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A FIDESZ túlszárnyalja önmagát!
Rövid visszatekintés a májusi történésekre. Ami azért
fontos, vagy legalább is az lenne de a közmédia mily
meglepő vagy nem szól róla, vagy csak igen-igen
mellékesen. De naponta produkálnak újabbnál újabbakat,
elérve azt, hogy lassan már senki se figyeljen oda.
Valószínűleg ez a cél.
Lázár János és Balsai István alkotmánymódosítást terjesztett
elő (2011 május 13). Az alkotmánymódosítás úgy fogalmaz: az
általános korhatár betöltése előtt folyósított nyugellátás
„törvényben meghatározottak szerint csökkenthető és szociális ellátássá alakítható, munkavégzésre való képesség
esetén megszüntethető.“ Ez egyebek mellett megteremti a
lehetőségét annak, hogy a szolgálati nyugdíjba vonult,
középkorú rendőröktől megvonják az ellátást, hiszen ők még
képesek dolgozni. A képviselők az indoklásban azt írják: a
javaslat módot ad arra, hogy a törvényhozó „átrendezze“ a
jelenleg már fennálló nyugellátásokat is. Balsai István az
[origo]-nak azt mondta: a nyugdíjszabályok módosítása
lehetőséget ad a rokkantnyugdíjak felülvizsgálatára (kérdésre
azt is hozzátette, hogy a szolgálati nyugdíjakéra is). Az ilyen
átalakítások Balsai szerint beleütköznének a jelenleg még
hatályos alkotmány rendelkezéseibe, ezért kell módosítani azt.
A január 1-től hatályos új alaptörvényben nem szerepel a
szociális biztonsághoz való jog, Magyarország csak „arra
törekszik”, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot
nyújtson. Nincs az alaptörvényben általános nyugdíjjogosultság sem, csak annyi, hogy az állam egységes, szolidaritási
elven működő nyugdíjrendszert tart fenn, ennek alapvető
szabályait egy külön sarkalatos törvényben kell szabályozni.
Nem olyan régen rendvédelmi tüntetés volt (2011 május 06). A
járdán az emberek megálltak és tapsolva bíztatták a tüntető
tömeget. Kónya Péter, a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók

Érdekvédelmi Szövetségének elnöke szólította meg a
tömeget: felsorolta az állomány követeléseit: a több ezer
egyenruhás egyebek mellett kiszámítható életpálya, változatlan nyugdíjfeltételek, fizetett túlórák és korszerű védő- és
munkaeszközökért demonstrál. „Elég volt, hogy visszaélnek a
hivatástudatunkkal, minden eszközzel harcolni fogunk az
érdekeinkért” - közölte az elnök.
Szima Judit, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének főtitkára vette át a szót. „A politikusok eladnak bennünket,
folyamatosan hazudnak, a társadalom immunrendszerét már
megbénították, nem ezt ígérték a választáson" - hangoztatta.
A büntetés-végrehajtásban dolgozók érdekeit képviselő
szónok felvitte a színpadra a Hősök terétől cipelt koporsót és
azt mondta: a kormány megküldte a szolgálati lakásukat.
A szónokok felolvasták az Afganisztánban szolgáló katonai
misszió levelét is, melyben szolidaritást vállaltak a rendvédelmi dolgozókkal.
Orbán Viktor miniszterelnök nevére minden alkalommal
fújolásban tört ki a tömeg. S táblákon Orbán Takarodj felíratok
voltak láthatók. Déjá vu (franciául: „már láttam”), csak akkor
2006-ot írtunk, és Orbán neve helyett Gyurcsányé szerepelt.
Orbán nyilatkozata a Die Welt német konzervatív lapnak 2011
május 05.
„Újjászületett nemzeti önbecsülésünk felszabadítja energiáinkat, felszabadítja a vállalkozási kedvet, a munkakedvet, a
szellemi energiákat, bátorságot ad a családalapításhoz, a
gyermekáldás elfogadásához. Erőt ad ahhoz a felismeréshez,
hogy elmúlt a jóléti társadalom ideje, és beköszöntött a munka
társadalmának időszaka” - írta. Mostantól a legfontosabb
gazdasági érdekek, a közbiztonság és a családok életfeltételei
alkotmányos védelem alatt állnak. A kormányfő szerint
Magyarországon ma van egy olyan politikai erő, amely azért
juthatott be a parlamentbe, mert a korábbi kormányok és az

alkotmány gyengeségei miatt elterjedt a bűnözés Magyarországon. Ez az erő persze nem örül annak, hogy az új alaptörvény szigorúan fellép a bűnözés ellen, mert fél attól, hogy
jelentősége csökken.
Thomas Schmid, a német konzervatív lap kiadójának vezetője
külön cikkben válaszolt a magyar kormányfőnek, „Több jelent,
kevesebb történelmet” című válaszában a demokrácia a vitából
él. „Magyarország új alkotmánya nem akarja ezt” - írta. Kiemelte, hogy az új alaptörvényt és a médiatörvényt Európában és
Magyarországon sem mindenütt fogadták örömmel. Az EP-ben
bírálatok hangzottak el, és nem titok, hogy néhány európai
kormány vegyes érzésekkel tekint a legutóbbi magyarországi
fejleményekre. Emlékeztetett arra, Orbán Viktort egyes helyeken Európában „nacionalista jobbkanyarral” vádolták. felidézte
az 1989-es rendszerváltást, Orbán Viktornak a Nagy Imre temetésén elhangzott beszédét, a kerekasztal-tárgyalásokat. „Ön
ma már nem egy kerekasztalnál ül, hanem a teljes hatalom
birtokában egyedül az asztalnál” - írta. Kiemelte, hogy a
miniszterelnök szerint az új alkotmánnyal Magyarország büszkeségét és öntudatát nyeri vissza.
„Magyarországon Orbán Viktor vezéri állama jön létre“ - írta
a Die Welt.
S Orbán Viktor fogorvosának cége 1 milliárd Ft-ot kap a
fogászati turizmus fellendítésére. Ugyan annyit mint a
Magyarországon tanyán élő 250 ezer ember a tanyák
villamosításának korszerűsítésére. Jó az arány! A fogászati
turizmus a 70-es évek végétől jól működik, ugyanakkor még a
mai napig vannak olyanok akik áram nélküli tanyákon élnek.
Knipf Róbert
főszerkesztő

A pénztelenség újabb vámszedői!
A vásárló ott spórol ahol tud. S ezt jól is teszi, hiszen az
idei kilátások finoman szólva is nem túl kecsegtetők. De
talán érdemes lenne egy kicsit használni az eszünket is.
Sokszor bebizonyosodott, hogy az olcsó hosszabb távon
drágább mint a pillanatnyilag drágább.
Mért foglalkozom ezzel, egy elsősorban mezőgazdasági
lapban? Azért mert Magyarországon is, s nálunk a délvidéken
különösen egyre nagyobb méreteket ölt, egyre erősödik a
hamísított növényvédő szerek forgalmazása. Az EU-ban 5-7 %ra becsülik az így forgalomba kerülő növényvédő szerek
mennyiségét, de nem kell a magyar emlékezetnek nagyon
visszanyúlnia amikor Milliárdos nagyságrendben foglaltak le az
akkor még Ferihegyi repülőtérnek hívott terminálon nálunk is
hamisított növényvédő szereket. Addig míg csak hébe-hóba,
autóból árulva bukkant fel egy-egy tétel, addig ez elhanyagolható méret, de jelenleg több környező gazdabolt is beszállt a
hamisított növényvédő szerek forgalmazásába, hisz a
hamisítóknak is csak akkor éri meg igazán, ha nagy mennyiséget állítanak elő, s nagy mennyiségben sikerül is eladniuk.
Erre kiválóan alkalmasak azok a gazdaboltok akik ebbe az
üzletbe beszállnak.
Miről lehet felismerni ezeket a termékeket? Gyakorlatilag egy
átlag halandó számára semmiből! A hamisítások olyan
tökéletesek, olyan profik, hogy az átlag vásárló teljesen kiszolgáltatott. A gyártók ugyan törekednek ennek megakadályozására, de igen kevés eredménnyel. Akkor amikor a jól
ismert Actara 250 grammos kiszereléséhez a Syngenta
feliratos flakont, a hologramos védőfóliát, s a címkét is
tökéletesen lemásolták, akkor gyakorlatilag kívülről a termék

tökéletesen lemásolt. Az más kérdés, hogy természetesen
nem az Actara hatóanyaga van benne, hiszen az már kevésbé
lenne gazdaságos. A legdurvább hamisítást éppen itt tapasztalták többen is, hiszen a nagykereskedelmi lista áron
15620 Ft-ba kerülő Actara 250 grammos helyett egy állagában
nagyon hasonló 200 Ft-ba sem kerülő kén készítményt vettek.
S csak elő kell venni a különböző hirdető újságokat, melyben
több gazdabolt is kínál 12 ezer Ft alatt Actara 250grammost.
Ön el tudja képzelni, hogy bármely gazdaboltos darabonként
hajlandó több mint 3600 Ft-ot bukni csak azért, hogy nála
vásároljanak? Én erősen kétlem! 15 éve folytatok növényvédő
szer nagykereskedelmet, ismerem a játékszabályokat, de ilyen
kedvezménnyel egyetlen nagykereskedő sem rendelkezik,
nem hogy egy 50-200 millió forgalommal rendelkező gazdabolt. Tehát, ha valami nagyon olcsó, akkor az legyen igenis
gyanus. (Többen jelezték, hogy a 250 grammos Actara 500
gramban sem vitte le a levéltetveket. Vajon mért, mert a kén
arra nem való. Ilyen egyszerű, s talán nem a szert, hanem
magunkat kellene hibáztatni, hogy bedőltünk egy átverésnek).
De legyen nyugodtan gyanus mindenkinek a 11 ezer Ft-os
Amistar literes is, vagy a hirdetésekben szereplő 18-19 ezer
Ft-os is, hiszen a nagykereskedelmi lista ára a Syngentánál
24231 Ft/liter. S, hogy ne csak Syngentás szereket említsek,
ugyanígy gyanus kell, hogy legyen a Command 48 EC 25 ezer
Ft-ért, ha a nagykereskedelmi lista ára 44375 Ft-t, vagy a Titus
25 DF tízen ezerért, ha listaára 27725 Ft/100gramm.
Amennyiben egy-egy szer nem működik, nagyon rosszul hat,
úgy érdemes a szer gyártójának cég képviselőjének jelezni,
kirívó esetben pedig akár az illetékes növényvédelmi ható-

ságnak is. A leglényegesebb azonban az, hogy megbízható
helyről számlával vásároljunk, s tájékozódjunk egy-egy termék
ára felöl, s ha bárhol meglepően olcsó, akkor az legyen alapvetően gyanus. Nem a szer vásárlásnál megtakarított pár ezer
forint a tétel, hanem ha hamísított termék miatt tönkre megy
esetleg az adott kultúra, vagy a kezelést meg kell ismételni
mert nem hatott, s közben károsodott.
Ennél kisebb átverés mely kezd szintén gyakorlattá váln
egyik-másik gazdaboltnál, hogy hasonló, vagy szinte
megegyező összetételű műtrágyát próbálnak meg eladni azon a
címen, hogy ez nézd meg ugyanaz, 12-12-17 az összetétele.
Igen-igen, látszatra megegyezik, de nem azért olcsóbb több
ezer Ft-tal, mert Ők olyan jó szívűek, hogy akár ráfizetéssel is
árulnak, hanem azért mert olcsóbban vették. Műtrágyáknál
pedig az azonos összetétel, s itt a mikroelemek legalább olyan
fontosak, minimális eltérést produkálnak az árakban. Mért
olcsóbb akkor az egyik 12-12-17-es, mint a másik? Nos
egyszerű a magyarázata: az olcsóbb 12-12-17 zsákján is rajta
van, hogy csökkentett klór tartalmú, azaz az érthetőség nyelvére
lefordítva 50%-ban a káliumot klóros formában tartalmazza, s az
ilyen műtrágya állományban történő felhasználása hajszálgyökér
és gyökérszőr vesztéssel jár. Az ezzel kezelt növények több
hétre leállnak a fejlődésben, komoly termésveszteséget okozva
felhasználójának. Állomány kezelésre nem való, még akkor se
ha vannak olyan gazdaboltok, ahol ezt nyugodt szívvel ajánlják.
A drágább és több éve bizonyított pedig a káliumot szulfátos
formában tartalmazza, ezért azt a növény bármely állapotában
felhasználhatja károsodás nélkül.
Knipf Róbert (növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök)

2. oldal

100 éve született Rodolfo! Csak a kezemet figyeljék, úgy is csalok!
Volt a kedvenc mondása Rodolfonak (született Gross
Rezső 1911 május 16 Budapest, meghalt 1987 január 25)
híres magyar bűvésznek ki míg beszélt, s elterelte az
emberek figyelmét, addig nagyon ügyesen kizsebelte
csodálóit. A magyar kormány jelenlegi vezetői akkor
voltak gyermekek, csodálói Rodolfonak, amikor Ő aktívan
működött. Sajnos túl jó tanítványai voltak a mesternek.
Túl jól megtanulták. Csak Ők nagyban művelik velünk a
szemfényvesztést, a kizsebelést, s egy lényeges dolog
elkerülte figyelmüket, Rodolfo az előadás közben
többször is, de az előadás végén garantáltan visszaadta a
közben szerzett javakat! Erről Ők sajnos lemaradtak.
Folyt a parlamentben az új alaptörvény vitája, koncepciója, s
közben azzal gyakorlatilag egy időben Gyöngyöspatán és
máshol is fekete ruhás „rendfenntartók” járőröztek, tartották
félelemben a romákat. A sajtó, a média vezető híre ez lett,
80%-ban ezzel foglalkoztak, s igen kis számban lehetett
hallani az új alaptörvény visszásságairól is valamit.
Valószínűleg ez is volt a cél. Amíg az emberek másra figyelnek, amíg elvontuk a figyelműket, amíg tart a szemfény-

vesztés, addig szépen csendben megcsináljuk azt amit
akarunk. A Média bekapta a csalit, főleg ha irányították is erre,
de én csak azzal a hírrel találkoztam, hogy a Vörös Kereszt,
és Richard Field amerikai ingatlan befektető április 22-én 270
cigány gyereket és asszonyt „üdültetett”. Miből volt erre pénze,
s mi volt az érdeke, ha nem a provokáció? Hangzik a kérdés
kormányoldalról, s a médiától is. De azt megkérdezte-e valaki,
hogy annak a két hónapon keresztül ide-oda masírozó kb. 200
ruhás embernek az utaztatását, élelmezését, szállását és napi
díját ugyan ki fizette, akik oly sikeresen elterelték a magyar
közvélemény figyelmét az alkotmányozásról. Ugye nem, ugye
Ön sem találkozott ilyen válasszal? Pedig én figyeltem. A
bűvész trükk sikerült, a közönség tapsol, hiszen megszületett
a törvény az egyenruhás bűnözés ellen.
Az alaptörvény egy keret törvény, melyet a sarkalatos törvények töltenek majd ki tartalommal. Addig ne is bíráljuk,
mondja a kormánypárt. Az első sarkalatos törvény éppen a
számvevőszékre vonatkozik akinek vezetője Domokos László
volt FIDESZ-es pártkatona, volt Békés megyei FIDESZ elnök.
Akinek 2010 júniusi megválasztásakor kiderült, hogy az előző

Kinek a gőgje, kire nem vonatkozik?
Kinek a gőgje? Kire nem vonatkozik? Teszem fel magamnak a
kérdést, hiszen sajtó helyreigazítási pert nyertem a Móranet
KHT ellen. Jogerős ítéletem van. Fellebbezésnek helye nincs,
s mégis van, aki a magyar bíróság, pontosabban az Ítélőtábla
ítéletét figyelmen kívül hagyja, rá nem vonatkoznak a törvények, vagy legalább is úgy gondolja, hiszen a rá következő
Térségi Tükörben az ítéletre fittyet hányva, nem közölték le a
sajtó helyreigazítást. S tanácstalan vagyok. Nem tudom
eldönteni, hogy a helyi hatalmasságok unszolására, vagy már
eleve a FIDESZ vezérkara tekinti magát törvényen kívülinek.
Hiszen az Alkotmánybíróság azon határozatát melyben
kimondta a visszamenőleges 98%-os adó alkotmány
ellenességet azt mind Lázár János frakció vezető, mind Orbán
Viktor miniszterelnök a magyar nép érdekeivel, igazságérzetével ellentétesnek minősítette. Az én felfogásomban pedig
a törvényesség, a törvénybe vetett hit, a jogbiztonság a
pillanatnyi gazdasági előnynél is fontosabb. Arról nem is
beszélve, hogy az általuk beterjesztett módosítás már a
tényleg arcpirító végkielégítések visszaszerzésére alkalmatlan
(BKV, MÁV). S kivételt is tett már eleve, hiszen Szász Károly
esetében, aki 130 milliós végkielégítéssel távozott, arra nem
vonatkozott. Ha már a saját kutyánk kölyke, tartja a magyar
közmondás.
S döntsön mindenki maga.
Idézet az ítéletből:

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA
Pf.II.20.217/2011/2. szám
A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!
A Szegedi Ítélőtábla … KNIPF RÓBERT… felperesnek –
a Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, ügyintéző dr. Bródy János
ügyvéd … által képviselt MÓRANET KHT …alperes ellen
sajtóhelyreigazítás iránt indított perében a Csongrád
Megyei Bíróság 2011. február hónap 23. napján kelt
2.P.20.309/2011/3. számú ítélete ellen a felperes részéről
4. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés alapján
lefolytatott másodfokú eljárásban meghozta a következő
Í T É L E T E T:
Az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és kötelezi az
alperest, hogy a kiadásában megjelenő Térségi Tükör
elnevezésű időszaki lap következő lapszámában tegye
közzé az alábbi helyreigazító közleményt.

„Helyreigazítás
Lapunk a 2011. januári számában „Rossz hír… nagyon
rossz hír” című írásában valótlanul híresztelte, hogy Knipf
Róbert rossz hírként kommentálta azt az információt,
miszerint a Mórakert Szövetkezettől a gazdák hozzájutottak a pénzükhöz.”
A felperes perköltség fizetésére kötelezését mellőzi és
kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a
felperesnek 50.000-(ötvenezer) Ft elsőfokú- és ugyancsak
50.000.-(ötvenezer) Ft másodfokú perköltséget.
Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

Eddig az idézet. De azért ez már durva. Egy alapjában
lényegtelen ügyből, mármint, hogy sajtó helyreigazítás, vagy
sem, ekkora feneket keríteni. Ellent menni a magyar Ítélőtábla
ítéletének! Megéri? Vagy csak presztízs, ez is a megfélemlítés
része, hogy mi mindent megtehetünk, hogy mi törvények felett
állunk. Aki figyelemmel kísérte a Homoki Gazdát, s aTérségi
Tükör legutóbbi számát is végignézte, az nem találhatta meg a
helyreigazítást. Ellenfelem ezzel szavahihetőségemet próbálja
meg megkérdőjelezni, ezért közöltem le az ítéletet. S nem
vagyok attól boldogabb, hogy a Mórakert ügyben nekem lett
igazam, pedig sokan igencsak hitetlenkedve fogadták cikkeimet,
azért fizettek be még milliókat, aminek bottal üthetik a nyomát,
mert annak hittek akinek hinni szerettek volna. Hiszen mindenki
tudja aki velem a Mórakertes témáról beszélt, vagy olvasta
írásaimat, hogy mindig is a termelők érdekét próbáltam védeni,
az Ő érdekükben szóltam, ami egyeseknek, kik ebből komoly
hasznot húztak nem tetszett. S kínunkban nevethetünk, hogy
Ők csinálták jól, hiszen a számon kérés a milliárdokért elmaradt.
Újra életre hívták a DATÉSZ-t, hogy a termelők mórakertes
pénzeit kifizesse 5 év alatt. 50% többé kevésbé megtörtént, a
további 50% 5 év alatt egyenlő részletben kerülne kifizetésre.
Hangzott az ígéret. A 2009-es évben a DATÉSZ veszteséges
volt, 2010-ben ugyan még nincs publikus eredmény, de a
vesztesége nagyságrendekkel nőt. A számviteli törvény alapján,
ha egy gazdálkodó szervezet két éven keresztül veszteséges
akkor vagy újabb alapítói befizetéseket kel eszközölni, vagy át
kell alakulnia, vagy fel kell oszlatni. HA feloszlik, mert az állam
már nem kíván a Mórahalmon lévő feneketlen kutakba több
pénzt dobni, akkor ki fogja a termelők még bent lévő 50%-át
kifizetni? Egy esély egyenlőre még van! Uniós támogatási
pénzekből lett létrehozva, s kötelező üzemeltetési idő még tart.
Talán addig mesterségesen életben tartják a DATÉSZT is. Szép
remények.
Knipf Róbert (főszerkesztő)

három parlamenti ciklus alatt összesen 15 millió forintot vett fel
adómentesen lakhatása támogatására, miközben Budapesten
és szarvasi választókerülete közelében is van lakása, a pénzt
nem is lakásbérlésre költötte. Folyamatosan törvényt sértett,
de ilyen Számvevőszéki elnökre van szüksége a FIDESZ-nek,
(sőt rögtön 12 évre, hogy eredményesen akadályozhassa a
következő kormány működését is) s a FIDESZ vezetői szerint
az országnak is. Gratulálok. Éljen a demokrácia, éljen a
törvényesség!
Knipf Róbert
főszerkesztő

IDÉN IS ENNÉNK
BURGONYÁT!
Minden Tisztelt Olvasó emlékszik a tavalyi
esztendő időjárási anomáliáira: jócskán
esett az égi áldás, és a fitoftórának is jól
esett a burgonya és a paradicsom. Hogy a
tavalyihoz hasonlatos csíziókat elkerüljük,
idejében lépnünk kell a nagy ellenféllel
szemben!
Hatékony védelem csak a megfelelő időben alkalmazott
spóraölő hatású készítménnyel lehet!

Használja a

TWIN PACK
spóraölő hatású fitoftóra elleni készítményt!
! A Ranman Twin Pack ciazofamid hatóanyaga speciális
hatáshelyen nyúl bele a fitoftóra és a peronoszpóra félék
életébe, emiatt bármilyen más készítménnyel kombinálható, a rezisztencia kialakulás veszélye nélkül.
! A tavalyihoz hasonló fertőzési viszonyok közepette
dimetomorf, és propamokarb hatóanyagokkal javasoljuk
felváltva kijuttatni.
! A Ranman Twin Pack két ponton védi a növényt: a virágzás
előtti időben védi az új hajtásokat, a tenyészidő végén
használva pedig a gumórothadás ellen ad stabil védelmet.
! Alternária esetén más készítményekkel javasolt kombinálni (klórtalonil, mankoceb,stb.).
! A Ranman Twin Pack felszívódása rövid idő alatt megtörténik!
! A Ranman Twin Pack alacsony hőmérsékleten is tökéletes védettséget ad.
! A jelentős burgonya- és paradicsomtermesztő országokban a fitoftóra elleni védekezés gerincét alkotja.
! A Ranman Twin Pack tökéletes fedettséget biztosít a kipermetezés után.

Alkalmazási javaslat:
! Ranman Twin Pack dózisa: 0,2l/ha Ranman+0,15l/ha
segédanyag-twin pack csomagolásban kerül forgalomba.
! A permetlékészítésekor a permetlétartály 10%-ig feltöltjük
vízzel, ekkor hozzáadjuk a Ranman-t, a végül a permetlétartály 90%-os feltöltésekor a segédanyagot keverjük a
permetlébe, hogy a felhabzást elkerüljük.
! Permetezési forduló hossza: 10-14 nap, fertőzéstől és
időjárástól függően.
! Élelmezési várakozási ideje: burgonya 7 nap, paradicsom
3 nap.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal:
Horváth Péter (mobil:+36308559392)
Ranman® az Ishihara Sangio Kaisha bejegyzett védjegye.
Ranman engedélyokirat száma: 02.5/577/1/2007

3. oldal

A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft boltjaiban
Amennyiben Ön június végéig vásárol egy
Steward 30 DF 170 grammosat,
úgy megajándékozzuk további 4db Steward
30 DF levelessel, azaz további 5% engedmény
termékben.

Mórahalom: (62) 580 317

Zákányszék: (62) 290 521

Kistelek: (62) 257 879

Tisztelt zöldségtermelő
Partnerünk!
A múlt hónap száraz időjárása után végre
a hónap elején megjött a várva-várt csapadék, amely a párás reggelekkel a kórokozók és a kártevők felszaporodásához ideális klímát biztosít. Ilyenkor fokozott figyelemmel kell zöldségnövényeinket a megelőzésre
alapozott növényvédelemben és tápanyag utánpótlásban
részesíteni!

A növekedési fázisban, a prevencióra alapozott gombák
elleni növényvédelem fő pillére a kontakt, tribázikus rézszulfát tartalmú növényvédő szer, a közkedvelt:

CUPROXAT® FW az utánozhatatlan réz
Tribázikus rézszulfát hatóanyag, egyedülálló perzselés[
mentes biológiai hatékonyság még virágzó kultúrákban is
Kiváló kontakt hatás a legkisebb rézterhelés mellett
[
Fedőképessége egyedi, „sebfertőtlenítőként“ dolgozik
[
(jégverés, porverés, szélverés után sebzáró hatású)
Kiváló tapadó képesség
[
Egyedülálló esőállóság
[
FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL ÉS KÖVESSE A CÍMKÉN TALÁLHATÓ
HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

Az elmúlt pár évre visszatekintve általában május végénjúnius elején szinte minden évben jelentkezik egy 7–10
napos lehűlés, hideg csapadékkal kísérve. Ez az időjárás a
zöldségnövényeinket rendkívül megviseli, melyek a friss,
fiatal hajszálgyökereiket (mely a tápanyagfelvétel aktív
helye) elveszítve károsodnak. Gyors beavatkozást, gyors
újragyökeresítést kell ilyenkor alkalmazni, amelynek
hatékony eszköze:

YEALD® PLUS a gyökér újraépítő
Speciális gyökeresítő tápanyagforma
[
Hidegben is felvehető (5–7°C-tól
[
már dolgozik!)
Rugalmas felhasználhatóság: gyö[
kéren és levélen keresztül egyaránt
gyorsan ható (csapadékos időben
levéltrágyázással is kijuttatható)
Két hét alatt akár 30–35%-os gyö[
kértömeg növekedés érhető el
A gyorsabb begyökeresedés javítja a
[
tápanyag- és a vízfelvételt

KEZELT

KEZELETLEN

A változékony, és egyben szélsőséges időjárásban a növények generatív folyamatai (virágzás, terméskötődés,
színesedés) nehezen indulnak meg. Ilyenkor a növény saját természetes anyagaival tudjuk javítani kondícióját levéltrágya formájában:

WUXAL® ASCOFOL
Magas növényi hormon- és mikroelem tartalmú levéltrágya,
[
mely a növény generatív folyamatait (virágzás, terméskötés)
segíti
Gyorsítja a zöldségek, gyümölcsök érését, elősegíti a jobb
[
színesedést
Javítja a növény stessztűrő képességet és a vízháztartását
[
Növeli a természetes betegség ellenállóságot, így javítja a
[
növényvédelem hatékonyságát
Mikroelem tartalma- harmonikus tápanyagellátást biztosít
[
Permetezéstechnikai adalékanyagokkal ellátva: kiváló ta[
padás, és szétterülés a növényen

Az Anarsia lineatella a kajszi- és őszibarack, a nektarin, a
szilva, a mandula kártévője, de megtalálható az almán, körtén
és Prunus nemzettség tagjain is.
Kártétele során a hajtást és gyümölcsöt egyaránt károsítja.
Kora tavasszal az áttelelt hernyók berágnak a fakadó
rügyekbe, majd kirágják a növekedésnek induló kis hajtások
belsejét. Ennek eredményeképpen ezek hervadnak, barnulnak, majd elpusztulnak. Nyár elején az első hernyónemzedék részben a hajtásvégekben, részben a gyümölcsben
károsítanak. A hajtásokban 5-10 cm hosszú járatokat rágnak.
Nyár folyamán már csak a zöld vagy már érőfélben lévő
gyümölcsben táplálkoznak. Csak azokat támadja meg,
amelyek csonthéjas magva már megkeményedett. A berágó
hernyó gyümölcskárosítását ürülék és mézgafolyás jelzi.
Többnyire a kocsánynál vagy két gyümölcs találkozásánál
rágnak be a gyümölcshúsba, egészen a magig. Másodlagosan
utat nyit más korokozóknak, főleg a moníliának.
Hazánkban évente három teljes és egy csonka negyedik
nemzedéke fejlődik ki, ha a nyár meleg és hosszú. Az elszaporodásának kedvez a száraz, meleg, szélcsendes időjárás. A
fiatal hernyó a vesszőben rágott kamrában telel. A hernyók
áprilisban előjönnek és behatolnak a fakadó rügyekbe. Fejlődésük előrehaladtával 3-5 hajtást pusztíthatnak el. A kifejlett
hernyók április végétől bábozódnak (12-20 nap). Az első
nemzedék imágói május végétől rajzanak, tojásaikat egyesével rakják a hajtásokra vagy a fiatal gyümölcsökre. A hernyók
kifejlődésének ideje 41-52 nap, ami a hőmérséklettől és
tápnövénytől is nagymértékben függ. A második nemzedék
egyedei júliusban, míg a harmadiké augusztusban rajzanak.
Az okszerű és hatékony védekezés elengedhetetlen feltétele
az imágó egyedszámának ismerete. Az egyedszám alakulását
és a rajzáscsúcs várható időpontját fény- és szexferomon
csapda segítségével állapíthatjuk meg. A lárvák fertőzését
hajtásvizsgálattal lehet figyelemmel követni.
A védekezést a rajzáskezdettől számított három hét múlva,
illetve a tömeges rajzást követő 7-10 nap elteltével, a lárvák
tömeges kikelésekor célszerű megkezdeni. A védekezés a
rajzáscsúcs és a hernyók tömeges kikelése időszakában
igazán hatékony.

Az indoxacarb a nátrium-ion áramlását gátolja az idegsejtekben és az idegsejtek között. A kiváltott teljes ingerhiány,
táplálkozás gátlást, paralízist, teljes bénultságot okoz, amely
rövid időn belül elvezet az érzékeny rovarok pusztulásához.
Az indoxacarb lárvaölő és tojásölő hatással is rendelkezik.
Főleg gyomorméregként hat, de bőrön át is felszívódik. A teljes
pusztulás 24-60 óra multával bekövetkezik.
®
A Steward 30 DF kiváló stabilitással rendelkezik a
permetlében (stabil pH 5-10 illetve 5-45 oC között). A hatóanyag bomlása UV hatására minimális valamint kiváló
esőállósággal rendelkezik (2 órával a kezelést követően már
esőálló). Ezeken kívül szelektív és kíméletes a hasznos predátor szervezetekkel szemben.

Technológiai javaslat
A készítmény kontakt és gyomorméreg. Felszívódó hatásmechanizmusa alapján a lárvák táplálkozását gátolja, és
részeleges tojásölő hatással is rendelkezik.
A barackmoly áttelelő lárvái ellen a tavaszi védekezés szükségességét és időpontját a vessző és rügyvizsgálatok szerint kell
megállapítani. A továbbiakban a barackmoly és keleti gyümölcsmoly elleni kezelést a rajzáscsúcsot követő 7-10. napon
ajánlott végrehajtani, és nemzedékenként 2-3 alkalommal, 1014 naponként javasolt ismételni (1. ábra). A kártevők rajzása
szexferomon-csapdás megfigyeléssel követhető.

Steward hatékonysága barckmoly ellen őszibarackban
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hatékony védekezés!
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1. ábra

A védekezés lehetőségei:
- Téli fatisztogatás
- Fertőzött hajtásokban telelő hernyók eltávolítása és
megsemmisítése metszés során
- Vegyszeres védekezés az áttelelő lárvák ellen, a tömeges
tojásrakáskor (rajzáscsúcsot követő napon). Javasolt
®
készítmény Steward 30 DF (II.) 0,17 kg/ha

Kiszerelés:170 és 510 g-os műanyag doboz.
Élelmezés Egészségügyi Várakozási Idő csonthéjasok esetén
7 nap.
Munka Egészségügyi Várakozási Idő 0 nap.
Forgalmi kategória II.

Steward® 30 DF

További információért bizalommal forduljon a DuPont
szakembereihez!

Széles hatásspektrumú, alacsony dózisú, új hatásmódú
környezetbarát rovarölő szer.
Hatóanyag: 30 % indoxacarb

Kurusa Tamás
DuPont növényvédelmi
szaktanácsadó

Lombtrágyázzunk! Vagy csak
szenteltvizet szórunk?
A lombtrágyázás történetében vannak és voltak fellendülések, s mély hullámvölgyek. Ideje lenne ezeket egyszer
és mindenkorra tisztázni, helyére tenni a dolgokat, ami
olykor az egyszerű termelőknek nem is olyan egyszerű.
Hallani ilyen-olyan a gyártója szerint kiváló lombtrágyáról,
mely mindent megold, akár az elmaradt tápanyag pótlást is.
Nos ez igen-igen távol áll a valóságtól, lombtrágyázással nem
lehet az elmaradt tápanyag pótlást pótolni. Olyan lombtrágya
nincs amely mindegyik problémát megoldja, ellenben olyan
van amely segít az általános kondíció, az esetleg meglévő, de
a levélen még nem jelentkező hiánytünetek kezelésében, vagy

a speciálisok akár a már levélen jelentkező hiánytünetek
kezelésére is.
Az általános kondíció javításra kiválóan alkalmas a Wuxál
Szuper, s nyugodtan használjuk is, szinte bármelyik növényvédő szerrel keverhető. Az állományunk általános állapota
javul, házi kerti kis felhasználásnál általános tápanyag
visszapótlásra is használhatjuk cserepeink, balkon ládás
növényeink tápanyag visszapótlására. Aztán vannak a
speciális egy-egy tápelem visszapótlására alkalmas lombtrágyák. Közös jellemzőjük, hogy valamely tápelemből, mikro
folytatása a következő oldalon

4. oldal
folytatás az előző oldalról

tömegét. S akár a több napig, hetekig vízben állt, termelő által
már gondolatban kiszedett gyümölcs fákat is visszahozza az
életbe. Akkor melyiket használjam? Teszik fel a kérdést.
A Gyökér nevű lombtrágyát, vagy a Fosfitex Zn/Mn-t. Nos a
válaszom az, hogyha a lombra fújjuk, és nem kell növényvédelmi mellékhatás akkor a Gyökér lombtrágyát, de ha
talajra, vagy csepegtetőbe juttatjuk, ne adj isten beöntözzük,
akkor a Fosfitex Zn/Mn-t használjuk. S akkor is a Fosfitex
Zn/Mn-t használjuk, ha a területünk víz nyomott, talajvíz emelkedésre hajlamos.

elemből kimagasló szintet tartalmaznak, kijuttatásukkal egy
általános pótláson túl az adott hiánytünet megelőzésére való.
Alapvető a helyes használathoz, hogy jól határozzuk meg a
hiányban lévő elemet. Jellemző képviselői ezen lombtrágyáknak a különböző speciális Wuxálok, melyek a Wuxál
Szuper alapra építkezve egy-egy tápelemből magasabb dózist
tartalmaznak.
Az idei évtől a Kertészek kis/Nagy
Áruháza Kft elkezdte forgalmazni a
belga Rosier gyár folyékony lombtrágya termékeit. Ebből a Gyökér
névre hallgató, közvetlenül a kiültetést követően egy gyors gyökeresedést elősegítő, lombon keresztüli felvétellel, egy intenzív gyökeresedést segítő speciális lombtrágya.
Látványos, gyors gyökeresedés, intenzív indulás jellemzi az ezzel kezelt növényeket. A Zöld levél termék
pedig egy olyan elsősorban magnéziumot, de egyéb elemeket is tartalmazó lombtrágya mely napok alatt a sárguló, szenvedő
növényeket látványosan visszazöldíti, hatására újraindul
fokozott mértékben a fotoszintetizálás, így a növény intenzívebben gyorsabban fejlődik, egészségesebb, kívánatosabb,
könnyebben eladható árut produkál. Mindkét termékünkre
100%-os pénz visszafizetési garanciát vállalunk, mert most
már nem csak mink, hanem a termékeket kipróbáló vásárlók is
megtapasztalták rendkívül gyors hatásukat.

S természetesen mint minden jó terméknél itt is megjelentek a
konkurensek és a „hamisítványok” is. A Fosfitex család
növényvédelmi mellékhatását a benne található 3 vegyértékű
speciális foszfor formának köszönheti, melynek elnevezése
FOSZFIT. Környékünkön is árulnak úgy terméket, hogy ez
ugyanaz, csak olcsóbb. Egyre kérek mindenkit, hogy nézze
meg a termék címkéjét, s ha garantálják benne a Foszfit
formát, akkor hasonló hatásra számíthatunk, ha nem, akkor
csak vettünk egy foszforos lombtrágyát, mely a foszfort 5
vegyértékben tartalmazza, s ennek nincs növényvédelmi mellék hatása, de akkor meg drága.
S kitérnék a címben szereplő szenteltvíz kategóriára is egy
pár sor erejéig. Azzal, hogy az EU-ban a tápanyagokat, ha egy
minimális szintet elérnek, akkor szabadon bárki mindenféle
engedély nélkül behozhatja, előállíthatja, igen sok szélhámosnak, csalónak biztosít biztos megélhetést. Itt azonban
az átlag vásárló is könnyebb helyzetben van mint a növényvédő szer hamisításoknál. A folyékony lombtrágyáknál
könnyen meggyőződhetünk annak várható hatásáról. Egyszerűen megemelünk két flakont, s amelyik súlyában közelít

az 1 kg-hoz, az a szenteltvíz kategória, megnyugtatja a
felhasználót, hogy használt valamit, de nem több. A valódi
folyékony lombtrágyák fajsúlya 1,3 kg/litertől indul, s összetételtől függően (ez innentől kezdve kémia) akár elérheti az
1,6 kg-ot is.
Folyékony lombtrágyát az ára miatt mégis elsősorban a
speciálisok közül használjunk, általános tápanyag pótlásra
drágák. Még a Wuxál is, habár biztos, hogy kényelmesebb. De
azért itt is nézzük meg, hogy mit használunk, s a mikró
elemeket lehetőleg kelátos formában tartalmazzák. Az
ügyeskedők, akik olcsó folyékony lombtrágyával jelennek meg
a magyar piacon, pedig nem csinálnak mást, mint egy szilárd
összetételű műtrágyát feloldanak, azaz vizet tesznek hozzá,
flakonba töltik, s úgy árulják. Úgy gondolom erre bármelyik
gazdálkodó képes, hogy vizet adagoljon egy 100%-ban oldódó
kristályos műtrágyához és lombra permetezve alkalmazza. Ne
menjünk bele az egyes elemek, s azok különböző formáinak
lombon keresztüli hatékonyságába, hatásába, de igen sok
érdekes „lombtrágyát” találunk a magyar piacon. Személyesen
bár kinek számokkal is levezetem nagyon szívesen állításom
igazát. Gondolkodjunk, termelésünk jövedelmezősége múlik,
múlhat szakértelmünkön, hozzáértésünkön. Tanácsért pedig
igazi szakemberhez forduljon.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

S az általunk forgalmazott lombtrágyák között
van egy lombtrágya család melynek komoly
növényvédelmi mellékhatása is van, ez a
FOSFITEX termékcsalád. Csupa nagybetűvel,
mert már nagyon sok termelőnek segített. A
növények immunrendszerét aktiválja, így fejti ki
növényvédelmi hatását. A gombabetegségek
közül szinte mindegyikre hat, kivétel a lisztharmat
félék. Sok évvel ezelőtt amikor ezt a terméket
kiválasztottam, és elkezdtem importálni, akkor a
pythium elleni hatása miatt tettem. A petrezselymen, zelleren a pythium narancssárga foltokat,
úgynevezett rozsdafoltokat okoz. Nem bántam
meg, mert a termék bizonyított, hiszen azóta több
10 ezer litert adtunk el Magyarországon. S azóta
már több változatát is behoztuk. A mostani
időszakban a Fosfitex Zn/Mn-nak van a legnagyobb kellettje, hiszen ez az összetétel szintén
a gyökeresedésben okoz szemlátomást igen
gyors változásokat. Látványosan pár nap alatt
többszörösére növeli a kezelt növény gyökér-

Tisztelt Vásárlók, s jövőbeni vásárlók!
A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft 10-dik életévébe lépett. Azóta
szolgálja, és próbálja a termelőket segíteni szaktanácsadásaival,
raktárkészletével folyamatos ellátást biztosítani vevőinknek.
Ünnepeljünk együtt!
2011 május 31-ig a növényvédő szer felhasználási időszak
csúcs idejében minden kedves vásárlónknak minden egyes

növényvédő szerből

10 %
Mórahalom:
Zákányszék:
Kistelek:

engedményt adunk!

(62) 580 317
(62) 290 521
(62) 257 879

Nyitva tartás:
Hétfőtől - Péntekig:
Szombaton:

00

730 - 17
730 - 1200

Megjelenik: Ásotthalom, Balástya, Bordány, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó
Csanytelek, Csólyospálos, Kistelek, Kömpöc, Pálmonostora, Pusztaszer, Sándorfalva, Tömörkény
Kiadja: Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
Felelős kiadó: Knipf Róbert
Szerkesztőség címe: Mórahalom V. kerület 85. Tel.: (62) 580 316
E-mail: szerkesztoseg@homokigazda.com

