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Növénykondícionáló vizsgálata kisparcellás feketeribiszke kísérletben Kódszám: R-VOLÁNPACK01.NOG.2010.

 l. Készítmény:  

  1.1. Név: Fitokondi 

  1.2. Hatóanyag, összetétel: 80 % gyógynövények vizes kivonata
13.3 % biohumusz vizes oldata
6.6 % káliszappan
0.1 % illóolajok

  1.3. Gyártó: Volánpack Zrt. Budapest
         Megrendelő: Volánpack Zrt. Budapest
         Kapcsolattartó: Lánszki Imre

2. Növény:

  2.1. Fajnév (magyarul) Fajnév (latinul)  Fajta Alany

Feketeribiszke             Ribes nigrum                       Fertődi                             -

  2.2. Ültetvény telepítésének éve: 2003.

  2.6. Tenyészterület (sor- és tőtávolság), művelésmód: 2x2 méter

  2.7. Egyéb állományjellemzők, homogenitás, fertőzöttség: Az állomány homogén, betegségektől, 
kártevőktől, gyomnövényektől mentes.

3. Kísérleti helyszín: 

  3.1. Megye, helység, üzem: Nógrád megye, Ipolyvece

  3.2. Genetikai talajtípus: Nem karbonátos humuszos öntéstalaj

  3.3. Fizikai talajféleség: Vályog
KA: 51
pHKCl: 6.47
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3.5. Tápanyag-utánpótlás mennyisége és módja (kg/ha): 2009 őszén 50 t/ha mennyiségben szerves 
trágyázva.

4. A kísérlet beállítása:

  4.1. Parcellaméret: Kisparcella

  4.2. Ismétlésszám: 4

  4.3. Elrendezés (vázlatrajzzal):     

1 2 3 4

3 4 1 2

2 1 4 3

4 3 2 1

        

  4.4. Kezelések adatai:

Kezelések Dózis Kijuttatás ideje Mód Vízmennyiség
1. Kezeletlen

2. Biokal 01 5,0 l/ha
Virágzás kezdetétől

3 alkalommal, 2 hetente
Hátipermetező 800 l/ha

3. Fitokondi + Melius 4,0 + 2,0 l/ha
Virágzás kezdetétől

3 alkalommal, 2 hetente
Hátipermetező 800 l/ha

4. Fitokondi + Melius 6,0 + 2,0 l/ha
Virágzás kezdetétől

3 alkalommal, 2 hetente
Hátipermetező 800 l/ha
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  4.5 Kijuttatás-technikai adatok:

Dátum Eszköz Szórófej Nyomás Oldhatóság Kijuttathatóság
2010.05.29 Hátipermetező TeeJet11004 2,5 bar jó megfelelő
2010.06.12 Hátipermetező TeeJet11004 2,5 bar jó megfelelő
2010.06.26 Hátipermetező TeeJet11004 2,5 bar jó megfelelő

 4.6 Kijuttatáskor a meteorológiai adatok:

Dátum Hőmérséklet Szél 1 napon belüli csapadék 
oC m/s Kezelés után

eltelt idő (óra)
Mennyiség 

(mm)
2010.05.29 19 0-1 - -
2010.06.12 22 0-1 - -
2010.06.26 20 0-1 - -

  4.7. Fitotoxikus hatás: Nem volt fitotoxikus egyik kezelés, egyetlen alkalommal sem.

5. Növényvédelmi és egyéb agrotechnikai munkák: Gyomirtás kézi kapálással. Egyéb 
növényvédelmi munkák nem történtek az 
ültetvényben.  

6. Időjárás alakulása a tenyészidő alatt: 
    (adatok a mellékletben)

Az idei évben az átlagosnál hűvösebb és lényegesen csapadékosabb időjárás volt a jellemző, ami
nem minden esetben volt optimális a kultúrnövényre nézve.

7. A fontosabb fenofázisok bekövetkezésének időpontja:

2010. május Virágrügyfejlődés               BBCH 51-59
2010.05.25 Virágzás kezdete               BBCH 60-61
2010.06.02      Virágzás vége               BBCH 69-70
2010.06.10      Gyümölcsfejlődés        BBCH 71-79
2010.06.20      Gyümölcsérés        BBCH 80-87
2010.07.09      Betakarítás
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8. A vizsgált paraméterek és a mérés vagy mintavétel módszere, időpontja, fenofázisa:

- Növénykondíció  mérése:  Minden  kezelés  előtt  közvetlenül,  illetve  betakarítás  előtt.
Módszer:  parcellánként  az  összes  bokor  szemrevételezése  (levelek  egészségi  állapota,
virágzás jellemzése, terméskötődés, termésérés, betakarítás jellemzőinek megállapításai).

- Betakarított termés mérése: Parcellánként a teljes termés betakarításra és lemérésre került.

9. A kísérleti eredmények értékelése, következtetések, szakmai javaslat:
         (adatok a mellékelt táblázatokban)

A kísérlet beállítására 2010. május 29-én került sor, amikor is hátipermetező géppel kijuttatásra
kerültek a szükséges kezelések, a kultúrnövény virágzásának kezdetén. Ekkor a kultúrnövény egészségi
állapota, illetve virágzása zavartalan volt.

A fitotoxikus  tünet  értékelésére minden esetben a kezelést  követő második,  harmadik  napon
került sor. A kezelésekben semmilyen fitotoxikus tünet nem volt tapasztalható egyetlen esetben sem.

A beállítást követően kéthetente további két alkalommal kerültek kijuttatásra a készítmények.

A betakarításig a kezelt és a kezeletlen bokrokon a lomblevelek egészségesek voltak, szemmel
láthatóan  nem  lehetett  észrevenni  semmilyen  eltérést  a  kezeletlen  és  a  kezelt  bokrok  között.  A
bogyónövekedés,  bogyóérés  tekintetében  látható  különbségek  voltak,  mivel  a  kezelt  parcellákban
egyenletesebben zajlottak le a biológiai folyamatok. A kontroll parcellákhoz képest a növekedés tovább
tartott,  tehát  a  bogyószíneződése  néhány nappal  később kezdődött  el.  Ebben  a  látható,  érzékelhető
paraméterben a  kezelt  parcellák  elkülönültek  a  kezeletlen  parcelláktól.  A kezelések  között  azonban
észrevehető különbségeket már nem lehetett tapasztalni.

  
A betakarításkor a kezeletlen parcellákban könnyebben lehetett  elvégezni  a bogyók szedését,

mivel  ezen  parcellákban  az  érés  előrehaladottabb  állapotban  volt,  mint  a  kezelt  parcellákban.  A
betakarításkor  a  kezelt  parcellákban  teljes  egészében  megtörtént  az  érés.  A betakarítás  időzítését  a
kezeletlen parcellák határozták meg, mivel az esetleges további várakozás a szemek hullásához vezettek
volna a kezeletlen parcellákban.

  A betakarítás  kézzel  történt.  A teljes  parcelláról  leszedésre került  a  feketeribiszke  termés.
Szignifikáns  különbség  tapasztalható  volt  a  kezelt  parcellák  és  a  kezeletlen  parcellák
termésmennyiségei  között.  A  különböző  kezelések  között  viszont  nem  volt  statisztikai  különbség.
(táblázat, grafikon, statisztika a mellékletben). A betakarított termés mennyisége kezelésenként 12,3-
19,4 kg/parcella között változott.
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Következtetés, javaslat: 

A Fitokondi + Melius készítmény a fent ismertetett kijuttatási időpontokban, dózisokkal a fekete
ribiszkében, egyetlen esetben sem okoztak fitotoxikus tüneteket.

 

A  Fitokondi  +  Melius  készítmény  a  kísérletben  szereplő  dózisokkal  és  kijuttatásokkal  a
betakarított  termésmennyiségben többlethozamot  eredményezett,  illetve a termésérés  egyöntetűbb és
egyenletesebb volt, mint a kezeletlen kontrollban.

Így az idei vizsgálat eredményének ismeretében további vizsgálat javasolható!

A standard készítmény és a kísérleti készítmény között nem lehetett szignifikáns különbséget
mérni, illetve a kísérleti készítmény dóziskülönbségében sem mutatkoztak mérhető hatásbeli eltérések. 

 

Balassagyarmat, 2010. szeptember 27.

................................... .....................................
      Sajgó Ferenc     Hornyák Attila
         igazgató                              kísérletvezető  
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