
Délgazda Mezőgazdasági Szaküzlet Növényvédelmi Szaktanácsai

Márciusi tennivalók a kertben

A naptár szerint is beköszönt a tavasz, ezért az időjárástól függően kezdődhetnek a növényekkel
kapcsolatos munkák. Néhány tanács, hogy milyen munkák várnak ránk márciusban a kertben.

Gyümölcsöskert: Még mindig van lehetőség a gyümölcsfák metszésére. Az újonnan ültetett
gyümölcsfáknál végezzük el az alakító metszést. A fagyott sebeket a fagyveszély elmúlásával ki kell
vágni és szakszerűen le kell kezelni.

Növényvédelem: Egyik legfontosabb növényvédelmi teendő a kertünkben a gyümölcsfák,
szőlőültetvények, bogyós gyümölcsösök lemosó permetezése, különösen ha elmaradt az őszi
időszakban.  A permetezést fagymentes, szélcsendes időben végezzük, amikor a levegő hőmérséklete
eléri az 5 Celsius fokot. A permetlével ne takarékoskodjunk, nagy lémennyiséggel lemosásszerűen
permetezzünk úgy, hogy a törzseken és az ágakon az egyenletes fedés biztosítva legyen.  Fontos a
kezelés jó időzítése a rügypattanáshoz lehető legközelebbi időpontban, vagy fehér vagy piros bimbós
állapotig történjen meg (a választott szertől függően). A lemosó permetezőszerek mindegyike
kontakt hatású, ezért a megfelelő hatás eléréséhez a károsítókat, kórokozókat tökéletesen be kell
fedni.  A réz-és kén tartalmú lemosó permetezőszerek közös jellemzője, hogy a lisztharmat,
baktérium és egyéb gombás betegségek ellen hatékonyak. Réz érzékenység figyelembe vételével az
almástermésűekben a zöldbimbós állapot végig, a csonthéjasok közül az őszibarackban
rügyfakadásig, a kajsziban pedig piros bimbós állapot végéig a perzselés elkerülése miatt a kezelést
be kell fejezni.  A kén tartalmú készítmények a lisztharmat betegségen kívül a pajzstetvek, levéltetvek
és egyéb atka kártevők ellen is gyérítő hatással bírnak.  Az olajos készítmények a rovar kártevők ellen
a leggyakrabban alkalmazott lemosó szerek.  Fontos megjegyezni, hogy a tavaszi lemosó permetezés
nem védi meg a növényeket a teljes vegetáció alatt. Ha kártevők és betegségek lépnek fel áprilisban,
vagy májusban, akkor célzottan, megfelelő növényvédő szerrel újból permeteznünk kell.  A
növényvédelmi munkát meteorológiai és növényvédelmi előrejelzésekre alapozva végezzük el az
integrált növényvédelem keretein belül.  Ez azt jelenti, hogy az élő környezet működésében csupán a
szükséges mértékben avatkozunk be, így a kártevőket és a károsítókat nem teljesen pusztítjuk el,
hanem azok egyedszámát csak a kertfenntartás gazdaságossági szintje alá csökkentjük.

Lemosó permetezésre ajánlott készítmények:

ASTRA RÉZOXIKLORID 3-4%
BORDÓI EXTRA 1%
BORDÓILÉ + KÉN +NEO SC 4%
OLAJOS RÉZ-KÉN 3-4%
RÉZOXIKLORID 50 WP 3-4 %
VEGESOL eReS 4%
VEKTAFID R 2-3 %

 Kertindító munkák:  Ha kimegyünk a kertbe és jól körülnézünk, akkor csak úgy sorakoznak a kerti
munkák egymás után. A most kiszórt szerves műtrágyát a leghatékonyabban minden kerti növény



meghálálja. Szervesanyag utánpótlás: MARHATRÁGYA FLORASCA 50 l (AKCIÓS!) Komposztált bio
szürkemarhatrágya.

Felhasználható:

- zöldségtermesztésben 2-5 kg/m2, vetés előtt talajba bedolgozva
- szőlő-és gyümölcsfélék telepítésekor 2-5 kg/ültető gödör mennyiségben, a talajjal

összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva
- pázsitok és gyepek telepítésekor 1-1,5 kg/m2 mennyiségben, a talajba bedolgozva.

ORGEVIT:  4:3:3 NPK+9 CuO 25kg-os granulátum

Felhasználható:

- zöldségfélékben, saláta, káposztafélék, paprika és paradicsom termesztésben

- szőlőben, gyümölcsösben alaptrágyázásra.

- klór tartalma minimális, ezért a hajtatásos kertészetben is biztonsággal használható.

Műtrágyák alkalmazása: Érdemes figyelmesen, a termesztendő növény igényeinek a legmegfelelőbb
összetételű műtrágyát kiválasztani. A kerti növények többsége rosszul viseli el a magas klórtartalmú
kálitrágyákat, ajánlatos inkább káliumszulfátot tartalmazókat választani. Speciálisan kifejlesztett
műtrágyák: Cropcare műtrágya család. A Cropcare műtrágyák klórmentes, magas mikroelem
tartalmú, speciális termékek. A komplett tápanyag-ellátással a növény életfolyamataihoz szükséges
makro-és mikroelemek  egyaránt rendelkezésre állnak. Magas hatóanyag tartalmuk miatt kevesebb
mennyiséget kell tárolni, mozgatni, és kiszórni.  A tápelemek 90% feletti feltáródása teljes
hatékonyságot nyújt. Cropcare család tagjai:  CROPCARE 8:11:23, CROPCARE 11:11:21, CROPCARE
23:7:7

Az összetett ásványi anyagok skáláját tartalmazó speciális műtrágya a KAPPA 6:12:22 komplex. Egyes
növények számára a legalkalmasabb N:P:K arányokban, kénnel, magnéziummal, bórral és vassal
dúsítva 25 kg-os csomagban áll rendelkezésre. Felhasználható zöldségfélék alaptrágyázására.

Burgonya termesztők alapműtrágyája: a LUBOFOS NPK (Ca, Mg, S) 3,5-7-25 (3,5-2,5-21) összetett
műtrágya.

Különösen ajánlott a káliumban szegény talajokra, közepes mennyiségű foszfort tartalmazó talajokon
és nem szerves tárgyázott talajokon. A kálium tartalom szulfát formájában nagyon kedvező hatást
gyakorol a gumók minőségére és a keményítőtartalomra. A burgonya ültetése előtt 10-15 cm-es
mélységbe talajműveléssel dolgozzuk be (250-350 kg/ha) NITROPHOSKA NPK 15:15:15 + 2 S komplex
műtrágya. Legfőképpen zöldség és gyümölcs műtrágya. Jó minőségű granulált, egységesen szórható
szulfátos kertészeti alap vagy fejtrágya. Talajba bedolgozva, de akár talaj felületre kiszórva is alkalmas
zöldség, gyümölcs tápanyag utánpótlásra. Az öntözés elősegíti a hatékonyságot. Gyepek felújítására
is igen jól használható NPK 0:10:24 + me kevert műtrágya: Kora tavaszi alapműtrágya. Alacsony
befektetéssel, feltöltő műtrágyázásra alkalmas kevert műtrágya. A foszfor és a kálium tartalom lassan
tárolódik fel, azért a csapadék nem tudja elmosni. Kloridos kálium műtrágya!  VOLLDÜNGER
GRANULÁTUM 6:11:24



Klór érzékeny kertészeti kultúrák és kén igényes szántóföldi növények alaptrágyája, Igen jó N:K
aránnyal rendelkezik, nagy kálium igényű kultúrák ideális alaptrágyája. Makroelemeken kívül számos
mikroelemeket is tartalmaz. Felhasználás: zöldségfélék: alaptrágyaként a vetés vagy palántázás előtt
5-15 dkg/m2, fejtrágyaként 3-6 dkg/m2 (5-6 hetente ismételve).

A cikkben szereplő termékek megvásárolhatók a Délgazda Mezőgazdasági Szaküzletben!

Sikeres kertészkedést kívánnak a gazdabolt munkatársai

6760 Kitelek, Kossuth u. 88.


