AÉM-2014/07-GR405
Gazdálkodói Riportok

Natur Plasma termékek
Már jártam a Misa-Farm Kft. csabacsüdi géptelepén, s a szarvasi
központot sem volt nehéz megtalálni, ahol az ügyvezető fogadott.
Steinmacher László elmondta, hogy
ebben a felállásban 2011 januárja
óta működnek; a 600 ha-on végzett szántóföldi gazdálkodásuk
meghatározója a kalászos. Elsősorban vetőmagot állítanak elő a
KWS részére, mellette napraforgó,
repce, cukorrépa egy kis hibridrozs
szaporítás, és tavaszi durumbúza,
valamint hibrid kukorica vetőmag
előállításuk van.
„Ezen a Békés-megyei részen
nehezen felmelegedő, kifejezetten
kötött talajok vannak, tehát a tavaszi
vetésekre nem minden évben van
lehetőség, ezért törekednünk kell az
ősziekre” – magyarázza a növényszerkezet termőhelyi hátterét. „Területünk jelentős részét öntözzük, mivel
ez a szarvasi térség az ország egyik
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legszárazabb része. Ha a Dunántúlon,
vagy Közép-Magyarországon esik 10,
20, vagy 30 mm, itt csak a tizede, vagy
el is marad, mint az utóbbi hetekben;
téli csapadékunk lényegében nincs.
Öntöző víz nélkül nem tudnánk megélni.” Megtudom, hogy jó gépekkel
dolgoznak; kombájnból például egy
legkorszerűbb John Deere T660-asuk
van, amely minőségi magkezelést
biztosít. Így akár hibridrozs vetőmag
betakarításban is jól használható. A
munkagépekben, és azok technológiai
használatában próbálnak időnként fejleszteni, ahogy mondja, nem akarnak
minden évben szántani.
Rátérve a Natur Agro kapcsolatra,
a kezdetekről kérdezem. „Három éve,
2011 nyarán, a terület felén végeztünk egy bővített talajvizsgálatot, ami
nagyjából azt hozta ki, hogy káliumban a várakozásoknak megfelelően,
jól ellátottak ezek a kötött talajok,
foszforban úgy ahogy, a nitrogén
pedig ugye pótlásra szorul a hozam
célok függvényében. Viszont az is
látszódott, hogy ezen elemek felvehető aránya, ill. a mikroelemek az
ideálisnál alacsonyabb mértékben
vannak jelen a talajban. Több olyan
termelővel konzultáltam, akik magas
szinten termelnek, és a probléma
megoldására többen ajánlották a
Natur Agro termékeit. Én úgymond
átugrottam azt a kísérletezési fázist,
hogy évekig nézegessem, hogy a
kontrollhoz képest ez meg az a dózis
mit hoz. Én elfogadtam a régió profi
gazdálkodóinak gyakorlati tapasztalatát, s így elkezdtük használni a Natur
Agro termékeit. Tulajdonképpen úgy
indultunk el, hogy a kalászosban a
gyomirtással és az első gombaölőszeres védekezéssel egy menetben
juttattuk ki a Natur Plasma-t. Az első
évünk után 2012-ben tértünk át arra,
hogy a talajvizsgálati eredmények
ismeretében már a terület teljes
részén ment a Natur anyagok használata. A gyomirtásos lombvédelemmel
egy menetben juttattuk ki a Natur
Plasma-t. Ezt követően pedig a Natur
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Agro-s szaktanácsadónk, a Sarusi Kis
Róbert a kalászosok levél analízise
alapján javasolta, hogy a Natur Activehoz milyen kiegészítések kellenek. Ő
vette le a mintákat és a Natur technológia alkalmazását a labor analízis
alapján táblára adoptáltuk. Kiderült,
hogy jellemzően cink és magnézium hiányosak a területeink. Az ún.
táblalebontásra nincs teljes kapacitásunk, ezért ha azt látjuk, hogy a táblák
többsége cink és magnézium hiányos,
akkor a szükséges dúsítást kérjük egységesen. Tehát kalászosban 2012 óta
teljes területen használjuk a Plasma-t,
és a Natur Active-ot, valamint répában, kukoricában és napraforgóban is.
Hatásuk egyértelműen látszódott az
állományok eredményein.”
Egy telefon és egy hideg ásványvíz
után folytatjuk. „A lombtrágyák közül
használjuk a Natur Plasma-t és a
Natur Active-ot. Ezen kívül - mivel az
ilyen nagyon kötött, kitettebb tábláinkon a napraforgók tulajdonképpen
egy-két kalászos váltást követően
a második, harmadik évben is vis�szakerülhetnek önmaguk után - a
Natur Micro-t is használjuk. Ezt a talaj
baktériumot egyrészt azért alkalmazzuk, hogy a szklerotínia betegség
nyomás kockázatát csökkentsük,
másrészt használjuk a szerves anyag
feltáródás optimalizálása miatt. Mi jelentős mennyiségű szerves trágyát, ill.
biogáz trágyát juttatunk ki a földekre.
Szaktanácsadónkkal egyeztettük, hogy
szükséges-e nekünk abban az esetben
is használni a Natur Micro-t, hogy ha
nagy mennyiségű szerves anyagot
juttatunk vissza? Egyértelmű tanács
érkezett: igen, mert tovább segíti a
feltáródást.”
Visszatérve a Natur Plasma-ra
kérdem, hogy milyen üzemeltetési
szempontú tanácsokat tudna ajánlani gazdatársainknak. „Nincs külön
munkamenet; mi a gyomirtó szerekkel
együtt juttatjuk ki. Mi alapvetően a
vetőmag előállításban Bayer Huszár
aktív gyomirtó szert használunk, míg

az első gombaölő szeres védekezés
most már harmadik éve a Sumit Agro
Yamato-val történik. Ezekkel a Plasma
jól keverhető, nem zavarosodik be,
nem ülepszik ki, azaz nem algásodik. Ahhoz mindenféleképpen
ragaszkodunk, hogy friss anyagot kapjunk, tehát, ne álljon a
raktárunkban; a megrendelés
után két-három napon belül
itt van. Lényeg, hogy a
Natur Agro szerek használata plusz műveleti
költségbe nem kerül.
Ezeknek a termékeknek a bekerülési
költségét a technológia eredményeiből ki tudjuk
gazdálkodni.
Egy megjegyzés még
a kijuttatáshoz; ugye vannak olyan
vélekedések, hogy három hatóanyagnál többet nem célszerű kijuttatni.
Mi nem tapasztalunk semmiféle
stresszt a növényeken, pedig kalászos vetőmagot, ill. répát állítunk elő,
tehát úgymond érzékeny kultúrákat.
Mi a gyomirtó szer mellé betesszük
a kombinált hatóanyagú gombaölő
szert is, emellé megy a Natur Plasma.
Nem tapasztaltunk semmiféle stresszt,
vagy kijuttatással kapcsolatos problémát. Tehát ezekkel a hatóanyagokkal
jól együtt tudunk dolgozni, s fontos
az is, hogy nemcsak az anyagokkal,
hanem a Natur Agro Hungária-val is.
Jók a szakmai, emberi kapcsolataink;
a megrendelések korunk igényeinek
megfelelően mobilon történnek; tehát
itt nem szerződés vagy írásbeli vis�szaigazolás van. Odaszólok a Robinak,
vagy ha nem tudunk beszélni, akkor
SMS-t váltunk; majd szállítnak, fogadjuk a számlát, fizetjük a terméket.” –
mondja az ügyvezető, majd a hasonló
input anyagok piaci stratégiájáról
polemizálunk.
„Mivel rengeteg termék van a piacon, szerintem nehéz tisztán szakmai
döntést hozni, hogy most ki melyi-

ket használja. Vendég voltam egy
rendezvényen, s ott láttam egy olyan
előadást, ahol különböző koncentrációkat és dózisokat vetítettek föl,
és megkérdezték, hogy tudja-e bárki
is, hogy akkor ez most itt mit jelent;
gramm/köbcenti meg milli-mol, stb.;
senki nem tudta. Pedig az abszolút
érték ugyanaz volt, csak más dimenziókban. A gyártók különféleképpen
adják meg ezeket, próbálnak verseny
előnyt szerezni ebből, vagy nem is
tudom, hogy mi ennek az oka. Én
azt látom, hogy nálunk a Natur Agro
termékek működnek, mi igazából
nagyon más termékeket nem használunk. Nekem időm nincsen arra, hogy
én most nézegessem a hatásokat,
pedig többen megkeresnek teszt
ajánlatokkal. A Natur anyagok nálunk
jól beváltak; egyszerűen csak ennyi.”
„Szakmai érdekességként elmondanám, hogy a Natur Micro betegség megszüntető is lehet! Ahogy
korábban említettem, rendelkezünk
kifejezetten kötött, Mezőtúron pedig
nagyon kötött talajokkal. Ezeken a
területeken, ha egy napraforgó és
kalászos vetőmag váltása után mondjuk egy takarmánynak való kalászos

és újra napraforgó kerül vissza, azt
tapasztaljuk, hogy amióta a Natur
Micro-t használjuk, azóta nincsen
szártő vagy szklerotínia betegségünk
az állományban. Ez nekünk nagyon
fontos, mert ugye a napraforgó az
ötödik évben szabadna, hogy vis�szakerüljön. Viszont mi oda kukoricát
nem vethetünk; ha nem jó az ősz,
akkor repcét sem vethetünk; 3 éven
keresztül kalászost megint nem lehet
vetni!
Tehát a kényszer hozta azt, hogy a
napraforgó sűrűbben kerül vissza, és
mégsem tapasztaljuk a betegségeket, tehát tényleg működnek ezek a
gombafaló baktériumok, tehát látjuk,
hogy ez nem humbug. Az is látható,
ill. mérhető persze, hogy mondjuk egy
levéltrágyának milyen a hatása, hogy
zöldít-e, vagy hozamban, ill. minőségben van-e hatása. Azt viszont látjuk
100 százalékosan, hogy nincsenek
szártő problémáink! Így lojálisak vagyunk, mivel a kizárólag KWS genetikájú napraforgónkban nincs semmiféle szártő vagy tányér betegségünk az
előbbiekre visszavezethetően.”
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