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Október 3-án eldől!
Igen eldől, s végre vége lesz egy mocskolódástól sem mentes
választási kampánynak. Eldől, hogy Önök, választók mit értékelnek többre, a látványos fejlődést és a vele járó számtalan
hazugságot, vagy azt, hogy kiállt valaki Önök elé, Önök helyett,
s kiállt a legyőzhetetlennek hitt, ítélt zsarnoki vezetéssel
szemben. Eldől, hogy változást szeretnének, vagy megelégszenek azzal ami van, s nem számít az ár, hiszen a legtöbben
Önök közül valószínűleg közvetlenül nem tapasztalták meg.
Mégis igaz. S igaz az a sok-sok cikk is melyben a jéghegy
csúcsát, a Mórakertet emeltem ki.
Minden mórahalmit személy szerint is érint anyagilag az, amit
az önkormányzat átadott, kidobott az ablakon a Szövetkezet
miatt. Az előző Homoki Gazda megjelenése után beszélgettem egy jelenlegi képviselővel, aki annyit mondott, hogy baj
van ezzel az újsággal, mégpedig az, hogy mind igaz. Egyben
pedig rákérdezett, hogy ki tájékoztat a képviselők közül, hogy
ennyi információval rendelkezem. Az információk mindenki
számára nem kis munkával, de begyűjthetők az önkormányzat
által kiadott anyagokból. Nekem személy szerint nagyon elegem van abból, hogy éveken keresztül az orrunknál fogva
vezettek bennünket, s addig míg utána nem járt valaki, addig
volt képük le is tagadni.
Többen kérdezték, hogy indulok-e képviselőnek is. Nem, nem
indulok, s ennek egy gyakorlati oka van. A mórahalmi szavazók
többsége dönti el, hogy ki lesz a polgármester, igenis foglaljon
mindenki egyöntetűen állást. S az emberek nagyobb része
kompromisszumra törekszik, természetesen. Ha pedig indultam
volna képviselő jelöltnek is, akkor sokan egy ide, egy oda
szavazattal megosztották volna szavazatukat. A változáshoz
pedig ez nem elég. Gyökeres változásokra van szüksége Mórahalomnak is. Így pedig Önök eldönthetik ha elmennek szavazni,
hogy szükséges-e a változás, vagy sem. A szavazó fülkében
mindenki oda húzza az X-et ahova szíve szerint szeretné.
Ott nincs cenzúra, nincs kényszer, de 4 évre sokat meghatároz vele.
Október 3-án lezárul egy korszak így vagy úgy, de eldől, s
utána marad a munka, mert bárki is fogja irányítani a várost,
csak akkor tud eredményt is elérni, ha bevonja Önöket, ha
együtt tud dolgozni azokkal is akik előtte ellenfelek voltak.

Szép új világ
Szép új világot építünk. Az országgyűlési választásokon a
FIDESZ a szavazó fülkékben zajló forradalomról beszél. S
közben a végeken meg történnek a túlkapások. A javából
kettőt, mely sem a FIDESZ-nek, sem a demokráciának nem
tesz jót, a bosszúságon kívül pedig nem is ér el eredményt.
Szeptember 10-én péntek délután a www.homokigazda.com
honlapra felkerült a Homoki Gazda újság legújabb száma, hétfő
reggelre már több mint 60-an megnézték a legújabb számot.
Hétfőn este egy termelő az újságot elküldte e-mailben több
FIDESZ vezetőnek. 15-én szerdán fölhív egy termelő, hogy
nem megy a honlapom. Tegnap még ment, s ma amikor megakarta mutatni egy termelőnek, akkor már egy angol oldal
jelentkezik be rajta. Fölhívom a szolgáltatót, aki nem tud
elfogadható magyarázatot adni, de Ő nem is intézkedhet, csak
az ügyvezető, akinek kb 10 perc után mégiscsak megadja a
mobil elérhetőségét. Kb 15 próbálkozás. Semmi. Senki nem
veszi fel a telefont, de már a szolgáltatónál is csak a központig
tudok eljutni, tovább nem. Másnap reggel újabb próbál-kozások,
azonos eredménnyel. Elkérem az egyik ismerősöm telefonját,

Akkor ennyi a múltról, s lássuk még egyszer, hogy mit is
szeretnék megvalósítani Tisztességgel, Önöket szolgálva:
1. Az elmúlt időszak gazdasági döntéseinek a felülvizsgálata,
a döntések hátterének a kivizsgálása. A milliók, milliárdok
sorsának megállapítása, a személyi felelősségre vonás
kezdeményezése.
2. Ésszerű, józan paraszti észre alapozott gazdálkodás, az
üres önkormányzati épületek hasznosítása.
3. A közösség igényeinek meghallgatása, teljesítése, nem
csak 4 évenként, választásokkor, hanem folyamatosan.
A Mórahalomért tenni akarók ötleteinek felkarolása,
támogatása, segítése, ösztönzése.
4. Az önkormányzat kiváló pályázatíró kapacitásának kiterjesztése a vállalkozásokra, a magán szférára egyaránt.
5. Munkahely teremtő beruházások felkarolása, 4 év múlva ne
az önkormányzat legyen a legnagyobb munkáltató. A többségében mórahalmi lakosokat foglalkoztató vállalkozásoknak helyi adó kedvezmény. A mórahalmi fiatalok visszacsábítása. Találják itt meg számításukat.
6. A munkanélkülieket munkahely teremtéssel, közmunka
programokkal segítsük, a rászorultakat pedig személyre
szabott emberközpontú megoldásokkal támogassuk.
7. Mezőgazdasági termény felvásárlás alulról történő újjáépítése. Termelési és fizetési biztonság megteremtése.
8. Külterületi utak, belvíz elvezető csatornahálózat folyamatos karbantartása, garantáltan jobb minőségben, ha szükséges, akkor újjak építése.
9. A gyermek intézmények nyitva tartásának, a nyári gyermekfelügyeletnek a megoldása a lakosság igényéhez igazítva.
10. Kedvezményes telefonhasználat kiterjesztése, flottakedvezménnyel minden egyes mórahalmi lakosra.
11. A hivatal, a rendezvényház, az önkormányzati intézmények a lakosságot szolgálják, mindenki úgy érezze, hogy
az intézmény van érte, s nem fordítva.
12. A mórahalmi fürdő ingyenes látogathatósága ne legyen
időponthoz, választási kampányhoz kötve. Minden helyi
lakosnak évenkénti 20 alkalomra szóló szabadon felhasználható fürdőjegye legyen.

azt azonnal felveszik a szolgáltatónál. Amikor előadom a
gondomat, akkor az ügyvezető nincs bent, de majd visszahív.
13,30-kor felhívom az egyik FIDESZ-es NAGYEMBERT, nem
veszi fel, de 14 órakor visszahív. Elmondom problémámat, á
nem, ne higgyem, hogy ezt Pestről intézték, kapom a választ.
Biztos helyi megbízásból hekkelték meg a honlapomat. 14óra
10-kor a több mint egy napon keresztül elérhetetlen ügyvezető
felhív, s a problémám felől érdeklődik. Jó, utána nézek, s viszszahívom. Volt a felelet. Nem hív vissza, sőt ettől kezdve újra
elérhetetlen a szolgáltató is, de 14 óra 20-tól újra megy az
összes honlapom. 15,30-kor ismét leáll a Homoki Gazda honlap, a többi azonban üzemel. Telefonok és egyebek nélkül 18
órától újra üzemel minden honlapom.
Ettől teljesen függetlenül 15-én délelőtt az áramszolgáltató
kikapcsolja a JOBBIK szegedi irodájában az áramot. A pártvezetés gyorsan dönt, elpakolnak, nem érnek rá a kampány
közepén vacakolni az áramszolgáltatóval. 16-án délelőtt elnézést kérnek tőlük, s garantálják, hogy késő délután visszakapcsolásra kerül az áram, de még egyszer elnézést, de rossz
címen kapcsolták ki. Bocsánat.
Csupa véletlen. Na de ennyi, az már egy kicsit sok, vagy
inkább így hogy sokk. Mindenesetre elgondolkodtató. Az országgyűlési választások alkalmával egy visszalépett képviselő

Önökön múlik, az Önök szavazatán, hogy lesz-e változás, de
higgyék el, hogy meg lehet csinálni, ha közösen akarjuk.
Emlékezzenek vissza! Egy évvel ezelőtt egyáltalán
lehetségesnek gondolták volna, hogy elindul egyáltalán valaki
Nógrádi Zoltán ellen, s van esélye akár a győzelemre is! Ugye
nem? S most az Önök szavazatán is múlik, múlhat. Kérem
jöjjenek el szavazni, szavazzanak a változásra, szavazzanak
rám Knipf Róbertre.
Köszönöm mindenkinek aki biztatott, drukkolt, segített,
hogy induljak, köszönöm feleségemnek, hogy mellém állt,
s támogatott.
Egyet azért még megígérek, ha megtisztelnek bizalmukkal,
akkor maximum két ciklus, s nem több.
Tisztelettel: Knipf Róbert
polgármester jelölt

jelölt nyilatkozta, hogy a kampány kívülről cirkusz, belülről gerillaharc. Na de ennyire? S akkor itt a nemzeti együttműködés,
építjük közösen szép új világunkat?
Tisztelettel:Knipf Róbert
polgármester jelölt
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Őszi, téli saláták szakszerű
tápanyagellátása, tápoldatozása
Az ősz más, mint a tavasz! Mindkét évszakban jelentősen változik a
hőmérséklet, a besugárzás ereje és a megvilágítás ideje, a páratartalom is. Csakhogy tavasszal a növény fejlődésével, igényének emelkedésével együtt javulnak a külső feltételek. Ősszel, ezzel ellentétben
egyre rosszabb körülmények között kellene ugyanolyan termésprodukciót adni, ami természetesen lehetetlen. Vegyük tehát az őszt a
kertész és a növény nézőpontjából tüzetesebben!
Az őszi-téli termesztési ciklus sajátosságai
A hőmérséklet: hatása a jelentős csökkenés miatt erősen
befolyásolja az életfolyamatok sebességét. Beleértve a
tápanyag és vízforgalmat is, ezért a növény növekedése,
gyarapodása is lassul a lehűlés ütemével. A gyökérzóna
hőmérsékletének fenntartását technológiai fogásokkal kell
segíteni. Az öntözővíz hőmérséklete a lehető legközelebb
legyen a kedvező 16-18 oC-hoz. Az öntözést korán végezzük, hogy a gyökérzóna mielőbb fel tudjon melegedni!
Délután, este már tilos öntözni!
A megvilágítás és besugárzás: erősségének, illetve időtartamának csökkenése közvetlen hatással van a fotoszintézis csökkenésére. Az pedig a tápanyag átalakításra
és a vízforgalomra. A fejlődést lassítása miatt a vízigény
kisebb és a tápanyagfelvétel lassabb. A piszkos, elöregedett takaró fólia jelentősen lecsökkenti a bejutó fény
erősségét, ezért ilyen alkalmazásával hamarabb lesz tél az
állománynak! A kettős nappali takarás ugyanúgy a fény
elvételét jelenti! Nyerünk valamit a hőmérsékleten, veszítünk a fényen, tehát jól kell kezelni ezt a mérleget!
A gyengébb megvilágítás ellenére kijuttatott magas víz és
tápanyag adagok a fejlődés segítésével ellentétben kárt
okoznak. A túladagolt víz vegetatív túlsúly miatti betegség
fogékonyságot, rothadás érzékenységet erősíti. A túlzott
tápanyag só kártételi tüneteket, majd a fejlődés leállását
okozza. A levelek egyre zöldebbek, kisebbek, a fejképződés
elmarad.
Magasabb páratartalom: a lehűléssel alakul ki, és természetes, hogy a relatív páratartalom túlzott emelkedésének
káros következményeit igyekezzünk megelőzni. A túlzott
páratartalom az akadályozott vízforgalmon keresztül gátolja
a tápanyag forgalmat. Leglátványosabb, és sajnos gyorsan
kialakuló tünete a kalciumhiány miatti levélszél-barnulás. A
tünetek megjelenésekor már szinte kezelhetetlen és súlyos
kárt okozó helyzet megelőzése összetett. A kalcium ellátás
folyamatosságát, valamint a szakszerű szellőztetést együtt
jelenti. A jól végzett szellőztetés viszonylag gyorsan átöblíti
az egész berendezést úgy, hogy nem jár túlzott, akár kockázatos lehűléssel. A szellőztetés az őszi-téli termesztés
„alfája”.
Foszfor ellátás: jelentősége a talaj lehűléséve megnő. A
starterkezelésekkel, majd az intenzív növekedés alatt is
legyen ott a felvehető foszfor a gyökérnél, mely a termésmennyiséget is meghatározza.
Kalcium ellátás: éppen a felvételi és tápanyag szállítási
feltételek romlása miatt emelkedi ki. A gyökérzóna lehűlése
miatt ugyanis jóval kisebb a felvétel. A magas páratartalom
miatt akadályozott párolgás a szállítást akadályozza, míg a
csökkent fény miatt a feldolgozás is lassul. A saláta kalcium
problémája így válik klasszikus relatív, azaz viszonylagos
hiánnyá akkor is, ha van felvehető mész a talajban. Ebben
a termesztési ciklusban igen jó ellátás jelent csak biztonságot! Az alaptrágyázáskori mésztrágyázás, a tápoldat kalcium kiegészítése, vagy a kalciumos lombtrágyázás együtt

csökkenti elfogadhatóan a súlyos kiesés kockázatát.
Nitrogén ellátás és kálium arány: nem azonos a tavaszi, nyári időszakéval! A lassabb
növekedés, valamint gyengébb fényviszonyok
miatt a nitrogén igény csökken, a kálium igény
nő! A nitrogén túladagolás, magas nitrogén
arány az amúgy is fennálló vegetatív túlsúllyal
járó kockázatot növeli!

Általános termesztési szempontok

Hagyományos fejes saláta tápanyagszükséglete fajlagos igény alapján, szabadföldön a talaj
ellátottság függvényében (kg/ha hatóanyag)
Termésszint
t/ha

N ellátottság
alacsony közepes

alacsony közepes

magas

alacsony közepes

magas

8-12

70

50

35

75

45

25

70

50

30

13-17

105

75

53

105

67

38

105

75

45

18-25

154

110

77

160

99

55

154

110

66

Saláta alaptrágyázása, indító trágyázása
Talajadottság

Adagja; dkg/m2 *

Műtrágya

Szerves trágyázott; adag függvényében

3-6 + Ca

Rosafert 12-12-17

Foszforszegény, homokos
Rosafert 12-12-17
* Megjegyzés: A meszezést talajvizsgálat eredményei alapján el kell végezni.

5-8 + Ca

Saláta komplett fejtrágyázása
Fejtrágyázás 10-14 naponként; dkg/m2, öntözés előtt

Talajadottság

Az eredményes tápanyagellátáshoz:
- A talaj előkészítésnél törekedni kell az
alacsony sótartalomra, a jó mész és
nitrogén ellátásra.
- Minőségének, betegség ellenállóságának
meghatározója fejesedésig az egyenletes
vízellátás és harmonikus tápanyag ellátás.
- A szellőzés hiánya nem csak a gombás
betegségek, de a Ca-hiány kialakulását is
okozza, illetve fokozza.
- Az őszi-téli időszakban, szeptembermárcius, a napi vízigény 0,6 - 1,3 l/m2, de a
nyári hónapokban
2
- 3,5 - 5,2 l/m igénnyel kell számolni, kisebb
adagokkal kijuttatva a sekély gyökérzet
miatt.

K2O ellátottság

P2O5 ellátottság
magas

Gyökeresedés után 1x

Homokos, gyengén
ellátott

Fejesedés kezdetéig 2-3x
Rosafert 15-5-20
Kalcium-nitrát

Rosafert 12-12- 17 2-4

1,5-3 +
1,5-2

Fejes saláta komplett tápoldatozási programja
Időszak

Műtrágya

Töménység

Adagja

Kiültetéskor

Rosasol 15-30-15

0,15 %

beöntözés

Gyökeresedéskor

Rosasol 17-9-29

0,10 %

0,8 dkg/m2/hét

Rosasol 24-8-16

0,06 %

1,2 dkg/m2/hét

vagy Rosasol 17-9-29

0,05 %

0,7 dkg/m2/hét

+ Kalcium nitrát

0,05 %

+ 0,5 dkg/m2/hét

Fejesedés kezdetéig

Jégsaláták komplett tápoldatozási programja
Műtrágya
Időszak

Töménység

Adagja

Kiültetéskor

Rosasol 15-30-15

0,15 %

beöntözés

Gyökeresedéskor

Rosasol 17-9-29

0,10 %

0,8 dkg/m2/hét

Rosasol 24-8-17
+ Kálium-nitrát

0,06 %
0,03%

1,2 dkg/m /hét +
0,6 dkg/m2/hét

vagy Rosasol 17-9-29

0,05 %

0,7 dkg/m2/hét

+ Kalcium-nitrát

0,05 %

+ 0,5 dkg/m2/hét

Fejesedés kezdetéig

2

Ősszel-télen hajtatott fejes saláta átlagos vízigénye; (l/m2)
IX

X

XI

XII

I

II

Havi összes

42

37

21

19

19

39

Napi

1,4

1,3

0,7

0,6

0,6

1,3

Vízigény

Táplálkozási zavarok,
tápanyagfelvétel, tápanyagigény
A saláta tápanyag-utánpótlását a rövid tenyészidő és a növény só érzékenysége határozza
meg. A gyengébb talajminőségre kevésbé érzékeny. Sekély gyökérzete miatt érzékeny a
víz- és tápanyagellátásra is. Táplálkozási zavarokat gyakran a tápelemek helytelen aránya, és
a magas sótartalom okozza.

Saláta komplett lombtrágyázása
Időszak

%

Megjegyzés

Palántanevelésben és kiültetéskor Fosfitex FR

0,4-0,6

Gyökeresedés és stressz tűrés elősegítése

Intenzív hajtásnövekedés

Fosfitex Zn/Mn

0,4-0,6

Kondicionálás,

Lombfejlődés kezdete

Rosasol 30-10-10

0,5-0,7

Növekedés serkentése

Intenzív növekedéstől

Rosatop-Ca

0,5-0,7

Ca hiány megelőzése

Intenzív növekedés

Rosasol 28-8-18 Fe-Zn-Cu 0,5-0,7

Intenzív növekedés

Fosfitex Ca/B

0,4-0,6

Kondicionálás, Ca hiány ellen

Fejesedés alatt

Rosasol 23-7-27

0,7-1,0

Minőségjavítás

Őszi téli saláták komplett tápanyagellátása
Alaptrágyázás
A minőséget rontó hatás miatt közvetlen szervestrágyázást
ne alkalmazzunk. Az alap, vagy indító trágyát sekélyen,
csak 15-20 cm-re kell bedolgozni. A P és K hatóanyag
nagyobb adagját, kevés nitrogénnel alaptrágyaként sekélyen dolgozzuk be. A tápanyagot fejtrágyaként a fejesedés
kezdetéig juttassuk ki.
Az alap, illetve legtöbbször indító műtrágyázás jelentősége
nem csak a kezdeti fejlődés biztonsága szempontjából is
fontos. A tenyészidőben a tápanyag ellátás gyakran akadályozott. Az általában tartósabb hűvös téli és kora tavaszi
tenyészidőben kis vízigény miatt sem a fejtrágyázás, sem a
tápoldatozás nem lehet folyamatos.

Műtrágya

Növekedés serkentése

Fejtrágyázás szilárd kijuttatású technológiában
Mikro szórófejes öntözés mellett, elsősorban hideg hajtatás
esetén a szilárd kijuttatású Rosafert komplexekkel, és
szükség szerinti kiegészítéssel fejtrágyázhatunk.
A kiültetés után azonban ilyenkor is célszerű a Rosasol 1530-15, starter oldattal a növényeket alaposan beöntözni. Az
öntözések előtt, 10-14 naponként a levelek mellé kiszórt
műtrágya 20-25 mm vízadaggal folyamatosan a gyökerekhez jut és komplett ellátást biztosít. Az öntözés a reggeli,
délelőtti órákra essen, hogy az állomány minél előbb
felszáradjon.
Saláta komplett tápoldatozása
Fejes salátánál: a nitrogén hangsúlyra csak az induláskor
van szükség, a Ca ellátás legyen biztonságos és folya-
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matos, különösen változékony időben és Ca hiányos homoktalajokon.
Jégsalátáknál: a biztonságos kemény fejeket csak ellenőrzött nitrogénadagolással érhetjük el. Ültetés utáni gyenge
nitrogén túlsúly folyamatosan növelni kell a kálium mennyiségét, és fejesedéskor kálium túlsúlyos ellátást kell biztosítani. Ca ellátás normál szinten tartható.
Hűvös, borús, tartósabban fényszegény időben: a tápoldat
EC 30-50% emelésével, illetve az öntözés mennyiségének
csökkentésével korrigáljunk.
Saláták lombtrágyázása
A nagy lombfelület és folyamatos növényvédelmi kezelés a
lombtrágyázás hatékony alkalmazását teszi lehetővé. A hiánybetegségek megelőzése és lomberősítésre kiválóan alkalmas
a komplett Rosasol lombtrágya program, melynek kiegészítésére a gyakorlatban már jól bevált, stimuláló Fosfitex kezelések starter és ellenállóságot fokozó hatása alkalmazható. A
növényvédelmi kezelések hatását is fokozó foszfit foszfor

hatóanyag komplett hatása a termesztés biztonságának fontos eleme. Kezeléseket a gyökeresedés után legalább 3-4szer javasolt, 7-10 naponkénti ismétléssel.
A biológiailag aktív Fosfitex kezelések jelentősége az
összetett élettani hatásban van, ami a speciális hatóanyagnak
köszönhető és a fitoalexin képződés serkentésével alakul ki.
Az életfolyamatok serkentésén túl az általános ellenálló képesség fokozásával, konkrétan a peronoszpóra félék fertőzésének csökkentésével a növényvédelem hatékonyságát
javítja.
Mint a bioaktív készítményekre általában érvényes, egy hatékony szint kialakítására és annak fenntartására kell törekedni, tehát a 10-14 naponkénti kezeléseket folyamatossá
tenni. A komplett, vagy speciális készítményeket a kezelések
közé kell illeszteni.
Horinka Tamás
szaktanácsadó

Ennek a növénynek „lóg füle-farka”. De mit is látunk rajta?
A tápanyag tünetekből gyakori hogy egyszerre több is megjelenik az
állományon, ami természetes is, ha egyszerre több tényező is zavart
okozhat.
Ezen a növényen a legjobban látható tünetek és okai:
- megnyúlt, nagy, sötétzöld, hullámos levelek- vegetatív túlsúly,
nitrogén túladagolás és magas sótartalom együttesen
- erősen sárguló levélszél- korai erős kalciumhiány első tünete,
melynél a sárgult részek rövidesen elszáradnak, szövetei elhalnak

Őszi, téli hónapos retek és vegyes
vetésének tápanyagellátása
Jellegzetes téli kultúra körzetünkben a hideget tűrő hónapos retek, melyet gyakran együtt vetnek a csomózott gyökérzöldségekkel. A tavaszi javuló körülményekkel ellentétben a hónapos retek, a sárgarépa és petrezselyem gyökér is
érzékenyen reagál a fejlődésük során folyamatosan romló külső feltételekre.
A termesztésben sokkal nagyobb odafigyelést igényel ez a helyzet a szellőztetésben, öntözésnél, tápanyag ellátásnál is.
A hajtatott hónapos retek az érzékeny zöldségnövények
közé tartozik. Laza, jó tápanyagellátottságú, magasabb
szerves anyag tartamú humuszos homoktalajok a legkedvezőbbek a termesztéshez. Nagyon fontos az egyenletes
víz, nitrogén és kálium. A nitrogén a méret, a kálium a
minőség felelőse. A gumóminőség a felrepedés elkerülése
miatt helyes nitrogén-kálium arányt, a szín és szállíthatóság, pultállóságban pedig a kálium meghatározó.
A petrezselyem talajigényére is jellemző, hogy a nedves
talajt szereti. Kötöttebb talajon is termeszthető, ha jó a talaj
szerkezete. A tápanyag-utánpótlást illetően igényesebb,
érzékenyebb, mint a sárgarépa. Magas káliumellátottságot
igényel, sóérzékenysége miatt az egyenletesebb tápanyagellátás indokolt.
A sárgarépa a meszes, jó szerkezetű, állandó nedvességtartalmú talajt kedveli. Nagyon fontos az egyenletes víz- és
tápanyagellátás, mert sóérzékeny. A tápelemek arányában
hajtatásban a petrezselyemnél javasoltak megfelelnek.
A vizsgálatok szerint a szulfát alapú kálium műtrágyázás
javítja, növeli a karotin képződést.

Tápanyagellátás az őszi termesztésben
Alaptrágyázás
Szerves anyagból a talajlazítással bedolgozva csak semleges,
teljesen földdé érett szerves trágya, komposzt használható, ha
szükség van rá. A műtrágyázást a vetés előkészítésekor végezzük és csak sekélyen, 15-20 cm-re dolgozzuk be.
Nedves talajon általában a klórmentes Rosafert 12-12-17
4 dkg/m2 bedolgozása indokolt, ha nitrogénigényes előnövény volt, inkább a Rosafert 5-6-30 4 dkg/m2 kezelést
javasolom.
Kelés és gyökeresedés serkentése
A kelés mikroszórós öntözésekor célszerű a gyökérzóna
szintjét a Rosasol 15-30-15 0,1%-os tápoldattal kezelni.
Legfeljebb kétszer 1 dkg/m2 adaggal mehet télbe az állomány.

A téli kultúrák indításának alapját jelenti a Monokáliumfoszfát
2,0 dkg/ m2 tápoldatozás, ami
20 l/ m2 0,1 %-os, tehát alapos
beöntözést jelent a sziklevelek
szétterülése után. A kezelés a
gyökérzöldségek gyökérhosszát
5 centiméterrel növeli, a télállóságot, konkrétan a fagytűrést
jelentősen javítja.

Tavaszi fejtrágyás
kezelések szilárd
kijuttatású
technológiában
A felmelegedés, a növekedés
megindulása után végezhetjük
sűrű vetés
az első fejtrágyázást öntözés
előtt kijuttatva. A gumófejlődés
kezdetén a Rosafert 18-6-5 2-3 dkg/m2 adaggal. A gumófejlődés alatt a minőségjavító, színfokozó Rosafert 5-6-30
3 dkg/m2 kezelés következzen, mely állományjavító is, de
ebben az időszakban az egyenletes öntözéssel kerüljük el
a gumórepedést.
Tápoldatos ellátás, vagy kiegészítés
A gumófejlődés kezdetétől a Rosasol 17-9-29 1 dkg/m2 és
Kalcium-nitrát 1,5 dkg/m2 növekedést biztosító felváltott
kezelések javasoltak két ismétléssel. A gumófejlődés alatt a
káliumszint biztosítása a feladat, a minőséghez a Rosasol
12-6-36 1,5 dkg/m2 szükség szerint ismételt kezelést javasolom.
Lombtrágyázás
A hűvös ősszel télbemenő állomány kondíciójának javítása
a biológiailag is aktív ellenállóságot javító Fosfitex kezelé-

optimális tőszám, árnyékolás mentes

sekkel érhető el. A fiatal állományt a Fosfitex Zn/ Mn 6-150 0,3% töménységgel permetezzük. Tavasszal a gyökeresedés és gumóképződés serkentésére a Fosfitex 0-3020 0,3% töménységgel javasolt, majd a növényvédelmet
hatékonyan erősítő Fosfitex Cu 0-12-12 0,3-0,4 % töménységgel folytatható.
A technológia javaslatok tavaszra tervezett része előfordulhat, hogy kedvező, hosszabb ősszel már a vetés évében
aktuálissá válik. Természetesen az ellátást a fejlődéshez
igazítva a gumó, illetve gyökér növekedésének megfelelő
ellátást a szükséges időben el kell végezni.
Termesztési kérdésével keresse bizalommal a forgalmazó
szakembereket, a Móraagro Kft. szaktanácsadóit.
Horinka Tamás (30 229 0756)
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A HVG engedélyével

Államosítás előtt?
„Megpróbáljuk megmenteni a Zolit” – fogalmazott néhány hete egy kormányközeli forrásunk, arra utalva,
hogy mégis csak lesz állami segítség a bajba jutott
Mórakert Zöldség-Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezetnek (tész). A Mórakert Mórahalmon működik, ahol
Nógrádi Zoltán, fideszes parlamenti képviselő a
polgármester, a város és a tész pedig ezer szállal kötődik egymáshoz – például úgy is, hogy az önkormányzat
tagi kölcsön, üzletrészvásárlások és garanciavállalás
révén mintegy egymilliárd forinttal finanszírozta a szövetkezetet.
„Ha a Mórakert csődbe jutna, nehéz helyzetbe kerülne
az egész tész-mozgalom, márpedig a zöldség- és gyümölcstermelők a tészeken keresztül tudnak hatéko-

nyabban fellépni a piacon, és ebbe a termelési formában
juthatnak uniós támogatásokhoz” – indokolta a HVG-nek
Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM)
agrárügyekért felelős államtitkára, hogy miért van szükség a mentőakcióra. Amelyik nem csak a Mórakertre
terjed ki, hanem például a már felszámolás alá jutott Kistérre is. A mentőcsomag részleteit a Magyar Fejlesztési
Bank (MFB) dolgozza ki, és az állami többségi tulajdonú,
korábban tészek által alapított Dél-alföldi Termelői Értékesítő Szervezetek Zrt. (Datész) bevonásával zajlik
majd. Az államtitkár szerint ugyanakkor már a napokban
és a jövő héten megkeresik a hitelező beszállítókat és
megpróbálnak egyezséget kötni velük. A cél az, hogy ez
az értékes eszközállomány megmaradjon, hosszútávon
működőképes legyen, méghozzá a jelenlegi termelői
körrel. Olyan konstrukciót kell kidolgozni, hogy a korábban felvett európai uniós támogatásokat ne kelljen visz-

szafizetni – tette hozzá.
A legvalószínűbb konstrukciónak az tűnik, hogy az állam
vállal tulajdonosi szerepet a bajba jutott tészekben –
vélik szakértők. Nyilván nem véletlen, hogy a kormány
még az önkormányzati választások előtti hetekre időzíti
a gazdákkal való megegyezést. „Zoli megmentése”,
azaz a polgármesteri szék újbóli megszerzése így talán
sikerülhet, kérdés azonban, hogy Nógrádinak elnézik-e
pártjában, hogy – bár állítólag Orbán Viktor kormányra
kerülésekor ezt adta ki feladatának – nem sikerült rendet
tennie a Mórakertnél, ahol például a napokban derült ki,
hogy alapszabálya a szövetkezeti törvénnyel ellentétes,
egy idei önrevízió után pedig az derült ki, hogy a 2008as mérleg jóval csúfabb, mint amit tavaly beadtak.
KELEMEN ZOLTÁN
HVG 2010. SZEPTEMBER 25.

Mennyit ér?
Mennyit ér meg a FIDESZ-nek, hogy egy újabb kisvárosról mondhassa el, bizony-bizony ez is FIDESZ irányítású
település? Már csak ez a kérdés maradt fenn a most következő önkormányzati választások előtt.
Mórahalom, mert erről a településről van szó, az utóbbi
három ciklusban Nógrádi Zoltán személyében FIDESZ-es
vezetésű település. (1997-ben lépett be a FIDESZ-be)
A város vitathatatlanul látványos fejlődésen ment keresztül,
akkor is amikor éppen MSZP-s vezetésű volt az ország.
Sőt, lehet, hogy éppen ezért. De az ár, melybe ez nekünk
mórahalmiaknak került, az a nagy közönség számára még
mindig rejtve maradt. Két évvel ezelőtt, amikor elkezdtem
cikkezni a Mórakertről, sokan kétkedve fogadták, sokan el
sem hitték, s bíztak Nógrádi Zoltán szavában, hogy nincs
nagy baj, mert ha befizetitek a 10%-ot akkor azzal a Mórakert kilábal a bajból, s újra működésképes lesz. Az emberek
egy része hitte is meg nem is, de legalább megpróbált reménykedni, s ezért befizette a számára nem kis összegeket, akkor is amikor még a 2008-as pénzek jelentős része
kifizetetlen volt. 2009-ben, s volt aki még 2010 év elején is
beszállított a Mórakert Szövetkezetnek, hiszen az országgyűlési választások előtt gőz erővel folyt a propaganda,
hogy a termelők a választások után megkapják elmaradt

jogos jussukat. A pénzek nem érkeztek, de itt van nyakunkon az önkormányzati választás. Az ígéretek elhangzottak, de „érthetetlen” az embereknek ez már nem elég.
Nagyon jól tudják, hogy egy esélyük van, ha a pénzeiket
még a választás előtt megkapják, ha addig nem, akkor az
esély a nullával egyenlő. Megszületett a kormánydöntés,
hangzott el Nógrádi Zoltán szeptember 3-i 4 éves tevékenységét értékelő lakossági fórumán. „S lehet, hogy ennek
egyesek nem örülnek, de a termelők megkapják pénzüket,
az önkormányzat is konszolidálásra kerül, s garantálja,
hogy a kormányrendelet írásos formában szeptember 8-án
szerdán az asztalomon lesz. Személyesen fog gondoskodni
róla. Helyette a Délmagyar lehozta Czerván György Vidékfejlesztési államtitkár nyilatkozatát, hogy nincs kormánydöntés a Mórakert ügyében.
Tisztelt Polgármester Úr. Ön téved amikor feltételezi, hogy
nekem bármi érdekem fűződne a termelők ki nem fizetéséhez. Sőt, ha nem írtam volna róla, ha nem tartanám

fontosnak, ha hallgattam volna, akkor ma nem is lenne
kérdés a termelők esetleges kifizetése. Így legalább még
beszélnek róla. Fizetni ugyan nem valószínű, de legalább
ígéret szintjén addig míg meg nem lesznek a választások.
Aztán már az sem. Persze a politikában nincs soha, s akár
a kormánynak megérhet egy-két milliárdot is, hogy ugyan
megtévedt a báránykája, de mégis megmentse, és hatalomra segítse a termelők utolsó pillanatban történő fizetésével, de aki a választásokig nem kapja meg, az akár le is
mondhat róla. A termelők akkor teszik jól, ha írásos garanciát kérnek a tartozások minél nagyobb százalékának kifizetésére. Ha ez a cikk is segít az embereknek a pénzhez
jutáshoz akkor már is elérte célját. Aztán majd meglátjuk,
hogy mennyit ér meg a FIDESZ-nek egy újabb zászlócska.
Tisztelettel: Knipf Róbert
a Homoki Gazda főszerkesztője

Panasz van az Amalgerolra!
Az utóbbi hetek alatt több termelő is panaszkodott, hogy az
Amalgerolozott terület növénye szép-szép, de nem az igazi.
Kormányos Feri jóvoltából szinte már nincs olyan termelő
aki legalább ki ne próbálta volna, hiszen olvashatott a
Homoki Gazdában, téli előadáson hallhatott róla, a szomszédja is használja, stb. Tehát biztos,hogy így vagy úgy, de
találkozott már vele.
Aztán kérdésre elmondja a panaszkodó, hogy szép a
levele, nagy a szára, de kevés rajta a kötés, nem úgy érik
ahogy kellene. A tipikus nitrogén túlsúly jegyeit mutatja a
növény. Aztán további kérdésre kiderül, hogy mit is kapott
az a terület műtrágyában, szerves trágyában? S a leggyakoribb válasz, hogy semmit, vagy kapott egy kis nitrogént,
de abból se sokat, mégis nagy a szára, levele.
Aztán amikor erre elmondom, hogy de drága uram, hölgyem mért tetszik ezen csodálkozni, hiszen elhangzott, le
lett írva, az Amalgerol hatására a baktérium tevékenység
fokozódik, a nitrogén megkötőké is. Tehát nem kell csodálkozni.
Igen-igen jön a válasz, de akkor a foszfort, a káliumot mért
nem veszi fel, hiszen annak a feltáródását is segíti! S
kérdésemre, hogy mikor kapott a terület utoljára ilyen tápanyagot, akkor gyakran az a felelet, hogy a múlt században, még a Homokkultúra idején.
S akkor min kell csodálkozni? Kérdezek vissza. Míg a nitrogént a levegőből is meg tudjuk kötni, addig a többi tápelemet
Megjelenik: Mórahalom
Kiadja: Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.

csak akkor, ha a növény számára a talajban felvehető formában biztosítjuk. Az Amalgerol a feltáródásban segédkezik,
de ha alapból a talajban sincs akkor Ő sem tud odateremteni.
S ilyenkor a csodálkozóknak elmesélek egy tanmesét a
könnyebb érthetőség végett. A háziasszony felteszi a vasárnapi ebédet, s kitesz magáért a só mellé ételízesítőt is tesz a
levesbe. A só a nitrogén műtrágya, az ételízesítő az Amalgeról. De nem tesz mást bele. Jó lesz-e a leves, ha az
alapvető alapanyagok a zöldségek, a hús kimarad belőle?
A talaj is ilyen, ha az alapvető tápanyagok megtalálhatók,
akkor, de csak is akkor érdemes az „ételízesítőt, az Amalgerolt” használni. Magában, csodára várva nem.
S mért írom mindezt most le. Mert friss az élmény, s nem
csak egy termelőtől, s azért mert az őszi alapműtrágyázásnak most jön el az ideje, most lehetne olcsóbban foszfort és káliumot kijuttatni a területre. Gondoskodjunk magunkról, a jövő évi termést most alapozhatjuk meg. Juttassuk ki a klóros kötésű kálium egy részét most, a foszfor
hatóanyag akár teljes mennyiségét, mert ezekben a műtrágyákban a hatóanyag olcsóbb, a területről nem mosódik el.
Persze közvetlen vetés, ültetés előtt is kijuttathatók ezek a
hatóanyagok, de akkor már a káliumot szulfátos formában
tartalmazó, s ezért drágább műtrágyák jöhetnek számításba. Gondolkodjunk mindig összefüggésekben, rendszerekben. Higgyék el megéri.
Szívesen segítünk, a Homoki Gazda újság előző két

Felelős kiadó: Knipf Róbert

számában azért írtunk az alapismeretekről. Forduljon
hozzánk bizalommal, s igényli akkor segítünk területe
tápanyag mérlege kiszámításában is.
Tisztelettel: Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Szerkesztőség címe: Mórahalom V. kerület 85. Tel.: (62) 580 316

E-mail: szerkesztoseg@homokigazda.com

