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A szeles tavasz a cég irodájába kény-
szerített bennünket, ahol egy finom 
kávé mellett kezdtünk el beszélgetni. 
A legenda szerint a település déli 
határában található domb, ill. halom 
valójában egy Árpád kori emlékhely. 
Először ősvezérünk hadai tartottak itt 
kiadós pihenőt, majd később lett a 
vándorlásban elesettek temetkezési 
helye. A teljesen sík vidékből kimagas-
ló halmon ma egy Makovecz Imre ter-
vezte életfa is segíti a messzi vándort 
az emlékezésben és a tájékozódásban. 

Csongrád megye északkeleti csücs-
kében, Orosházától 20 km-re található 
a gazdaság központja, és földei. A 
síkfekvésű, jó adottságú területeken 
mészlepedékes csernozjom a fő talaj-
típus, melyek Arany-féle kötöttsége 
45–60 között változik, de a szerkeze-
tük igen jó. A harmincas átlag arany-
koronájú földekre 5–600 mm csapa-
dék hullik normál években. A cég 850 
hektáron gazdálkodik, amihez még 
350-et integrálnak. Ez utóbbin teljes 
körű szolgáltatást (gépi munka, input 
anyag beszerzés, értékesítés) végez-

nek, ahogy mondják vetéstől a beta-
karításig. Főbb növényeik az őszi árpa, 
őszi búza, napraforgó és a kukorica. 
Ezek mellett lineárral öntözött hibrid 
kukoricát és ipari mákot is termelnek. 
Saját szárítóüzemmel rendelkeznek, s 
gépesítés terén minden eszköz adott 
a színvonalas termeléshez.

„Lassan öt éve, hogy egy ismerő-
söm említette először a Natur Agro 
Hungáriát, és a termékeit, ill. olvastam 
is róluk a szaksajtóban. „- mondja 
az ügyvezető rátérve látogatásom 
témájára. „Már előtte is használtunk 
másfajta lombtrágyákat, s érdekelt a 
fejlődés ebben a témában. A rákövet-
kező évben Sarusi-Kis Róbert, a cég 
tanácsadója keresett meg minket, s 
mutatta be termékeiket részletesen. 
Gondolkodási időt kértem, s ez alatt 
még utána érdeklődtem a közeli 
gazdálkodói körökben is, hogy mi a 
véleményük a Natur Agro termékeiről. 
Az ő referencia tapasztalatuk volt egy 
nagyon komoly indok a termékek ki-
próbálása felé. A gazdatársak elmond-
ták azt is, hogy a Natur lombtrágya 
termőhely- és növényspecifikusabb 
jellemzőkkel adható ki, mint a korábbi 
más termékek. Azt is megerősítették, 
hogy az évjárat függőséget is jobban 
kompenzálja. A kedvező vélemé-
nyek ellenére gyakorlatilag mi elég 
merészet léptünk 2011-ben, mert 
minden növényünkre ezt a tápanyag 
technológiát vezettük be egy lendü-
lettel, azaz egységesen használtuk a 
lombtrágyákat. A talajkondicionáló 

szereket később, 2013 őszén kezdtük 
el először alkalmazni. A Natur Plasma 
lombtrágyákkal, tavasszal leszórtuk a 
teljes területet az előírás szerinti 5 liter 
per hektáros dózissal. Az eredmények 
szinte azonnal önmagukért beszéltek. 
A gabonáinkon látszott, hogy egy-
értelműen szebb, életképesebb az 
állomány, mint az a korábbiakban volt. 

Szemre is nagyon látványos volt 
a lombtrágyák hatása. Növényeink 
jobban bokrosodtak, intenzívebben 
fejlődtek, s a gabonáink életereje 
erősebb volt a megszokottól. Az első 
évben még nem, de a következő 
években mindig hagytunk terüle-
tet kontroll parcellákra is. Ezekkel a 
hatásvizsgálat mellett azt is néztük, 
hogy mennyire tudjuk betartani a 
Natur technológia előírásait, ill. a 
hagyományos termesztéstechnoló-
giánk is nagyobb műveleti figyelmet 
kapott. Mindkettő a cég szempont-
jából egyértelműen hasznos volt, s 
az ma is. A különbségek a termés-
eredményekben is megmutatkoztak. 
Évjárattól függően fél és egy tonna 
többletet jelentettek hektáronként a 
lombtrágyás kezelések. Üzemeltetési 
költség pluszban nem lép fel, ha csak 
az átfejtés, anyagkeverés minimális 
időszükségletét nem tekintjük annak.”

A közgazdasági elemzést egy 
fontos mobil egyeztetés töri meg, 
majd a szerek kijuttatásának technikai 
hátteréről kérdezem a fiatalembert. „ 
Az anyagot vagy 20 literes kannákban 
kapjuk, vagy ezer literes ICB műanyag 
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tartályokban, a rendelt mennyiségtől 
függően. Az utóbbiakból le szoktuk 
engedi 20 literesekbe, mert főleg a 
plazma esetében, ami egy élő algás 
anyag, ülepedésre hajlamos a szer. 
Gyakorlati jó tanácsként felhívnám 
a szert használók figyelmét, hogy 
leengedés közben, és kijuttatás előtt is 
folyamatosan keverni kell az anyagot 
az egyenletes eloszlás biztosítása 
érdekében. Hagyományos szántóföldi 
permetezővel juttatjuk ki, s ez nagy 
előny, mert nem igényel külön mun-
kamenetet. Természetesen fúvókát 
sem kell cserélni a lombtrágyák, ill. a 
talajkondicionáló miatt.

A kijuttatás dózisa a Natur szerek 
esetében 5 l/ha. A különböző vegy-
szerek pár grammtól a 2–3 literig ter- 
jedő hektáronkénti mennyiségén ez 
nem változtat semmit, ezeket 250–300 
liter vízhez szoktuk bekeverni. Első 
lombtrágyaként a Natur Plasma-t 
szórjuk ki, ami egy olyan élőalgás bio- 
stimulátor, amit különböző tápele-
mekkel dúsítanak; ezt egyénileg is 
lehet variálni, kombinálni. A második 
kezelés az Active-val történik, ami egy 
speciális tápelemekkel rendelkező 
anyag. Alkalmazásuk sorrendjében 
legelső a Natur Micro talajkondicioná-
ló szer, melyet vetés előtt kell a talajba 
dolgozni; ezt a Plasma, majd az Active 
követi. Fontos, hogy a Natur csomag 
szerei bármilyen anyaggal keverhetők, 
jól eloszlanak. Gabonákra gyomirtóval, 
vagy gombaölővel együtt gond nélkül 
ki lehet juttatni a Natur Plasma-t a 
március második felétől induló bok-
rosodáskor; a Natur Active-ot pedig a 
május eleje-közepe időszaktól várható 
virágzáskori kalászvédelemmel egy 
menetben.” 

Korábbi emlékeimben kutatva 
bevillan a levélanalízis kérdése, amire 
készséggel válaszol Hajdú Gábor. 
„Talán ez az ellenőrizhetőség volt az 
egyik döntő tényező, amiért ezt a 
technológiát választottuk, ráadásul a 
Natur Agro Hungária saját költségére 
vállalja ezt a kontrollt. Minden egyes 
növényből az első Natur Plasma-s 
kezelés után levélmintát szed, laborba 
szállítja, és ott azokat bevizsgáltatja. 

Ez úgy történik, hogy a cég képviselő-
jével együtt kimegyünk a területre, s 
megszedjük a szükséges mennyiségű 
mintaanyagot. A laborvizsgálati ered-
ményeket szintén közösen elemezzük 
ki. Így a második, a Natur Active-os 
kijuttatásnál már teljesen az adott nö-
vényre, ill. táblára specifikus tápelem 
összetételű lombtrágya kerül.” 

„A Natur Micro egyértelmű elő-
nyeként tapasztaltam, hogy sokkal 
hamarabb lebontja a talajban lévő 
szármaradványokat, napraforgó-, 
és kukoricaszárat, mint korábban az 
történt. Plusz tápanyagot is szolgáltat 
az utóveteménynek, s növényvédelmi 
szempontból is kicsit egyszerűsíti az 
életünket, mert pl. a talajban áttelelő 
különböző károsítóknak csökkenti 
az életterét is. Ezek mellett a felszíni 
talajelőkészítő gépek üzembiztosságát 
növeli azzal, hogy a merev, ill. rugós-
szárú kombinátor kapák nem tömőd-
nek el az elbomlott száraktól.

A Natur Plazma élőalgás biostimulá- 
tornak számos pozitív hatása van; az 
aszálytűrést növeli, elősegíti az inten- 
zívebb növényfejlődést, növeli a zöld- 
tömeget, s ez által az asszimilációs 
felületet; ezeknek köszönhetően na- 
gyobb termést produkál a növény. 
Az algát a növény a levélen keresztül 
veszi fel, az ott megtalálja tápláló élet-
terét. Meggyőződésem, hogy ebben 
az élőalgás Natur Plasma-ban, ebben 
a biológiai szerben hinni is kell, mint 
sok másban, az életben.

A Natur Active egy mikro-, és makro 
elemeket tartalmazó lombtrágya, jól 
összeállítható a levélanalízis alapján, 
s igazítható az évjárat feltételeihez. 
A mi területeinken minden évben je-
lentkezik cink és magnézium hiány, de 
még ezeken a jó talajokon is felléphet 
meglepő nitrogén hiány, (pl. a sok 
csapadék okozta, mélyebb rétegekbe 
történő bemosódás miatt) mint ahogy 
tavaly is jelentkezett. 

Kollégákkal rendezvényeken, vagy 
akár a táblán is cseréltünk már tapasz- 
talatokat e technológiákról. A régi-
óban több cég is használja ezeket a 

Natur termékeket, van tehát miről 
beszámolnunk egymásnak. A sze-
rek legnagyobb előnye hogy precíz 
tápanyagkijuttatás valósítható meg 
velük, amit adott évjáratban, az adott 
növényre lehet optimalizálni. Tu-
dom, hogy mi kell a növénynek, mert 
van róla adatom jól összeállítható 
tartalommal. Csak javasolni tudom 
azoknak, akik gondolkodnak a szerek 
bevezetésén, bátran vágjanak bele: 
a befektetett forint tapasztalataim 
szerint bőven megtérül, jó évjáratban 
akár többszörösen is. A két lombtrá-
gya együtt nem kerül tízezer forintba 
hektáronként, ami ugye 2–3 mázsa 
termény árával lehet egyenértékű. Ta-
pasztalataink alapján a szerek okozta 
terméstöbblet gabonában átlagosan 
tíz mázsára tehető. Ilyen megközelí-
tésből többszörös is lehet a haszon.” 

Búcsúzóul még egy történettel is 
megajándékoz az ügyvezető. „Bi-
zonyos mennyiségű vásárlás felett, 
avagy mind a három anyagot alkal-
mazó technológiai csomag vásárlása 
esetén, a Natur Agro Hungária a 
lombtrágyás kezelések mellé aján-
dékba ad 1–1 liter ún. Mono adalékot, 
ami egy kiválasztott tápelemnek a 
nagyon tömény koncentrációjú oldata. 
Első alkalmazása – gabonába juttat-
tuk ki a lombtrágyát – emlékezetesre 
sikeredett. A levél analízis alapján az 
adalékot háromféle anyagból válogat-
tuk össze. Ezáltal volt ugye négyfajta 
lombtrágya, kétkomponensű gom-
baölő és gyomirtó, ill. szárszilárdító, 
valamint hatásfokozó. Összesen tízféle 
anyag volt a keverékben, ami elmé-
letileg ugyan nem teljesen szakmai 
összeállítás, de az idő szorított ben-
nünket, nagyon sietni kellett, mert jött 
az eső.

A permetezős embereink ott fogták 
a fejüket, hogy most mi lesz az idei 
terméssel. Végig ott kellett állni a 
tábla szélén, nehogy elrontsuk a dó-
zisokat, mert annyiféle anyagra kellett 
figyelni. Talán az is segített, hogy hit-
tem a dologban; semmi anyag nem 
csapódott ki, így sikeresen befejeztük 
a munkát.” 

Soós D. S. 

A nevezetes emlékhely Árpádhalom határában


