Technikai dokumentáció
Kitozán, körforgásos gazdaság és fenntartható mezőgazdaság

Kiplant VS-04
A kitozán és a körforgásos gazdálkodás a mezőgazdaságban
Földrajzi elhelyezkedése okán Portugália számára évtizedek óta az egyik legfontosabb gazdasági
tevékenység a halászat és a tengeri erőforrások kiaknázása. Azonban a halászati feldolgozóipar igen
nagy mennyiségű biohulladékot termel. Különösen igaz ez a rákfélék feldolgozása esetén, mely állatok
külső váza az egyik legfőbb kitinforrás. A kitin a cellulóz után a második leggyakoribb természetben
megtalálható poliszacharid.
Az ilyen halászati feldolgozóipari hulladékok hasznosítása ritka, az pedig még ritkább, hogy ezeket a
hulladékokat az újrahasznosítás során olyan termékekké alakítják, melyek magasabb értéket képviselnek,
mint a kiinduló anyagé. A kitozán, ami egy kitinszármazék, már számos iparág figyelmét felkeltette,
mivel baktériumok, gombák és élesztők széles spektrumával szemben rendelkezik antimikrobális
hatással.
Mostanában az agrárium területén is exponenciális növekedésnek indult a kitozán jelentősége. Mivel a
környezet és a mezőgazdasági tevékenységek kapcsolatát illetően is felmerülnek bizonyos aggályok, így
mezőgazdasági alkalmazása elkerülhetetlen lesz. Az Asfertglobal, mint a környezetszennyezés nélküli,
zéró környezeti hatással járó megoldások elkötelezett híve, azt a döntést hozta, hogy a körforgásos
gazdálkodás modelljéhez kínál megoldást a rákfélék biohulladékának újrahasznosításával és a Kiplant
VS-04 előállításával.

A kitozán és szerepe a növények egészségében
A kitozán egy természetes polimer, a kitin származéka. Biológiai, kémiai, valamint gyógyszerészeti és
gyógyászati alkalmazhatóságát széles körben vizsgálták már.
A kitin, a kitozán és az ezekből származó oligoszacharidok tulajdonságainak vizsgálata megmutatta,
hogy ezeknek a vegyületeknek fontos szerepe van a mezőgazdaságban, mivel javítják a növények
egészségét és tápanyagellátását az alábbiak révén:
 Kémiai gátat képeznek a betegségekkel és kártevőkkel szemben, valamint stimulálják a növényi
immunrendszert, így tevékeny szerepet játszanak a növények védelmében;
 Segítik a kémiai anyagok diffúzióját, terjedését, kémiai „hírvivőként” működnek;
 Részt vesznek az anyagcsere-folyamatok szabályozásában, segítik a növények vegetatív
részeinek és gyökérzetének növekedését, növelik a termőképességet.
A kitozán patogénekkel szembeni hatásainak legfontosabb vonatkozásai:
Sejtfal kölcsönhatás

Működési mechanizmus
A baktériumok sejtfalának fő
alkotóelmeinek, a
peptidoglikán molekulák

Megfigyelt hatás
A sejt citoplazmájának
feltáródása, és szétesése, a sejt
pusztulása.

roncsolása.
Elektrosztatikus kölcsönhatás

A kitozán molekula pozitív
töltésének és a kórokozó
negatív töltésű
sejtmembránjának
kölcsönhatása.

A sejtfal szelektív
permeabilitásának felborulása
és az ozmotikus egyensúly
megszűnése, ennek
következtében a kórokozók
fejlődésének megakadályozása.
Nukleinsav kölcsönhatás
A kórokozók nukleinsavakhoz
A fehérjék szintézisében
kötése.
bekövetkező interferencia, mely
a kórokozó pusztulásához
vezet.
1. táblázat: A kitozán működése és mikroorganizmusokra gyakorolt hatásai
Kitin, kitozán és ezek származékai a termésnövelésében
A természetben a kitin hidrolitikus lebomlása kitinázok – baktériumok, gombák és magasabb rendű
növények termelte enzimek – által közvetített spontán biokémiai folyamat. Így a kitin a deacetilezés (az
acetilcsoport kikerülése a vegyületből) folymatán átesve gyenge szervetlen savakban oldhatóvá válik és
kitozánná alakul.

Qutina – Kitin
Quitosano – Kitozán

Számos tanulmány bebizonyította már, hogy a foliáris kezeléssel (permetezéssel) kijuttatott kitozánnak
pozitív hatása van a növények fejlődésére, növekedésére, a terméshozamra és egyes gyümölcsök –
mint például a málna vagy a szamóca – esetében a termés eltarthatóságára. A kitozán hatása
következtében mérhető, igen jelentős mértékű növekedés tapasztalható a gyökérzet hosszúságában, a
növények magasságában, a biomassza tömegében és a termés mennyiségében. Ez elsősorban a
fotoszintézisre és a hormonális anyagcserefolyamatokra gyakorolt pozitív hatásának köszönhető.

Quitosano – Kitozán
recetor – receptor
Amplificação de sinal – Jelerősítés
É desencadeado um sistema de alerta precoce designado SAR (resistência sistémica adquirida) levando
a um aumento da resistência natural das plantas. – Beindítja a növény szisztémikus szerzett
rezisztenciának nevezett korai védekező rendszerét, ami a növény természetes ellenállóképességének
növekedéséhez vezet.
Via do Ácido Salicílico – Szalicilsav útvonal
Via do Ácido Jasmónico – Jázmonsav útvonal
Expressão do gene SAR – SAR gén expressziója
Expressão de genes enzimáticos – Enzimatikus folyamatokért felelős gének expressziója
Expressão de genes envolvidos no crescimento da planta – A növényi növekedésért felelős
gének expressziója
A kitozán – a legfontosabb kitinszármazék – indukálja a fitoalexineknek nevezett másodlagos növényi
anyagcseretermékek akkumulációját. Ezek a vegyületek a gombás fertőzésekkel szembeni védekező
mechanizmusokat indítják be és egy újabb fertőzés esetén már magasabb fokú védelmet generálnak.
A kitozán részt vesz a kitináz és kitozanáz enzimek fenolos alkotóelemeinek és induktorainak
bioszintézisében. Ezek az enzimek a növénypatogén kórokozók elleni védekezésben szerepet játszó
fehérjék csoportjába tartoznak. Ezek a fehérjék (a működési mechanizmusukat lásd az 1. számú
táblázatban) a mellett, hogy egyes kórokozók sejtfalát lebontják, a növény védelmi rendszerében is
fontos szerepet játszanak. A kitozán hosszan tartó szisztémikus szerzett rezisztenciát (SAR) indukál,
egyes patogénekkel szemben pedig tartós rezisztenciát ad. A SAR a növény nem fertőzött részeiben
alakul ki, és az egész növényt ellenállóbbá teszi a lehetséges jövőbeni fertőzésekkel szemben.

KiplantVS-04
mikrotápanyagok és kitozán oldata, mely négy területen mutat releváns hatást:
• Baktericid hatás
A Kiplant VS-04 és egyes baktériumok sejtfala között fellépő kölcsönhatás eredményeként az
anyagcsere folyamatok melléktermékeinek normál áramlása megváltozik, ami a patogén pusztulásához
vezet. Lényeges ennél a hatásmechanizmusnál, hogy a Kiplant VS-04 képes legyen áthatolni a
sejtmembrán pórusain, bejusson a sejtbe és annak megváltoztassa annak anyagcsere-folyamatait.
A kitozán hatása a patogének sejtmembránjára

Quitosano – Kitozán
Membrana disfuncional – Membránműködés zavara
Citoplasma – Citoplazma
O Quitosano liga-se à membrana plasmática e aos componentes intracelulares – A kitozán
kötődik a membránhoz és az intracelluláris alkotóelemekhez
Alterações morfológicas – Morfológiai változások
Despolarização da membrana – A membrán depolarizációja
Esvaziamento de componentes intracelulares em particular K+ - Az intercelluláris
komponensek, különösen a kálium-ionok kiáramlása
Decréscimo da Atividade – Csökkent aktivitás
H+ / K+ ATPase – H+/K+ ATPáz

Morte celular – Sejtpusztulás
• Fungisztatikus hatás
A Kiplant VS-04 készítményben lévő szabad aminocsoportok pozitív töltése és a kórokozó sejtfalának
negatív töltése közötti kölcsönhatás eredményeként a patogén sejtfalának permeabilitásában zavar
keletkezik, ami meggátolja a gomba növekedését.
• Antivirális hatás
A Kiplant VS-04 rendszeres, megelőző jellegű használata számos növényfaj esetében lényegesen
csökkenti a vírusos fertőzéseket. A hatékonyság közvetlenül vírus/gazdanövény kettősétől függ és a
tapasztalatok szerint abban az esetben nagyobb, ha a Kiplant VS-04 foliáris kezeléssel kerül kijuttatásra.
• A gyökérzet és a vegetatív részek fejlődésének stimulációja
A Kiplant VS-04 használatának rendkívüli, szemmel látható hatása van az egész növény fejlődésére, de a
magvak csírázására is. A gyökérzet esetén igazolt hatás különös jelentőséggel bír, a nagyobb tömegű és
robosztusabb gyökérzet védelmet ad olyan károsítókkal szemben, mint például a fonálférgek.
Exemplo de estimulação do desenvolvimento radicular – Példa a gyökérfejlődés stimulálására

Controlo – Kezeletlen kontroll
Paradicsom kísérlet
Célkitűzés:
A Kiplant VS-04 fitopatogén fonálférgekkel szembeni hatékonyságának értékelése, konténeres
paradicsomnövények gyökérzetén történő felhasználás esetén.
Anyag és módszer:
A kísérletet növényházban, 5 literes konténerekbe ültetett paradicsom növényeken végeztük. A közeg
fonálféreggel fertőzött szántóföldi termőtalaj és homok 2:1 arányú keveréke volt. Ötféle kezelést
végeztünk hat ismétlésben, összesen 30 konténeres növényen.
Kezelések dózisai:
1) Kontroll

2) Kiplant VS-04 (5 l / ha)
3) Kiplant VS-04 (10 l / ha)
4) Kiplant VS-04 (20 l / ha)
5) Kémiai nematocid hatóanyag - oxamyl (engedélyezett dózisban)
Eredmények:
A Kiplant VS-04 használata a gyökérgubacsok számának csökkenését eredményezte. A kontrollhoz
viszonyítva a gyökérgubacsok előfordulásának csökkenése a legnagyobb tesztelt dózis (20 l/ha)
esetében volt a legnagyobb (Tukey-teszt, p<0,05), az eredmény ebben az esetben a kémiai nematocid
hatóanyaggal végzett kezelésével volt azonos.
Frequência de galhas de nemátodos – A gyökérgubacsok gyakorisága

Frequência galhas (nº classe/planta) – Gyökérgubacsok gyakorisága (nº kategória/növény)
Controlo – Kezeletlen kontroll
Nematodicida – Nematocid hatóanyag (oxamil)
Peso Fresco da parte radicular – A gyökérzet tömege

Peso fresco Radicular (g/planta) – A gyökérzet tömege (g/növény)
Controlo – Kezeletlen kontroll
Nematocdicida – Nematocid hatóanyag (oxamil)
Peso Fresco da parte aérea – A föld feletti részek zöldtömege

Peso fresco Parte Aérea (g/planta) – A föld feletti részek zöldtömege (g/növény)
Fonte: Soilvitae (Spin-off da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) – Forrás: Soilvitae (a
Lisszaboni Egyetem Természettudományi Karának intézete)

Galha presente nas raízes de um tomateiro provocada por nemátodo (à esquerda) e nemátodo
presente no solo observado ao microscópio ótico (ampliação 60x) (à direita). – Fonálférgek okozta
gyökérgubacs paradicsom gyökerén (balra) és talajban élő fonálféreg 60-szoros nagyításban, optikai
mikroszkóp alatt (jobbra).
Tomateiros no final do ensaio – A paradicsom tövek a kísérlet végén

Controlo – Kezeletlen kontroll
Nemtodicida – Nematocid hatóanyag
Ensaio em pera Rocha – Stemphylium e produção
’Rocha’ körte kísérlet – Stemphylium és termőképesség vizsgálata
Célkitűzés:
A Kiplant VS-04 készítmény hatékonyságának értékelése Stemphylium vesicarium Wallr. kórokozó
gomba elleni védekezésben, valamint a termőképességre gyakorolt hatásának vizsgálata ’Rocha’
körtefajtán.

Anyag és módszer:
A kísérletet Alcobaça térségében, 13 éves ’Rocha’ fajtájú, 2083 fa/hektár sűrűségű körte ültetvényben
végeztük. A Kiplant VS-04 készítményt foliáris kezeléssel (permetezéssel) juttattuk ki, 3 l/ha dózisban, 1 l/
ha Eckosil készítménnyel kombinációban, április közepétől május végéig 7 napos időközönként, majd
június elejétől július végéig 12 napos időközönként. Kontrollként kezeletlen növényeket vizsgáltunk. A
leveleket a betegség első tüneteinek megjelenésétől augusztus végéig figyeltük meg. A
termésmennyiségre gyakorolt hatást a betakarítás idején vizsgáltuk.
% de folhas atacadas – A megtámadott levelek aránya (%)

% de folhas atacadas – A megtámadott levelek aránya (%)
Controlo – Kezeletlen kontroll
Fonte: ANADIAG (Empresa certificada para ensaios) – Forrás: ANADIAG (tanúsítvánnyal rendelkező,
vizsgálatokat végző vállalat)
Eredmények:
2018. július 2-án (az első értékelés során) a kontroll növények leveleinek 26 százaléka volt fertőzött, míg
a Kiplant VS-04 + Eckosil kombinációval kezelt fákon tüneteket nem tapasztaltunk. 2018. augusztus 9-én
(az utolsó értékelés során) a Kiplant VS-04 + Eckosil kombinációval kezelt növényeken a kontrollhoz
képest 44 százalékkal volt kevesebb a fertőzött levelek száma.
Produção (kg) / parcela (24 m2) – Termésmennyiség (kg/24 m2 kísérleti egység)

Produção (kg) – Termésmennyiség (kg)
Controlo – Kezeletlen kontroll
Fonte: ANADIAG (Empresa certificada para ensaios) – Forrás: ANADIAG (tanúsítvánnyal rendelkező,
vizsgálatokat végző vállalat)
Eredmények:
A termésmennyiség kiértékelése megmutatta, hogy a Kiplant VS-04 + Eckosil kombinációval kezelt
növények termelékenysége 18 százalékkal nagyobb volt, mint a kontroll állományé.
Uborka kísérlet – Oidium
Célkitűzés:
A Kiplant VS-04 hatékonyságának vizsgálata uborka állományban lisztharmattal (Oidium sp.) szembeni
védekezés esetén.
Anyag és módszer:
A kísérletet Montemor-o-Velho térségében, növényházi uborka állományban végeztük. A fajta ’Fascine’,
a hektáronkénti tőszám hozzávetőlegesen 13 333 db volt. A Kiplant VS-04 készítményt foliáris kezeléssel
(permetezéssel) juttattuk ki, 4 l/ha és 10 l/ha dózisokban, a szeptember közepétől november közepéig
terjedő időszakban, 7 napos időközönként. Referencia állományunkat azoxistrobin hatóanyagú
készítménnyel kezeltük, 80 ml/ha dózisban. Kontrollként kezeletlen növényeket vizsgáltunk. A levelek
vizsgálatát a betegség első tüneteinek megjelenésétől november közepéig végeztük.
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% Incidências nas folhas – A fertőzött levelek aránya (%)
Controlo – Kezeletlen kontroll
Azoxistrobina (80 ml/ha) – Azoxistrobin (80 ml/ha)
Eredmények:
Az október 16-án és október 31-én végzett értékelések azt mutatták, a Kiplant VS-04 kezelés
hatékonysága a fertőzött levelek arányát és a fertőzött levélterület arányát tekintve statisztikailag
hasonló volt, mint az azoxistrobinnal kezelt növényeknél (Sudent-Newman-Keuls teszt alapján, p=0,05).
A november 17-én elvégzett végső értékelés alapján a Kiplant VS-04 készítménnyel 4 l/ha dózisban
kezelt állományban 85 százalékkal, a 10 l/ha dózisú kezelés esetén pedig 87 százalékkal kevesebb volt a
fertőzött levelek száma a kontroll állományhoz képest.

Kiplant VS-04

Összetétel
Réz (Cu) EDTA vízoldható komplex formában 0,5% w/w
Réz (Cu) kelatizált 0,5% w/w
Cink (Zn) vízoldható 1,5% w/w
Cink (Zn) kelatizált 1,5% w/w
Kitozán
Használati útmutató
Foliáris kezelés (permetezés)
200-300 ml Kiplant VS-04 100 liter vízhez
Tápoldatozás
5-10 l/ha
A tenyészidőszakban két hetente, zöldségnövényeknél
szőlőültetvényeknél az első levelek megjelenésétől.

Magyarországi kizárólagos képviselet:

P+K 3000 Kkt.
2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 16
www.kertcenter.com
info@kertcenter.com
Tel.: +36 20 311 3805

Copyright: @ Asfertglobal Lda. és P+K 3000 Kkt, 2021. Minden jog fenntartva!

a

palántázástól,

gyümölcs-

és

