem kezelt vetôburgonya 
termése, Berzence, 2008. 08. 09

Amalgerollal kezelt vetôburgonya termése,
Berzence, 2008. 08. 09

Amalgerol Premiummal kezelt alma ültetvény, Baktalórántháza, 2006
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Más gyümölcsfajok esetében is tapasztalható az Amalgerol Premium kedvezô hatása. Meggyben, Napkor
községben a virágzás elején kezelte a termelô a meggyet 3 l/ha dózisban, majd fôvirágzásban még egy alkalom-
mal újra 3 l/ha dózisban. A kezelések hatására nem csak a kötôdése volt jobb a kezelt terület fáinak, de a
lehullt termés is kevesebb volt.

A már egészen fiatal korban is kezelt növény turgora sokkal erôsebb, nem dôl le olyan könnyen erôs szél-, vagy
pl. öntözôvíz nyomására sem. Gyorsabban fejlôdik, elôbb érik, vagy hosszabban termel, mert nem öregszik le.
Jól szemlélteti az elôbbi állítást a 2006 ôszén, Balástyán készült következô két kép:

Amalgerol Premiummal kezelt meggy
ültetvény, Napkor, 2008. 06. 06

Amalgerol Premium kezelés nélküli meggy
ültetvény, Napkor, 2008. 06. 06

Amalgerol Premiummal kezelt meggy
gyümölcshullása, Napkor, 2008. 06. 06

Amalgerol Premium kezelés nélküli meggy
gyümölcshullása, Napkor, 2008. 06. 06

Amalgerol Premium kezelés nélküli paprika,
Balástya, 2006

Amalgerol Premiummal kezelt paprika,
Balástya, 2006
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Mindkét képen Emese fajtájú étkezési paprikát látunk. A bal oldali képen levô, Amalgerol-mentes állomány-
on már augusztus végén is sok volt a pirosodó (öreg), eladhatatlan bogyó. A jobb oldali képen látható növények
termôre fordulástól, a folyamatos kezeléseknek köszönhetôen 10 naponta egyszerre, egyforma méretû, csík (P-
hiány) és foltmentes (Ca-hiány) bogyókat produkált. A kezelt paprikánál Amalgerol Premiummal kezelték a
talajt kiültetés elôtt 4 l/ha dózisban, vegetációban pedig 2 alkalommal 3 l/ha Amalgerolt kapott, a növényvédel-
mi permetezésekkel egy menetben. A termés, így 2. növényként, hajtatott burgonya után, november közepére
meghaladta a 100 t/ha-t. Az ilyen portékának és a gazdájuknak nincsenek értékesítési problémáik.

Minden, a növényre gyakorolt változás biokémiai szakirodalmi alapokon értelmezhetô és magyarázható.
Minden mindennel összefügg a természetben, és a természet, amíg az ember be nem avatkozik, megtalálja a
helyes utat, és a válaszokat a betegségekre, kártevôk okozta károk leküzdésére, a gyomproblémákra. Ebben
nagy segítség az Amalgerol Prémium a termesztô kezében.

Adagolása: az Amalgerol Prémium vegetációs (!), és nem csak évenkénti adagja növény fajtától függetlenül 8-
15 l/ha. 
Tavasszal célszerû a vegetációs adag kb. 40 %-át a talajba juttatni, kipermetezve és bedolgozva, magágy-
készítés, vetés, ültetés elôtt, vagy közvetlen utána, pl. öntözéssel. A vegetációs adag fennmaradó részét az
állománykezelô permetezések során kell a növényre juttatni, egyenletesen elosztva a permetezések között,
maximum 1 %-os töménységben, a virágzás elôtt kezdve, a betakarítást megelôzô idôszakig.  
A tarlómaradványok gyorsabb bontása miatt praktikus még ôsszel további 4-5 litert hektáronként 20 kg/ha
karbamid együttes adagolásával a területre juttatni és bedolgozni a fent leírtak alapján. 
Ezzel együtt a konkrét felhasználási javaslatok a következôk:
Kalászosokban: ôsszel a tarlómaradványok bontása, jobb talajhigiénia kialakítására 3 l/ha, tavasszal a jobb
begyökeresedéshez a felfagyási, vagy a gyomirtási stresszek kivédésére 3 l/ha adagban. Célszerû a virágzás
elôtt a lombvédelemmel egy menetben szintén 3 l/ha adagban a beporzódás, és a jobb szemkitelítôdés miatt
használni. 
Repcében: ôsszel, a regulátorozással egy menetben 2-3 l/ha, tavasszal szintén a regulátorozás alkalmával
2-3 l/ha, majd virágzás elôtt 3-5 l/ha adagban.
Kukoricában, (áru, hibrid, csemege), napraforgóban: a vetés után, de kelés elôtti gyomirtással egy
menetben az egyöntetûbb kelés elôsegítésére 4-5 l/ha. A késôi talaj menti fagyok okozta stressz kezelésére és
a gyökérnövekedés elôsegítésére a kukorica és a napraforgó 2-8 leveles állapotában dózisa 3-5 l/ha, majd a
virágzás elôtt, vagy virágzásban rovarölô szerekkel együtt is használható, a terméskötôdés elôsegítésére 3-5
l/ha dózisban. 

Cukorrépában: már a presowing gyomirtásokkal egy menetben is ajánlott az egyenletes és egyöntetû kelés
érdekében 4-5 l/ha adagban a talajba keverni. A post gyomirtások okozta stressz kezelésére 3-4 l/ha, és a lom-
bvédelmi kezelésekkel az erôs kondíció érdekében, egy menetben, minden alkalommal 2-3 l/ha adagban.

Amalgerol kezelés csemege kukoricában 4 l/ha
6 leveles korban és 4 l/ha virágzás elôtt,

Hajdúszoboszló, 2008. 08. 05

Amalgerol kezelés hagymában 3 l/ha dózisban
3 alkalommal kijuttatva, termés 50 t/ha,

Hajdúszoboszló, 2008. 08. 05
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Burgonyában: a talaj-elôkészítéssel a talajba keverve vagy az ültetéssel egy menetben a bakhátba perme-
tezve 4-5 l/ha adagban használjuk elôször. A következô kezeléseket a virágzás elôtti burgonyavész elleni
kezelésekkel együtt célszerû folytatni legalább 3 l/ha adaggal. A késôbbi állománykezelô permetezésekkel cél-
szerû még legalább 2-3 alkalommal további 2-3 l/ha adagot kiadni. Hajtatásos korai burgonyatermesztésben a
kitakarás során fellépô kései fagyok kivédéséhez extrém, 10 l/ha-os adaggal rendkívül gyorsan lehet regenerál-
ni a növényállományt.
Borsó, bab: a magasabb számú gümôképzôdés segítésére már itt is célszerû a talaj-elôkészítéskor 3-4 l/ha meny-
nyiségben a talajt is kezelni. A virágzás elôtt mindenképp célszerû 4-5 l/ha adaggal a peronoszpóra, levéltetû
elleni kezelésekkel egyidejûleg segíteni az állományt. A kezelések hatására az állomány késôbb öregszik le.
Zöldségfélék, szabadföldi paprika, paradicsom, bogyós gyümölcsûek: szintén praktikus a talaj-
elôkészítéssel a vetés vagy ültetés elôtt a területet 4-5 l/ha adaggal kezelni. Ültetés elôtt a tápkockázott
állományt 0,5-1 %-os oldattal beöntözni, vagy a tápkockákat bemártó kezeléssel segítsük a kiültetési stressz
kivédésének elkerülése érdekében. A további kezeléseket célszerû két héttel az ültetés után folytatni, majd 10
naponta megismételni 2-4 l/ha-os adagokkal, esetleg az egyéb állománykezelô védekezésekkel egy menetben.

Hajtatásos kultúrákban (paprika, paradicsom, káposzta-félék, dinnye, stb.): ezekben a kultúrákban
kifejezetten ajánlott a magasabb dózisú talajkezelés már az ültetési elôkészítés során. Ekkor 5-10 l/ha adag-
gal a több éven keresztüli egy helyben való termesztés, a fokozott vízmennyiségek felhasználása miatti talaj-
betömörödést, eliszaposodást és a helyes vetésváltás elmaradása, valamint ezek együttes kórtani és rovartani
problémáit látványosan lehet orvosolni, javítani. Természetesen nem csak kipermetezve és bedolgozva, hanem
a csepegtetô rendszeren keresztül az öntözéssel egy menetben is kijuttatható, akár heti gyakorisággal is.

Heterogén kömény állomány Amalgerol
kezelés elôtt, Biharnagybajom, 

2008. 05. 29

A kömény 4 l/ha dózisú Amalgerol kezelés
után egyszerre virágzott, Biharnagybajom,

2008. 06. 25

Amalgerollal kezelt paradicsom 3 l/ha 
dózisban, 3 alkalommal, Hajdúszoboszló, 

2007. 08. 02.

Amalgerollal kezelt paradicsom szüretkor, 
termés 105 t/ha, Hajdúszoboszló, 

2008. 09. 10.
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Talajkezelés esetén extrém magas adagok sem okoznak semmilyen fitotoxikus hatást, elváltozást, viszont dózistól
függôen jelentôs és látványos javulás áll be a talajéletben. A további kezeléseket itt is célszerû az állománykezelô
védekezésekkel egy menetben 2-4 l/ha adagban, vagy 0,2-0,4 %-os (1000 l/ha víz adag mellett) töménységben végezni.
Gyümölcsös állományokban: az elsô kezeléseket célszerû a sorkezelô gyomirtások során a talajszerkezet
intenzív javítása érdekében elvégezni, teljes felületre számított 4-5 l/ha-os adagban. A további kezeléseket még
virágzás elôtt kell folytatni, majd az állománykezelô védekezésekkel egy menetben egy-egy, vagy minden
második alkalommal, 2-4 l/ha adaggal.

Gyepek, pázsitok: legalább 100 liter vízzel, vagy az öntözésekkel egy menetben 1-2 l/1000 m2 adagban, 4-6 he-
tente. A kezeléseket a tavaszi induláskor célszerû elkezdeni. A további kezeléseket a vágások után 2-3 napon belül
végezzük el. 
Dísznövények: célszerû már a talajukat is kezelni 0,5-1 %-os oldattal, kétheti, havi gyakoriságban. Amennyiben
rovar vagy betegségek ellen is szükséges permetezni, 0,3-0,5 %-os töménységben használjuk a növényvédô
szerekkel együtt.
Faiskolákban, csemetekertekben: a kezeléseket célszerû az ágyba juttatva az öntözéssel beadagolni. Ilyenkor
az erôsebb gyökeresedés késztetése miatt az oldat 5 %-os legyen közvetlenül az ültetés elôtt a gyökérzónában.
Komposztálásra: célszerû itt is 1-5 %-os oldattal és kevés nitrogén mûtrágya adagolással a komposztálóba tett
növényi maradványok gyorsabb lebontását humusszá való átalakulását segíteni.
Mesterséges talajon használva sem okoz problémát. 
Az Amalgerol Prémium jól keverhetô növényvédô szerekkel, ezzel együtt célszerû felhasználás elôtt keverési próbát
végezni. Az Amalgerol Prémium permetezését 25 OC külsô hômérsékletig lehet perzselés veszélye nélkül elvégezni.

Az Amalgerol Prémium azt hozza ki a növény környezetébôl és a növénybôl, ami abban biológiailag, genetikailag
benne van. 

Amalgerol Premiummal kezelt meggy,
Szamossályi, 2008. 06. 24.

Amalgerol Premiummal kezelt meggy,
Porcsalma, 2008. 06. 24.

Amalgerollal kezelt paprika,
Csenger, 2007. 06. 21.

Amalgerollal kezelt uborka,
Szamossályi, 2008. 06. 24.
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Növényorvoslás és tápanyagpótlás egy készítménnyel

Az evolúciós fejlôdés során a növények hatásos stratégiát alakítottak ki, hogy megvédjék magukat a
környezetükben található fertôzô ágensekkel szemben. A fertôzésekre a növények úgy reagálnak, hogy ala-
csony molekulasúlyú antimikrobiális stresszmetabolitokat, úgynevezett fitoalexineket halmoznak fel. A
fitoalexinek általában lipofil anyagok, amelyek a növények szekunder anyagcsere folyamatainak a termékei.
A fitoalexinek szintézise a növényekben több lépésben történik.
Elsô lépésként mobilizálni kell a vegyületek szintéziséhez szükséges szerves alapanyagokat. Másodikként biz-
tosítani kell a szintézishez szükséges energiát szolgáltató nagy energiájú foszfátokat (ATP, PH). Végezetül a
szintézis helyérôl a fitoalexineket a fertôzött növényszövetekbe kell szállítani és felhalmozni. 
A fitoalexinek a növényi betegségekkel szembeni rezisztenciának a legfontosabb komponensei, de
a rezisztencia kialakulásában szerepe van a lignifikációnak, a subarizációnak (parásítás), a kallóznak, az aglu-
taninnak és egyéb enziminhibitorok szintézisének.
A fitoalexinek felhalmozódását a zárvatermôk és a kétszikû növényeknél figyelték meg nagyobb gyakorisággal.
A nyitvatermôknél és az egyszikû növényeknél lényegesen kevesebb azon növényfajok száma, amelyek a fer-
tôzésekre a fitoalexinek felhalmozásával reagálnak. A Leguminaceae (pillangósok), Solanaceae (burgonyafélék)
és a Compositae (fészkes virágúak) családokból származó növények körében több mint száz különbözô vegyületet
definiáltak, amelyek fitoalexinként viselkednek. A fitoalexinek nem stabil vegyületek. A növényekben fertôzés
elmúltával a megemelkedett fitoalexin szint- ami gátolja a fitopatogén szervezetek tevékenységét - vissza-
áll az adott növényre jellemzô szintre. A növényekben a baktériumokkal, gombákkal és vírusokkal szembeni
rezisztenciát biztosító fitoalexinek felhalmozódását sokféle anyag elôidézheti. Így például az etilén, egyes fungi-
cidek, a környezeti stressz, a baktériumok és gombák sejtfalanyagai, különbözô szerves és szervetlen sók, a
különféle fémek és nehézfémek foszforral alkotott vegyületei. Már több országban forgalomban vannak olyan
készítmények, amelyek indukálják a fitoalexinek szintézisét, illetve tápanyagként hasznosulnak a
növényekben. Ilyen készítmények a Plantafosz termékcsalád tagjai.

A Plantafosz készítmények kettôs hatásúak. Egyrészt speciális hatóanyagaik révén a növény önvédekezô
képességét erôsítik, másrészt komplex oldattrágyaként is hasznosulnak.

A Plantafoszok speciális hatásai fôleg a foszfonátoknak köszönhetôk. A foszfonátok a foszforossav (H3PO3) sói.
Abban különböznek a foszfátoktól - a foszforsav (H3PO4) sóitól -, hogy egy oxigén atommal kevesebbet tartal-
maznak. 

Mivel a foszfition (HPO3-) könnyebb, mint a foszfátion (HPO4-), így gyorsabban áthatol a lomb és a
gyökér felületén és a növényben is sokkal jobban mozog, mint a standard foszforsav alapú folyékony mûtrá-
gyák. Ennek következtében a relatíve felvehetô foszfor aránya megnô. A Plantafoszok használata során a
xilem és floem közötti felületi feszültség csökkentése révén az összes tápelem felvétele intenzívebb lesz. 

A flavonszármazékok - fitoalexinek szintézise fokozódik, a növény védekezô rendszere megerôsödik. A
sejtfal megvastagodik, intenzívebbé válik a lignin beépülése. A növényi kórokozók növekedése lassul,
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a spóraképzés gátolt lesz. Ezzel egyidejûleg lítikus enzimek is termelôdnek, amelyek a növény egyéb
védekezô mechanizmusaival összekapcsolódva a fertôzés leküzdését eredményezik.

A Plantafoszok használatának elônyei:

- fitoalexinek növekvô termelése,
- több, különbözô védekezési mód, amely hatékonyan gátolja a rezisztens kórokozók kialakulását,
- jobb egészségi állapot,
- a hagyományos foszfát formákhoz képest gyorsabb felszívódás,
- a foszfor szabályozott felszabadulása a növény fejlôdésének különbözô szakaszaiban,
- a tápanyagok felvételének és a növényi szövetekben való mozgásának elôsegítése még ha a növényi nedvek 

áramlása fiziológiai okok miatt korlátozott is,
- fokozott hajtás- és gyökérfejlôdés,
- virágzás, terméskötôdés, érés elôsegítése
- termésmennyiség, -minôség (cukortartalom, íz, konzisztencia, tárolhatóság) növelése,
- alacsony környezeti mérgezôség

Eddigi tapasztalatok szerint a különféle foszfonát származékok, így a kálium-foszfonát, ammónium-foszfonát,
magnézium-foszfonát stb. elsôsorban az Oomycetes törzshöz tartozó fitoftórás és peronoszpórás fertôzések
esetén aktiválják a növények saját védekezô mechanizmusát, de aktiválódik a növények védekezô rendszere
fuzáriumos, verticiliumos, vanturiás, kolletotrichumos, mikoszferellás gombafertôzések és egyes baktériumos
– erwinia, pseudomonas – fertôzések esetén is.

A különféle foszfonát származékok használatával új megoldás áll a termelôk rendelkezésére a betegségek
elleni védekezésben és a növénytáplálásban. A foszfonát tartalmú készítményekkel kezelt növények egészsége-
sebbek, jobb minôségûek, növényvédô szer maradékot nem, vagy csak kisebb mértékben tartalmaznak, mint a
hagyományos növényvédô szerekkel védett növények.

A Plantafosz Réz használata kalászosokban pótolja a kalászosok foszfor és kálium szükségletetét (fôleg
abban az esetben, ha az ôszi alaptrágyázás elmaradt) és emellett biztosítja a fontos réz mikroelem ellátását.
Kalászosokban a különbözô levélbetegségek fertôzésének kivédésére készíti fel a növényt. 
I. kezelés: Plantafosz Réz 2 l/ha, a gyomirtásokkal egy menetben
II. kezelés: Plantafosz Universal 2 l/ha + gombaölô szer, virágzásban

Napraforgó esetében a Plantafosz Universal használata a szártô betegségek ellen aktiválja a növény
védekezési rendszerét. 6-8 leveles állapotban szántóföldi permetezôvel kijuttatva a levéltrágyázás és a
betegségek elleni védekezés együtt érvényesül.
I. kezelés: Plantafosz Universal 2 l/ha, 6-8 leveles állapotban (+ gombaölô szer)
II. kezelés: Plantafosz Universal 2 l/ha, virágzásban (+ Ken-S Bór 2 l/ha) 

Repce esetében a Plantafosz Universal a magas foszfor és kálium tartalma mellett a Phoma, és Alternaria
betegségek ellen segíti a repcét a védekezésben.
I kezelés: Plantafosz Universal 2 l/ha, szárbainduláskor (+ Ken-S Bór 2 l/ha)

Szôlôben a Plantafosz Réz vagy Universal használata a peronoszpórás fertôzések ellen segít a védekezés-
ben, de ellenállóbbá teszi a növényeket a baktériumos, golyvás fertôzésekkel szemben is. 
Kezelések: Plantafosz Réz virágzás végétôl zsendülésig 4-5 alkalommal 2-2,5 l/ha

Plantafosz Universal 4-6 leveles kortól szüretig 5-6 alkalommal 3 l/ha

Almástermésû kultúrákban a varasodás fertôzése ellen erôsítik a növényeket a foszfonátok. A baktériumos
betegségek ellen beöntözéssel vagy a csepegtetô öntözô rendszerbe történô adagolással is jól kijuttathatók a
készítmények a tûzelhalás ellen. Kajszi esetében is a beöntözés nyújt védelmet a gutaütés ellen:
Kezelések: Plantafosz Universal 10-15 l/ha csepegtetôvel vagy beöntözéssel kijuttatva, rügypattanástól a

zöldbimbós állapotig, tûzelhalás és varasodás megelôzésére
Plantafosz Universal sziromhullás után 1 l/ha minden permetezésbe adagolva



Zöldségfélékben palántanevelés esetén Plantafosz Universal 2 ml/liter/m2 beöntözéssel.
kiültetéskor 50 ml/100 liter oldatba beáztatással a tápkockát bele kell mártani, majd kiültetés után Plantafosz
Universal 3 l/ha, maximum 5 alkalommal kijuttatva levéltrágyázzuk és felkészítjük a növényeket a fertôzések
leküzdésére.
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Plantafosz Universal szôlôben 
Abasár, 2009.

Plantafosz Universal szôlôben 
Abasár, 2009.

Plantafosz Universal szôlôben 
Abasár, 2009.

Plantafosz Réz ôszi búzában

Kontroll Kezelt

Kezelt Kezeletlen

Plantafosz
Universal Kezeletlen

Plantafosz
Universal Kezeletlen

Plantafosz Universal-al kezelt szôlô
Jakabszállás, 2010. 08. 06.

Plantafosz Universal-al kezelt szôlô
Jakabszállás, 2010. 08. 17.
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Ken-S Bór, Plantafosz Universal repcében
Mezôszilas, 2009

Ken-S Bór, Plantafosz Universal repcében
Agárd, 2009

Plantafosz Réz ôszi árpában 
Mezôszilas, 2009

Plantafosz Réz ôszi búzában
Mezôszilas, 2009

Plantafosz Universal hidegfóliás paprikában
Csány, 2009

Plantafosz Universal hidegfóliás uborkában
Csány, 2009

Plantafosz Universal burgonyában
Mórahalom, 2008

Kezeletlen Kezelt

Üzemi 
technológia

Plantafosz Réz Plantafosz Réz Üzemi 
technológia

Plantafosz Universal kajszibarackban
Lajosmizse, 2008

Kezeletlen Kezelt

Üzemi 
kontroll

Ken-S Bór 4l/ha
Plantafosz U 2l/ha

Ken-S Bór 3 l/ha +
Plantafosz Universal 1,5 l/ha
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Plantafosz Réz  
Növényi immunerôsítést fokozó, réz és egyéb tápelem tartalmú készítmény
Nitrogén (N) 4,0 m/V%;  Réz (Cu) kelátja 2,0 m/V%;  Foszfor (P2O5) 19,5 m/V%; 
Kálium (K2O) 19,5 m/V%;  Kelátképzô  EDTA

Hatásmód és hatékonyság:

A Plantafosz Réz olyan magas réz-, foszfor-
és káliumtartalmú készítmény, amely a
rézigényes szántóföldi és kertészeti
növények számára lett kifejlesztve.
Rézhiánnyal fôleg a homoktalajokon
találkozhatunk. A talaj magas humusz- és
foszfortartalma, könnyû talajokon a káli-
umtrágyázás is elôidézheti a relatív
rézhiányt. A foszfort és a káliumot magas
koncentrációban tartalmazó levéltrágyák
is okozhatnak átmeneti rézhiányt a
rézigényes növényeknél, ami megelôzhetô,
ha az ilyen készítmények könnyen felve-
hetô rezet is tartalmaznak.
A réz egyéb fontos élettani szabályozóhatásai
mellett nagymértékben befolyásolja a
növények fenol anyagcseréjét, ezáltal azok
ellenálló képességét a Plasmopara,
Pseudoperonospora, Bremia, Phytophthora,
Fusarium, Rhizoctonia, Septoria, Venturia,
Verticillium, Puccinia, Ustillago stb. gombás

és a tûzelhalásos és gutaütéses baktériumos
betegségekkel szemben. 
A készítmény levélpermetezéssel , csepegtetô
öntözôberendezéssel is kijuttatható, mivel a
hatóanyagokat a növény gyökéren és levélen
keresztül is felveszi. A Plantafosz Réz
hatóanyagai mind csúcs, mind pedig
gyökérirányba elszállítódnak és eljutnak a
növény minden részébe.
Amennyiben növényvédô szerekkel együtt
használjuk, mindig végezzünk keverési
próbát. Nem keverhetô levéltrágyákkal, savas
kémhatású növényvédô szerekkel. A
Plantafosz Réz keverhetô rézoxiklorid,
mankoceb és kéntartalmú fungicidekkel,
valamint egyéb WG, WP formulációjú
növényvédô szerekkel és a legtöbb
rovarölôszerrel. A permetlében tapadás-
fokozóként csak nem ionos készítmények
használhatók. Fontos, hogy a permetléhez
elôször mindig a Plantafosz Réz-t adagoljuk.

Felhasználási javaslatok:

Kalászos gabonafélékben: bokrosodáskor
javasolt a készítmény kipermetezése. 
Ôszi káposztarepce, mustár, olajretek:
laza szerkezetû, homokos vagy erôsen
meszes talajokon 4-6 leveles korban és
szárbainduláskor permetezzük ki a szert.
Alma, körte, ôszibarack, kajszi: bimbózás
kezdetétôl 5-10 alkalommal 2 hetente
csepegtetô öntözéssel juttassuk ki a
gyökérzónába. 
Cseresznye, meggy, szilva, dió, mandula:
levélpermetezés virágzás végétôl az érés
kezdetéig 3-4 alkalommal permetezzük ki.
Szôlô: virágzás végétôl, zsendülésig 4-5
alkalommal, Kénkol 800 FW (2,5-3,0 l/ha)
készítménnyel kombinációban permetez-
zük ki a szert. 
Paradicsom, paprika, burgonya, dinnye,
uborka, hagyma, káposztafélék, stb.:
csepegtetô öntözéssel vagy levélperme-
tezéssel palántázást követôen 14 nappal,
vagy bimbózás kezdetétôl 2 hetente 3-5
alkalommal (salátában maximum 2 alka-
lommal). A készítménybôl egy vegetációs
idôszakban maximum 10 l juttatható ki
hektáronként. 
Palántanevelés: 1,0  l/m2 oldattal öntözzük
be a talajt vetést követôen, majd kelés
után 7-10 naponként.
Állókultúrák: a nyugalmi- és a tenyész-
idôszakban 2-3 alkalommal ecseteljük be a
sebrészeket és a beteg ágrészeket.

Eltarthatóság:
Eredeti csomagolásban száraz, hûvös, jól
szellôzô, fagymentes, napsütéstôl védett
helyen, sugárzó hôtôl távol 3 évig
eltartható

Kiszerelés
20 l 

Növény Kezelési mód Dózis

ml/l l/ha

Kalászos gabonafélék
levélpermetezés

(250-350 l/ha)
- 2,0-3,0

Ôszi káposztarepce
levélpermetezés

(250-350 l/ha)
- 2,0-3,0

Alma, körte, 

ôszibarack, kajszi
csepegtetô öntözés - 1,0-1,5

Cseresznye, meggy, levélpermetezés

szilva, dió, mandula (800-1200 l/ha)
1,0 1,0-1,5

Szôlô
levélpermetezés

(600-800 l/ha)
1,5-2,0 2,0-2,5

Paradicsom, paprika, levélpermetezés 
1,0-1,5 1,0-1,5

burgonya, dinnye, uborka, (600-800 l/ha) 

padlizsán, spárga, stb. csepegtetô öntözés - 2,0

levélpermetezés

Hagyma, saláta, káposztafélék (600-800 l/ha)
1,0-1,5 1,0-1,5

csepegtetô öntözés - 2,0

Állókultúrák sebkezelés 300-350 ml/l

Palántanevelés beöntözés 1,5-3,0 ml/m2
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Plantafosz Universal  
Növényi immunerôsítést fokozó, komplex tápelem tartalmú készítmény
Nitrogén (N): 4,0 m/v %, Foszfor (P2O5) 30 m/v %, Kálium (K2O): 23,0 m/v %, 
Bór (B): 0,01 m/v %, Kobalt (Co) kelátja: 0,002 m/v %, Mangán (Mn) kelátja: 0,01 m/v %, 
Molibdén (Mo) kelátja: 0,001 m/v %, Réz (Cu) kelátja: 0,002 m/v %, Cink (Zn) kelátja: 0,002 m/v %, 
Vas (Fe) kelátja: 0,02 m/v %, Kelátképzô: EDTA

Hatásmód és hatékonyság:
A Plantafosz® Universal erôsíti a növények
természetes védekezôképességét, így
csökkenteni tudjuk a növényvédô szerek
felhasználását, másrészt tápanyagot is biz-
tosítunk a növényeinknek. A Plantafosz®

Universal serkenti a tápanyagok felvételét
a növények intenzív vegetatív és a gener-
atív növekedési szakaszaiban. A stimuláció
eredményeként többlet tápanyag jut a
legintenzívebben osztódó növényi részek-
be, pl. gyökércsúcsokba a kelés idôsza-
kában, vagy a generatív részekbe ter-
méskötôdéskor. 
A Plantafosz® Universal hatással van a nö-
vények fenol-anyagcseréjére, azon keresz-

tül a fitoalexinek és a lignin szintézisére
valamint a lítikus enzimek aktivitására.
Ezen hatóanyagok beindítják a növények
természetes védekezô mechanizmusait, a
sejtfalak megvastagszanak és a növény a
gomba és a baktérium fertôzésekkel pl. a
peronoszpóra, fitoftóra, alternária, vara-
sodás, fuzárium, rozsda, erwinia, pseudo-
monas, stb. szemben ellenállóbbá válik. A
Plantafosz® Universal-t a növények mind
levélen, mind pedig gyökéren keresztül
gyorsan felveszik. A készítmény csúcs és
gyökérirányú transzlokációval egyaránt
rendelkezik, így lombtrágyaként, és talaj-
trágyaként is kijuttatható. 

Felhasználási javaslatok:
A Plantafosz® Universal felhasználható
szántóföldi növények, kertészeti kultúrák,
dísznövények, állókultúrák pl. szôlô,
gyümölcs ültetvények tenyészidôszak
alatti kiegészítô táplálására, elsôsorban a
foszfor- és káliumigényes fejlôdési szaka-
szokban pl. kalászosokban bokrosodáskor
és kalászoláskor, napraforgóban cit-
roméréskor, repcében szárbainduláskor,
gumós növényekben (pl. burgonya,
répafélék) gumókötôdéskor vagy a gyökér
kialakulásának idôszakában, míg kajszi,
ôszibarack, vagy alma ültetvényekben
rügypattanás virágzás közötti idôszakban. 
A Plantafosz® Universal hektáronkénti
dózisa a vegetációs idôszakban az
ültetvényekben ne haladja meg a 20-25
litert,a kertészeti kultúrákban a 10-15
litert, és a szántóföldi növényeknél pedig
az 5-10 litert. A Plantafosz® Universal ke-
verhetô, WP; WG; EC, FW, EW, WSC for-
mulációjú növényvédô szerekkel, de nem
keverhetô lúgos kémhatású termékekkel
(pl. olajos mészkénlé, réz-hidroxid, ásvá-
nyi olaj alapú lemosó szerek.). A permetlé
készítésekor a Plantafosz® Universal -t tar-
talmazó permetléhez elôször mindig a
WP, vagy WG, majd az FW, végül pedig az
EC formulációjú növényvédô szereket
adagoljuk állandó keverés közben.

Eltarthatóság:
Eredeti csomagolásban száraz, hûvös, jól
szellôzô, fagymentes, napsütéstôl védett
helyen, sugárzó hôtôl távol 3 évig
eltartható

Kiszerelés
20 l 

Növény Kezelési mód Dózis
ml/l l/ha

Kalászos gabonafélék
Levélpermetezés
250-300 l/ha

- 3-4

Repce
Levélpermetezés
250-300 l/ha

- 3-4

Napraforgó
Levélpermetezés
250-300 l/ha

- 3-4

Gyümölcs-, 
Talajinjektálás,

szôlôültetvények
csepegtetôöntözés 10-15 ml/tô 15-25

Ecsetelés 350 -

Gyümölcsfák
Levélpermetezés
800-1000 l/ha

3-5 3-4

Szôlô 
Levélpermetezés
400-800 l/ha 

4-5 3-4

Palántázott zöldség Csepegtetô öntözés 2,5 -

Dinnye, uborka, paprika, Levélpermetezés 
3-4 2-3

paradicsom, burgonya, 400-800 l/ha
káposztafélék Csepegtetô öntözés - 5-6
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A legenda szerint
idôszámí tá sunk
elôtt, már a római
katonák az ivóvizes
tömlôjükbe is tettek
egy réz pénzérmét,
a solidust, ugyanis a
tapasztalat az volt,

hogy az ilyen víz nem romlik meg állás
közben sem, tehát volt fertôtlenítô hatása a
rézpénznek, de mérgezô hatása ezek szerint
nem. 
Évszázadokon keresztül más formákban is
voltak hasonló tapasztalatok, ismeretek, de
a növények védelme érdekében komolyabb
felhasználás csak 1885 óta van, amikor fran-
cia szôlôtermesztôk az egyébként gyomirtó
hatást eredményezô, 100 %-ban oldódó
rézgálicot (CuSO4) mésztejjel [Ca(OH)2]
közömbösítve elôállították a növényeket
nem perzselô Bordói levet.
A keverék egyfajta réz-mész komplex, mely
az eredeti gyártási technológia szerint egy
viszonylag instabil oldatot képezett, melyet
a lehetô legkisebb idô alatt fel kellett
használni az elkészítés után. Mára ez is
megváltozott. 
Olyannyira, hogy a hagyományos eljárások
mellett egyre inkább teret hódítanak a
jövôben azok az eljárások, melyekkel jelen-
tôsen csökkenteni lehet a mezôgazdaságban
a növényvédelmi védekezések környezeti
terhelését. Ezek az eljárások a nanotechno-
lógiák növényvédelmi bevezetését jelentik. 
Ebben egy magyar találmány jár az élen a
Bordóilé Nano SC és a Bordóilé + Kén Nano
SC elôállításával.
Amikor rézgálicot mésztejjel közöm-
bösítenek, a vegyített anyagok különbözô
aránya miatt, különbözô vízben rosszul
oldódó réz-sók keletkeznek, valamint
hasznos melléktermékként kristályvizes
gipsz (CaSO4) is.
A gipsz esetében ugyanaz a reakció ját-
szódik le a permetezés után, mint a meszelt
házfalakon, vagy a csonttörések alkalmával
alkalmazott gipsszel. Rendkívül gyorsan
megkeményedik, miközben a levegô szén-
dioxidjával (CO2) reakcióba lép, és szinte
lemoshatatlanná válik a növény felületén,
de csak szinte, mert a mész (Ca2+)
egyébként késôbb tápelemként is haszno-

sul, ezért nem volt addig sztipikes alma,
míg az állományok védelmében többször,
akár 12 alkalommal is használtak bordói
levet (Növényvédelem folyóirat, 1935. ápri-
lisi 15-i szám), viszont ettôl függetlenül
akkor is ismerték az egészséges és a jóízû
gyümölcs fogalmát. 
Ez a gipsz erôsen tapad a lepermetezett
felületekre, majd egyfajta réz-depóként (és
mész depóként is) szolgáltatja folya-
matosan a réz-ionokat, de csak annyit,
amennyi elegendô a kórokozók elpusztítá-
sához, de ez a rézmennyiség ahhoz nagyon
is kevés, hogy perzselô hatást okozzon. 
Rézkészítmények perzselô hatását egyéb-
ként némely közhiedelemmel ellentétben
nem a szulfát (SO4

2-) és a klorid (Cl-) ionok,
tehát nem a „kénsav és a sósav” okozzák,
hanem a nagymennyiségben jelenlevô Cu2+

ionok. Ezért perzsel a rézgálic oldat [CuSO4

+ H2O «=» Cu2+ + 2 (OH)- + 2 H+ + (SO4)2-]

és minden olyan rézkészítmény melynek
kristályai a nagy szemcseméret miatt lassan
alakulnak át karbonátos réz-komplex sókká.
(„Levélkezelésre csak a vízben rosszul oldódó
rézvegyületek alkalmasak a rézionok fitotoxi-
citása miatt.” - Joszepovics/Terényi és mtsai,
Növényvédelmi kémia, Keszthely, 1967.) A
réz-sók szintén reakcióba lépnek a szén-
dioxiddal, és kristálymérettôl függô gyor-
sasággal egy vízben gyakorlatilag alig oldódó,
zöldes színû egyfajta réz-karbonátot, ma-
lachitot – [CuCO3xCu(OH)2], vagy kékes
színû azuritot [2 CuCO3xCu(OH)2] képeznek.
Ilyen anyag pl. a rézlemezzel borított
háztetôkön látható zöld színû patina is.
(Lengyel B., Proszt J., Szarvas P.: Általános és
szervetlen kémia, Tankönyvkiadó, 1971.)
A rézperzselés tünete egyébként könnyen
felismerhetô:
Amíg a növény a bôrszövet vastagodást kivé-
di, kidolgozza, addig nem nekünk dolgozik.
Ez a tünet egy, a Bordóilé Nano SC-hez
képest nagyságrendekkel nagyobb, szilárd
frakciójú réz-hidroxid hatóanyagú termék
hatása volt. A bôrszövet vastagítás biztosan
nem véd meg a kórokozóktól, mert az
felületi repedezésekkel is jár, és a kórokozók
egyébként is általában sebfertôzôk, sôt ez a
vastagító hatás a növény önvédekezô
képességének további gyengítésével újabb
termelés kiesést okoz. 

Szintén a közhiedelemmel ellentétben az
ionos rezet egyszerûen elektrosztatikus
okok miatt nem tudja felvenni a kórokozó:
„Elektromos töltéssel rendelkezô részecs-
kék nehezen jutnak át a töltéssel nem ren-
delkezô lipo-protein (zsírfehérje) membrá-
non, ilyen anyagok felvétele csak nem ionos
formába történô átalakulásuk után történ-
het meg.” (Hassal, 1982.), és ez így logikus.
A különbözô rézkészítmények hatékony-
ságát a permetcseppek mérete, a kijuttatás-
technika minôsége, a felületi feszültség
csökkentô adalékok használata után a
felületre kivitt kristályaik mérete (szemcse-
méret) és azok formája határozza meg. Ez
utóbbiak a gyártástechnológiától függenek. 

Magyar találmány, magyar szabadalom, magyar termékek

Bordóilé Nano SC és a Bordóilé + Kén Nano SC

A kép még 2000-ben, Szobon készült, 
egy integrált védekezési program 

keretében végrehajtott vizsgálat során,
ahol az volt a feladat, hogy különbözô 

réz-só hatóanyagú készítmények 
fitotoxikus hatását is vizsgáljuk. Még a
felületes szemlélônek is fel kell, hogy 

t�njenek az ilyen tünetek! Ezek a tünetek
bôrszövet vastagodással járnak, ami

megint csak fitotoxikus hatás.

Hatóanyag
m/m%-ai.

Szemcseméret
ai. �

Fajlagos felület:
m2/g ai.

Permetcsepp 
mérete,

toxikus rács

HATÉKONYSÁG
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Az 1-500 nanométer közötti mérettar-
tományt kolloid tartománynak nevezik.
Ebben a szilárd tartományban a részecskék
fajsúlyuktól függetlenül lebegnek az oldó-
szerükben, mert a tömegükhöz képest már
akkora a felületük, hogy a rájuk ható felhajtó
erô egyensúlyba kerül a tömegükkel. Réz-

készítmények közül csak az ilyen minô-
séggel rendelkezôk kapnak zöld halveszé-
lyességi besorolást, vagyis halakra nem
veszélyesek. 
Ilyen kolloid oldat egyébként a köd is. A
részecskék lebegtetését magasabb mérettar-
tományban is el lehet érni különbözô

Jellemzô

Hatóanyag g/l
Hatóanyag (m/m%)

Rézion tartalom (m/m%)
Szemcseméret (Dµ)

Fajlagos felület (m2/g)
Dózis (l/ha)

Rézterhelés(kg/ha)

Új, nano-SC tecnnológia
350 g/l tribázikus rézszulfát

28,8
6,4

0,2-0,7
20-25
5
0,3

BORDÓILÉ 
Régi, normál FW technológia
350 g/l tribázikus rézszulfát

28,8
6,4

1,2-3,8
2-4
5
0,6

A szilárd részecskék mérettartományi el-
oszlása egy speciális lézerkészülékkel
mérhetô. A Bordóilé Nano SC, és a

Bordóilé + Kén Nano SC szilárdfrakció
fázisait a következô ábra mutatja:

adalékanyagok használatával pl. a szuszpen-
zió koncentrátumok (SC) estében is (Bayer
Híradó, 2005/1), de a rézkészítmények
között csak a Bordóilé Nano SC ilyen for-
mulációjú. A Bordóilé Nano SC (+ Kén)
esetében a gyártástechnológia a garancia
arra, hogy a kolloid tartományú részecskék
ne álljanak össze és ne ülepedjenek le.
A Bordóilé + Kén Nano SC-ben levô kén
ugyan a kétfázisú, vagy diszperz tartomány-
ba esik, viszont a kén fajsúlya és ez a méret-
tartomány szintén a lebegô állapotot ered-
ményezi a permetlében. Az ilyen frakci-
ójú/mérettartományú kén a záloga annak,
hogy a hatóanyag nedves levegôn történô
párolgása, majd oxidálódása és átalakulása
kénessavvá csak abban az ütemben történ-
jen, hogy ne okozzon perzselést. A kén a
párolgási és átalakulási folyamat során ezzel
és nem kontakt érintkezéssel öli a kóroko-
zókat, pl. a lisztharmatot. Egyébként a ter-
mékben lévô kén tápelemként is hasznosul.

A termékekben levô réz-só kolloid mérettar-
tományú megjelenése, a gyártástechnológia
miatt, óriási fajlagos felületet eredményez:
26,8 m2/gramm. Ez nagyságrenddel na-
gyobb, mint amit hagyományos (normál),
vagy a házilag elôállított bordói lé keverék
esetében kapunk. A termék egy literében
levô 350 gramm réz-só összfelülete majd-
nem eléri az 1 hektárt!!!

Ez a hatalmas fajlagos felület rendkívül
gyors átalakulást eredményez az említett
nagyon rosszul oldódó karbonátos réz-
sókká, azaz ez a záloga a növény kímélé-
sének, hogy az ilyen minôségû készít-
mények még a virágzó állapotú növényeket
is a legkevésbé bántják, ami kifejezetten
hasznos lehet pl. a virágzáskor fertôzô bak-
tériumos és gombás betegségek elleni
védekezésben. (Erwinia, Pseudomonas,
Monilia, stb.) Az ilyen nagy fajlagos felületû
anyagokkal jelentôsen csökkenthetô a
környezet rézterhelése.
Az Európai Unió növényvédelmi szerve-
zete által a különbözô növényvédô szer
csoportokra megadott rezisztenciára, azaz
a kórokozók ellenálló képességének
kialakulásának veszélyére a következô, ún.
FRAC táblázat adja meg a tapasztalati
tényeken alapuló végeredményt. 
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Jellemzô
Bordóilé Nano SC Bordóilé + Kén Nano SC
02.5/204/1/2009 02.5/205/1/2009

Hatóanyag 380 g/l tribázikus rézszulfát 215 g/l bordói komplex+290 g/l kén
Dózis 5 l/ha 6-8 l/ha

almatermésûek
gyümölcsös, 

almatermésûek + lemosó permetezés
Felhasználás szôlô szôlô

burgonya búza, árpa, cukorrépa, burgonya
uborka, zöldborsó, zöldbab
paprika, paradicsom

uborka, paprika, paradicsom

Így elmondható, hogy a kontakt rézkészít-
ményekre ma még gyakorlatilag nincs, és a
legnagyobb eséllyel nem is lesz a közel-
jövôben rezisztenciára utaló veszély, azaz
az ilyen hatóanyagú készítmények, minô-
ségüktôl függôen is, még nagyon sokáig a
növényvédelem részét kell, hogy képezzék.
Különös tekintettel a baktériumok elleni
védekezésben, mert ott ma ez az egyetlen
olyan hivatalos és mûködô megoldás, ami
a legkevésbé terheli a környezetet. 
Olyannyira a legkevésbé, hogy miután a réz,
de a Bordóilé Nano SC vagy a Bordóilé + Kén
Nano SC esetében a mész (Ca), ill. a kén is ter-
mészetes alkotóeleme az élô környezetnek.
Ezek alkalmazásakor a természet hasznos élô

részei felismerik ezeket az elemeket, és
hasznosítják azokat anélkül, hogy maradandó
természet-károkozás (pl. hasznos élô részek
elölése miatti elporosodás, majd betömörö-
dés, e miatti belvíz és ennek tükörképeként a
talajaszály) történne.
Ezért lehetnek ezek a termékek az integ-
rált és/vagy bio növényvédelmi rendszerek
alapelemei, különös tekintettel az 2092/91
(VI. 24.) sz. EGK Tanácsi Szabályzatra,
amely kimondja, hogy az így elôállított ter-
mékek „szintetikus kemikáliák használata
nélküliek”.

A Bordóilé Nano SC termékcsalád a
következô kultúrákban engedélyezett:

A Bordóilé + Kén Nano SC az egyetlen a ma engedélyezett 53 réztartalmú készítmény
között, ami engedélyokiratot kapott ôszi kalászosokban., 
A termékek eltarthatósága a gyártástechnológiának köszönhetôen mindkét esetben 3 év.

Az elsô nano-bordóilé szabadalom 1987-
ben született. A terméket ezzel az eljárás-
sal 2005-ig gyártották. Az újabb eljárás
széleskörû szabadalmaztatása 2006-ban
indult (PCT bejelentés 2007-ben). Az

eljárás alkalmazásával kerülnek elôállítás-
ra a „Termékcsalád”-ot alkotó készít-
mények. A know-how és a termékcsalád
kombinációk 2003-2006 között 8 feltalálói
világkiállításon kerültek bemutatásra.                                                                         

Az elért eredmények és elismerések:

• Barcelona, 2003: - arany fokozat 
• Nürnberg, 2003: - arany fokozat
• Moszkva, 2004: - arany fokozat 

+ orosz feltalálói nagydíj
• Budapest, 2003: - arany fokozat 

+ Világfeltalálóinak Szövetsége, 
Arany Nagydíj

• Brüsszel, 2003: - ezüst fokozat
• Genf, 2003: - bronz fokozat
• Genf, 2004: - bronz fokozat
• Budapest, 2004: - az év feltalálója nagydíj
• Bukarest, 2005: - bronz fokozat

Kontakt védelem és mikroelem
pótlás együtt

Mottó: „… a kínai orvoslásban addig fizették
az orvost, míg egészséges volt a páciens.
Utána akár ki is végezték, ha pl. a császár

orvosa volt.” – megtörtént.

Mi a mottó lényege? Az, hogy el sem kel-
lene ahhoz az állapothoz jutni, hogy beteg
legyen az ember, az állat, vagy mindkettô
tápláléka, a növény. Ma viszont úgy van-
nak programozva az emberek, az állat-
tartók, de legfôképp a növénytermesztôk,
hogy „vegyszereket használni pedig kell!” 
Pedig az elv még ma is jó lehet! Hogyan?
A következô fejezetekben részletesen
taglaljuk, hogy fás szárú növényeknél
milyen megelôzô intézkedéseket célszerû
tenni a késôbbi kórokozók vagy rovarok
okozta károk megelôzése érdekében. 

Az 1. oszlopgrafikon egy 1999 végzett prog-
ram keretében készült a Csongrád megyei
NTÁ vezetésével. A cél az volt, hogy integ-
rált védelmi technológiát alkossunk ôszi-
barackban. A program a lemosó perme-
tezések után folytatási ötlet hiányában
megállt. Érdekes eredmény volt viszont,
hogy a hagyományos technológiával elôál-
lított Bordóilé ôszi - tavaszi lemosó perme-
tezéssel olaj adalékolás nélkül is egészen
kiváló eredményt adott. Ez is indokolja az
ôszi tavaszi lemosó permetezés haszná-
latát.
A Bordóilé Nano SC és a Bordóilé + Kén
Nano SC-ben, lévô réz, mész, kén ter-
mészetes alkotó része az élô természetnek
is. Lombon keresztüli használatukkal nem
tudjuk szennyezni a környezetet, vagyis a
természet élô részét. Még a rézzel sem. A
réz rendkívül erôsen kötôdik a talaj szerves
komplexeihez, így a talajoldat Cu++-ion kon-
centrációja rendkívül alacsony, mozgé-
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konysága rendkívül kicsi, viszont a talaj
élô részének „beindításával” mobilizálód-
hat, hogy ne alakuljon ki rézhiány a
területen (Amalgerolos talajkezelés + 21 %
felvehetô réz). A talaj az elôbbiek miatt
egyfajta depót képez a réz számára (Loch
J. – Nosticzius Á: Agrokémia és növény-
védelmi kémia. 1992, Mezôgazda Kiadó),
így többéves rezes lombkezelések sem
okozhatnak rézmérgezést a területen.

A baktérium fertôzések elleni készít-
mények fokozatosan kivonásra kerültek,
így maradtak a rézhatóanyagú termékek

egyetlen védelmi eszközként, melyekrôl
évszázadok óta köztudott, hogy nem csak
a növényi baktériumokat képesek elpusz-
títani, de gyakorlatilag a nem lisztharmat
típusú kórokozó gomba legtöbb faját is. 
Amikor Bordóilé Nano SC-vel védjük
növényeinket, akkor nem csak a növényeket
fertôzô baktériumok (Erwinia sp.,
Pseudomonas sp, Xanthomonas sp., stb.)
ellen, hanem értelemszerûen az Alternaria,
a Cercospora, a Fusarium, a Monilia, a
Peronospora, Phytophthora gombafajok
ellen is védekezünk, növényi fajtától és
egyedi kórokozójától függetlenül.

Szôlô lisztharmat

Alma lisztharmat

Gabona lisztharmat 

Idézet: „… az én apám annak idején nem
ismerte a sztipikes almát még májusban
sem, hisz akár 12 alkalommal is perme-
tezett saját elôállítású bordói lével…” –
Kunka Elemér, növényvédelmi szak-
mérnök, Újfehértó, 1997 – 2003. (12 alka-
lommal, ahogy a Növényvédelem folyóirat,
1935. áprilisi 15-i számában írták.). 

Amikor Bordóilé + Kén Nano SC-vel véd-
jük növényeinket, akkor még a liszthar-
matfélék is felkerülnek a palettára, de ennél
a terméknél már az atkaölô hatás is megje-
lenik.

Elôbb nézzük az engedélyezett kultúrák körét, majd kezdjünk számolni! 

Jellemzô
Bordóilé Nano SC Bordóilé + Kén Nano SC
02.5/204/1/2009 02.5/205/1/2009

Hatóanyag 380 g/l tribázikus rézszulfát 215 g/l bordói komplex+290 g/l kén
Dózis 5 l/ha 6-8 l/ha

almatermésûek
gyümölcsös, 

almatermésûek + lemosó permetezés
Felhasználás szôlô szôlô

burgonya búza, árpa, cukorrépa, burgonya
uborka, zöldborsó, zöldbab
paprika, paradicsom

uborka, paprika, paradicsom

Burgonyavész

Peronoszpóra

Monilia (ez itt az új!)

Blumeriella
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Pl.: kálcium hiány tünetek paprikán, almán, gabonán, napraforgón, és paradicsomon 

Melyik növény nem igényli ezek közül a meszet (Ca++)?Mindegyik éves mész szükséglete
termésmennyiségtôl függôen legalább 40 - 200 kg/ha.

Mint korábban említettük, a levegô szén-
dioxidjának segítségével a kipermetezés után
a növény felületéhez erôsen tapadó GIPSZ –
mészkô depót képez a réz (Cu++) számára is. 
A Bordóilé Nano SCmész tartalma (Ca++) 6,5
+ 0,65% (m/m), azaz 65-70 g/l. Ennek a mész-
tartalomnak 43 %-a kálciumszulfát (CaSO4 –
GIPSZ) formában, 57 %-a kálciumhidroxid
[mésztej - Ca(OH)2] formában van jelen a ter-
mékben.
Mi történik a Bordóilé Nano SC, vagy a
Bordóilé + Kén Nano SC kipermetezése után
a mész (Ca++) résszel?
1. A gipsz (CaSO4) kis mértékben oldódik
ionosan a permetlében, így a Ca++-ion azonnal
kezd felszívódni a növénybe (0,26 g/100 ml víz)
2. A kálciumhidroxid (57 % kb. 4% (m/m)
elôször a levegô széndioxidjával kálcium-kar-
bonáttá, majd késôbb ismét vízoldható kálci-
umhidrogén-karbonáttá alakul a levegô szén-
dioxidjával (mészkôoldódás – cseppkô-
képzôdés!!!)
3. Ez az ionos kálcium-hidrogénkarbonát
szívódik fel a késôbb a növénybe.
A folyamat lényege, a kétféle kalcium-ion
folyamatos (idôben elhúzódó) kalcium for-
rása a növénynek – akkor kezdjünk szá-
molni! 
1. Általában egy átlagos almatermesztô
elhasznál éves szinten pl. 15 %-os kálcium
tartalmú lombtrágyából, (pl. a Pandából) 20
l-t (3000 g/ha Ca lombon). „Ekkor nem
sztipikes az alma, még a májusi kitároláskor
sem” – mondta Pócsi Mikós, baktalórántházi
növényvédelmi szakmérnök, 2007-ben.
2. a Bordóilé adagja 5 l/ha, mely 60 g/l aktív
réztartalom mellett alkalmanként 300 g/ha
rézadagot jelent (pl. a 9,3 % réztartalmú
Headland rézkelátból ez 3,2 l/ha-t jelentene,
melynek javasolt adagja vegetációnként 0,75 -
1,5 l/ha), valamint 325 g/ha Ca-ion kiadását
jelenti. Vegetációnként 8-9 permetezéssel szá-

molva, 2700 g/ha Ca kiadást jelenthet hek-
táronként, azaz 18 l/ha 15 % Ca tartalmú
lombtrágya felhasználást váltunk ki - réz
kezelés áron. Ugyanez a számtan paprika,
paradicsom, stb. estében is.
3. Ha mindezt Bordóilé + Kén Nano SC-re
vesszük, ahol 6 – 8 l/ha az adag, akkor
- búza esetében 6 l/ha adagnál Cu: 220g/ha,
Ca: 240 g/ha, S: 1740 g/ha a kiadott tápelem
mennyiség.

Rézhiányos gabonák

A tûzelhalás jellemzô tünetei almán.A tûzelhalás jellemzô tünetei almán.

- burgonya, stb. estében 8 l/ha adagnál: Cu:
300 g/ha., Ca: 320 g/ha (még mindig nem
ajánlják krumpliban, cukorrépában, csak
paprikában, paradicsomban, stb. – pedig a
sejtfal szerkezet alakításában mindenütt
éppoly’ fontos, csak nem oly’ látványos, mint
paprikában, stb.). S: 2320 g/ha (= 2,9 l/ha -
800 FW, WG anyagból).
Ezeket össze kell adni azzal a fizikai, és az
ebbôl eredô kémiai minôséggel, ami a ter-
mékeket jellemzi. 
A technológiai fejlesztésbôl következô
minôség miatt kialakul az a helyzet, hogy
a Bordóilé Nano SC (+ Kén), vagy az ilyen
minôségû réztartalmú termékek esetében
nem beszélhetünk réz-érzékeny fázisról,
réz-érzékeny fajtáról, vagy réz-érzékeny
növényrôl.
A legtöbb növényfertôzô baktérium faj
már a növények kezdeti fejlôdési állapo-
tánál képesek a talajról csapadék hatására
felverôdve, számukra kedvezô hômérsék-
leti és pára viszonyok mellet fertôzni a
növényeket.  Ilyenkor a viasz is kevés a
növények felületén, a téli telelésbôl
elôjövô rovarok is erôsebben támadják a
fiatal, gyenge növénykéket.
A legtöbb növény esetében a virágzás az
elsô fázis, ahol komoly baktérium és/vagy
monilia fertôzés éri a növényeket. Ebben a
fázisban jelentkezô Pseudomonas (papri-
ka, csonthéjasok, stb.), Erwinia (almafé-
lék) fertôzések ellen értelemszerûen nem
védenek a virágzó növényeket kímélô,
legkiválóbbnak tartott szintetikus gom-
baölô szerek sem, és hivatalosan engedé-
lyezett technológia sem áll rendelkezésére
a termelôknek. Pedig a réztermékeknek
nincs méhveszélyessége, nem okoznak
hasmenést (Zaják Árpád – korábban
Fácánkerti Méh-, és Vadtoxikológiai Labor
vezetôje), így a virágzáskori használat e
miatt sem lenne akadályozott.
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Az okirat szerint „a készítményt almater-
mésû kultúrákban tûzelhalásos betegség
ellen, lemosó permetezéssel a rügyfaka-
dástól a zöldbimbós állapot végéig javasolt
kijuttatni. Az elsô kezelést 2-3 alkalommal,
7-10 napos gyakorisággal 5 l/ha adagban,
nagy lémennyiséggel (1500 l/ha) történô
kijuttatással célszerû megismételni. A ve-
getáció második felében, a termés viaszo-
sodása után (zöld dió nagyság), a készít-
mény állománykezelésre is használható, a
rézérzékenység, ill. perzselôdési veszély
(Golden) figyelembe vételével. Faiskolai
alany-, csemete-, és oltványkertekben a fer-

tôzést megelôzô idôszakban 14 naponként,
300-400 l/ha permetlémennyiséggel, 2-3
alkalommal elvégzett kezelések a fertôzések
ellen jó védôhatást nyújtanak.” Ez kevés a
gyakorlat számára. Ma az alma közter-
mesztésében a piros héjú fajták 95 %-ban
vannak jelen. A piros szín elfedi a kisebb
perzseléseket, melyeket még maga a har-
mat, vagy a permetezô víz is okozhatja. A
korábban érzékenynek tartott zöld héjú
fajták Magyarországon mindössze 5 %-ban
vannak jelen az almatermesztésben. Ezek
nagyobbik hányada ma már perzselôdés
mentes fajta. 

A régi Golden fajtakör kiszorulóban van a
köztermesztésbôl. Egyébként, könnyen
eldönthetô kérdés az, hogy a karantén
kórokozó miatt a fûrészt, vagy a többéves
vizsgálatsorozat szerinti max. 2 %-nyi
perzselést kell-e választani?!
Gyümölcsösökben elsôsorban lemosó perme-
tezésekre engedi az okirat a Bordóilé hasz-
nálatát, egyes estekben viszont 8 l/ha-os adag-
ban állománykezelésre is indokolt használni,
különösen kajszi gutaütéses fertôzésének

(Pseudomonas syringae) megelôzésére,
amikor a betakarítás után szabad sebfelü-
letek maradnak. Ezeket is fertôtleníteni kell
a késôbbi lényegesen nagyobb gazdasági kár
elkerülése érdekében. Ennek a kórokozó-
nak a változatai egyéb csonthéjasokat
(virágzáskor fertôzve, monília tünetekkel
összekevert ágelhalás cseresznyén, megy-
gyen, ôszibarackon) is megtámadnak,
melyek ellen ma semmilyen hivatalos egyéb
védekezési megoldás nem létezik.

A nano rezek felhasználása különbözô kultúrákban

Több (12) rezes permetezés után 
sem perzselt Idared.

Nagy rézion kibocsájtású [Cu(OH)2] réz-
terméktôl erôsen perzselt Golden.

„Szôlôben peronoszpóra ellen 5 l/ha,
almában varasodás ellen a rézérzékenység
figyelembe vételével 5 l/ha, burgonyában bur-
gonyavész ellen 5 l/ha mennyiségben, zöld-
ségfélékben gombabetegségek ellen (liszthar-
mat és szürkerothadás kivételével) 0,5-1 %-os
koncentrációban. A permetezések gyakorisá-
ga ugyanúgy 7-10 nap.” Csapadékos idôjárás-
ban (vegetációban 580 mm) is megvédhetô
baktériumoktól az állomány.
Paprikában és paradicsomban alternáriás
levél-, és termésbetegség ellen az elsô tüne-
tek megjelenésétôl javasolt védekezni, és a
fertôzési veszélyhelyzettôl függôen, a virág-
zást követôen a permetezés többszöri ismét-
lése ajánlott. Paradicsomban a lisztharmat és
a paradicsomvész elleni kezeléseket megelô-
zô módon kell elkezdeni, és a fertôzési koc-
kázat figyelembe vételével a védekezést 2-5
alkalommal, 7-14 naponként szükséges
ismételni.
Uborkában peronoszpóra ellen a perme-
tezéseket 2 leveles állapottól, preventíven kell
végrehajtani, és a fertôzési nyomástól füg-
gôen, a termésnövekedési idôszak végéig, 7-
10 naponként javasolt ismételni. Uborkaliszt-
harmat (Bordóilé + Kén Nano SC) ellen a tü-
netek elsô megjelenésétôl kezdve, 7-10 napos
idôközökkel, a fertôzési veszély alakulása
szerint szükséges védekezni. Hajtatásos para-
dicsom, uborka esetében kaccsazásos tech-
nológiánál célszerû a letépett levelek, hajtá-
sok sebfelületeit Bordóilé Nano SC perme-
tezésével fertôtleníteni, hogy a következô
problémát elkerüljük:

Pszeudomonasz-os ágelhalásban kipusztult
cseresznyefa, (Balástya)

Szôlô peronoszpóra tünetek.Kaccsazott paradicsom tô rezes sebfertôtlenítés nélkül kipusztul.



53

A HAGYOMÁNYOS VÉDELEM!

Cukorrépában és burgonyában a kezelé-
seket megelôzô módon kell elvégezni a réz-
és kénérzékenység figyelembe vételével” - 

Burgonyában mindenképp indokolt már a
virágzás elején megkezdeni a védekezést bur-
gonyavész (Phytophthora infestans) ellen.

Hüvelyesek baktériumos betegségei szin-
tén támadhatnak virágzásban. Közel ekkor
fertôz a peronoszpóra is. Az elôbbi ellen
csak a réz a megoldás. Ekkor is csak azok a
készítmények, amelyek az említett okok
miatt nem perzselik a virágot még a
májusi 38 oC-os melegben sem.

Ôszi búzában és ôszi árpában a szert lehetô-
leg preventív kezeléssel, a kalászosok szárba
indulásáig (legfeljebb május 15-ig) javasolt
felhasználni. Ez a felhasználási lehetôség
egyedülálló. Gyakorlatilag a biokalászos
elôállítás lehetôsége ez, ha védekezni kel-
lene kórokozók ellen! 

Fitoftora burgonyában Alternaria burgonyában

Cercospora beticola tünete 
cukkorrépában

Pseudomonas syringae ellen csak a növényt
kímélô réz a megoldás

A kijuttatás során a lémennyiséget a
védendô felület nagyságától, a mûvelés-
módtól és az alkalmazott növényvédelmi
gép típusától függôen kell megválasztani,
amely a hatékony koncentráció meg-
tartásával, a megfolyás elkerülése és a
megfelelô fedettség érdekében – a javasolt
értékektôl eltérô is lehet. A termékek kev-
erése csak olyan anyagokkal lehetséges,
amelyek elviselik az enyhén lúgos
kémhatást. 
Paraffinolaj alapú termékek együttes hasz-
nálata nem csak lemosó, de állomány-
kezelô eljárásban is javasolható, mely
elôsegíti a komplex (baktérium – gomba –
rovar) védelem elôállítását, és egyben alap-
ként szolgál a biológiai védekezési stratégia
megvalósításában. Egyéb tapadó anyagok
használata nem indokolt, mert a termék
kémiai összetétele, azaz a mésztartalma ezt
a korábban leírtak alapján feleslegessé
teszi. 

NANO-SC TECHNOLÓGIÁVAL
ELÔÁLLÍTOTT GOMBAÖLÔ

SZEREK

Magyar találmány, magyar
szabadalom, magyar termékek!Szeptória Rhynchosporium

Lisztharmat

Fuzárium



54

Növényorvoslás

A HAGYOMÁNYOS VÉDELEM!

Bordóilé Nano SC  
Folyékony gombaölô permetezôszer                                        Réz a legkisebb szemcsemérettel

Hatásmód és hatékonyság:
A francia szôlôtermesztôk már 1885-ben
elôállították a Bordói levet, amikor a
100%-ban oldódó rézgálicot mésztejjel
közömbösítették. A keverék egyfajta réz-
mész komplex, mely egy instabil oldatot
képezett, az elkészítés után a lehetô
legrövidebb idô alatt fel kellett használni. 
A mai magyar Bordóilé-t nanotechnoló-
giával állítják elô, a réz részecskék
méretének nagy része 500 nm alatti
mérettartományba esik, ez a kolloid tar-
tomány. Ebben a tartományban a részecs-
kék fajsúlyuktól függetlenül lebegnek az
oldószerükben.
Amikor a rézgálicot mésztejjel közöm-
bösítik, a különbözô hozzáadott arányok
miatt, különbözô bázikusságú, vízben
rosszul oldódó réz-sók keletkeznek,
valamint hasznos melléktermékként kris-

tályvizes gipsz is, ami gyorsan megke-
ményedik a levegôn, és szinte lemoshatat-
lanná válik a növény felületérôl. A mész
egyébként késôbb tápelemként is haszno-
sul. A gipsz erôsen feltapad a lepermetezett
felületekre, majd egyfajta réz-depoként
szolgáltatja folyamatosan oligodinámikus
mennyiségben a Cu2+ ionokat, azaz csak
annyit, amennyi elegendô a kórokozók
elöléséhez, de ez a rézmennyiség nagyon is
kevés ahhoz, hogy perzselô hatást okozzon
(bôvebben lásd.: A Talaj- és növényorvoslás
kiadványban).
A réz fungicid hatása abban rejlik, hogy a
spórában felhalmozódik a Cu 2+ ion.
A Bordóilé széles hatásspektrummal ren-
delkezik: baktériumos betegségek, pero-
noszpóra, tûzelhalás, monília, varasodás,
levélfodrosodás.

Hatóanyag: 350 g/l tribázikus rézszulfát   Forg. kat.: III. Eng.szám: 02.5/10373-1/2010. m.v.i.: 0

AKG besorolás
Integrált szántóföldi célprogram:  felhasználható
Tanyás gazdálkodás: felhasználható
Egyéb szántóföldi célprogramokban: felhasználható
Integrált gyümölcs és szôlôtermesztés:  felhasználható
Hagyományos gyümölcstermesztés:  felhasználható
Kiszerelés: 0.5 l, 1 l, 5 l, 20 l

Felhasználási javaslatok:
Almatermésûekben lemosó szerként és
piros bimbós állapotig, varasodás és tûzel-
halás ellen legalább két alkalommal kell a
permetezést elvégezni. Virágzás után az
alma viaszosodásától kezdôdôen lehet a
készítményt felhasználni varasodás ellen. (A
rézérzékeny „Golden” fajtáknál nem aján-
lott piros bimbós állapot után, perzselést
okozhat). A szüret után végzett Bordói leves
permetezéssel csökkenteni lehet a vara-
sodás késôbbi felszaporodásának a mérté-
két. A szer hatása növelhetô varasodás és
tûzelhalás ellen Plantafosz Universal
immun-erôsítô készítménnyel, amely egér-
füles vagy zöldbimbós állapotban juttatható
ki csepegtetô öntözéssel 10-15 l/ha dózis-
ban, illetve sziromhullás után 1 l/ha adag-
ban  permetezésekkor.
Szôlôben peronoszpóra ellen megelôzô jel-
leggel a hajtás 20-25 cm-es nagyságától,
idôjárástól és fertôzési nyomástól függôen
7-14 naponként kell permetezni. A pero-
noszpóra elleni hatását erôsíteni lehet a
Plantafosz Réz komplex mûtrágyaoldat és
növényi immunerôsítô készítmény 2-3 l/ha-
os dózisával. Virágzáskor Mycrobor DF
adása javasolt a terméskötôdés javítására.  
Burgonyában burgonyavész ellen hatásos.
Kijuttatása megelôzô jelleggel javasolt, a
sorok záródása elôtt a permetezéseket meg
kell kezdeni és 7-10 naponként meg kell
ismételni. A szer burgonyavész elleni
hatását növelni lehet Plantafosz Réz mûtrá-
gyaoldat és növényi immunerôsítô készít-
ménnyel.
A zöldségfélékben (uborka, paprika, para-
dicsom, zöldbab, zöldborsó) baktériumos és
gombás betegségek (kivéve a lisztharmat és
szürkerothadás) ellen nagyon jó hatással
rendelkezik. Fertôzési nyomástól függôen
7-14 naponként célszerû védekezni. A gom-
babetegségek elleni hatását növelni lehet
Plantafosz Universal növényi immunerôsítô
készítménnyel. 

• Barcelona,2003: arany fokozat 

•  Nürnberg,2003: arany fokozat

•  Moszkva,2004: arany fokozat + orosz feltalálói nagydíj

• Budapest,2003: arany fokozat + Világfeltalálóinak Szövetsége, 
Arany Nagydíj

• Brüsszel,2003: ezüst fokozat

• Genf,2003: bronz fokozat

• Genf,2004: bronz fokozat

• Budapest,2004: az év feltalálója nagydíj

• Bukarest,2005: bronz fokozat

A Bordóilé SC (más növényvédô szerrel kombinációban) többszörös nemzetközi díjas magyar termék  

Kultúra Károsító Dózis é.v.i.
szôlô peronoszpóra 3*-5 l/ha 21
almatermésûek tûzelhalás, varasodás 3*-5 l/ha 10
burgonya burgonyavész 3*-5 l/ha 21
uborka, zöldbab, gombabetegségek 5
zöldborsó (kivéve lisztharmat, 0,5-1%
paprika, paradicsom szürkerothadás) 7
* enged.alatt



55

A HAGYOMÁNYOS VÉDELEM!

Hatóanyag: 215 g/l  rézszulfát alapú       Forg. kat.: III. Eng.szám: 02.5/10374-1/2010 m.v.i.: 0
bordói komplex + 290 g/l kén   

AKG besorolás
Integrált szántóföldi célprogram:  felhasználható
Tanyás gazdálkodás: felhasználható
Egyéb szántóföldi célprogramokban: felhasználható
Integrált gyümölcs és szôlôtermesztés:  felhasználható
Hagyományos gyümölcstermesztés:  felhasználható
Kiszerelés: 0.5 l, 1 l, 5 l, 20 l 

Bordóilé + Kén Nano SC 
folyékony gombaölô permetezôszer Réz a legkisebb szemcsemérettel

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) é.v.i.

ôszi búza lisztharmat, levélbetegségek
ôszi árpa (rozsda kivételével)

4*-6 21

cukorrépa lisztharmat, cerkospórás levélragya 4*-6 21
burgonya burgonyavész 4*-8 7
szôlô peronoszpóra, lisztharmat 4*-6.5-8 21
almatermésûek varasodás, lisztharmat 4*-6.5-8 10

lemosó szerként
gyümölcsös gombabetegségek 4*-8 21

ellen
uborka peronoszpóra, lisztharmat 4*-6,5-8 5
paprika, lisztharmat,
paradicsom alternária, paradicsomvész

4*-6,5-8 7

* enged.alatt

Hatásmód és hatékonyság:
A Bordóilé + Kén Nano SC egy gyári kom-
bináció, amely egy termékben tartalmazza
a réz és a kén hatóanyagot.
A réz hatóanyaga és hatása megegyezik a
Bordóilé terméknél leírtakkal. 
A termékben lévö kén mérete 650 nm. Az
ilyen frakciójú/mérettartományú kén a
záloga annak, hogy a hatóanyag nedves
levegôn történô párolgása, majd oxidáló-

dása és átalakulása kénessavvá, csak abban
az ütemben történjen, hogy ne okozzon
perzselést. A kén a párolgási és átalakulási
folyamat során öli a kórokozókat,
(bôvebben lásd.: A Talaj- és növényorvoslás
kiadványban).
Hatásspektruma: a Bordóilé termék hatása
kiegészítve lisztharmat elleni- és atka-
gyérítô hatással.

Felhasználási javaslatok:
Ôszi búza és ôszi árpában lisztharmat
ellen az elsô tünetek megjelenésekor kell
alkalmazni a készítményt. A szárbaindulás
után a rozsda kivételével minden levél-
betegség ellen hatékony. Kalászhányáskor
a fusarium ellen megelôzô jelleggel kell
védekezni. Ôszi búza esetében a minôség
javítás érdekében Plantafosz Réz adása
javasolt.
Gyümölcsösökben lemosó szerként bak-
tériumos ágelhalás ellen alkalmazható.
Réz és  kén hatóanyagának köszönhetôen
minden gombabetegség (lisztharmat, le-
vélfodrosodás, monília, tûzelhalás, stb.)
ellen hatékony.
Almatermésûekben és szôlôben: A Bordói-
lé SC növényvédô szer hatása kiegészítve
(a kén tartalom következtében) egy na-
gyon jó lisztharmat elleni védelemmel. Így
almában komplex védelmet ad varasodás,
lisztharmat, tûzelhalás ellen. Szôlôben
peronoszpóra és lisztharmat ellen jó
hatékonyságú. A kijuttatás idôpontja meg-
egyezik a Bordóilé-nél leírtakkal. Mindkét
kultúrában kiegészíthetô Plantafosz Réz
komplex tápanyag és immunerôsítô ké-
szítménnyel. 
Burgonyában felhasználása megegyezik a
Bordóilé-nél leírtakkal.
Cukorrépában komplex védelmet nyújt a
cerkospórás levélragya és a lisztharmat
ellen.  A cukortartalom növelése céljából
Mycrobor DF hozzáadása javasolt 2-4
kg/ha dózisban.
Zöldségfélékben (paprika, paradicsom,
uborka) minden baktériumos és gombás
(kivéve a szürkerothadás) betegség ellen
jó hatékonysággal rendelkezik. A hatás
fokozása céljából kiegészíthetô Plantafosz
Universal tápanyag és immunerôsítô
készítménnyel. 

A Bordóilé + Kén SC az egyetlen, kalászosok-
ban engedélyezett réztartalmú gombaölôszer
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