Séta az első Naturalma® ültetvényekben
A Naturalma Zrt. faiskolai partnerének tanácsadói, a Holland Alma Kft munkatársai
júniusban végigjárták az első Naturalma® ültetvényeket, hogy meggyőződhessenek az
új fajták első, hazai, üzemi méretű telepítéseinek eredéséről. A látogatások során felhívták
a figyelmet az esetleges szakmai hibákra és javaslatokat tettek a korrekciókra. De ami a
legfontosabb, kíváncsiak voltak partnereik elégedettségére és további elképzeléseikre.
Több ültetvényt végigjártak. Az alábbi riport és képes beszámoló Takács József laskodi gazda
és a Durbák Farm Kft lövőpetri-i ültetvényében készült.
Laskodon közel 4 hektáros területen telepített Naturalma® fajtákat, a Mezőkövesdről
származó és „matyó” származására igen büszke Takács József. Ott jártunkkor megkérdeztük
tőle, mi volt a legfontosabb érv, ami új telepítésénél a Naturalma® fajták mellett szólt.
Válasza a következő volt: „Sokat olvasó
ember vagyok. A szaksajtóból és egyéb
forrásból származó tapasztalataim azt
mutatják, hogy a világ a kemizálással
szemben halad. Nekem nem mindegy, hogy
saját családom asztalára mi kerül. Én nem
vásárlok zöldséget és gyümölcsöt a
multiknál. Csak és kizárólag a magyar
zöldséget és gyümölcsöt veszem meg,
ráadásul abból is azt, ami biztosan kisebb
szerterhelést kapott. Mint termelő is ezt az
Takács József - Laskod
elvet követem és hasonlót kívánok adni az
én vásárlóimnak is. Bár az almatermelést
nem bio körülmények között végzem, mégis az én ellenálló fajtáim biztosítékot jelentenek arra,
hogy minimális növényvédő szer felhasználással, kisebb szer terhelés mellett tudom előállítani
az asztali almát. Tudja, nekem az alma többet jelent egy gyümölcsnél, még ha messzebbről is
származtam ide Szabolcsba, az alma hazájába. Az alma egy jelkép, a természet
termékenységének jelképe. Ha jó az év járat, jól esik az a kis pénz ősszel, de a lényeg másban
rejlik. Ősszel ez a gyümölcs valóban mosolyog a fán és jól esik kézbe fogni az egész éves
munka eredményét.”
A pedánsan gondozott és kifogástalan kultúrállapotú ültetvényben majd teljes
beállottság fogadott. Az MM106-os alanyon 6*3 méteres térállásban, tehát viszonylag
extenzív művelésre beállított, viszont intenzíven gondozott ültetvényben szépséghibát csak a
téli nyúlkár okozott. Ez sem jelent tőhiányt, mert a gondos gazda a nyúlrágott fákat két rügyre
visszametszette és újraindította. „A nyulak a fasor mögötti hófúváson keresztül gyalogoltak
be” – mondta vendéglátónk. Az eltelepített négyezer oltványból csak 30 darabot kell pótolni
az ősszel. Az oltványok hajtásnövekedése június elején 30-40 cm volt. A két kontakt gomba
elleni permetezés ellenére, varasodásra utaló jelet nem láttunk, a fajták rezisztenciája tehát
kiváló. Hibaként talán egy-két tetűkolóniát lehetet felemelgetni, de ez is csak az előző napok
kedvezőtlen időjárása miatt csúszó permetezés miatt lehet.
Az ültetvénybejárás után még tüzetesebben szemügyre vettük Takács úr egy régebbi
ültetvényét, ahol rendkívül jó kötődés, szép lombállapot, igényesség és gyakorlatiasság
mutatkozott. „Amit most másodjára láttunk, az a múlt; a jövő odaát, az új ültetvényben
van” - int Takács József az új Naturalma® kert felé. Biztosan megállapíthattuk, a
Naturalma® fajták itt szakértő kezek közé kerültek.
Következő állomásunk Lövőpetri volt, ahol a Durbák Farm Kft tulajdonosa, Durbák
Ferenc kalauzolt minket új telepítésű Naturalma® és régebbi telepítésű, hagyományos fajtájú
ültetvényeiben.

Durbák Ferenc rendelkezik jelenleg az
ország legnagyobb felületű Naturalma®
ültetvényével, de a Naturalma® fajtákból
telepített
összefüggő
ültetvényfelületek
tekintetében Európában is rekordernek számít. A
2011 november végén és decemberében
telepített, több, mint 20.000 db oltványából
mindössze 2(!), azaz kettő(!) darab pusztult ki
saját bevallása szerint. „Az is cserebogár
pajor miatt” – fűzte hozzá.
A laskodi ültetvényhez hasonlóan itt is
igényesség,
rendezettsé
g és profizmus fogadott. A hajtásnövekedés itt valamivel
erősebb volt, annak ellenére, hogy a talaj szervesanyag
tartalma itt sem haladta meg sokkal az 1%-ot. A
lombozat állapota kifogástalan volt, sötétzöld színe és
a növekedésben lévő vitorlák erőt, vitalitást
sugároztak. A két tagban lévő, több, mint húsz
hektáros kert ilyen kezelés mellett sikerre van ítélve,
mint ahogyan a szomszédban található idősebb
ültetvények
is,
amik
szintén
„durbák-féle”
A Durbák Farm - nál
gondoskodásban részesülnek.
Durbák Ferenc - Lövőpetri

És hogy mi újság az ország elsőként telepített Naturalma® ültetvényében?
Beszéljenek a képek. A legidősebb M9-es alanyon telepített ilyen ültetvény a Holland
Alma Kft. 2010 tavaszán telepített fajtabemutató mintaültetvénye. Ez a kis demonstrációs
célokat szolgáló ültetvény kizárólag BIO növényvédelmi elvek szerinti ápolásban részesül.
Gombabetegségek ellen főleg elemi réz és kén tartalmú szereket használunk. Az atkákat
folyamatos kén tartalmú szerekkel tartjuk szinten, a levéltetvek ellen narancsolajjal
védekezünk. A lombállapotunk ennek ellenére majd tökéletes. Varasodásnak,
lisztharmatnak, atkáknak és levéltetveknek nyoma sincs. Az idén csak a levélpirosító
levéltetű okozott egy kis kellemetlenséget. Az ültetvény sorközeit évente
zöldtrágyakeverékkel vetjük le, melynek kaszálékát a sorra mulcsozzuk. Ültetvényünkben
mind az öt Naturalma® fajta megtalálható. Az elsőként telepített Sirius®, Red Topaz® és a
Luna® fajtáink már tavaly is virágoztak és kötöttek, de a fagy leszüretelt helyettünk. Idén a
virágzáskori fagy ellenére maradt termés a fákon, mely a június elején készült felvételeken is
jól látszik.
Bemutató
ültetvényünk
és
faiskolánk
folyamatosan nyitva áll minden érdeklődő előtt.
A
honlapunkon
meghirdetettek
szerint
„Találkozzunk pénteken!”. Mi ezen a nyáron is
azért dolgozunk, hogy a Naturalma®
márkanév
sikerre
vezessen
minden
Naturalma® telepítőt! Az ő eredményük a mi
büszkeségünk és mi szeretünk büszkék lenni
termelőinkre, aki már tudják: vállalkozásuk,
családjuk és jövőjük biztonsága érdekében
3 éves LUNA® fák Piricsén
nem engedhetik meg maguknak, hogy a
korábbi évek berögzült gyakorlata rányomja bélyegét új telepítéseik jövőjére is. Ők már
elkötelezték magukat a változás és a haladás mellett! És Ön döntött már?
Házhoz visszük a megoldást! A királykategória az Ön kertjéből még hiányzik? Tegyen ellene!
Hívja a Naturalmát, hívja a Holland Almát! www.hollandalma.hu

