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A Sergomil-L 60 lombtrágya
kajszibarack-termesztésben
Ötödik éve dolgozunk együtt Lengyelben az Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum oktatóival
a kajszi növényvédelmi technológiájának fejlesztésén, új, hatékony készítmények gyakorlati
bevezetésén. Az eddig tapasztalatokról kérdeztük Bujdosó-Pandur Zsuzsannát és Tóth Richárdot.

M

iben látjátok az elmúlt évek
kajszitermesztésének főbb
gondjait?
Az extenzív ültetvényünkben tapasztalt fő probléma a termésingadozás
(alternancia), amivel rendszeresen foglalkoznunk kell. Ennek orvoslására a
megfelelő alanyhasználat és az öntözés
jelenthet megoldást. Ezenkívül még a
levéllikasztó betegség és a gutaütés
okoz problémát, melyekre pozitív hatással van a jó tápanyag-visszapótlás.
Ehhez kapcsolódóan milyen lehetőség nyílik a Sergomil-L 60 alkalmazására kajsziban, a mellékhatásokat is
figyelembe véve?
Az 5,5% réztartalmú, felszívódó
Sergomil-L 60 jó ellenálló képességet
biztosít a fáknak, ezért lényegesen csökkenthető az említett gutaütés elhatalmasodása, és a levéllikasztó betegség
fertőzése. A lombtrágya gyorsan fejti ki
hatását, és a maximális, 3 literes hektáronkénti dózisban alkalmazva sem csapódik ki a fák/levelek felületén. A kombinációs megoldásokra is ügyelve, ke-

A rézpótlás csökkenti a termésingadozást is

verhetőségi próba után széles körű a
felhasználási lehetősége.
Milyen tapasztalatok gyűltek össze
nálatok a készítményről?
Több mint három éve alkalmazzuk a
készítményt a 6 × 4 méteres kötésben
lévő, 2008-ban barna erdőtalajon telepített ültetvényünkben kísérleti jelleggel, és az üzemi kontroll, illetve a kezelt
fák között szemmel látható különbség

Őket kérdeztük
Bujdosó-Pandur Zsuzsanna 2001 óta
tanít a Déli Agrárszakképzési Centrum
Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
intézményében. Az évek során volt pedagógus, munkaközösség-vezető, műszaki igazgatóhelyettes, illetve a gyakorlati oktatás vezetője. Jelenlegi státusza
műszaki és felnőttképzési referens. 2013
óta tartozik munkaköréhez az iskola
tangazdaságának ellenőrzése és a tanüzemhez tartozó tervek előkészítése.
Tóth Richárd 2018 óta dolgozik az iskolában, a tangazdaság vezetője. Egyetemi
diplomája megszerzése óta a gyakorlatban végzi munkáját, így mind a szántóföldi
kultúrák, mind a gyümölcsfélék termesztésével foglalkozik. Szívesen működik
együtt a kajszitermesztésben a Sumi Agro képviselőivel, hogy új megoldásokat találjon a növényegészségügyi problémákra.
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alakult ki. A Sergomilos kezelések hatására a levelek harsogóan zöld színűek,
és a lombtrágyával permetezett fák közül egy sem szenvedett gutaütést az elmúlt három év során, míg az üzemi
kontrollban több fa is elpusztult.
A további mellékhatásokat tekintve,
a Ceglédi bíbor fajtán a kezelések hatására mintegy 40%-kal csökkent a levéllikasz
tó betegség levélen mért gyakorisága.
Hogyan illesztitek a technológiába
a Sergomil-L 60 készítményt?
A Sumi Agro Hungary Kereskedelmi
Kft. készített az iskola részére egy minimumtechnológiát, amit az előző évek
permetezéseit figyelembe véve állítottak
össze. Ehhez illesztették a Sergomil-L 60
készítményt. A 2020-as növényvédő szeres kezelések alkalmával a terméskötődés időszakában egy alkalommal, 3 l/ha
dózisban, illetve a termésnövekedés idején két alkalommal, 2,5 l/ha dózisban, 2030 napos eltéréssel juttattuk ki. Metszés
után lemosópermetezésként is alkalmazzuk a készítményt. Évi 2-3 kezelés mérsékli az alternancia jelenségét is. A leírtak
szerinti kijuttatással érvényesíthető a
„három pillér”, azaz a réz mikroelem
visszapótlása, az ellenálló képesség javítása és a baktericid-fungicid mellékhatás.
Mit ajánlotok a kajszitermesztőknek
a réztartalmú lombtrágya alkalmazásával kapcsolatban?
Mindenki lehetőségeihez mérten használja a készítményt az eredményes termesztéshez, valamint törekedjen az igazán hatásos, okszerű, jogszabályokkal összhangban lévő, környezettudatos felhasználásra. Az EU 2018/1981-es végrehajtási
rendelet a réztartalmú készítményekkel
kapcsolatban is korlátozásokat tartalmaz,
ebből a szempontból szintén előnyös a
Sergomil-L 60 alkalmazása, mert kis
mennyiségben fejti ki kedvező hatását.
További eredményes munkát kívánunk! Köszönjük a beszélgetést!
Steiner István, Mándoki András
Sumi Agro Hungary Kft.
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