A technológia legérdekesebb
eleme a metszés?
A

címben feltett kérdés akár kijelentés is
lehetne! Februárban hat bel és két külföldi
helyszínen hirdettük meg metszési bemutatóinkat
és technológiai rendezvényeinket, melyre több,
mint háromszáz termelő volt kíváncsi.

szabadorsó és karcsúorsó – koronaalakításának és
fenntartásának az alapjai nagyjából már elterjedtek,
de a fajtához, évjárathoz és terheléshez igazított
taktikai elemek alkalmazásában még vannak
vitatott kérdések, melyek rendre terítékre is
kerültek a bemutatók során.

Az orsókoronák térhódítása alma
esetében már általánosnak mondható minden
termőtájban és minden ültetvénytípuson, a
csonthéjasoknál azonban nem mindenhol terjedtek
még el. Vannak bizonyos fajok – például a kajszi –
ahol a kompakt váza korona egyeduralkodó, de a
meggy, cseresznye, szilva esetében azonban a
legtöbben már az orsókoronákra szavaznak és az
almánál bevált elveket alkalmazzák csonthéjasokra
adaptálva.

Különösen a piricsei, tuzséri, veszprémi és csobádi
bemutatóknak volt nagy sikere, valamint a
Vajdaságban, Zentán megtartott rendezvényt
követte nagy érdeklődés. A metszési

bemutatók szervezésénél azt vettük
figyelembe, hogy különböző alanyú,
fajtájú és korú ültetvényekben is be
tudjuk mutatni a fajtához és évjárathoz
igazított metszési eljárásokat. Az időjárás
csupán egyetlen helyszínen húzta keresztbe
számításainkat, de a bemutató elméleti részét ez
esetben is sikerült megtartani.
A fokozott érdeklődésből egyértelműen
kiderült, hogy a fajták mellett leginkább a metszés
az a két technológiai elem, ami leginkább
megmozgatja a gyümölcstermelők fantáziáját. A
sudaras orsó koronaformák – leginkább a

Érdekes tapasztalat volt, hogy bizonyos faiskolák
nem adnak az eladott oltványokhoz technológiai
ajánlást sem alany, sem fajta használat, sem
térállás, sem fajtatársítás, sem koronaforma
tekintetében. Tartottunk bemutatót olyan kertben
is, ahol az eltelepített MM106-os alanyú suháng
almaoltványokat egységesen 5 x 5 méteres sor és
tőtávolságra telepítették el és a tulajdonost nem
tájékoztatták, hogy ez esetben a termőfelület
kialakítása és a termőrefordulás csak a hatodik

Mi a Holland
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fordítunk arra, hogy megfelelő
tanáccsal
lássuk
el
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évben

lehetséges.

velünk kapcsolatban álló termelők területeit és
ökológiai (elsősorban talaj) adottságait. Ehhez

állítjuk össze alany és fajtahasználatra vonatkozó
ajánlásunkat, valamint figyelembe vesszük azt is,
hogy a telepíteni kívánt ültetvény milyen célokat
fog szolgálni. Nem mindegy ugyanis, hogy a telepítő
ipari, vagy étkezési célültetvényt kíván üzemeltetni
és az sem, hogy az alkalmazni kívánt technológia
konvencionális, vagy ökológiai szemléletű e. Új
partnereinknek pedig minden esetben csak a
talajvizsgálati eredmények ismeretében adunk
javaslatokat.

Faiskolánknál bizonyos alany/fajta
kombinációk tavaszi akció keretében
vásárolhatók meg, érdemes megkeresni
értékesítő
kollégáinkat.
Akciónk
keretén belül most időt és pénzt
takaríthatnak meg.

Technológiai bemutatóinknak nem csak
gyakorlati, hanem elméleti részre is volt, melyeken
saját szakembereink mellett felkért előadóink is
tartottak előadásokat. Februári rendezvényeinken
növényvédelmi tárgykörben Tarcza Tamás tartott
prezentációkat a Biocont Magyarország Kft
képviseletében.

hatékonyabbnak
konvencionális
mellett.

bizonyulnak,
mint
növényvédelem
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A biotermelők sok hasznos tippet
kaphattak
a
Naturalma
Zrt
szaktanácsadójától, Kalydi Tamástól, aki
az indukált rezisztencia és a növénykondícionálás
fontosságát emelte ki előadásaiban és sokat
beszélt az alkalmazott bio hatóanyagok
szinergizmusáról,
a
szerek
rotációjának
fontosságáról.
Gépes partnerünk a Navik Alfa Kft
Meződepó üzletágának vezetője, Gergely Ármin
volt, aki hozzánk hasonló tanácsadási és értékesítési
filozófiát követ. Céljuk nem csupán a gépek
értékesítése, hanem a vásárlói igények minél
teljesebb körű kiszolgálása. Gyümölcsösben
használható erő és munkagépeik, soraljművelő
rendszereik, permetezőik, pneumatikus és
elektromos metszőollóik kiváló ár-érék arányban,
hasznos segítői a termelőknek. A gépek
értékesítésekor minden esetben a helyszínen
mérik fel a partnerek adottságait, lehetőségeit és
céljait; ennek megfelelően tesznek ajánlatot a
leginkább megfelelő gépi megoldásokra. Ezen kívül
az új gépek beüzemelésében, beállításában is
segítséget nyújtanak. A bemutatókon leginkább az
új plug-in rendszerű elektromos metszőollóknak,
permetezőknek és a soraljművelő rendszereknek
volt sikerük.
Faiskolánk
részéről
a
legfrissebb
fajtaújdonságokról, az alanyhasználatról, valamint
a fajták metszési specifikumairól hangzottak el
hasznos információk. Vendégeink ezen kívül egy
teljesen új prezentációt is láthattak, ami az
oltványok telepítésének helyes gyakorlatáról szólt.

A Holland Almánál különösen
fontosnak tartjuk, hogy a 20-25 évre
szóló
ültetvényberuházásokban
a
gazdálkodók ne elavult fajtákat, hanem a
termelői, fogyasztói és kereskedelmi
elvárásoknak leginkább megfelelő,
lehetőleg ellenálló, tetszetős, magas
élvezeti értékű és jól tárolható fajtákat
válasszanak.
Minden helyszínen sok kérdés és tanács hangzott el
az
aktuális
növényvédelmi
problémákkal
kapcsolatban. Különösen fokozott érdeklődés
kísérte a bimbólikasztó bogár, az almamolyok és
iloncák, a lisztharmat elleni megoldásokat, melyek
az ökológiai szemlélet jegyében sokszor

Ezen kívül ugyanolyan fontos, hogy ezeket a
fajtákat a talajhoz megfelelően megválasztott
alanyon telepítsék el. Az alany és a fajta ugyanis
olyan technológiai elem, melynek utólagos
megváltoztatására
nincs
lehetőségünk.
Fajtaújdonságaink zöme varasodás és lisztharmat

rezisztens, vagy toleráns. Ilyenek a Luna, Sirius,
Orion, Rozela, Red Topaz, Allegro, Bonita, Galiwa,
Galarina, Bay 3341, Goldrush, Rekolor, Rekarda,
Renora fajták, de ezeken kívül a nem rezisztens
újdonságokat is szaporítjuk, mint a Jeromine, vagy
a Red Idared.



Az oltványoknak a telepítés után 3-6 hónapig
kizárólag vízre van szükségük! A fejtrágyázást
csak ez után érdemes elkezdeni, de azt sem a
gyökérnyakra kell koncentrálni.
 A nagy adagú beöntözés és az ültetőgödör
megfelelő tömörítése mellett azonnal vissza
kell metszeni a frissen telepített fákat.
Prezentációinkban a teljes folyamat részletesen
ismertetésre került.
Köszönjük, hogy sokan eljöttek rendezvényeinkre,
hogy hasznosnak tartják a velünk eltöltött időt!

Sokan kizárólag az almaoltványaink miatt
ismernek minket, de azt kevesebben tudják, hogy
szinte valamennyi törzses gyümölcsfaj számos
fajtáját szaporítjuk többféle alanyon. Így jelentős a
meggy, a szilva, a körte, a kajszi, valamint a birs és
cseresznye szaporításunk is. Szilvából a teljes Top
sorozat
szaporítási jogával rendelkezünk, de
legnagyobb arányban a nagyon sikeres és keresett
Topend Plus fajtát szaporítjuk a Kulinaria
(Toptaste), a Tophit és a Topfive mellett. A Topend
Plus fajta kizárólagos hazai szaporítója a Holland
Alma Kft. Kajsziból a Cot International valamennyi
fajtáját szaporítjuk a jól bevált hazai fajtákon kívül.

Az oltványok telepítéséhez
külön technológiai ajánlást adunk
partnereinknek, melyet rendezvényeinken

Hiszünk benne, hogy az egyre
zsugorodó hazai ültetvényfelületeken
egyre professzionálisabb termelést
lehet megvalósítani és a hazai friss,
valamint
ipari
gyümölcs
felhasználásban meg tudjuk tartani
belső piacunkat!
Faiskolánk a kitermelési, kiültetési és
tavaszi ápolási munkák miatt átmenetileg
szünetelteti a technológiai rendezvényeket, viszont
május végétől új témákkal, időszerű kérdésekkel
jelentkezünk ismét fajta és technológiai
bemutatóinkon,
valamint
nyílt
faiskolai
napjainkon.
Figyelje hírleveleinket és használja ki a lehetőséget
új információk megszerzésére!
Babicz Szabolcs
Kereskedelmi és Termelés vezető
Holland Alma Kft.

is ismertettünk.

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS







Tömören összefoglalva ennek lényegét, a
legfontosabb
az
oltványok
nedvességtartalmának
minél
teljesebb
megőrzése a tárolás során, valamint az ültetés
előtti rehidrálás, melyet 12-48 órás áztatással
érünk el.
1000 liter vízhez 1-1,5 liter Yeald Plus cink
tartalmú lombtrágyát adunk és ebben állnak
az oltványok telepítés előtt legalább egy
éjszakát.
Lehetőleg ebből az áztató vízből telepítünk
egyenesen az ültetőgödörbe.
Az ültetőgödörbe semmilyen mű, vagy
szervestrágyát, talajfertőtlenítőt, meszet,
növényvédő szert nem adagolunk, valamint
kifejezetten ellenezzük az agyagpépezést!

www. hollandalma.hu

